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1176 mf6 A 01 en A 02. 

 Titelblad. 

XIIIc LXXXI LXXXII. 81-82. 

 

1176 mf6 A 03 f.202. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 23-03-1381. 

 Dominica letare: zondag 24-03-1381. 

 Secunda post letare: maandag 25-03-1381. 

 Quarta post letare: woensdag 27-03-1381. 

 Quinta post letare: donderdag 28-03-1381. 

 

BP 1176 f 202r 01 za 23-03-1381. 

Ghibo van Eijke en Jacobus zv Gerardus Claes soen beloofden aan 

Johannes van Best 200 lichte schilden te betalen, een ?helft met 

Pasen (zo 14-04-1381) en de ander helft met ....... aanstaande. 

 

Ghibo de Eijke et Jacobus filius Gerardi Claes soen promiserunt 

Johanni de Best IIc licht scilde etc ad #?mediatim pasce .. 

.......# ....... proxime pers[olvenda]. Testes Boud et Scilder 

datum sabbato post oculi. 

 

BP 1176 f 202r 02 za 23-03-1381. 

Voornoemde twee schuldenaars beloofden aan Reijmboldus van Geffen 100 

lichte schilden te betalen, een helft met Pasen (zo 14-04-1381) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381). 

 

Dicti duo debitores promiserunt Reijmboldo de Geffen C licht 

scilde mediatim pasce et mediatim Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum ....... 

 

BP 1176 f 202r 03 zo 24-03-1381. 

Bruijstinus zvw Reijnerus Palaert en Johannes zvw Nollekinus verwer 

en Arnoldus Sceijdemaker, szvw voornoemde Reijnerus Palaert, maakten 

een erfdeling van goederen die aan hen gekomen zijn na overlijden van 

voornoemde Reijnerus en zijn vrouw Metta. 

Bruijstinus kreeg (1) de helft van een hoeve in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Kreitenmolen, van welke hoeve de andere helft behoort aan 

wijlen Gerardus Wangen, (2) een b-erfcijns van 6 pond geld die gaat 

uit goederen van wijlen Henricus Stierken en Rutgerus van Kessel, (3) 

een b-erfcijns van 55 schelling geld die gaat uit een erfgoed van 

Nicholaus Bollen in Den Bosch, in de Kolperstraat, (4) een n-erfpacht 

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

hierna genoemde hoeve. 

Voornoemde Johannes en Arnoldus kregen (5) een hoeve in Oisterwijk, 

naast goederen van Egidius de Goerle enerzijds en wijlen Petrus gnd 

van Nij anderzijds, zoals de hoevenaar die bezit; uit deze hoeve gaat 

de n-erfpacht van 1 mud rogge die aan Bruijstinus komt, (6) een 

b-erfcijns van 15 pond geld én een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, die gaan uit een erfgoed gnd Klappenscoer, in 

Oisterwijk, (7) een b-erfcijns van 10 pond geld, die gaat uit een 

erfgoed in Den Bosch in de Hinthamerstraat, naast erfgoed van wijlen 

Wellinus de Neijnsel, (8) een b-erfcijns van 28 schelling die gaat 

uit een erfgoed gnd Bosscher Buunre in Rosmalen, (9) 38 schelling en 

2 kapoenen die Lija dvw Ludekinus levert uit 3 bunder beemd in 

Udenhout (10) een b-erfcijns van 5 pond en 4 kapoenen die Hermannus 

van den Ham levert uit 4 bunder land in Udenhout, (11) een b-erfcijns 

van 7 pond en 4 kapoenen die gaat uit een erfgoed gnd Ermegard Piggen 

Land in Udenhout, (12) een b-erfcijns van 21 schelling en 1 kapoen 

die Wolterus Fijen soen levert uit een erfgoed in Udenhout, (13) een 
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b-erfcijns van 3½ pond oude pecunia en 4 kapoenen die Lambertus van 

der Rijt betaalt, (14) een b-erfcijns van 3½ pond 2 schelling oude 

pecunia en 4 kapoenen die Berisius gnd Piggen en Cristina gnd des 

Vetter betalen. 

Overeengekomen werd dat Bruijstinus uit de goederen die hem ten deel 

vielen jaarlijks betaalt (a) 13 oude groten aan de hertog, (b) 9 oude 

groten en 38 schelling geld aan de priesters van Sint-Jan, en (c) 10 

schelling geld aan hr Tielmannus van Mulsel. Voornoemde Johannes en 

Arnoldus betalen jaarlijks uit de goederen die hen ten deel vielen 

(d) een b-erfcijns van 28 pond 16 schelling geld, 20 kapoenen en 20 

pond was aan Deliana Coptiten, (e) 9 schelling oude groten, 3 groot 

en 12 penning aan erfg hr Johannes Volkaert, (f) een b-erfpacht van 1 

mud rogge aan Jacobus Ghovije, (g) een b-erfpacht van 1 mud rogge die 

Johannes van Woudrichem jaarlijks uit voornoemde goederen beurde. 

Een erfgoed gnd moer in Oisterwijk ter plaatse Enster? blijft 

onverdeeld; jaarlijks mag voornoemde Bruijstinus 6 vrachten en mogen 

voornoemde Johannes en Arnoldus 12 vrachten turf uitgraven, tot de 

turf afgegraven is; daarna is de grond van hen gezamenlijk. 

 

Bruijstinus filius quondam Reijneri Palaert Johannes filius 

quondam Nollekini tinctoris et Arnoldus Sceijdemaker gen[eri] 

dicti quondam Reijneri Palaert recognoverunt se divisionem 

hereditariam fecisse de quibusdam bonis ipsis de morte quondam 

dicti Reijneri et Mette sue uxoris advolutis ut dicebant mediante 

qua divisione medietas mansi siti in parochia de Oesterwijc in 

loco dicto Creijtenmolen cum suis attinentiis cuius vero mansi 

altera medietas ad Gerardum dictum quondam Wangen pertinere (dg: 

dinoscitur) #consuevit# atque hereditarius census sex librarum 

monete solvendus hereditarie ex bonis quondam Henrici Stierken et 

Rutgeri de Kessel item hereditarius census quinquaginta quinque 

solidorum monete solvendus hereditarie ex hereditate Nicholai 

Bollen sita in Busco in vico dicto Colperstraet (dg: ut dicebat 

dicto Brustino cesserunt in partem ut alii recognoverunt) atque 

hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificatione ex manso infrascripto dicto Bruijst[ino] 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc et 

mediante eadem divisione mansus quidam situs in parochia de 

Oesterwijc iuxta bona Egidii de Goerle ex uno et hereditatem 

quondam Petri dicti van Nij ex alio cum suis attinentiis colonus 

dictum mansum colere consuevit item hereditarius census quindecim 

librarum monete et hereditaria paccio trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendi hereditarie ex hereditate dicta 

Clappenscoer sita in parochia de Oesterwijc (dg: item) nec de jure 

quo hereditarius census et paccio sunt solvendi item hereditarius 

census X librarum monete solvendus hereditarie ex hereditate sita 

in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Wellini de 

Neijnsel item hereditarius census XXVIII solidorum solvendus 

hereditarie ex hereditate dicta Bosscher Buenre sita in parochia 

de Roesmalen item XXXVIII solidi et duo capones quos Lija filia 

quondam Ludekini solvere tenetur hereditarie ex tribus bonariis 

prati sitis in Udenhout item hereditarius census quinque librarum 

et quatuor caponum quem Hermannus van den Ham ex quatuor bonariis 

terre sitis in loco dicto Udenhout solvere tenetur item 

hereditarius census septem librarum et quatuor caponum solvendus 

ex (verbeterd uit: hx) hereditate dicta Ermegard Piggen Lant sita 

in Udenhout item hereditarius census XXI solidorum et unius 

caponis quem Wolterus Fijen soen solvere tenetur ex hereditate 

sita in Udenhout predicta item hereditarius census IIIJ librarum 

antique pecunie et quatuor caponum quem Lambertus van der Rijt 

item hereditarius census IIIJ librarum duorum solidorum antique 

pecunie et (dg: duor ..) quatuor caponum quem Berisius dictus 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

4 

Piggen et (dg: Johannes) Cristina dicta des Vetter solvere 

tenentur ut dicebant dictis Johanni et Arnoldo cesserunt in partem 

et alter recognovit super quibus et jure etc salva tamen dicto 

Bruijstino dicta sua paccione unius modii siliginis a dicto 

integro manso solvenda promittentes mutuo ratam servare additis 

condicionibus quod dictus Bruijstinus ex bonis sibi in partem 

cessis annuatim solvet XIII aude grossos duci atque (dg: XX X X) 

IX aude grossos presbitris sancti Johannis et XXXVIII solidos 

#monete# dictis presbitris et X solidos monete (dg: presbitris) 

domino Tielmanno de Mulsel de suis bonis sibi in partem cessis 

taliter videlicet quod dictis Johanni et Arnoldo nec suis bonis 

nullum dampnum exinde eveniat hoc eciam addito quod dicti Johannes 

et Arnoldus ex bonis ipsis in partem cessis annuatim solvent (dg: 

X) hereditarium censum XXVIII librarum XVI solidorum monete XX 

caponum et XX librarum cere Deliane Coptiten item IX solidos 

antiquorum grossorum (dg: tres . . quinque) tres grossos et XII 

denarios heredibus quondam domini Johannis Volkaert item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis Jacobo Ghovije item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis quam Johannes de 

Woudrichem annuatim solvenam habuit ex premissis taliter solvent 

quod dicto Bruijstino nullum dampnum exinde eveniat et si via 

juris etc hoc eciam addito quod hereditas ?dicta communiter moer 

sita in dicta parochia de (d: Eers) Oesterwijc in loco dicto 

Enster? inter eos (dg: fierent) indivisa remanebit scilicet quod 

huiusmodi hereditate utentur modo infrascripto videlicet quod 

dictus Bruijstinus sex plaustra et dicti Johannes et Arnoldus 

duodecim plaustra cespitum et non magius ex eadem hereditate 

annuatim effodi facient et sic ulterius quousque (dg: ..) cespites 

exinde effosi fuerint (dg: ..) extunc fundus ipsorum communis 

erit. Testes Lonijs et Scilder datum dominica letare. Datur 

?littera. 

 

BP 1176 f 202r 04 ma 25-03-1381. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven en Rodolphus gnd Rover Vos soen 

van Eijndoven beloofden aan Johannes Bollic alias gnd Bufken 21 oude 

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

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven et Rodolphus dictus Rover 

Vos soen de Eijndoven promiserunt Johanni Bollic alias dicto 

Bufken XXI aude scilde ad Remigii proxime persolvenda. Testes Sta 

et Ouden datum secunda post letare. 

 

BP 1176 f 202r 05 ma 25-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 202r 06 wo 27-03-1381. 

Johannes Sceijvel verkocht aan Johannes van Doerne snijder een vak in 

het gewanthuis, tussen het vak van wijlen Franco van Ghele enerzijds 

en het vak van Johannes van de Dijk anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes Sceijvel stallum dictum vac stantem in domo pannorum 

inter stallum (dg: Joh) quondam Franconis de Ghele ex uno et 

stallum Johannis de Aggere ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Doerne sartori promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu ducis inde solvendo. Testes Sta et Lonijs 

datum quarta post letare. 
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BP 1176 f 202r 07 wo 27-03-1381. 

Ghisbertus Lisscap de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lisscap junior prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 202r 08 wo 27-03-1381. 

Johannes Proefst van Bucstel en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan 

Nicholaus van Duren 70 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 

24-06-1381) te betalen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel et Sijmon de Mijrabello promiserunt 

Nicholao de (dg: Duren) Duren LXX Brabant dobbel vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 202r 09 wo 27-03-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 202r 10 wo 27-03-1381. 

Mijchael van Meldbroec en Johannes van der Diesen beloofden aan 

Franco van Ghestel en Godefridus Sceijvel 60? oude? schilden na 

maning te betalen. 

 

Mijchael de Meldbroec et Johannes van der Diesen promiserunt 

Franconi de Ghestel et Godefrido Sceijvel vel eorum alteri LX? 

aude? scilde ad monitionem. Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1176 f 202r 11 do 28-03-1381. 

Reijnerus Palaert zv Johannis Nolleken en Arnoldus zv Gerardus van 

Vladeracken ev Petronella dv voornoemde Johannes beloofden de 

erfdeling, gemaakt tussen voornoemde Johannes, Bruijstinus Palart en 

Arnoldus Sceijdemaker wegens goederen als boven {BP 1176 f 202r 03} 

na te komen. 

 

(dg: Arnoldus f Arnoldus) Reijnerus Palaert #filius Iohannis 

Nolleken# et (dg: Reijn) Arnoldus filius Gerardi de Vladeracken 

maritus [et tutor] legitimus ut asserebat Petronelle sue uxoris 

filie dicti Johannis promiserunt super omnia quod ipsi divisionem 

hereditariam factam inter dictum Johannem Bruijstinum Palart et 

Arnoldum Sceijdemaker occacione bonorum ut supra in primo ratam 

(dg: s) servare ....... ....... Testes Sta et Scilder datum quinta 

post let[are]. 

 

BP 1176 f 202r 12 ±do 28-03-1381. 

Godefridus zv Andreas van Berlikem verklaarde ontvangen te hebben van 

Henricus van Zulikem 40? oude? schilden in afkorting van 86 oude 

schilden aan voornoemde Godefridus beloofd1 door voornoemde Henricus. 

 

(dg: Henricus de Zulikem recog) Godefridus filius Andree de 

Berlikem recognovit sibi Henricum de Zulikem persolvisse XL? aude? 

scilde in abbreviationem LXXXVI aude scilde dicto Godefrido a 

dicto Henrico prius promissorum ut dicebat. Testes datum ....... 

....... 

 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 159v 04 za 22-12-1380, schuldbeketenis te betalen 

op 24-06-1381. 
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1176 mf6 A 04 f.202v. 

 Sexta post letare: vrijdag 29-03-1381. 

 Secunda post judica: maandag 01-04-1381. 

 Tercia post judica: dinsdag 02-04-1381. 

 

BP 1176 f 202v 01 ±do 28-03-1381. 

Mathias van Dordrecht verklaarde dat Willelmus Brodeken 2 nobel 

betaald heeft, in afkorting van het geld dat voornoemde Willelmus 

beloofd2 had aan voornoemde Mathijas. Voorts droeg voornoemde Mathias 

het geld, dat voornoemde Willelmus aan hem verschuldigd is, over aan 

Willelmus van Zonne. 

 

(dg: Will) Mathias de Dordrecht recognovit sibi Willelmum Brodeken 

(dg: persolven) persolvisse duos nobel (dg: quos) in 

abbreviationem pecunie quam dictus Willelmus dicto Mathije 

promiserat in litteris preterea dictus Mathias dictam pecuniam 

quam dictus Willelmus dicto Mathie occacione dictarum litterarum 

solvere tenetur legitime supportavit Willelmo de Zonne cum 

litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 202v 02 vr 29-03-1381. 

Willelmus zv Thomas droeg over aan Rutgerus van Bomel zv Johannes van 

Boemel 4 pond, 1 mottoen voor 26 groten gerekend, beloofd door 

Willelmus gnd Kepken van Nuwelant. 

 

Willelmus filius Thome IIIIor libras denario aureo communiter 

mottoen vocato pro XXVI grossis in hiis computato promissas a 

Willelmo dicto Kepken de Nuwelant prout in litteris legitime 

supportavit Rutgero de Bomel filio Johannis de Boemel cum litteris 

et jure. Testes Sta et Truden datum sexta post letare. 

 

BP 1176 f 202v 03 vr 29-03-1381. 

Nicholaus van Duren verklaarde dat mr Gheerlacus van Ghemert de helft 

geleverd heeft van 50 mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd door 

Bertoldus Voghet en Gerardus van Berkel. Hij droeg de andere helft 

over aan Willelmus Scilder. 

 

Nicholaus de Duren recognovit sibi magistrum Gheerlacum de Ghemert 

persolvisse medietatem quinquaginta modiorum siliginis mensure de 

Busco promissorum sibi a Bertoldo Voghet et (dg: Bertoldo) Gerardo 

de Berkel prout in litteris et alteram medietatem dicte siliginis 

supportavit Willelmo Scilder cum litteris. Testes et Boud datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 202v 04 ma 01-04-1381. 

Agnes van Risingen verpachtte aan Henricus gnd van den Perre een 

hoeve gnd Tillaar, in Veghel, voor een periode van 3 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 02-06-1381), per jaar voor 14 mud koren, 

maat van Veghel, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst, 

en 2 gewichten vlas, met Lichtmis in Veghel te leveren. Henricus zal 

de hoeve in het vierde jaar te pachters recht bezitten. Henricus zal 

elk jaar (1) aan Agnes een zeinde geven, (2) 4 vrachten hooi op de 

hoeve brengen, (3) 8 kapoenen aan Agnes geven, op een door haar te 

bepalen tijd, (4) 1 vracht hooi aan Theodericus Rover, in Den Bosch 

of waar Theodericus wil, leveren, (5) 4 honderdtallen stro op de 

gebouwen dekken. Al het varende goed zal gemeenschappelijk van Agnes 

en Henricus zijn. Een brief voor Agnes. 

 

                         
2 Zie ← BP 1176 f 108v 01 vr 22-04-1379, belofte gedurende 4 jaar met 

Pinksteren 2 nobel te betalen. 
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Agnes de Risingen mansum quendam ad se spectantem dictum Tillaer 

situm in parochia de Vechel cum eius attinentiis ut dicebat dedit 

ad annuum pactum Henrico dicto van den Perre ab eodem ad spacium 

trium annorum a festo penthecostes proxime! subsequentium 

possidendum pro XIIII modiis bladi #mensure de Vechel# mediatim 

siliginis et mediatim ordei duobus ponderibus lini dandis dicte 

Agneti purificatione et in (dg: Busco) #Vechel# tradere additis 

condicionibus primo videlicet quod dictus Henricus dictum mansum 

quarto anno ad jus coloni tenebit item quod dictus Henricus dabit 

dicte Agneti quolibet dictorum IIIIor annorum decentem curialitatem 

item quod dictus Henricus quolibet dictorum 4or annorum apportabit 

super dictum mansum quatuor plaustrata feni item quod dictus 

Henricus dabit dicte Agneti quolibet dictorum quatuor annorum VIII 

capones in hoc tempore ad hoc ad! dicta Agnete exigendo? item 

dictus Henricus annuatim dabit #Theoderico Rover# unum plaustrum 

feni et hoc dicto Theoderico deliberabit in Busco vel ubicumque 

dictus Theodericus voluerit item quod dictus Henricus quolibet 

dictorum 4or annorum super edificia dicti mansi teget quatuor 

centenaria straminis item quod omnia bona pecoralia dictorum 

Agnetis et Henrici communia erunt et mediantibus premissis 

prestabit warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sta et Lonijs datum secunda post iudica. Erit 

una littera quam habebit Agnes. 

 

BP 1176 f 202v 05 ma 01-04-1381. 

Johannes Spikerman verkocht aan hr Henricus Boc, tbv hem en zijn 

natuurlijke dochter Oda, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd in 

Oostelbeers, ter plaatse gnd Bersbroek, tussen Willelmus van Spulle 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, reeds belast met 19 

penning aan de hertog. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes Spikerman legitime vendidit domino Henrico Boc ad opus 

sui et ad opus Ode sue filie naturalis vel alterius eorum vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam ad 

vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificatione et in Busco 

tradere ex prato sito in parochia de Oestelberze in loco dicto 

Bersbroec inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter 

aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XVIII denariis duci exinde 

solvendis promittens super habita et habenda sufficientem facere 

et diutius vivens integraliter percipiet. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 202v 06 ma 01-04-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 858, 01-04-1381. 

Elisabeth de jongere dv Johannes van den Bruggen gaf uit aan haar 

zwager Ghibo met den Ghemake al haar erfgoederen, gelegen onder 

Helvoirt; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pacht en thans 

voor een n-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Elisabeth junior filia Johannis van den Bruggen cum tutore omnes 

et singulas hereditates quas in parochia de Helvoert habet 

situatas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Ghiboni met 

den Ghemake suo sororio ab eodem pro censibus et paccione prius de 

jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione XIII 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicte Elisabeth 

purificatione et in Busco tradenda promittens cum tutore warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromsit et promisit 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Scilder datum ut supra. 
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BP 1176 f 202v 07 ma 01-04-1381. 

Voornoemde Elisabeth de jongere dv Johannes van den Bruggen droeg 

over aan Ghibo met den Ghemake haar deel in een b-erfcijns van 5 

schelling, die kinderen gnd Adliseren? Kijnder, en in een b-erfcijns 

van 21 penning, die kv Johannes gnd Noijdekens Kijnder moeten 

betalen, met Lichtmis? in H....... 

 

Dicta Elisabeth cum tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes in hereditario censu V solidorum quem liberi dicti 

Adliseren? Kijnder atque in hereditario censu XXI denariorum quem 

liberi Johannis dicti (dg: Oeden) Noijdekens Kijnder solvere 

tenentur #purificationis? in H.......# ut dicebat hereditarie 

supportavit Ghiboni met den Ghemake promittens cum ratam servare 

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

 

BP 1176 f 202v 08 ma 01-04-1381. 
Vergelijk: GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.77v, 01-04-1381. 

Godescalcus van Bladel droeg over aan Ludovicus zv Johannes van 

Bladel (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, te leveren 

met Sint-Andreas, gaande uit de goederen van Godefridus gnd Loijaert, 

in Helvoirt, naast Johannes Brocke, (2) een b-erfcijns van 10 

schelling, met Sint-Jan te betalen gaande uit alle goederen van 

Henricus zv Godefridus van Straten, aan hem overgedragen door de 

broers Johannes en Gerardus, kvw Johannes van Zidewijnden. 

 

Solvit. 

Godescalcus de Bladel hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree de bonis 

Godefridi dicti Loijaert sitis in parochia de (dg: Helvoert) 

Hellevoert iuxta hereditatem Johannis Brocke atque hereditarium 

censum X solidorum solvendum hereditarie Johannis de omnibus bonis 

Henrici filii Godefridi de Straten ab ipso Henrico ad presens 

habitis et imposterum acquirendis supportatos sibi a Johanne et 

Gerardo fratribus liberis quondam Johannis de Zidewijnden prout in 

litteris hereditarie supportavit Ludovico filio Johannis de Bladel 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 202v 09 ma 01-04-1381. 

Jacobus zvw Rutgerus van den Molen ev Ermegardis dvw Gerardus Nichoel 

verkocht aan Gerardus gnd Nicoel 1/6 deel in een huis en erf, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van Yngrammus Pangelaert enerzijds en 

erfgoed van Henricus gnd Goeskens anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Rutgeri van den Molen #maritus et tutor 

legitimus (dg: Em) Ermegardis sue uxoris filie quondam Gerardi 

Nichoel# sextam partem ad se spectantem in domo et area sita in 

die Peperstraet inter hereditatem Yngrammi Pangelaert ex uno et 

hereditatem Henrici dicti Goeskens ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo dicto Nicoel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 202v 10 ma 01-04-1381. 

Woltherus Wal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus Wal prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 202v 11 ma 01-04-1381. 

Elisabeth dvw Gerardus Nicoel verkocht 1/6 deel in voornoemd huis aan 
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haar verwant Gerardus Nicoel. 

 

Elisabeth filia quondam Gerardi Nicoel cum tutore sextam partem 

sibi competentem in dicta domo et area hereditarie vendidit 

Gerardo Nicoel suo consanguineo promittens cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 202v 12 ma 01-04-1381. 

Woltherus Wal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus Wal prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 202v 13 di 02-04-1381. 

Johannes Bessellen beloofde aan Willelmus Vriese bakker 1 last haring 

tussen Hemelvaart (do 23-05-1381) en Maria-Geboorte aanstaande (zo 

08-09-1381) in Schonen te leveren. Zo niet, dan zal voornoemde 

Johannes die haring voor risico en kosten van voornoemde Willelmus 

met Lichtmis (zo 02-02-1382) in Den Bosch leveren. 

 

Johannes Bessellen promisit Willelmo Vriese pistori I last 

allecium inter festum assumptionis et nativitatis Marie proxime 

persolvendum et in Sconen tradere et si non ibidem tradiderit 

extunc dictus Johannes huiusmodi alleca suis periculis et expensis 

dicti Willelmi in festo purificationis in Busco traderet et 

deliberabit. Testes Sta et Lisscap datum 3a post judica. 

 

BP 1176 f 202v 14 di 02-04-1381. 

Godefridus Heerkini en zijn zoon Engbertus beloofden aan Paulus zv 

Henricus zv Albertus bakker 17 schilden van Frankrijk of Vlaanderen 

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

 

Godefridus Heerkini et Engbertus eius filius promiserunt Paulo 

filio Henrici (dg: d) filii Alberti pistori XVII scuta Francie vel 

Flandrie vel valorem ad Johannis proxime persolvenda. Testes 

Lonijs et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 202v 15 ±di 02-04-1381. 

Theodericus Rover Uden soen verhuurde aan aan Volpkinus Stevens soen 

een kamp in Nuland, ter plaatse gnd in Nulander Bos, tussen Petrus 

Emonts soen enerzijds en voornoemde Volpkinus anderzijds, voor een 

periode van 12 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-

1380), per jaar voor 7 oude schilden met Sint-Martinus te betalen. 

Zou het kamp worden uitgewonnen, ....... ....... {1 regel 

afgescheurd}. 

 

Theodericus Rover Uden soen quendam campum (dg: ad se spectantem 

#dictum Lambrechts Camp Camp#) situm in parochia de Nuwelant in 

loco dicto in Nuwelander Bossche inter hereditatem Petri Emonts 

soen ex uno et inter hereditatem Volpkini Stevens soen ex alio ut 

dicebat locavit recto locacionis modo dicto Volpkino ab eodem (dg: 

here) ad spacium XII annorum (dg: datam presentem sine medio 

sequentium possidendum pro septem aude scil) a festo Martini 

proxime preterito deinceps sequentium #anno quolibet# pro septem 

aude scilde dandis sibi ab alio Martini et primo termino Martini 

proxime promittens warandiam et aliam obligationem deponere dictis 

XII annis durantibus et alter repromisit super omnia hoc addito 

quod si dictus campus via juris evincetur dicto Thoderico Rover 

....... ....... {1 regel afgescheurd}. 

 

1176 mf6 A 05 f.203. 

 Quinta post judica: donderdag 04-04-1381. 
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 Sexta post judica: vrijdag 05-04-1381. 

 

BP 1176 f 203r 01 do 04-04-1381. 

Cristina gnd Scaeps droeg over aan Henricus van Goederheijle verwer 2 

last haring, aan Johannes Monic, tbv voornoemde Cristina, beloofd 

door Ghibo van Maren, Henricus gnd Marinen en Theodericus gnd van 

Meghen. Met adiusticatie. 

 

Cristina dicta Scaeps duo (dg: -s) last allecium plenorum dulcium 

et bene salsatorum promissa (dg: sibi) Johanni Monic ad opus dicte 

Cristine a Ghibone de Maren Henrico dicto Marinen et Theoderico 

dicto de Meghen prout in litteris supportavit Henrico de 

Goederheijle tinctori cum litteris et jure et adiusticatione sibi 

vigore dictarum litterarum facta. Testes Boud et Scilder datum 

quinta post judica. 

 

BP 1176 f 203r 02 do 04-04-1381. 

Henricus van Goederheijle verwer en Gerardus van Wiel beloofden aan 

Gerardus Vuchts 44 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 02-06-

1381) te betalen. 

 

Henricus de Goederheijle tinctor et Gerardus de Wiel promiserunt 

(dg: Cri) Gerardo Vuchts XLIIII aude scilde ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 03 do 04-04-1381. 

Lambertus van Goderheijle beloofde voornoemde Henricus en Gerardus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Lambertus de Goderheijle promisit dictos Henricum et Gerardum 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 04 do 04-04-1381. 

Nijcholaus gnd Clemeijnsen soen verkocht aan Otto zvw Gobelinus van 

Ghewanden (1) een huis en tuin in Empel, ter plaatse gnd op Henxtem, 

tussen kv voornoemde Gobelinus van Ghewanden enerzijds en Johannes zv 

Rutgherus van Maren anderzijds, (2) 5 hont land, ter plaatse gnd die 

Alemse Weerd, tussen Ghiselmarus van Vlimen enerzijds en Johannes van 

den Hovel anderzijds, (3) 7 hont land aldaar, tussen Johannes szv 

Johannes Hillen soen enerzijds en Johannes van Os van Ghewanden 

anderzijds, aan hem verkocht door Godefridus Heerkini. 

 

Solvit 3 plack. 

Nijcholaus dictus Clemeijnsen soen domum et ortum sitos in 

parochia de Empel ad locum dictum op Henxtem inter hereditatem 

liberorum Gobelini de Ghewanden ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Rutgheri de Maren ex alio atque quinque hont terre 

sita in loco dicto die Alemsche (dg: Werd) Weerd inter hereditatem 

Ghiselmari de Vlimen ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Hovel! necnon septem hont terre sita ibidem inter hereditatem 

Johannis generi Johannis Hillen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Os de Ghewanden ex alio venditas sibi a Godefrido 

Heerkini prout in litteris hereditarie vendidit Ottoni filio 

quondam (dg: Li) Gobelini de (dg: Heijnxstem) #Ghewanden predicti# 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Boud 

et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 05 do 04-04-1381. 

Johannes Kathelinen soen droeg over aan Gerardus Hals de helft van 
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een hofstad, 2 lopen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, 

tussen Johannes van den Dijesen, zijn broer Ghibo Herinc en hun 

zuster Aleijdis enerzijds en een gemene steeg anderzijds, te weten de 

helft naast de gemene steeg, met de gebouwen op deze helft, welke 

helft aan eerstgenopemde Johannes in cijns was uitgegeven door 

Willelmus van Woenssel, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes Kathelinen soen medietatem cuiusdam domistadii duas 

lopinatas terre (dg: te) continentis siti in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum Bruggen inter hereditatem Johannis van den Dijesen 

Ghibonis Herinc sui fratris et Aleijdis eorum sororis ex uno et 

inter communem stegam ex alio scilicet illam medietatem que sita 

est contigue iuxta dictam (dg: dictam) communem stegam cum 

edificiis in dicta medietate consistentibus datam ad censum 

primodicto Johanni a Willelmo de Woenssel prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo Hals (dg: f) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento ut dicebat. Testes Boud 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 06 do 04-04-1381. 

Johannes zv Hilla gnd van den Odevaers Nest ?droeg over? aan Arnoldus 

gnd Groetart alle erfgoederen, die aan Willelmus gnd Lisen soen en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes gnd Moelner gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes Moelner, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van Aleijdis wv voornoemde Johannes Moelner, 

gelegen onder Erp, aan hem overgedragen door voornoemde Willelmus en 

Elizabeth. 

 

Johannes filius Hille dicte van den Odevaers Nest omnes et 

singulas hereditates (dg: ipsis de mo) Willelmo dicto Lisen soen 

et Elizabeth eius uxori filie quondam Johannis dicti Moelner de 

morte dicti quondam Johannis Moelner successione advolutas atque 

post mortem Aleijdis relicte dicti quondam Johannis Moelner 

successione advolvendas ubicumque locorum infra parochiam de Erpe 

situatas supportatas sibi a Willelmo et Elizabeth predictis (dg: 

per) prout in litteris hereditarie! Arnoldo dicto Groetart cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 07 do 04-04-1381. 

Rutgherus van den Stadeacker gaf uit aan Marcelius Vos een erfgoed 

gnd een uitvang, in Eersel, gelegen voor een erfgoed gnd die Buxhoeve 

behorend aan voornoemde Rutgherus, welk erfgoed voornoemde Rutgherus 

verworven had van de naburen van Eersel; de uitgifte geschiedde voor 

de nabuurcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Eersel, met Lichtmis in Eersel te leveren. 

 

Rutgherus van den Stadeacker hereditatem dictam een uijtfanc sitam 

in parochia de Eersel (dg: inter a iuxta) #ante# hereditatem 

dictam die Buxhoeve spectantem ad dictum Rutgherum ut dicebat quam 

hereditatem predictam dictus Rutgherus erga vicinos de (dg: Oerle 

.) Eersel acquisiverat ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Marcelio Vos ab eodem hereditarie possidendam pro censibus 

vicinorum ibidem exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Eersel 

danda sibi ab alio herediatrie purificatione et in Eersel tradenda 

ex primodicta hereditate promittens ratam servare et alter 

repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 203r 08 do 04-04-1381. 

Goeswinus Moedel zvw Petrus van de Steenweg verkocht aan de broers 

Johannes Hoernic en Henricus Hoernic, kvw Johannes van der Asmit, 1 

morgen land in Empel, ter plaatse gnd Heinxtem, in een kamp behorend 

aan Gerardus gnd van Driel en aan Denkinus bv voornoemde Gerardus, 

welk kamp gelegen is tussen een kamp dat was van Godescalcus Roesmont 

enerzijds en een kamp van Willelmus van Ghewanden anderzijds, welke 

morgen Petrus zvw voornoemde Petrus van de Steenweg verworven had van 

Denkinus Phijen soen van Loen, en welke morgen voornoemde Goeswinus 

nu bezit. Lasten van zijn kant en van de kant van wijlen zijn 

voornoemde broer Petrus worden afgehandeld. 

 

Goeswinus Moedel #filius quondam Petri# de Lapidea Via unum juger 

terre situm in parochia de Empel ad locum dictum Heijnxtem in 

quodam campo spectante ad Gerardum dictum de (dg: Dre) Driel et ad 

Denkinum fratrem eiusdem Gerardi qui campus situs est inter campum 

qui fuerat Godescalci Roesmont ex uno et inter (dg: here) campum 

Willelmi de Ghewanden ex alio quod juger terre Petrus filius 

quondam Petri de Lapidea Via predicti a Denkino Phijen soen de 

Loen #acquisiverat# prout in litteris et quod juger terre dictus 

Goeswinus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Hoernic et Henrico Hoernic fratribus liberis quondam Johannis van 

der Asmit supportavit cum litteris et jure promittens ratam et 

obligationem sui et dicti quondam Petri sui fratris predicti 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 09 do 04-04-1381. 

Willelmus Hake gaf uit aan Johannes zvw Arnoldus Neijsters een stuk 

land in Rosmalenm tussen Hees en Bruggen, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Aleijdis Goetkijnts anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

en een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te leveren. 

 

Solvit Johannes 3 plack. 

Willelmus Hake (dg: quendam campum) peciam terre sitam in parochia 

de Roesmalen inter (dg: here) Heze et Bruggen inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis Goetkijnts ex alio dedit ad hereditarium censum Johanni 

filio quondam Arnoldi Neijsters ab eodem etc pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco et pro hereditario 

censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam! 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 10 do 04-04-1381. 

De broers Nijcholaus en Arnoldus, kvw Johannes nzv Arnoldus van de 

Kloot, Goeswinus gnd Dircs soen ev Margareta dvw voornoemde Johannes 

verkochten aan Johannes Bije zv Walterus van Berkel een erfpacht van 

½ mud rogge, met Kerstmis te leveren, gaande uit 3 stukken land in 

Oisterwijk, welke pacht eertijds was verkocht aan Margareta van 

Eijndoven door Henricus zv Willelmus Lombart van Oesterwijc, welke 

pacht aan verkopers gekomen was na overlijden van voornoemde 

Margareta, grootmoeder van voornoemde Nijcholaus, Arnoldus en 

Margareta. 

 

Nijcholaus et Arnoldus fratres liberi quondam Johannis filii 

naturalis (dg: Joh de G f) Arnoldi de Globo Goeswinus dictus Dircs 

soen maritus et tutor ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis solvendam hereditarie Domini de tribus peciis terre 

sitis in parochia de Oesterwijc venditam dudum Margarete de 
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Eijndoven ab Henrico filio Willelmi Lombart de Oesterwijc prout in 

litteris et quam paccionem ipsi (dg: ad se spectare) de morte 

dicte quondam Margarete avie dictorum Nijcholai Arnoldi et 

Margarete successione advolutam esse dicebant hereditarie (dg: s) 

vendiderunt Johanni Bije (dg: de Berkel supportaverunt) filio 

Walteri de Berkel #cum litteris et jure# promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 203r 11 do 04-04-1381. 

Arnoldus gnd Holaer droeg over aan Johannes van Hoelaer den 

Riemsleger een kamp van voornoemde Arnoldus, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Olland, tussen Johannes van Hoelaer die Riemsleger 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds. 

 

Arnoldus dictus Holaer quendam campum dicti Arnoldi situm in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto communiter Onlant inter 

hereditatem Johannis de (dg: Hol) Hoelaer #die Riemsleger# ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communem stegam ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit #dicto# Johanni de Hoelaer den Riemsleger 

promittens (dg: warandiam et obligationem deponere) ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 12 do 04-04-1381. 

Petrus van Hoelaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Hoelaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 13 vr 05-04-1381. 

Nijcholaus Moelenere ev Beatrix dvw Henricus Campen verkocht aan 

Willelmus Loijer zv Willelmus Loijer 1/3 deel, dat aan hem en zijn 

vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus en zijn vrouw 

Yda, in 1/3 deel3, dat aan voornoemde wijlen Henricus behoorde, in 

een kamp gnd die Aalkamp, gelegen achter het klooster Porta Celi, 

tussen wijlen Theodericus Specier enerzijds en erfgoed gnd die 

Eikenenberg anderzijds, belast met de cijns aan de stad Den Bosch en 

1/3 deel van 2½ groot gemeen paijment. 

 

X. 

Nijcholaus Moelenere maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Beatricis sue uxoris filie quondam Henrici Campen (dg: me) terciam 

partem (dg: ad se spectantem) sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam dicti Henrici et Yde sue uxoris successione advolutam in 

tercia parte (dg: par) que ad dictam quondam Henricum spectare 

consuevit in quodam campo dicto die Aelcamp sito retro conventum 

de Porta Celi inter hereditatem (dg: dic) quondam (dg: Amelii) 

#Theoderici# Specier ex uno et inter hereditatem dictam die 

Eijkenenberch ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

Loijer filio (dg: quondam) Willelmi (dg: Loijer) Loijer promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu oppidi de Busco 

et tercia parte duorum et dimidii grossorum communis pagamenti 

exinde solvendis. Testes Vere et Scilder datum sexta post (dg: La) 

judica. 

 

BP 1176 f 203r 14 vr 05-04-1381. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
3 Zie → BP 1176 f 187r 02 di 04-06-1381, verkoop 1/5 deel in 1/3 deel 

in 1/3 deel van het kamp. 
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Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 15 vr 05-04-1381. 

Johannes zvw Egidius gnd Cat ev Truda dvw Henricus Campen verkocht 

aan Willelmus Loijer zv Willelmus Loijer 1/3 deel, dat aan hem en 

zijn vrouw gekomen was, in voornoemd 1/3 deel, dat aan wijlen 

voornoemde Henricus behoorde in voornoemd kamp. 

 

Johannes filius quondam Egidii dicti Cat maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Trude sue uxoris filie quondam Henrici 

Campen (dg: ...) terciam partem sibi et dicte sue (dg: fi) uxori 

successione advolutam in dicta tercia parte que ad dictum quondam 

Henricum spectabat in dicto campo ut supra vendidit Willelmo (dg: 

f) Loijer filio Willelmi Loijer promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 203r 16 vr 05-04-1381. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203r 17 vr 05-04-1381. 

Henricus Koelvet van Straten beloofde aan Johannes gnd Dalenhoet 

wonend in Antwerpen in de herberg gnd die Spiegel 62 gulden pieter 

met Allerheiligen aanstaande (vr 01-11-1381) te betalen. 

 

Henricus Koelvet de Straten promisit super omnia Johanni (dg: van) 

dicto Dalenhoet commoranti in Andwerpie in hospicio dicto die 

Spieghel LXII gulden peter ad omnium sanctorum proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 A 06 f.203v. 

 Sexta post judica: vrijdag 05-04-1381. 

 Sabbato post judica: zaterdag 06-04-1381. 

 Secunda post dominica palmarum: maandag 08-04-1381. 

 Quarta post palmarum: woensdag 10-04-1381. 

 

BP 1176 f 203v 01 vr 05-04-1381. 

Arnoldus zv Gherardus van Eijndoven ev Jutta dvw Petrus Steenwech 

verkocht4 aan Hubertus Steenwech (1) een b-erfcijns van 9 pond geld, 

die Hermannus Scuwinc aan voornoemde wijlen Petrus beloofd had, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van 2 kampen, 11½ morgen 2 

hont 50 roeden groot, in Rosmalen, tussen de gemene weg enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot 

Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

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

in de straat gnd Oude Huls, welk huis en erf waren van Wolterus zvw 

een zekere Nenna en diens weduwe Hadewigis, welke cijns Henricus van 

Molle zv Henricus van Molle verklaarde verschuldigd te zijn aan 

Wellinus van Neijsel, (3) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemde 

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

Kerstmis, gaande uit huis en erf van wijlen Johannis Honeman, in Den 

Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Hilla gnd Faeliants 

enerzijds en erfgoed van Johannes Meerwaeter anderzijds, welke cijns 

aan Jacobus gnd Coptijt verkocht was door Ghisbertus gnd Thedeken van 

Herwaerden, welke cijnzen Heilwigis wv voornoemde Petrus Steenwech en 

haar zoon Jacobus aan voornoemde Arnoldus en diens vrouw Jutta dv 

voornoemde Petrus en Heilwigis geschonken hadden, samen met andere 

                         
4 Zie → BP 1177 f 208v 02 ma 09-10-1385, verkoop van deze cijnzen. 
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goederen. 

 

Arnoldus filius Gherardi de Eijndoven maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Jutte sue uxoris filii quondam Petri Steenwech 

hereditarium censum novem librarum monete quem Hermannus Scuwinc 

promiserat se daturum dicto quondam Petro hereditarie 

purificatione ex medietate duorum camporum terre undecim et 

dimidium jugera duo hont et quinquaginta virgatas terre 

continentium sitorum in parochia de Roesmalen inter communem 

platheam ex uno et inter communitatem ex alio prout in litteris 

atque hereditarium censum XXti solidorum grosso turonensi denario 

etc pro XVI denariis in dicto censu computato #vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris# solvendum anno quolibet pro una 

medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate 

Johannis de medietate domus et aree site in Busco in vico dicto 

Aude Huls que domus et area fuerant Wolteri filii quondam dicti 

Nenne et Hadewigis relicte eiusdem quem Henricus de Molle filius 

Henrici de Molle recognovit se annuatim et hereditarie debere 

Wellino de Neijsel prout in litteris item hereditarium censum XXti 

solidorum jamdicte monete antique solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de domo et area quondam Johannis 

Honeman sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Hille 

dicte Faeliants et inter hereditatem Johannis Meerwaeter venditum 

Jacobo dicto Coptijt a Ghisberto dicto Thedeken de Herwaerden 

prout in litteris et quos census predictos Heilwigis relicta dicti 

quondam Petri Steenwech #et Jacobus eius filius# dicto Arnoldo 

simul cum quibusdam aliis bonis cum dicta Jutta (dg: nomine dotis) 

sua uxore filia dictorum Petri et Heilwigis nomine dotis dederat 

prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Huberto 

Steenwech supportavit cum primodictis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: et dicti quondam) 

deponere. Testes Boud et Scilder datum sexta post judica. 

 

BP 1176 f 203v 02 vr 05-04-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 203v 03 vr 05-04-1381. 

Arnoldus van Eijke, Engela wv Henricus Posteel en Leonius van Erpe 

beloofden aan Willelmus van Waderle 20 oude schilden met Sint-Jan 

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

 

Arnoldus de Eijke Engela (dg: ux) relicta quondam Henrici Posteel 

et Leonius de Erpe promiserunt Willelmo de Waderle XX aude scilde 

ad Johannis proxime persolvenda. Testes Lisscap et Scilder datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 203v 04 vr 05-04-1381. 

Voornoemde Arnoldus van Eijke en Engela wv Henricus Posteel, en 

Willelmus van Kasselaer beloofden aan Johannes van Andel 19 oude 

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

 

Arnoldus de Eijke et Engela predicti et Willelmus de Kasselaer 

promiserunt Johanni de Andel XIX aude scilde ad Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra ....... dixit. 

 

BP 1176 f 203v 05 za 06-04-1381. 

Nijcholaus Noijden verkocht aan Elisabeth dvw Gerardus Maes soen een 
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lijfrente van 3 oude Franse schilden, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit (1) de helft van een hoeve gnd Blokhoeve, in Woensel, (2) een 

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

Johannes gnd Drongelman enerzijds en erfgoed van Egidius Scoerwegge 

anderzijds, (3) een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, 

onder de trap van het gewanthuis, aan het einde richting erfgoed van 

Gerardus Raet, naast erfgoed van Theodericus Losscaert. 

 

Nicholaus Noijden legitime vendidit Elisabeth filie quondam 

Gerardi Maes soen vitalem pensionem trium aude scilde Francie 

solvendam ad eius vitam purificatione ex medietate ad se spectante 

mansi dicti Blochoeven siti in parochia de Woensel et ex 

attinentiis dicte medietatis atque ex domo et area sita in Busco 

in vico ecclesie inter hereditatem Johannis quondam dicti 

Drongelman ex uno et hereditatem Egidii Scoerwegge ex alio item ex 

camera cum eius fundo sita in Busco ad forum sub gradum domus 

pannorum in fine versus hereditatem Gerardi Raet iuxta hereditatem 

Theoderici Losscaert ut dicebat promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam et obligationem deponere promittens 

sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes Sta et Lonijs 

datum sabbato post judica. 

 

BP 1176 f 203v 06 za 06-04-1381. 

Henricus zv Willelmus Vos van Berze, zijn broer Jacobus en Henricus 

van den Bruggen beloofden aan Philippus Jozollo 50 Brabantse dobbel 

met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 24+31+24=79 dgn) te betalen, 

op straffe van 5. 

 

Henricus (dg: Vos de) filius Willelmi Vos de Berze et Jacobus eius 

frater et Henricus van den Bruggen promiserunt Philippo Jozollo L 

Brabant dobbel ad Johannis proxime persolvendos pena quinque. 

Testes Boud et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 203v 07 za 06-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 203v 08 za 06-04-1381. 

De jonker van Helmont, Arnoldus zv Godefridus van Bruheze, Thomas 

Hoege en Johannes van Risen beloofden aan voornoemde Philippus 101 

oude schilden met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381; 24+31+24=79 

dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Domicellus de Helmont Arnoldus filius Godefridi de Bruheze Thomas 

Hoege et Johannes de Risen promiserunt dicto Philippo C et unum 

aude scilde ad Johannis proxime pena X. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 203v 09 za 06-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 203v 10 za 06-04-1381. 

Hermannus van Langel zvw Henricus van Langel droeg over aan Hermannus 

zv Egidius van Gravia een stuk land gnd die Groenlink, in Velp, 

buiten de dijk, tussen de Maas enerzijds en de dijk gnd den Oerde, 

met een steeg ertussen, anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed gnd die Oude Wijk, belast met 10 schelling oude pecunia aan 
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de heer van Herpen. Overhandigen aan Johannes Wirde. 

 

Hermannus de Langel filius quondam Henrici de Langel peciam terre 

dictam die Gruenlinc sitam in parochia de Velpe (dg: inter 

hereditatem) extra aggerem inter Mosam ex uno et inter aggerem 

dictum den Oerde stega interiacente ex alio cum eius attinentiis 

(dg: ut) tendentem cum uno fine ad hereditatem dictam die Aude 

Wijc (dg: et cum reliquo fine) in ea quantitate (dg: et cum 

....... dictis aenwas) #qua ibidem est sita# ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Joh) Hermanno filio Egidii de Gravia 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis X solidis 

antique pecunie domino de Herpen inde solvendis. Testes Scilder et 

Ouden datum ut supra. Detur Johanni Wirde. 

 

BP 1176 f 203v 11 ma 08-04-1381. 

Johannes van Dordrecht enerzijds en zijn zwager Goeswinus van Beest 

anderzijds legden de oplossing van hun geschillen mbt goederen van 

wijlen Heijmericus van Dordrecht, vv voornoemde Johannes, in handen 

van Johannes Zerijs van Erpe als arbiter. 

 

Johannes de Dordrecht ex una et Goeswinus de Beest eius sororius 

ex altera super omnibus dissensibus querelis causis litigiosis 

quibuscumque habitis seu motis inter ipsas a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem occacione bonorum #quorumque# 

quondam Heijmerici de Dordrecht patris olim dicti Johannis 

quocumque locorum consistentium sive sitorum ut dicebant 

compromiserunt mutuo super omnia habita et habenda (dg: se ratum 

et) in Johannem Zerijs de Erpe (dg: se) tamquam in eorum arbitrum 

et arbitratorem se ratum et firmum perpetue observare quecumque 

dictus Johannes Zerijs super dictis bonis inter dictas partes 

dixit et pronunciaret #(dg: et ordin)#. Testes Stamel et Lonijs 

datum secunda post dominica palmarum. 

 

BP 1176 f 203v 12 ma 08-04-1381. 

Theodericus van Zeelst droeg over aan Nennekina wv Johannes van Tula 

timmerman, tbv voornoemde Nennekina en kv voornoemde Nennekina 

verwekt door Johannes van Tula, de helft, behorend aan Lambertus zvw 

Johannes gnd Witten van Empel, van een huis en erf, eertijds van 

wijlen Lambertus van Vucht, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Thomas van Haren enerzijds en 

erfgoed van Walterus van Berze anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Walterus, welke helft aan hem gerechtelijk was verkocht 

door Arnoldus Stamelart van Spanct. Cijnzen die voor deze verkoop 

hieruit werden betaald, blijven in stand. 

 

Theodericus de Zeelst medietatem spectantem ad Lambertum filium 

quondam Johannis dicti Witten de Empel cuiusdam domus et aree que 

fuerat quondam (dg: Lib) Lamberti de Vucht site in Buscoducis in 

vico Orthensi ad finem eiusdem vici inter hereditatem Thome de 

Haren et inter hereditatem Walteri de (dg: Berze) Berze scilicet 

illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

Walteri predicti venditam sibi ab Arnoldo Stamelart de Spanct per 

judicem mediante sententia etc prout in litteris hereditarie (dg: 

ve) supportavit Nennekine relicte quondam Johannis de Tula 

carpentarii ad opus eiusdem Nennekine et liberorum ab eisdem (dg: 

Nenk) Nennekina et Johanne de Tula pariter genitorum cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione qod dicta Nennekina dictam medietatem ad 

suam vitam possidebit post eius decessum #ad# dictos eius liberos 

devolvendam hoc eciam addito quod (dg: quib) quelibet persona 

obtinebit suum censum quem in dicta medietate ante #dictam# 
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vendicionem dicte medietatis habuit solvendum premissis non 

obstantibus. Testes Sta et ?Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 203v 13 ma 08-04-1381. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 32 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1381; 22+31+24=77 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech et Willelmus Coptiten 

promiserunt (dg: W) Philippo Jozollo etc XXXII aude scilde Francie 

ad nativitatis Johannis proxime persolvenda sub pena (dg: XII 

testes) II. Testes Ljsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 203v 14 wo 10-04-1381. 

Jordanus zvw Johannes Leuwe en zijn kinderen Aleidis en Hadewigis 

droegen over aan Johannes zv Boudewinus een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die Arnoldus Mijn? moest betalen, een helft met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van 

voornoemde Arnoldus, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed 

van Arnoldus van Waderle, Godefridus van Bladel en Theodericus Boc 

enerzijds en erfgoed van Godefridus Posteel anderzijds, welke cijns 

voornoemde Godefridus Posteel aan voornoemde Jordanus en diens vrouw 

Hilla dv voornoemde Godefridus, samen met andere cijnzen, geschonken 

had. Hilla, minderjarige dv voornoemde Jordanus, zal afstand doen 

zodra ze meerderjarig is. 

 

Jordanus filius quondam Johannis Leuwe Aleidis et Hadewigis eius 

libero cum tutore hereditarium censum XX solidorum monete (dg: 

solvendum here) quem Arnoldus Mijn? solvere tenetur hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex hereditate dicti Arnoldi 

sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Arnoldi de 

Waderle Godefridi de Bladel et Theoderici Boc ex uno et 

hereditatem Godefridi Posteel ex alio quem censum dictus 

Godefridus Posteel dicto Jordano cum Hilla sua uxore filia dicti 

Godefridi simul cum quibusdam aliis censibus nomine dotis 

supportaverat prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportaverunt Johanni filio Boudewini promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere et promiserunt 

cum tutore quod ipse Hillam filiam dicti Jordani (dg: s) dum ad 

annos pervenerit super premissis ad opus dicti Johannis faciet 

renunciare. Testes Veer et Scilder datum quarta post palmarum. 

 

BP 1176 f 203v 15 wo 10-04-1381. 

Hilla dvw Johannes van Tula droeg over aan haar broers Henricus en 

Daniel al haar erfelijke goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Daniel. 

 

Solvit 3 plack. 

Hilla filia quondam Johannis de Tula (dg: cum tu) cum tutore omnia 

bona sua hereditaria (dg: si) quocumque locorum sita hereditarie 

supportavit Henrico et Danieli suis fratribus promittens cum 

tutore [ratam] servare. Testes datum supra. Detur (dg: alteri) 

dicto Danieli. 

 

BP 1176 f 203v 16 wo 10-04-1381. 

Voornoemde Henricus en Daniel beloofden aan voornoemde Hilla 10 

Brabantse dobbel en 2 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te leveren. 

 

....... ....... ....... [promi]serunt dicte Hille X Brabant dobbel 

et II sextaria siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 
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proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 A 07 f.204. 

 Quarta post palmarum: woensdag 10-04-1381. 

 Sexta post palmarum: Goede Vrijdag 12-04-1381. 

 in vigilia pasche post benedictionem cerei anno LXXXI: 

   zaterdag 13-04-1381. 

 Secunda post pasca: maandag 15-04-1381. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1381. 

 

BP 1176 f 204r 01 wo 10-04-1381. 

Henricus van der Hagen verkocht aan zijn zuster Elisabeth een 

lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd Merenvoort, in Mierlo, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus van der Hagen legitime vendidit Elisabeth sue sorori 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam ad vitam dicte Elisabeth purificatione et in Busco 

tradendam ex manso dicto Merenvoert sito in parochia de Mierle et 

ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi prius solvendo et 

cum mortua etc. Testes Veer et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 02 wo 10-04-1381. 

Voornoemde Elisabeth van der Hagen droeg over aan Johannes zvw 

Godefridus van Erpe een b-erfcijns van 8 pond (dg: paijm gemeen 

paij), met Pasen te betalen, gaande uit 2 huizen en erven, in 

Helmond, naast Johannes Smijt van Eijndoven. 

 

Dicta Elisabeth van der Hagen cum tutore hereditarium censum VIII 

librarum (dg: pagam communis pag) quem se solvendum habere dicebat 

pasche ex (dg: duabus domibus) duabus domibus et areis cum suis 

attinentiis sitis in Helmont iuxta hereditatem Johannis Smijt de 

Eijndoven ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam 

Godefridi de Erpe promittens cum tutore ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere). Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 204r 03 wo 10-04-1381. 

Wellinus zvw Lucas van Erpe beloofde aan zijn broer Johannes een 

n-erfcijns van 50 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit de 

helft van de hoeve gnd Bobnagel, in Sint-Oedenrode, reeds belast met 

een cijns en een pacht. 

 

Wellinus filius quondam Luce de Erpe (dg: hereditarium cen) 

promisit se daturum Johanni suo fratri hereditarium censum 

quinquaginta aude scilde hereditarie pasce ex medietate ad se 

spectante mansi dicti Bobnagel siti in parochia de Rode et ex 

attinentiis dicti (dg: m mansi) #medietatis# promittens warandiam 

et obligationem aliam deponere exceptis censu et paccione prius 

solvendis. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 04 wo 10-04-1381. 

Johannes van Merewijc, Johannes Proeft van Bucstel, Johannes 

Nuddeman, Arnoldus Stamelart van de Kelder5, Sijmon van Mijrabellum, 

Hermannus van Langhel, Johannes van Langel, Goeswinus van Mameren, 

                         
5 Zie → BP 1176 f 207r 11 zo 28-04-1381, hr Reijnaldus van 

Valkenborch heer van Berne en Zittert ridder beloofde alle 

schuldenaren, Arnoldus Stamelart van de Kelder uitgezonderd, 

schadeloos te houden. 
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Johannes Boem en Petrus Quattel beloofden aan Nijcholaus van Berkel 

en Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woensel 250 mud rogge6, 

Bossche maat, die het afgelopen jaar of het komende jaar in de 

villicatie van Den Bosch of in het gebied van Herpen groeide of 

groeit, met Sint-Remigius (di 01-10-1381) aanstaande in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Merewijc Johannes Proeft de Bucstel Johannes Nuddeman 

Arnoldus Sta de Penu Sijmon de Mijrabello Hermannus de Langhel 

Johannes de Langel Goeswinus de Mameren Johannes Boem Petrus (dg: 

Koewijc) #Quattel# promiserunt Nijcholao de Berkel et Godefrido 

filio quondam Rutgheri Arken soen de Woensel ducentos et 

quinquaginta modios siliginis mensure de Busco scilicet siliginis 

qui crevit (dg: seu cresce) anno preterito seu crescet anno 

#proxime# futuro in villicacione de Busco seu in territorio de 

Herpen ad Remigii proxime persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Sta et Boud datum quarta post palmarum. 

 

BP 1176 f 204r 05 wo 10-04-1381. 

Hadewigis van Neijnsel dvw Gerardus van Neijnsel verkocht aan Jacobus 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd Kromakker, in 

Son, ter plaatse gnd Espe, (2) een stuk land gnd die Bruisbrake, in 

Son, welke pacht aan hem was verkocht door Theodericus gnd van 

Miersfelt zadelmaker. 

 

Hadewigis de Neijnsel filia quondam Gerardi de Neijnsel cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam (dg: ex) 

#de# pecia terre dicta Cromacker sita in parochia de Zonne ad 

locum dictum Espe atque de pecia terre dicta die Bruijsbrake sita 

in dicta parochia venditam sibi a Theoderico dicto de Miersfelt 

selliparatore prout in litteris hereditarie vendidit Jacobo 

Coptiten supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud 

et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 06 vr 12-04-1381. 

Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woensel en Ghisbertus 

Lijsscap de jongere beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 18+31+30+25=104 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus filius quondam (dg: Gode) Rutgheri Arken soen de 

Woensel et Ghisbertus Lijsscap junior promiserunt Philippo Jozollo 

etc XVI aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda sub pena I. 

Testes Lonijs et Lijsscap predictus datum sexta post palmarum. 

 

BP 1176 f 204r 07 vr 12-04-1381. 

Johannes van der Schant, Gerardus van Aa en Godefridus Vos van 

Eijndoven beloofden aan Philippus Jozollus etc 82 Brabantse dobbel 

met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 18+31+30+25=104 dgn) te 

betalen op straffe van 5. 

 

Johannes van der Schant Gerardus de Aa et Godefridus Vos de 

Eijndoven promiserunt Philippo (dg: Joz) Jozollo etc LXXXII 

                         
6 Zie → BP 1176 f 328r 15 ma 30-11-1383, overdracht door Johannes 

Lijsscap zvw Thomas gnd Valant van de helft die aan Godefridus 

behoorde van de schuldbekentenis, welke helft Godefridus eerder al 

had overgedragen aan Johannes Lijsscap. 
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Brabant dobbel ad Jacobi proxime persolvendos sub pena quinque. 

Testes Sta et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 08 vr 12-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 09 za 13-04-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder droeg over aan Theodericus Posteel, tbv 

hem en Godefridus van Hedichuse7, 31 pond 8 schelling, aan Petrus van 

Waderle beloofd door Godefridus Posteel, Johannes van Vucht bv 

Wolterus van Vucht de oudere, Petrus gnd Wreijthals en Petrus zv 

Acrinus visser, nu aan hem behorend. Met adiusticatie. 

 

Dominus Theodericus Rover miles (dg: XXXI lib) triginta unum 

libras et VIII solidos monete promissos Petro de Waderle a 

Godefrido Posteel Johanne de Vucht fratre Wolteri de Vucht 

senioris Petro dicto Wreijthals et Petro filio Acrini pis[cat]oris 

prout in litteris et quos nunc ad se spectare dicebat legitime 

supportavit Theoderico Posteel ad opus sui et ad opus Godefridi de 

Hedichuse cum litteris et jure et adiusticatione sibi facta ut 

dicebat. Testes Lonijs et Vere datum in vigilia pasche post 

benedictionem cerei anno LXXXI. 

 

BP 1176 f 204r 10 za 13-04-1381. 

Willelmus van Beest, Gerardus van Aa, Godefridus Vos van Eijndoven en 

Henricus zv Boudekinus Kijst van Eijndoven beloofden aan Theodericus 

Canter van Cranenberch 24 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen 

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

 

(dg: Theodericus Canter de Cranenb) Willelmus de Beest Gerardus de 

Aa Godefridus Vos de Eijndoven Henricus filius Boudekini Kijst de 

Eijndoven promiserunt Theoderico Canter de Cranenberch XXIIII aude 

scilde Francie vel Flandrie vel valorem in auro ad Johannis 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 11 za 13-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 204r 12 za 13-04-1381. 

Sijmon van Mijrabellum en Arnoldus van Gele beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius, 16 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1381; 17+31+30+25=103 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Sijmon de Mijrabello et Arnoldus de Gele promiserunt mihi ad opus 

Thome Asinarii XVI aude scilde ad Jacobi proximum pena I. Testes 

(dg: Lo) datum ut supra. 

 

BP 1176 f 204r 13 ma 15-04-1381. 

Arnoldus Louwers soen van Kessel vernaderde erfgoederen, aan Johannes 

van Zidewijnden verkocht door zijn tante Zalomis. De ander week. Hij 

                         
7 Zie → BP 1180 p 486v 04 ma 12-07-1395, overdracht van de helft van 

nu wijlen Godefridus van Hedechusen van de schuldbekentenis. 
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droeg weer over. 

 

Arnoldus Louwers soen de Kessel prebuit ad redimendum hereditates 

venditas Johanni de Zidewijnden a Zalome eius matertera alter 

cessit et reportavit. Testes Vere et Scilder datum secunda post 

pasca. 

 

BP 1176 f 204r 14 do 18-04-1381. 

Gerardus Bloc van Tiel? droeg over aan Willelmus van Hees (1) een 

huis en tuin in Groot Lith, tussen voornoemde Willelmus van Hees 

enerzijds en Elisabeth gnd Willems anderzijds, (2) een huis en tuin 

in Groot Lith, tussen voornoemde Elisabeth enerzijds en Aleidis 

Moenen anderzijds, (3) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn oom Arnoldus gnd Noijde Brant. 

 

Gerardus Bloc de Tiel? domum et ortum situm in parochia de Groet 

Lijt inter hereditatem Willelmi de Hees ex uno et hereditatem 

Elisabeth dicte Willems ex alio atque domum et ortum situm in 

dicta parochia inter hereditatem dicte Elisabeth ex uno et 

hereditatem Aleidis (dg: Noijde) Moenen ex alio item omnia bona 

sibi de morte quondam Arnoldi dicti Noijde Brant sui avunculi 

successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Willelmo de Hees promittens 

warandiam et obligationem censibus de jure solvendis. Testes Boud 

et Vere datum quinta post pasca. 

 

BP 1176 f 204r 15 do 18-04-1381. 

Godefridus Baliaert, Reijnerus zv Henricus Muijdeken en Johannes van 

Amersoijen beloofden aan Philippus Jozollo 22 oude schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 12+31+30+25=98 dgn) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Godefridus Baliaert (dg: Joh) Reijnerus filius Henrici Muijdeken 

et Johannes de (dg: Ameij) Amersoijen promiserunt Philippo Jozollo 

XXII aude scilde ad Jacobi proximum pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 16 do 18-04-1381. 

Voornoemde Godefridus en Gertrudis wv Henricus Moijdeken beloofden 

Johannes schadeloos te houden. 

 

(dg: primi duo servabunt 3um indempnem testes datum supra) Dictus 

Godefridus et Gertrudis relicta Henrici Moijdeken promiserunt 

Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204r 17 do 18-04-1381. 

Paulus zvw Henricus gnd Leijdecker droeg over aan Walterus gnd Beer 

zvw Henricus Leijdecker alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn oom Theodericus Leijdecker. 

 

Paulus filius quondam Henrici dicti Leijdecker omnia bona sibi de 

morte quondam Theoderici Leijdecker (dg: succ) sui avunculi 

successione hereditarie (dg: advolven) #advoluta# quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Waltero dicto Beer 

filio quondam Henrici Leijdecker promittens ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 204r 18 ±do 18-04-1381. 

Nijcholaus gnd Post had destijds gerechtelijk verworven van Goeswinus 

Steenwech (1) een huis en hofstad, die waren van wijlen Johannes gnd 

Scinnepeper, waarin hij was overleden, (2) een hofstad naast erfgoed 

van wijlen Hermannus Snavel, (3) een erfgoed gnd een voldeel, ter 
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plaatse gnd dat Polsbroek, (4) een stuk land gnd op te ?Heuvel. 

Voornoemde Goeswinus had vervolgens die erfgoederen verworven van 

voornoemde Nijcholaus Post. Goeswinus Steenwech was thans iets van 

plan met 1½ morgen land zoals aan ommezijde opgesteld.  

 

{Voor dit contract staat een haal; onder het contract was ruimte 

vrijgelaten}. 

Notum sit universis quod Nijcholaus dictus Post domum et 

domistadium que fuerant quondam Johannis dicti Scinnepeper in 

quibus ipse decessit atque quoddam domistadium situm contigue 

iuxta hereditatem quondam Hermanni Snavel insuper hereditatem 

quandam dictam een voldeel sitam in loco dicto dat Polsbroec atque 

peciam terre dictam communiter opte [?Hoe]vel erga Goeswinum 

Steenwech per judicem mediante sententia etc acquisivisset et cum 

deinde dictus Goeswinus dictas hereditates erga dictum (dg: 

Goeswinum) Nijcholaum Post acquisivisset prout [in] litteris quas 

vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Goeswinus 

Steenwech ut ab alio latere unum et dimidium iugera terre etc. 

 

1176 mf6 A 08 f.204v. 

 Quarta post pasca: woensdag 17-04-1381. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1381. 

 

BP 1176 f 204v 01 wo 17-04-1381. 

Goeswinus Steenwech verkocht aan Denkinus gnd Lu van Empel 1½ morgen 

en 47 roeden land in Empel, ter plaatse gnd Leemkuilen, tussen 

erfgoed dat was van Reijnerus Scaden enerzijds en erfgoed gnd die 

Truke anderzijds. 

 

(dg: scribatur). 

Goeswinus Steenwech unum et dimidium iugera (dg: terre) et (dg: X) 

quadraginta septem virgatas terre sitas in parochia de Empel in 

loco dicto Leemculen inter hereditatem que fuerat Reijneri 

#Scaden# ex uno et inter hereditatem (dg: Nijcholai de Be) dictam 

die Truke ex alio #prout ?ibidem sita sunt# ut dicebat hereditarie 

vendidit Denkino dicto Lu de Empel promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni agger et censu 

libera. Testes Lonijs et Scilder datum quarta post pasca. 

 

BP 1176 f 204v 02 wo 17-04-1381. 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech deed tbv voornoemde 

koper afstand van voornoemde goederen. 

 

Quo facto Goeswinus filius (dg: qu) Henrici filii (dg: He) 

Goeswini Steenwech (dg: promisit) super premissis et jure 

competente seu competituro ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 03 wo 17-04-1381. 

Gerardus van Berkel en zijn broer Nijcholaus deden tbv voornoemde 

koper afstand van voornoemde goederen. 

 

Gerardus de Berkel et Nijcholaus eius frater super premissis et 

jure (dg: ad) competente seu competituro ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 04 wo 17-04-1381. 

Goeswinus Steenwech verkocht aan Nijcholaus gnd Clemenssen soen 1½ 

morgen land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd op de 

Heuvel, tussen Theodericus van Vlimen enerzijds en jkvr Mabelija des 

Papen dochter anderzijds, met 9 voet dijk naast de sluis gnd die 
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Vornse Sluis, naast de dijk van Albertus zv Johannes Hermans soen, en 

met 9 voet dijk achter de tuin van Johannes van Ghenderen, ter 

plaatse gnd die op Lage, belast met afscheidingen en sloten, en een 

b-erfcijns van 25 schelling geld. 

 

Goeswinus Steenwech unum et dimidium iuger terre sita in 

jurisdictione de Merewijc (dg: sita) ad locum (dg: op) dictum op 

den Hoevel inter hereditatem Theoderici de Vlimen ex uno et inter! 

domicelle Mabelije des Papen dochter ex alio cum (dg: ..) novem 

pedatis aggeris sitis iuxta slusam dictam die Vornsche Sluse (dg: 

inter) contigue iuxta aggerem Alberti filii Johannis Hermans soen 

atque cum novem pedatis aggeris sitis retro ortum Johannis de 

Ghenderen in loco dicto die op Lage #(dg: prout ibidem sunt sita)# 

ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Clemenssen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sepibus et 

fossatis ad hoc de jure spectantibus et hereditario censu XXV 

solidorum monete exinde de jure solvendis. Testes (dg: Lo Ve) 

Lonijs Vere et Scilder datum quarta post pasca. 

 

BP 1176 f 204v 05 wo 17-04-1381. 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech, Gerardus van Berkel en 

Nijcholaus van Berkel deden van het voornoemde afstand. 

 

Quo facto Goeswinus filius Henrici filii Goeswini Steenwech 

Gerardus de Berkel et Nijcholaus de Berkel super premissis et jure 

competente seu competituro super premissis renunciaverunt 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 06 wo 17-04-1381. 

Goeswinus Steenwech gaf uit aan Hermannus Scut zvw Willelmus Lu 5 

morgen 1½ hont land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd Aan die 

Voert, op de plaats gnd Donk, tussen Johannes Rover enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de sloten, en 

thans voor een n-erfcijns van 1½ oude schild, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Goeswinus Steenwech quinque iugera et unum et dimidium #hont (dg: 

dicta die Donc)# terre sita in jurisdictione de Empel (dg: inter) 

ad locum dictum Aen die Voert #supra locum dictum Donc# inter 

hereditatem Johannis Rover ex uno et inter (dg: h) communem stegam 

ex alio (dg: ut dicebat) in ea quantitate qua ibidem sunt sita ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Hermanno Scut filio quondam 

Willelmi Lu ab eodem hereditarie possidenda pro fossatis ad hoc de 

jure spectantibus tenendis etc et pro hereditario censu unius et 

dimidii aude scilde dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem et alter repromisit. Testes Lonijs et Scilder datum 

quarta post pasca. 

 

BP 1176 f 204v 07 wo 17-04-1381. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Goeswinus 18 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit dicto Goeswino XVIII aude scilde ad 

Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 08 wo 17-04-1381. 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwecht beloofde het voornoemde 

van waarde te houden. 
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Goeswinus filius Henrici filii Goeswini Steenwecht promisit 

premissa rata servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 09 wo 17-04-1381. 

Goeswinus Steenwech gaf uit aan Albertus zv Johannes gnd Hermans soen 

(1) 2½ hont land in de dingbank van Empel, op de plaats gnd op den 

Aalst, tussen erfgoed van de kerk van Empel enerzijds en Theodericus 

die Wit anderzijds, (2) 4½ hont land in een kamp in de dingbank van 

Empel, achter het huis van wijlen een zekere Scinnepeper, tussen 

voornoemde Albertus zv Johannes gnd Hermans soen enerzijds en de 

plaats gnd die Leemskuilen anderzijds, (3) 3½ hont land in de 

dingbank van Empel, op de plaats gnd op die Donk, tussen Johannes 

Rover enerzijds en Johannes Rogxken anderzijds, met (4) 1 roede dijk 

op de plaats gnd Scumen Eirde, naast de dijk van Elizabeth Grieten 

dochter, en met (5) de sloten die hierbij horen; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 oude schilden, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Goeswinus Steenwech (dg: quoddam) duo et dimidium hont terre sita 

in jurisdictione de Empel supra locum #op# dictum den (dg: Aelst 

Al) Aelst inter herditatem ecclesie de Empel (dg: et int) ex uno 

et inter hereditatem Theoderici die Wit ex alio et quatuor et 

dimidium hont terre ad #se# spectantia in quodam campo sito in 

dicta jurisdictione retro domum quondam cuiusdam dicti Scinnepeper 

inter hereditatem Alberti filii Johannis dicti Hermans soen ex uno 

et inter locum dictum die Leemsculen ex alio item tria et dimidium 

hont terre sita in dicta (dg: d) jurisdictione supra locum dictum 

op die Donc inter hereditatem Johannis Rover ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rogxken ex alio (dg: in e) cum (dg: v) una 

virgata aggeris (dg: s ad premissa spectan) sita supra locum 

dictum Scumen Eirde contigue iuxta aggerem Elizabeth Grieten 

dochter in ea quantitate qua ibidem sita sunt #simul cum fossatis 

ad hoc spectantibus# ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Alberto ab eodem hereditarie possidenda (dg: pro fossat) pro 

hereditario censu quatuor aude #scilde# dando sibi ab alio 

nativitatis Domini (dg: ex) ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 10 wo 17-04-1381. 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech beloofde het voornoemde 

van waarde te houden. 

 

Quo facto Goeswinus filius Henrici filii Goeswini Steenwech 

promisit premissa rata servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 11 wo 17-04-1381. 

Goeswinus Steenwech gaf uit aan Nijcholaus zv Lambertus Raet van 

Empel de navolgende erfgoederen in de dingbank van Empel, (1) 3½ hont 

land minus 2 roeden, ter plaatse gnd de Uiterste Poel aan die Asmit, 

tussen Johannes Rogge enerzijds en Cristianus zv Henricus Roggen 

anderzijds, (2) 4½ hont 17½ roeden land aldaar, tussen Willelmus 

Kuijf enerzijds en kinderen gnd Hoernics Kijnderen anderzijds, (3) 5 

hont land minus 7 roeden 4 voet, aldaar, tussen Johannes van Doerne 

enerzijds en kinderen gnd Broes Hornics soens Kijnderen anderzijds, 

(4) 5 hont 1 roede land aldaar, tussen voornoemde Johannes van Doerne 

enerzijds en Denkinus Lu anderzijds, (5) een stukje land achter de 

tuin van Hermannus gnd Scut, beiderzijds tussen kinderen gnd Hoernics 

Kijnderen, (6) een stuk land ter plaatse gnd op Geen Nieuwelende, 

tussen voornoemde Cristianus enerzijds en wijlen Henricus zv Johannes 

Hermans soen anderzijds, met (7) 6 schreden dijk, ter plaatse gnd 
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Diependijk, met een eind naast de dijk van Denkinus Lu, en met het 

andere eind naast de dijk van Johannes Rogxken, (8) 1 roede dijk ter 

plaatse gnd Diependijk, tussen 2 sluizen aldaar, naast de dijk van 

die van Abruggen, (9) met afscheidingen en sloten; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 3 oude schilden, met Kerstmis te 

betalen. Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech beloofde het 

voornoemde van waarde te houden. 

 

Goeswinus (dg: He) Steenwech (dg: s) hereditates infrascriptas 

sitas in jurisdictione de Empel primo (dg: d) videlicet (dg: 

peciam) tria et dimidium hont terre minus duabus virgatis sita in 

loco die! den Uterste Poel aen die Asmit inter hereditatem Johannis 

Rogge ex uno et inter hereditatem Cristiani filii Henrici Roggen 

(dg: soen) ex alio item quatuor et dimidium hont et decem (dg: et 

de) et septem et dimidiam virgatas terre sitas ibidem inter 

hereditatem Willelmi Kuijf ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Hoernics Kijnderen ex alio item quinque hont terre minus 

septem virgatis et quatuor pedatis minus sita ibidem inter 

hereditatem Johannis de Doerne ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Broes Hornics soens Kijnderen #ex alio# item 

quinque hont et unam virgatam terre sita ibidem inter hereditatem 

Johannis de Doerne predicti ex uno et inter hereditatem Denkini Lu 

ex alio item particulam terre sitam #retro# ortum Hermanni dicti 

Scut inter hereditatem liberorum dictorum Hoernics Kijnderen ex 

utroque latere item peciam terre sitam in loco dicto op Gheen (dg: 

Nu) Nuwelende inter hereditatem dicti Cristiani ex uno #et# inter 

hereditatem quondam Henrici filii Johannis Hermans soen ex alio 

cum sex (dg: pedatis me) passibus dictis screden aggeris sitis in 

loco dicto Diependike contigue iuxta aggerem Denkini Lu (dg: ex) 

cum uno fine et (dg: cum) inter aggerem Johannis Rogxken cum alio 

atque cum una virgata aggeris sita (dg: ab ista parte) in loco 

dicto Dijependijk inter duas slusas ibidem contigue iuxta aggerem 

illorum de Abruggen cum sepibus #et# fossatis ad (dg: ad) premissa 

de jure spectantibus in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Nijcholao filio Lamberti Raet 

de Empel ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu 

#trium# (dg: duorum) aude scilde dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promissis warandiam et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit. Quo facto 

Goeswinus filius Henrici filii Goeswini Steenwech promisit 

premissa rata servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 12 wo 17-04-1381. 

(dg: Johannes van Eijke de oudere). 

 

(dg: Johannes de Eijke senior .). 

 

BP 1176 f 204v 13 do 18-04-1381. 

Willelmus gnd Borhuus en Walterus Stinen soen van Eghenrode 

verkochten aan Johannes zvw Johannes van Laervenne de navolgende 

erfgoederen, gelegen onder Liedorp, ter plaatse gnd Hersel, (1) de 

helft van een schuur met ondergrond, tussen erfgoed gnd ten Berge van 

het huis van Postel enerzijds en Johannes Zeger anderzijds, te weten 

de helft naast het erfgoed van het huis van Postel, (2) een stuk land 

tussen voornoemde Johannes Zeger enerzijds en Grieta dv Metta 

Ysebouts anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen Metta Ysebouts 

enerzijds en Willelmus Hout anderzijds, (4) een stuk land, een stuk 

eusel en een stuk heide, ter plaatse gnd Metten Ysbouts Hoeve, tussen 

voornoemde Metta enerzijds en voornoemde Willelmus Hout anderzijds, 

(5) een beemd aldaar, tussen voornoemde Grieta enerzijds en 

voornoemde Willelmus Hout anderzijds, (6) 1/5 deel in een stuk 
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heideland gnd die Hostat, beiderzijds tussen Rutgherus van Erpe, 

belast met 5 penning cijns. 

 

Solvit. 

Willelmus dictus Borhuus et Walterus Stinen soen de Eghenrode 

hereditates infrascriptas sitas infra parochiam de Liedorp ad (dg: 

H) locum dictum Herssel primo videlicet medietatem horrei cum suo 

fundo siti inter hereditatem (dg: domus de Postula ex) dictam ten 

Berge domus de Postula ex uno et inter hereditatem Johannis Zeger 

(dg: et cuiusdam dicti Cliff Cliffaes) ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem domus de 

Postula item peciam terre sitam inter hereditatem Johannis Zeger 

predicti ex uno et inter hereditatem (dg: M) Griete filie Mette 

Ysebouts ex alio item peciam terre sitam inter hereditatem Mette 

Ysebouts ex uno et inter hereditatem Willelmi Hout ex alio item 

peciam terre (dg: sitam in) #et# peciam pascue dicte eeusel et 

peciam merice sitas (dg: ibid) #in loco dicto Metten Ysebouts 

Hoeve# inter hereditatem dicte Mette ex uno et inter hereditatem 

dicti Willelmi Hout! item pratum situm #ibidem# inter hereditatem 

dicte (dg: Mette) Griete predicte ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Hout predicti! item (dg: peciam terre merice d) quintam 

partem ad se spectantem in pecia merice (dg: sita) dicta die 

Hostat sita inter hereditatem Rutgheri de Erpe ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio 

quondam Johannis de Laervenne promittentes warandiam (dg: d de) 

obligationem deponere exceptis (dg: ex) quinque denariis census 

exinde solvendis. Testes Boud et Scilder datum quinta post pasca. 

(dg: tradetur littera Petro). 

 

BP 1176 f 204v 14 do 18-04-1381. 

Peter van Laervenne verwerkte zijn recht tot vernaderen?. 

 

Peter de Laervenne. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 204v 15 do 18-04-1381. 

Willelmus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder, zijn vrouw Margareta 

dvw Theodericus Writer van Vechel wv Johannes zv Ghevardus van Achel 

en de broers Ghevardus en Leonius, kv voornoemde Margareta en wijlen 

Johannes, verkochten aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den 

Bosch, een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd in die Hamfort, die 

waren van wijlen voornoemde Theodericus Writer, in Veghel, ter 

plaatse gnd Hamfort, tussen erfgoed dat was van de monniken van 

Heilichem enerzijds en een gemene weg anderzijds, {205r} reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Willelmus filius naturalis domini quondam Henrici de Bucstel 

militis maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie quondam Theoderici Writer de Vechel relicte 

quondam Johannis filii Ghevardi de Achel et dicta Margareta cum 

eodem tamquam cum tutore etc Ghevardus et Leonius (dg: fratre) 

fratres liberi dictorum (dg: d) Margarete et quondam Johannis 

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 tradendam 

ex bonis dictis in die Hamfort (dg: dicti qu) que fuerant dicti 

quondam Theoderici (dg: Witer) Writer sitis in parochia de Vechel 

in loco dicto Hamfort inter hereditatem (dg: fu) que fuerat 

monachorum de Heijlichem ex uno et inter communem plateam ex alio 

et ex attinentiis dictorum singulis et universis quoque locorum 
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consistentibus sive sitis ut dicebant promittentes indivisi. 

 

1176 mf6 A 09 f.205. 

 Quinta post pasca: donderdag 18-04-1381. 

 anno LXXXI mensis aprilis die XVIII: donderdag 18-04-1381. 

 

BP 1176 f 205r 01 do 18-04-1381. 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: censibus) censu fundi exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Leonius et Scilder datum quinta post 

pasca. 

 

BP 1176 f 205r 02 do 18-04-1381. 

Theodericus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Writer prebuit et prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 205r 03 do 18-04-1381. 

Voornoemde broers Ghevardus en Leonius beloofden hun voornoemde 

moeder Margareta, zolang ze leeft, schadeloos te houden van deze 

erfpacht. De brief overhandigen aan Willelmus. 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: dictus) Dicti Ghevardus et Leonius fratres promiserunt #super 

habita et habenda# dictam Margaretam eorum matrem a dicta paccione 

indempnem servare quamdiu ipsa vixerit in humanis. Testes datum 

supra. Traditur Wi[llelmo]. 

 

BP 1176 f 205r 04 do 18-04-1381. 

Voornoemde broers Ghevardus en Leonius beloofden voornoemde Willelmus 

eeuwig schadeloos te houden. 

 

Scabini noluerunt. Solvit 2 plack. 

Dicti Ghevardus et Leonius promisit super habita et habenda dictum 

Willelmum perpetue indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 05 do 18-04-1381. 

Johannes Delijen soen van Scijnle en zijn zoon Arnoldus beloofden aan 

Arnoldus van Beke nz 15½ Brabantse dobbel, een helft te betalen met 

Sint-Remigius (di 01-10-1381) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381). 

 

Johannes Delijen soen de Scijnle et Arnoldus eius filius 

promiserunt Arnoldo de Beke filio naturali XV (dg: Br) et dimidium 

Brabant dobbel (dg: ad) mediatim Remigii et mediatim nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 06 do 18-04-1381. 

Hubertus Hadewigen soen, Henricus zv Metta Arts en Thodericus Pesen 

soen beloofden aan Arnoldus van Beke nz 18 Brabantse dobbel, een 

helft te betalen met Sint-Remigius (di 01-10-1381) en de andere helft 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381). 

 

(dg: Ghibo) #Hubertus# Hadewigen soen et Henricus filius Mette 

Arts et Thodericus Pesen soen promiserunt Arnoldo de Beke filio 

naturali (dg: XV) XVIII Brabant dobbel mediatim Remigii et 

mediatim Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 07 do 18-04-1381. 

Ghisbertus Danels soen beloofde aan jkvr Hadewigis van Neijsel 5 oude 
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schilden op de zondag na Sint-Jan aanstaande (zo 30-06-1381) te 

betalen. 

 

Ghisbertus Danels soen promisit domicelle Hadewigi de Neijsel (dg: 

V) quinque aude scilde ad dominicam post nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 08 do 18-04-1381. 

Gerardus Huge snijder, zijn kinderen Gerardus en Heijlwigis, en 

Petrus van Ellaer ev Hilla dv voornoemde Gerardus Huge verkochten aan 

Henricus gnd die Wit szv Johannes Wageman ¼ deel in een huis met 

ondergrond en misse, in Boxtel, ter plaatse gnd Sanendonk, tussen 

eerstgenoemde Gerardus enerzijds en Johannes die Hoessche anderzijds. 

 

Gerardus Huge (dg: Art) sartor Gerardus (dg: eius) et Heijlwigis 

eius liberi #cum tutore# et Petrus de Ellaer maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie dicti Gerardi Huge 

quartam partem ad se spectantem in domo cum suo fundo et fimario 

sita in parochia de Bucstel in loco dicto Sanendonc inter 

hereditatem (dg: Wint) primodicti Gerardi ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Hoessche ex alio ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Henrico dicto die Wit genero Johannis Wageman 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 09 do 18-04-1381. 

Arnoldus Luten soen verkocht aan voornoemde Henricus die Wit ¼ deel, 

dat aan hem, Johannes gnd die Hoessche en Godefridus gnd die Hoessche 

behoort, in voornoemd huis met ondergrond en misse. 

 

Arnoldus Luten soen quartam partem ad se et ad Johannem dictum die 

Hoessche (dg: spectantem in dicta) et ad Godefridum dictum die 

Hoessche spectantem in dicta domo (dg: ar) cum suo fundo et 

fimario ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico die Wit 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 10 do 18-04-1381. 

Hr Rutgherus van Ouden ridder heer van Hensoirde verkocht aan 

Johannes Kuijst Arts soen een n-erfcijns van 12 oude schilden of de 

waarde, met Pasen te betalen, gaande uit alle goederen, cijnzen en 

renten, behorend tot de heerlijkheid van Hensoirde. 

 

Dominus Rutgherus de Ouden miles dominus de Hensoirde hereditarie 

vendidit Johanni Kuijst Arts soen hereditarium censum XII aude 

scilde seu valorem solvendum hereditarie pasce ex omnibus et 

singulis bonis censibus et redditibus ad dominium de Hensoirde 

spectantibus quocumque locorum consistentibus sive #sive 

solvendis# sitis ut dicebat promittens warandiam (dg: et 

obligationem de) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 11 do 18-04-1381. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Kerstmis over een jaar (do 25-12-

1382), met 120 oude schilden, en met de volle cijns van het jaar van 

terugkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid 

van Albertus Wael, Everardus van Beircke en voornoemde schepenen. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum nativitatis Domini et a 

festo nativitatis Domini proxime infra annum sine medio sequentem 

semper quando sibi placuerit cum centum et XX aude scilde seu 

valore et cum pleno censu anni redempcionis ut in forma promittens 
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ut in forma. Acta in camera scriptorum presentibus Alberto Wael et 

Everardo de Beircke et dictis scabinis datum anno LXXXI mensis 

aprilis die XVIII hora none. 

 

BP 1176 f 205r 12 do 18-04-1381. 

Albertus Wael beloofde als procurator van het Geefhuis in Den Bosch 

dat het Geefhuis aan Margareta Peters een lijfpacht zal geven van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van het Geefhuis. 

 

(dg: Ever) Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco 

(dg: pro) cum consensu provisorum etc promisit quod dicta mensa 

dabit Margarete Peters vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Margarete et non 

ultra purificatione ex omnibus bonis dicte mense. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 205r 13 do 18-04-1381. 

Voornoemde Albertus Wael beloofde als procurator van het Geefhuis in 

Den Bosch dat het Geefhuis aan Everardus van Beircke en zijn vrouw 

Eefsa een lijfpacht zal geven van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van het Geefhuis. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Albertus ut supra promisit quod dicta mensa dabit et solvet 

Everardo de Beircke et Eefse sue uxori vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: ho) anno quolibet ad 

vitam dictorum Everardi et Eefse et non ultra purificatione ex 

omnibus bonis dicte mense et alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 14 do 18-04-1381. 

Willelmus zvw Arnoldus gnd van Espe droeg over aan Henricus die Smit 

van Asten een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Deurne te betalen, gaande uit een akker gnd die Winkel, 

in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden, tussen Heijlwigis dv Truda van 

Vechel enerzijds en Johannes szv Yseboldus Steenarts anderzijds, 

welke pacht voornoemde Willelmus verworven had van Yseboldus 

Steennart en zijn kinderen. 

 

Solvit. Debent (dg: VI solidos) II denarios. 

Willelmus filius quondam Arnoldi dicti de Espe hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont (dg: so) quam 

se solvendam habere dicebat hereditarie purificatione #et in 

Doerne tradendam# ex quodam agro dicto die Winckel sito in 

parochia de (dg: Doer) Doerne in loco dicto Vlierden inter 

hereditatem Heijlwigis filie Trude de Vechel ex uno et inter 

hereditatem Johannis generi Yseboldi Steenarts ex alio et quam 

paccionem dictus Willelmus erga Yseboldum Steennart (dg: -s) et 

eius liberos acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico die Smit de Asten promittens (dg: warandiam) ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 15 do 18-04-1381. 

Johannes Crillart rademaker beloofde aan Johannes Sabbe visser van de 

heer van Perwijs 30 mud haver, Bossche maat, met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381) te leveren. 

 

Johannes Crillart rotifex promisit Johanni Sabbe piscatori domini 

de Pereweijs XXX modios (dg: ave) avene mensure de Busco ad 
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Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 16 do 18-04-1381. 

Denkinus Lu van Empel verkocht aan Henricus zvw Hermannus Scuijwinc 

een kamp in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen voornoemde 

Heijnricus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, zoals dit aan hem gekomen was na erfdeling tussen hem en 

andere erfg vw voornoemde Hermannus Scuijwinc, belast met een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat. 

 

Denkinus Lu de Empel (dg: peciam et peciam) quendam campum situm 

in parochia de Roesmalen in loco (dg: loco) dicto Hijnen inter 

hereditatem Heijn-(dg: manni)-rici filii (dg: Henrici) quondam 

Hermanni Scuijwinc ex uno et inter communem plateam ex alio in ea 

quantitate (dg: qua) qua ibidem situs est (dg: et d ut dicebat) et 

sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter (dg: here) 

ipsum et alios heredes dicti quondam Hermanni Scuijwinc cessit in 

partem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta (dg: du) hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco exinde 

solvenda de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 17 do 18-04-1381. 

Arnoldus zv Henricus Mans soen, zijn broer Paulus, Henricus Mutsart, 

Gerardus Hulsbossche en Rodolphus gnd Roefs zv Willelmus Roefs soen 

beloofden aan Johannes van de Kloot, tbv hr Henricus van Mordrecht, 

12 mud rogge, Bossche maat, en 12 gulden pieter met Sint-Jan 

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

 

Arnoldus filius Henrici Mans soen Paulus eius frater et Henricus 

Mutsart Gerardus H[u]lsbossche et Rodolphus dictus Roefs filius 

Willelmi Roefs soen promiserunt Johanni de Globo ad opus domini 

Henrici de Mordrecht XII modios siliginis mensure de Busco et XII 

gulden peter ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 18 do 18-04-1381. 

De broers Stephanus en Henricus, kvw Hermannus Scuwinc, maakten een 

erfdeling van een huis en erf met ondergrond van wijlen voornoemde 

Hermannus, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds. Voornoemde Henricus 

kreeg een kamer, gnd een Vlaamse Kamer, met ondergrond, kelder, 

osendruppen en een weg, 12 voet breed, lopend vanaf voornoemde kamer 

naar de gemene weg en naar het woonhuis van voornoemde Henricus, met 

de helft van de put van voornoemde wijlen Hermannus aldaar. 

 

Stephanus et Henricus fratres liberi quondam Hermanni Scuwinc 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

domo et area cum suo fundo dicti (dg: H) quondam Hermanni sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter communem plateam 

ex alio! et inter hereditatem dicti Henrici ex alio ut dicebant 

mediante qua divisione quadam camera (dg: cum suo fundo penu sita 

ibidem) dicta een Vleemssche Camer cum suo fundo et penu cum suis 

stillicidiis et cum via continente XII pedatas in latitudine 

tendente a dicta (dg: di) camera ad communem plateam et ad domum 

habitationis dicti Henrici #et cum medietate putei dicti quondam 

Hermanni stantis ibidem# ut dicebant dicto Henrico cessit in 

partem ut alter recognovit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 205r 19 do 18-04-1381. 

Voornoemde Stephanus kreeg ¼ deel, aan voornoemde Henricus behorend, 

in de rest van het eerstgenoemde huis en erf met ondergrond, 

uitgezonderd voornoemde kamer, kelder, weg en put. 

 

Et mediante qua divisione quarta (dg: partem) pars ad dictum 

Henricum spectans in residuo primodicte domus et area cum suo 

fundo (dg: dicto) exceptis dicta camera penu via et puteo dicto 

Stephano cessit in partem ut Henricus recognovit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205r 20 do 18-04-1381. 

Denkinus Lu van Empel verkocht aan Stephanus zvw Hermannus Scuwinc 

(1) ¼ deel in een huis en erf met ondergrond van wijlen voornoemde 

Hermannus Scuwinc, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen een 

gemene weg enerzijds en Henricus zvw voornoemde Hermannus anderzijds, 

(2) 1½ hont land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, achter in de 

hoeve van wijlen voornoemde Hermannus, tussen Henricus zv voornoemde 

Hermannus enerzijds en Nijcholaus zvw voornoemde Hermannus 

anderzijds. 

 

{Voor BP 1176 f 205r 20 en 21 staat een haal, met daarnaast een 

onleesbaar woord}. 

Denkinus Lu de Empel quartam partem ad se spectantem in domo et 

area cum suo fundo quondam Hermanni Scuwinc sita in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Hijnen inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii dicti quondam (dg: He) Hermanni ex 

alio atque unum et dimidium hont terre sita in dictis parochia et 

loco retro in manso dicti quondam Hermanni inter hereditatem (dg: 

Stephani f) Henrici filii dicti Hermanni ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai filii dicti quondam Hermanni ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Stephano filio quondam Hermanni 

predicti promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 205r 21 do 18-04-1381. 

Stephanus zvw Hermannus Scuijwinc verkocht aan Denkinus Lu (1) ¼ deel 

in een huis en tuin in Empel, ter plaatse gnd Asmit, tussen 

Cristianus gnd Rogge enerzijds en Lambertus Lu anderzijds, (2) 1/3 

deel in een stukje land aldaar, tussen kinderen gnd Hornics Kijnderen 

enerzijds en voornoemde Lambertus anderzijds, belast met lasten. 

 

Stephanus filius quondam Hermanni Scuijwinc quartam partem ad se 

spectantem in domo et orto sito in parochia de Empel in loco dicto 

Assmit inter hereditatem Cristiani dicti Rogge ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Lu ex alio et (dg: quartam) #terciam# partem 

ad se spectantem in particula terre sita ibidem inter hereditatem 

(dg: dicto) liberorum dictorum Hornics Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem dicti Lamberti ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Denkino Lu promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis. 

 

BP 1176 f 205r 22 do 18-04-1381. 

Gerardus van den Bredeacker verkocht aan Walterus zvw Johannes van 

Rode van Bucstel een n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Boxtel, met 

Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Stege 

Akker, 9 lopen gerst groot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Olland, tussen ....... van der Scueren enerzijds en Rijcoldus die 

Borchgreve anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Gerardus van den Bredeacker hereditarie vendidit Waltero filio 

quondam Johannis de Rode de Bucstel hereditariam paccionem unius 
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modii (dg: siliginis) ordei mensure de (dg: B..) Bucstel solvendam 

hereditarie purificatione et in Bucstel! ex pecia terre dicta die 

Stege Acker #novem lopinos ordei in semine capiente# sita in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant inter 

hereditatem ....... van der Scueren ex uno et inter hereditatem 

Rijcoldi die Borchgreve ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere. Testes Sta et ....... datum ut supra quinta post pasce. 

 

BP 1176 f 205r 23 ±do 18-04-1381. 

Johannes Cortroc snijder beloofde aan de secretaris, tbv Gerardus 

nzvw hr Gerardus van Bucstel, Johannes Vorster en? ....... ......., 

200 dobbel {afgescheurde tekst}. 

 

Johannes Cortroc sartor promisit mihi ad opus Gerardi filii 

naturalis quondam domini Gerardi de Bucstel et Johannis Vorster 

....... ....... ...stel vel alterius eorum CC dobbel ....... 

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

 

1176 mf6 A 10 f.205v. 

 Sexta post pasca: vrijdag 19-04-1381. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 20-04-1381. 

 in octavis pasce: zondag 21-04-1381. 

 

BP 1176 f 205v 01 ±do 18-04-1381. 

Theodericus van den Stripe, Johannes Vuchtman en Gerardus Vuchsman 

beloofden aan Wolterus van den Bredeacker 35 lichte schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Theodericus van den Stripe et Johannes Vuchtman et Gerardus 

Vuch#s#man promiserunt (dg: Ger) Woltero van den Bredeacker XXXV 

licht scilde ad Martini proximum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 02 vr 19-04-1381. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus Eijcke verkocht aan Theodericus 

Sceijvel al zijn beesten en varende goed op de goederen van 

eerstgenoemde Gerardus. Voornoemde beesten en varende goed zullen op 

de goederen blijven waar ze nu staan, gedurende 5 jaar, ingaande 

heden. Voornoemde Theodericus mag die beesten en varende goed van 

voornoemde goederen verwijderen, verkopen, vervreemden, of meenemen, 

wanneer hij wil, zowel gedurende voornoemde 5 jaar als na afloop 

daarvan. 

 

+. 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi Eijcke omnes suas 

bestias et pecoralia bona sua quoque quocumque locorum (dg: in .) 

supra bona primodicti Gerardi consistentes ut dicebat (dg: sup) 

vendidit Theoderico Sceijvel promittens ratam servare tali 

condicione annexa quod dicte bestie et bona pecoralia (dg: permab) 

permanebunt supra dicta bona supra que consistent ad presens ad 

spacium quinque annorum datum presentem sine medio sequentium 

scilicet dictus Theodericus poterit dictas (dg:ven) bestias et 

bona pecoralia de predictis bonis amovere vendere et alienare 

quandoque sibi placuerit et secum abigere et deducere tam infra 

dictos quinque annos quam in fine dictorum quinque annorum. Testes 

Lonijs et Ouden datum sexta post pasca. 

 

BP 1176 f 205v 03 vr 19-04-1381. 

Sijmon van der Dijc die Werve Make van Erpe beloofde aan zijn zuster 

Elizabeth 100 gulden pieter na maning te betalen. De brief 
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overhandigen aan voornoemde Sijmon. 

 

Solvit. 

Sijmon van der Dijc die Werve Make de Erpe promisit super omnia 

Elizabeth sue sorori centum gulden peter ad eius monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Sijmoni. 

 

BP 1176 f 205v 04 za 20-04-1381. 

Leonius zv Arnoldus van Wijcke machtigde zijn broer Brieno zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Leonius filius Arnoldi de Wijcke c? dedit potestatem Brienoni suo 

fratri !potestatem monendi suos census et pacciones et credita .... 

ut in forma ad revocacionem. Testes Sta et Scilder datum sabbato 

post pasca. 

 

BP 1176 f 205v 05 za 20-04-1381. 

Aleijdis dvw Nicholaus Pieke droeg over aan haar zwager Henricus 

Hoessche de helft van een huis en erf van wijlen voornoemde 

Nicholaus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Ghisbertus Lisscap de jongere enerzijds en erfgoed van Godescalcus zv 

Rodolphus Roesmont anderzijds. 

 

Aleijdis filia quondam Nicholai Pieke cum tutore medietatem ad se 

spectantem domus et aree dicti quondam Nicholai site in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Ghisberti Lisscap junioris ex uno 

et hereditatem Godescalci filii Rodolphi Roesmont ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico Hoessche suo sororio 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 06 za 20-04-1381. 

Voornoemde Henricus Hoessche beloofde de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 32 pond geld, die voornoemde wijlen Nicholaus Pieke 

betaalde uit voornoemd huis en erf, en uit verschillende erfgoederen 

in Boxtel, die voornoemde wijlen Nicholaus mede tot onderpand had 

gesteld, te zullen betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse (dg: h) censum 

domini nostri ducis et hereditarium censum XXXII librarum monete 

quos dictus quondam Nicholaus Pieke (dg: ex) solvere consuevit ex 

dicta domo et area atque ex quibusdam hereditatibus sitis in 

parochia de Bucstel quas dictus quondam Nicholaus pro solucione 

dicti census sibi cum dicta domo et area ad pignus imposuit ut 

dicebat annuatim taliter dabit et exsolvet taliter videlicet quod 

dicte Aleidi nec suis bonis in Bucstel sitis nullum dampnum exinde 

eveniat in futurum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 205v 07 zo 21-04-1381. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch verkocht 

aan Henricus zvw Arnoldus gnd Middelers Swager een stuk land gnd die 

Kleinvosbraak, in Dinther, ter plaatse gnd Boege, tussen Theodericus 

Jonger enerzijds en Johannes van den Bruggen, met een sloot van 

voornoemde Johannes ertussen, anderzijds. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

peciam terre dictam die Cleijnvosbrake sitam in parochia de 

Dijnther in loco dicto Boege inter hereditatem Theoderici Jonger 

ex uno et hereditatem Johannis van den Bruggen uno fossato dicti 

Johannis interiacente ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Arnoldi dicti Middelers Swager promittens 
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warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et Lonijs datum in 

octavis pasce. 

 

BP 1176 f 205v 08 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes Ghiben soen van der Oesterheze een akker gnd die 

Grootakker, in Dinther, ter plaatse gnd Boege, tussen erfgoed gnd die 

Geer enerzijds en Johannes Spirinc van Dijnther en Henricus zv Metta 

van der Voert van Hezewijc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

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

Bosch te leveren. 

 

Dictus domicellus Johannes (dg: .) agrum terre dictum die 

Groetacker situm in parochia de Dijnther in loco dicto Boege inter 

hereditatem dictam die Gheer ex uno et hereditatem Johannis 

Spirinc de Dijnther et Henrici filii Mette van der Voert de 

Hezewijc ex alio cum eius attinentiis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni Ghiben soen van der Oesterheze ab 

eodem pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto domicello ab altero purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 09 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes zvw Nicholaus van der Hamfoert een hofstad in 

Dinther, ter plaatse gnd Boege, tussen voornoemde jonker enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint 

richting Dinther en met het andere eind aan een tuintje, behorend aan 

voornoemde jkr; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus domicellus (dg: do hereditatem) domistadium quoddam cum 

eius attinentiis situm in parochia de Dijnther in loco dicto Boege 

inter hereditatem (dg: Joh de Dord) dicti domicelli ex uno et (dg: 

hereditatem) communem platheam ex alio tendens cum uno fine ad 

communitatem (dg: et cum reliquo fine) versus Dijnther et cum 

reliquo fine ad ortulum spectantem ad dictum domicellum ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam Nicholai van 

der Hamfoert ab eodem pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto domicello ab altero 

purificatione et in Busco tradenda promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 10 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes Emonds soen een stuk land8 gnd die 

Eikstervenne?, in Dinther, tussen voornoemde jkr enerzijds en 

Johannes van Boege anderzijds, met de helft van 2 sloten aan 

weerszijden; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus domicellus peciam terre dictam die Eijcsthervenne? sitam in 

parocia de Dijnther (dg: in loco dicto Boege) inter hereditatem 

dicti domicelli ex uno et hereditatem Johannis de Boege ex alio 

cum medietate duorum fossatorum ab utroque latere coadiacentium ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni Emonds soen ab eodem 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

                         
8 Zie → BP 1176 f 211r 12 ma 24-06-1381, verwerking van het recht tot 

vernaderen. 
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danda dicto domicello ab altero purificatione et in Busco tradenda 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 11 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes van Dordrecht (1) een akker gnd die Varenakker, 

in Dinther, beiderzijds tussen voornoemde Johannes van Dordrecht, (2) 

een akker in Dinther, ter plaatse gnd Kilsdonk, tussen Johannes 

Spirinc zvw Wolterus enerzijds en voornoemde jkr anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus domicellus Johannes agrum terre dictum die Varenacker situm 

in parochia de Dijnther inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex 

utroque latere atque agrum terre situm in dicta parochia de 

Dijnther in loco dicto (dg: Kil) Kilsdonc (dg: ex) inter 

hereditatem Johannis Spirinc filii quondam Wolteri ex uno et 

hereditatem dicti domicelli ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Johanni de Dordrecht ab eodem pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

dicto domicello ab altero purificatione et in Busco tradenda 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 12 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes van Dordrecht een beemdkamp, 3½ bunder groot, in 

Dinther, ter plaatse gnd Boege, tussen de gemeint enerzijds en 

Johannes gnd Claes soen anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor 3 oude groten cijns en voor een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen. 

Voornoemde jkr verklaarde een voorlijf ontvangen te hebben. 

 

Dictus domicellus Johannes (dg: p q) campum prati tria et dimidium 

bonaria (dg: terre) prati continentem situm in parochia de 

Dijnther in loco dicto Boege inter communitatem ex uno et 

hereditatem Johannis dicti Claes soen ex alio tendentem cum 

utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni de Dordrecht ab eodem pro tribus antiquis grossis 

#census# atque pro hereditario censu trium librarum monete dando 

dicto domicello ab altero (dg: pi) purificatione et (verbeterd 

uit: p) in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit recognovit dictus 

domicellus se unum prolevium #voirlijf# recepisse a dicto Johanne 

de Dordrecht. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 205v 13 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch 

gaf uit aan Johannes Spirinc zvw Wolterus Spijrinc van Dijnther een 

stuk land gnd die Grootvosbraak, in Dinther, ter plaatse gnd Boege, 

tussen voornoemde Johannes Spijrinc enerzijds en erfgoed gnd die 

Kleinvosbraak en erfgoed van Theodericus gnd Jongher anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus domicellus Johannes peciam terre dictam die Groetvosbrake 

sitam in parochia de Dijnther in loco dicto Boege inter 

hereditatem Johannis Spijrinc filii quondam Wolteri Spijrinc de 

Dijnther ex uno et hereditatem dictam die Cleijnvosbrake et 

hereditatem Theoderici dicti Jongher ex alio ut dicebat dedit ad 
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hereditariam paccionem dicto Johanni Spirinc ab eodem pro 

hereditaria pacione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

domicello ab altero purificatione promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 A 11 f.206. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 22-04-1381. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 23-04-1381. 

 

BP 1176 f 206r 01 zo 21-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberg 

beloofde aan Johannes van Dordrecht, tbv hem en Goessuinus van Aa, 

Wolterus van den Cullen en Johannes zv Wolterus Spirinc voornoemde 

vier schadeloos te houden van 300 oude schilden, die voornoemde vier 

beloofd hadden aan Philippus Jozollo. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus domicellus promisit Johanni de Dordrecht ad opus sui et ad 

opus Goessuini de Aa et Wolteri van den Cullen et Johannis filii 

Wolteri Spirinc quod ipse dictos 4or a CCC aude scilde quos ipsi 4or 

Philippo Jozollo promiserant ut dicebat indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 02 ma 22-04-1381. 

Judocus zv Johannes gnd Bruijstens verkocht aan Hilla Hals dvw 

Willelmus Hals huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Gerardus Broc enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Rode anderzijds, aan hem verkocht door 

Henricus gnd van Hijntham. 

 

Judocus filius (dg: Jo) Johannis dicti Bruijstens domum et aream 

sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Gerardi Broc ex uno et hereditatem Johannis de Rode ex alio 

venditam sibi ab Henrico dicto de Hijntham prout in litteris 

hereditarie vendidit Hille Hals filie quondam Willelmi Hals 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Liss et Vere datum secunda post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 206r 03 ma 22-04-1381. 

Otto Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Otto Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 04 ma 22-04-1381. 

Goessuinus Moedel zvw Bernardus van Loen verkocht aan Mechtildis van 

den Werve een n-erfcijns van 2 oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft 

van 8 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Noddenheuvel, tussen 

erfgoed gnd de Osseter enerzijds en hr Henricus van Loen anderzijds. 

 

Goessuinus Moedel filius quondam Bernardi de Loen hereditarie 

vendidit Mechtildi van den Werve hereditarium censum duorum aude 

scilde Flandrie vel Francie (dg: vel solv) vel valorem solvendum 

hereditarie purificatione ex (dg: IIIIor iuge) medietate VIII 

jugerum terre sitorum ad se spectantium sitorum in parochia de 

Littoijen in loco dicto Noddenhoevel inter hereditatem (dg: dicti 

domini H) dictam den Osseter ex uno et hereditatem domini Henrici 

de Loen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 206r 05 ma 22-04-1381. 

Woltherus zv Woltherus van Hijntham verkocht aan Judocus zv Johannes 

Bruijstens een huis en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes van Hees enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Ghoch anderzijds, aan hem verkocht door 

Mijchael van Hezewijc. 

 

Woltherus filius Woltheri de Hijntham domum et ortum sitos in 

Busco (dg: in vico H) ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Johannis de Hees ex uno et hereditatem Johannis de 

Ghoch ex uno venditos sibi a Mijchaele de Hezewijc prout in 

litteris hereditarie vendidit Judoco filio Johannis Bruijstens 

supportavit cum litteris et jure et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem exparte sui deponere. Testes Lonijs et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 06 ma 22-04-1381. 

Lambertus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 07 di 23-04-1381. 

Hubertus van Ghemert beloofde aan Theodericus Floren dat hij, voor 

zijn rekening, op de muur, die behoort aan voornoemde Hubertus en 

Theodericus Floren, een goot zal plaatsen, naast het erfgoed van 

voornoemde Hubertus, welke goot reikt vanaf de haard van voornoemde 

Hubertus tot aan erfgoed van Johannes Monijns. Voornoemde Hubertus 

zal die goot onderhouden, voor gebruik door voornoemde Hubertus en 

Theodericus. Voornoemde Theodericus zal zijn ....... verder hoger 

bouwen met dezelfde dikte waarmee hij begonnen was te bouwen richting 

het erfgoed van voornoemde Hubertus. 

 

Hubertus de Ghemert promisit super omnia #Theoderico Floren# quod 

ipse suis custibus et expensis situabit et situari faciet supra 

murum spectantem ad dictum Hubertum et ad Theodericum Floren unum 

guttarium contigue iuxta hereditatem dicti (dg: Humer) #Huberti# 

quod quidem guttarium tendit a camino dicti Huberi ad hereditatem 

Johannis Monijns et quod dictus Hubertus huiusmodi guttarium 

perpetue bene tenebit ad utilitatem dictorum ?et Huberti et 

Theoderici hoc eciam addito quod dictus Theodericus dictum? 

pinagium suum ultrius altius edificabit in tali spissitudine qua 

edificare incipit versus hereditatem dicti Huberti. Testes Lonijs 

et Scilder datum 3a post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 206r 08 di 23-04-1381. 

Arnoldus gnd Pilips beloofde aan Johannes Guldencop 18 lichte 

schilden na maning te betalen. 

 

Arnoldus dictus Pilips promisit Johanni Guldencop XVIII licht 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 09 di 23-04-1381. 

Hr Ricoldus Koc en hr Theodericus Rover, ridders, Johannes Leonii van 

Erpe en Johannes van Audhuesden beloofden aan Gerardus van Meerwijc 

en Gheerlacus van Erpe, tbv hen en Arnoldus Herinc, 185 Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc dominus Theodericus Rover milites Johannes 

Leonii de Erpe Johannes de Audhuesden promiserunt J! Gerardo de 
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M[e]erwijc et Gheerlaco de Erpe ad opus eorum et ad opus Arnoldi 

Herinc seu ad opus alterius eorum CLXXXV scuta Francie vel valorem 

ad pasca proxime persolvenda. Testes Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 10 di 23-04-1381. 

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

hr Theodericus. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Detur domino 

Theoderico. 

 

BP 1176 f 206r 11 di 23-04-1381. 

Johannes van der Diesen, Ghibo Herinc en Petrus Alaert beloofden aan 

Philippus Jozollo 50 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 

25-07-1381; 7+31+30+25=93 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes van der Diesen Ghibo Herinc et Petrus Alaert promiserunt 

Philippo Jozollo L (dg: peter et ..) aude scilde ad Jacobi proxime 

pena quinque. Testes Liss et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 12 di 23-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primodictus! servabit alios indempnes. Testes datum supra (dg: 

detur). 

 

BP 1176 f 206r 13 di 23-04-1381. 

Hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch droeg over 

aan Goessuinus Steenwech een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling 

geld, die Johannes Scinnepeper beloofd had aan Goessuinus van de 

Steenweg, tbv hr Ludovicus van Berlaer ridder, met Kerstmis te 

betalen, welke cijns aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader, voornoemde Ludovicus. Lasten van zijn kant en van de kant 

van zijn vader hr Walramus worden afgehandeld. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont [et de] 

Keerberch hereditarium censum X librarum et X solidorum monete 

quem Johannes Scinnepeper Goessuino de Via Lapidea ad opus domini 

Ludovici de Berlaer militis dare et solvere promiserat singulis 

annis in festo nativitatis Domini (dg: .. ...) prout in litteris 

quem sibi de morte dicti quondam Ludovici #sui avi# successione 

hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie supportavit 

Goessuino Steenwech cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et domini Walrami sui patris 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 14 di 23-04-1381. 

Ghisbertus Voghet ev Oda dvw Henricus van Brakel verkocht aan 

Johannes Lisscap zvw Thomas Valant 20 pond b-erfcijns, 1 groot 

Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit goederen van 

Johannes Dicbier, welke cijns Oda wv Arnoldus Ysebout9 en haar zoon 

Ghisbertus Lisscap, samen met andere cijnzen, gegeven hadden aan 

voornoemde wijlen Henricus van Brakel en diens vrouw Beatrix, dv 

                         
9 Arnoldus Ysebout * Oda 

1. Ghisbertus Lisscap 
2. Beatrix * Henricus van Brakel 

1. Oda * Ghisbertus Voghet. 
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voornoemde wijlen Arnoldus en Oda, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Ghisbertus Voghet maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris filie quondam Henrici de Brakel viginti libras annui et 

hereditarii census grosso Turonensi etc pro XVI denariis computato 

vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

Jacobi ex bonis Johannis Dicbier quas Oda relicta quondam Arnoldi 

Ysebout et Ghisbertus (dg: eius) Lisscap eius filius dicto (dg: 

Henrico) quondam Henrico de Brakel cum (dg: Oda eius uxore) 

Beatrice eius uxore filia dictorum quondam Arnoldi et Ode (dg: 

nomine dot) simul cum quibusdam aliis censibus nomine dotis 

dederat prout in litteris quas vidimus et quas XX libras nunc ad 

se pertinere dicebat hereditarie (dg: sup) #vendidit# Johanni 

Lisscap filio quondam Thome Valant promittens warandiam et 

obligtionem in censu deponere. Testes Lisscap et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 206r 15 di 23-04-1381. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 206r 16 di 23-04-1381. 

Ghisbertus Lisscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Lisscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 17 di 23-04-1381. 

Johannes Lijscap zvw Thomas Valant, Ghisbertus Lijsscap en Ghisbertus 

Lijsscap de jongere beloofden aan Philippus Jozollo etc 120 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 

7+31+30+25=93 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Lijscap filius quondam Thome Valant Ghisbertus Lijsscap 

et Ghisbertus Lijsscap junior promiserunt Philippo Jozollo etc 

centum et viginti aude scilde Francie ad Jacobi proxime 

persolvenda sub pena V. Testes Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 18 di 23-04-1381. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Johannes Priker 20 Hollandse dobbel 

met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit Johanni Priker XX Hollant dobbel ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206r 19 di 23-04-1381. 

Hr Ricoldus Koc, Johannes Zerijs van Erpe, Wolterus van Erpe, zijn 

broer Johannes en Ws Coptiten beloofden aan Nicholaus van Berkel 200 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

leveren. 

 

Dominus Ricoldus Koc et Johannes Zerijs de Erpe Wolterus de Erpe 

Johannes eius frater Ws Coptiten promiserunt Nich de Berkel IIc 

modios siliginis istius patrie mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Lisscap et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 206r 20 di 23-04-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 
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Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 A 12 f.206v. 

 Quarta post octavas pasca: woensdag 24-04-1381. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 25-04-1381. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 26-04-1381. 

 Sabbato post octavas pascha: zaterdag 27-04-1381. 

 

BP 1176 f 206v 01 wo 24-04-1381. 

Arnoldus van Haenwijc droeg al zijn goederen over aan Theodericus 

Bathen soen en Gherijs van Os. 

 

Arnoldus de Haenwijc omnia sua bona mobilia et immobilia quocumque 

locorum sita hereditarie supportavit Theoderico Bathen soen et 

Gherijs de Os promittens ratam servare. Testes Sta et Scilder 

datum quarta post octavas pasca. 

 

BP 1176 f 206v 02 do 25-04-1381. 

Laurencius van Lauwaert Arendonc szvw Lubbertus van Herzel verkocht 

aan Jacobus zv Jacobus van Baest (1) de navolgende erfcijnzen, (1a) 

4½ oude groot, die de meester van Postel, (1b) 21 penning en 2 

cijnshoenderen, die wijlen Wolterus gnd van Bladel, (1c) 12 penning, 

die Johannes van der Diest, (1d) 10 penning die Gheerburgis ev 

Goessuinus gnd Model van der Voert, (1e) 2 penning, die Arnoldus szv 

Henricus gnd Creijten, (1f) 2 penning, die Conegundis wv Lambertus 

van Loven, (1g) 4 penning, die Nicholaus gnd Hadewigen en de zijnen, 

(1h) 10 schelling paijment, die de provisoren van de kerk van Bladel, 

(1i) 1 penning cijns, die Nicolaus gnd Comans .... soen aan 

voornoemde Laurencius met Sint-Remigius betalen, uit erfgoederen in 

Bladel, (1j) 16 oude groten, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

verschillende erfgoederen in Diessen, (1k) 16 oude groten, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit verschillende erfgoederen in Hulsel, 

en (2) zijn hoeve, gelegen in Bladel, achter het bos gnd Wolfs 

Vinkel, belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Bladel. 

 

Solvit. 

Laurencius de #Lauwaert# Arendonc (dg: fil) gener quondam Lubberti 

de Herzel hereditarios census infrascriptos ad se spectantes ut 

dicebat primo videlicet quatuor et dimidium antiquos grossos quos 

(dg: do) magister de Postula item XXI denarios et duos pullos 

censuales quos Wolterus dictus quondam de Bladel item XII denarios 

quos Johannes van der Diest item X denarios quos Gheerburgis uxor 

Goessuini dicti Model van der Voert item II denarios quos (dg: 

Henricus) Arnoldus gener Henrici dicti Creijten item II denarios 

quos Conegundis relicta quondam Lamberti van Loven item IIIIor 

denarios quos Nicholaus dictus Hadewigen et eius socii item X 

solidos pagamenti quos (dg: B) gubernatores aut provisores 

ecclesie de (dg: Be) Bladel atque unum denarium census quem 

Nicolaus dictus Comans # .... soen# dicto Laurencio solvere 

tenentur Remigii ex hereditatibus in Bladel sitis item XVI grossos 

antiquos solvendos hereditarie Martini ex quibusdam hereditatibus 

in parochia de Diessen sitis item XVI grossos antiquos solvendos 

hereditarie Martini ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia 

de Hulsel atque mansum (dg: dictum) suum situm in parochia de 

Bladel retro nemus dictum Wolfs Vinckel cum eius attinentiis 

singulis et universis in dicta parochia sitis ut dicebat 

hereditarie #vendidit# Jacobo filio Jacobi de Baest promittens 

warandiam et obligationem deponere #exceptis# censu domini fundi 

et hereditaria paccione 4or modiorum siliginis mensure de Bladel ex 
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dicta manso solvendis. Testes Sta et Lonijs datum quinta post 

octavas pasche. 

 

BP 1176 f 206v 03 do 25-04-1381. 

Johannes van Audenhoeven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Audenhoeven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 04 do 25-04-1381. 

Johannes van Audenhoeven beloofde aan voornoemde Laurencius gnd 

Lauwaert 73½ Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (ma 24-06-1381) 

te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Audenhoeven promisit dicto Laurencio dicto Lauwaert 

(dg: IIc) LXXIIIJ Brabant dobbel ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 05 do 25-04-1381. 

Voornoemde Johannes van Audenhoeven beloofde aan voornoemde 

Laurencius gnd Lauwaert van Arendonc szvw Lubbertus Herzel, tbv hem 

en zijn vrouw Katherina dvw Luppertus van Herzel, een lijfpacht van 8 

mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, 

gaande uit een hoeve gnd die Posdonk10, in Oirschot, in de herdgang 

van Hedel; de langstlevende beurt geheel de pacht. 

Voornoemde Johannes zal na overlijden van voornoemde Laurencius en 

Katherina 16 mud rogge eens geven aan hen die Laurencius hiervoor, 

voor zijn zieleheil, aan zal wijzen. 

 

Solvit. Solvit. 

Dictus Johannes promisit se daturum dicto Laurencio ad opus sui et 

ad opus Katherine sue uxoris filie quondam (dg: Lubb) Lupperti de 

Herze[l] vel alterius eorum vitalem pensionem octo modiorum 

siliginis mensure de Oerscot (dg: s) anno quolibet ad vitam 

ipsorum amborum vel alterius eorum purificatione et in parochia de 

Oerscot tradere ex manso dicto die Posdonc sito in parochia de 

Oerscot in pastoria de Hedel (dg: contigue) et ex eius attinentiis 

ut dicebat promisit sufficientem facere et alter eorum diutius 

vivens integraliter habebit hoc addito quod dictus Johannes post 

mortem dictorum Laurencii et Katherine sedecim modiorum siliginis 

dicte mensure semel et non ?plumos dabit illis quibus id 

Laurencius pro salute anime sue ?commisibit percipiendos et tunc 

quitus erit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 06 do 25-04-1381. 

Jacobus zv Jacobus van Baest beloofde voornoemde Johannes schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Jacobus filius Jacobi de Baest promisit dictum Johannem indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 07 do 25-04-1381. 

Voornoemde Johannes van Audenhoeven beloofde aan voornoemde 

Laurencius Lauwaert van Arendonc een lijfrente van 43 oude groot 2½ 

penning, met Sint-Martinus in Oirschot te betalen, gaande uit 

                         
10 Zie → BP 1177 f 357r 11 do 25-04-1387 (1), uitgifte van 2/3 deel 

in Posdonk, waarbij resterende 1/3 deel tevens onderpand wordt. 
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voornoemde hoeve gnd die Posdonk11. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit se daturum dicto Laurencio vitalem 

pensionem XLIII antiquorum grossorum et duorum et dimidii 

denariorum anno quolibet ad eius vitam et non ultra Martini ex 

dicto manso die Posdonc vocato et in Oerscot tradere promisit 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit quitus erit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 08 do 25-04-1381. 

Jacobus zv Jacobus van Baest beloofde voornoemde Johannes schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Jacobus filius Jacobi de (dg: Berze) #Baest# promisit dictum 

Johannem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 09 do 25-04-1381. 

Johannes Kolne van Litte en zijn zoon Henricus verkochten aan Metta 

van Berze, tbv haar man Gerardus, 1/3 deel, in 2 hont land in Lith, 

ter plaatse gnd de Grote Kamp, beiderzijds tussen Gerardus van Berze, 

belast met 2 penning cijns. Deliana, Oda en Margareta, dv voornoemde 

Johannes, zullen afstand doen. 

 

Johannes Kolne de Litte et Henricus eius filius terciam partem ad 

ipsos spectantem in duobus hont terre sitis in parochia de Lijt in 

loco dicto den Groeten Camp inter hereditatem Gerardi de Berze ex 

utroque latere ut dicebant hereditarie vendiderunt Mette de Berze 

ad opus Gerardi sui mariti promittentes warandiam #questionem# et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis census inde 

solvendis et promiserunt quod Delianam Odam et Margaretam filias 

dicti Johannis super premissis facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 206v 10 vr 26-04-1381. 

Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus Spring int 

Goet droeg over aan Katherina wv Jacobus Ludolfs soen van Zitert, tbv 

haar en haar kinderen, 1/5 deel van 2 akkers, die waren van 

voornoemde wijlen Bartholomeus, in Veghel, (1) die Groot Vrecht, (2) 

die Klein Vrecht. De brief overhandigen aan haar of aan haar zoon 

Egidius. 

 

Solvit 3 plack. 

Albertus de Lijt maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Bartholomei dicti Meus Spring 

int Goet quintam partem duorum agrorum terre que fuerant dicti 

quondam Bartholomei sitorum in parochia de Vechel quorum unus die 

Groet Vrecht et alter die Cleijn Vrecht nuncupantur ut dicebat 

hereditarie supportavit Katherine relicte quondam Jacobi Ludolfs 

soen de Zitert ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem Katherine 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

#sui# et quorumcumque heredum dicti quondam Bartholomei deponere. 

Testes Lonijs et Ouden datum sexta post (dg: pasche) octavas 

pasce. Traditur sibi vel Egidio eius filio. 

 

BP 1176 f 206v 11 vr 26-04-1381. 

Heilwigis Spiker machtigde Johannes Mijsken van Eijndoven een 

                         
11 Zie → BP 1177 f 357r 11 do 25-04-1387 (1), uitgifte van 2/3 deel 

in Posdonk, waarbij resterende 1/3 deel tevens onderpand wordt. 
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erfpacht te manen van 1 mud rogge, die Petrus Tielkens aan haar 

verschuldigd is. 

 

Heilwigis Spiker dedit potestatem Johanni Mijsken de Eijndoven 

monendi hereditariam (dg: p) paccionem unius modii siliginis quam 

Petrus Tielkens sibi solvere tenetur ad revocacionem. Testes Sta 

et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 206v 12 vr 26-04-1381. 

Willelmus van Ouden verhuurde aan Henricus van Zulikem en Johannes 

van der Borch de helft van een kamp, gnd dat Dode Braak, in Gestel 

bij Herlaer, tussen erfgoed gnd die Houwe enerzijds en een gemene weg 

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

Martinus (zo 11-11-1380), voor de grondcijns. 

 

Willelmus de Ouden medietatem campi dicti dat Dode Brake siti in 

parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem dictam die 

Houwe ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat locavit 

Henrico de Zulikem Johanni van der Borch ab eisdem ad spacium 

trium annorum a festo Martini preterito subsequentium pro censu 

domini fundi dando etc promittens warandiam et aliam obligationem. 

Testes Lonijs et Ouden datum ut supra Ouden dixit. 

 

BP 1176 f 206v 13 vr 26-04-1381. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Willelmus van Ouden, gedurende 3 

jaar, elk jaar met Sint-Martinus 24 pond geld te betalen. 

 

Henricus de Zulikem promisit #promisit omnia# Wo de Ouden (dg: 

XXII) ad spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet 

eorum XXIIII libras monete in festo Martini et pro primo Martini 

proxime. Testes datum supra Ouden dixit. 

 

BP 1176 f 206v 14 vr 26-04-1381. 

Voornoemde Johannes van der Borch beloofde aan Willelmus van Ouden, 

gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus 24 pond geld te betalen. 

 

Dictus Johannes van der Borch promisit #super omnia# Wo de Ouden 

ad spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet eorum 

XXIIII libras monete in festo Martini et pro primo Martini proxime 

futurum. Testes datum ut supra Ouden dixit. 

 

BP 1176 f 206v 15 za 27-04-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder beloofde aan hr Gheerlacus van Ghemert dekaan 

van Sint-Oedenrode, 25 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1382) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles promisit domino Gheerlaco de Ghemert 

decano Rodensi XXV aude scilde ad pasca proxime persolvenda. 

Testes Sta et Scilder datum sabbato post octavas pascha. 

 

BP 1176 f 206v 16 za 27-04-1381. 

Voornoemde hr Rijcoldus beloofde aan Walterus van Erpe 25 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus predictus promisit Waltero de Erpe XXV aude 

scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 A 13 f.207. 

 Secunda post misericordia: maandag 29-04-1381. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 27-04-1381. 

 Dominica misericordia: zondag 28-04-1381. 
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 Tercia post misericordia: dinsdag 30-04-1381. 

 

BP 1176 f 207r 01 za 27-04-1381. 

Hr Theodericus van Haren, hr Arnoldus van Uden en Stamelart van de 

Kelder beloofden aan Johannes Cuper, tbv de abdis van Sint-Clara, .. 

Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Dominus? Theodericus de Haren dominus Arnoldus de Uden et Sta de 

Penu promiserunt Johanni Cuper ad opus abbatisse sancte Clare .. 

Brabant dobbel ad pasca proximum persolvendos. Testes Sta et 

Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 207r 02 ma 29-04-1381. 

Theodericus zvw Johannes van Heze en Henricus van Uden Gruijter ev 

Aleidis dvw voornoemde Johannes verkochten aan Willelmus zvw Jordanus 

van der Oether 2 morgen land in het eerste kamp ter plaatse gnd 

Oetheren, richting Vught, welk kamp 10 morgen groot is, gelegen ter 

plaatse gnd Vughtbroek, voor de huizen die staan op Oetheren 

enerzijds en erfgoed van Gherisius van Os anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Johannes van Heze verkocht door de stad Den Bosch. Slechts te 

vervreemden aan medepoorters van Den Bosch. 

 

Solvit totum. 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze et (dg: J) Henricus de 

Uden #gruijter# maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis duo iugera terre sita in 

primo campo (dg: ante locum dictum) #in loco dicto# Oetheren 

versus Vucht qui campus X jugera terre continet et est situs in 

loco dicto Vuchtbroec ante domos stantes super Oetheren ex uno et 

inter hereditatem Gherisii de Os ex alio vendita dicto quondam 

Johanni de Heze ab oppido prout in litteris vero sigillatis et que 

duo iugera terre nunc ad se pertinent ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio quondam Jordani van der Oether 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et non alienabit. Testes Sta 

Ouden secunda post misericordia. 

 

BP 1176 f 207r 03 ma 29-04-1381. 

Godefridus zv Andreas vernaderde en behield. 

 

Godefridus filius Andree prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207r 04 ma 29-04-1381. 

Henricus van Uden droeg over aan Theodericus zvw Johannes van Heze de 

helft van 3 morgen land, in Herpen, ter plaatse gnd die Bruele, 

tussen Henricus gnd Greve Jutten soen enerzijds en Petrus gnd 

Bruijnen soen anderzijds, belast met de grondcijns, de helft van 11 

pond, geld van Herpen, dijken en waterlaten. De brief overhandigen 

aan Godefridus zv Andreas. 

 

Henricus de Uden (dg: maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris) medietatem trium jugerum terre ad se 

spectantium sitorum in parochia de Herpen in loco dicto die 

Bru[e]le inter Henrici dicti Greve Jutten soen ex uno et 

hereditatem Petri dicti Bruijnen #soen# ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico filio quondam Johannis de Heze 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et medietate IX librarum monete de Herpen et 

aggeribus et aqueductibus ad dictam medietatem spectantibus et 

solvendis (dg: testes datum supra). Testes datum supra. Detur 
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Godefrido filio Andree. 

 

BP 1176 f 207r 05 za 27-04-1381. 

Johannes van Mameren beloofde aan Theodericus zvw Lambertus van den 

Hoevel 40 oude schilden vandaag over 7 jaar te betalen. 

 

Johannes de Mameren promisit super omnia Theoderico filio quondam 

Lamberti van den Hoevel XL aude scilde a data presente ultra 

septem annos persolvenda. Testes Lonijs et Lijsscap datum (dg: 

supra) sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 207r 06 za 27-04-1381. 

Theodericus gnd Hermans soen van Os droeg al zijn goederen over aan 

Arnoldus Heijme12. De brief overhandigen. 

 

Theodericus dictus Hermans soen de Os (dg: pro) omnia et singula 

#sua# bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quoque 

locorum consistentia sive sita hereditarie supportavit Arnoldo 

Heijme promittens ratam servare. Testes (dg: datum supra) Lonijs 

et Scilder datum supra. Tradetur. 

 

BP 1176 f 207r 07 zo 28-04-1381. 

Gherardus van Eijke zvw Henricus Posteel en Willelmus Virse? bakker 

beloofden aan hr Henricus Berwout prior van Porta Celi 36 pieters 

leuvens na maning te betalen. 

 

Gherardus de Eijke filius quondam Henrici Posteel et Willelmus 

Vi[r?]se pistor promiserunt domino Henrico Berwout priori de Porta 

Celi XXXVI peters Lovanienses ad monitionem persolvendos. Testes 

Lonijs et Scilder datum dominica misericordia. 

 

BP 1176 f 207r 08 zo 28-04-1381. 

Johannes Rike en Martinus Berwout zullen de twee anderen schadeloos 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes Rike et Martinus Berwout servabunt alios #dictos duos# 

indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207r 09 ma 29-04-1381. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg, voor een periode van 12 

jaar, al zijn goederen over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze omnia sua bona (dg: h) 

legitime supportavit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

(dg: .) ab eodem ad spacium XII annorum proxime futurorum 

possidenda promittens ratam servare (dg: testes datum supra). 

Testes Sta et Ouden datum secunda post miam. 

 

BP 1176 f 207r 10 zo 28-04-1381. 

Hr Reijnaldus van Valkenborch heer van Berne en Zittert ridder droeg 

over aan Sijmon van Mijrabellum (1) een erfrente van 100 pond zwarte 

tournosen of 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 

16 penningen gerekend, uit 200 pond voornoemd geld erfrente, welke 

200 pond wijlen hr Johannes van Valkenborch ridder wijlen heer van 

Herle en zijn echtgenote vrouwe Marina dvw hr Albertus ridder 

eertijds heer van Herpen beloofd hadden aan wijlen hr Rogerus van 

                         
12 Zie ← BP 1175 f 043v 02 do 17-02-1379 en BP 1176 f 186r 02 do 30-

05-1381, schuldbekentenissen van Theodericus Hermans soen en zijn 

broer Johannes aan Arnoldus Heijme. 
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Levedael heer van Perke en Oirschot vv vrouwe Margareta van Levedael 

evw hr Willelmus heer van Craendonc ridder, een helft te betalen met 

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

heerlijkheid13 Herpen, welke cijns aan Leonius van Langvelt, tbv hr 

Walramus van Valkenborch heer van Berne en Herpen ridder, was 

verkocht door voornoemde vrouwe Margareta van Levedael, en welke 

rente van 100 pond aan hr Reijnaldus gekomen was na overlijden van 

voornoemde hr Walramus, (2a) een b-erfcijns van 100 pond zwarte 

tournosen of 1 oude groot van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit 200 pond voornoemd geld erfrente, 

welke 200 pond hr Johannes van Valkenborch heer van Heerle en zijn 

echtgenote vrouwe Marina dvw hr Albertus heer van Herpen beloofd 

hadden aan hr Rogerus van Levedael ridder heer van Peijrke en 

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

Sint-Jan, gaande uit geheel de heerlijkheid van Herpen, (2b) het 

vruchtgebruik, dat behoort aan hr Arnoldus van Randenrode ridder zvw 

hr Ludovicus heer van Randenrode ridder, in de helft van de andere 

100 pond voornoemd geld, welke cijns van 100 pond en welk 

vruchtgebruik Arnoldus Stamelart van de Kelder, tbv voornoemde hr 

Reijnaldus, verworven had van voornoemde hr Arnoldus van Randenrode. 

 

+. 

Dominus Reijnaldus de Balkenborch dominus de Berne et de Zittert 

miles annuum et hereditarium redditum centum librarum nigrorum 

Turonensium denariorum vel grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato ex ducentis 

libris (dg: de) annui et hereditarii redditus dicte monete quas 

vero ducentas libras quondam nobilis vir dominus Johannes de 

Valkenborch miles dominus quondam de Herle et domina Marina filia 

quondam domini Alberti militis domini quondam de Herpen ipsius 

quondam domini Johannis uxor legitima nobili viro quondam domino 

Rogero de Levedael domino quondam de Perke et de Oerscot patri 

domine Margarete de Levedael conthoralis quondam domini Willelmi 

domini quondam de Craendonc militis anno quolibet iure hereditario 

dare et exsolvere promiserant videlicet mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex integro dominio de Herpen et de universis et 

singulis bonis et rebus et possessionibus ad dictum dominium de 

Herpen spectantibus venditum Leonio de Langvelt ad opus domini 

Walrami de Valkenborch domini de Berne et de Herpen militis a 

dicta domina Margareta de Levedael prout in litteris et quem 

redditum C librarum dictus dominus Reijnaldus sibi de morte dicti 

quondam domini Walrami successione hereditarie advolutum esse 

dicebat atque annuum et hereditarium censum centum librarum 

nigrorum turonensium denariorum vel grosso denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in dicto censu computato 

solvendum hereditarie pro una medietate Domini et pro reliqua 

medietate Johannis ex #(dg: dictis)# ducentis libris annui et 

hereditarii redditus dicte monete quas nobilis vir dominus 

Johannes de Valkenborch dominus de Heerle et domina Marina filia 

quondam domini Alberti domini quondam de Herpen pie recordationis 

eiusdem domini Johannis (dg: conthola) conthoralis legitima domino 

Rogero de Levedael militi domino de Peijrke et de Oerscot anno 

quolibet hereditarie solvere promiserant terminis prescriptis ex 

integro dominio de Herpen et de universis et singulis bois rebus 

et possessionibus ad dictum dominium de Herpen spectantibus sine 

exceptione qualicumque insuper usufructum atque totum jus vitalis 

possessionis domino Arnoldo de Randenrode militi filio quondam 

                         
13 Zie → BP 1176 f 209v 03 za 18-05-1381, betreft eveneens een 

erfrente van 200 pond uit de heerlijkheid. 
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domini Ludovici domini de Randenrode militis competentes in 

medietate aliarum centum librarum dicte monete antedicti 

hereditarii redditus dictarum ducentarum librarum dicti redditus 

monete antedicte quem hereditarium censum C librarum dicte monete 

et quem usufructum predictos Arnoldus Sta de Penu ad opus dicti 

domini Reijnaldi erga dictum dominum Arnoldum de Randenrode 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Sijmoni de 

Mijrabello simul cum dictis litteris et aliis et jure et omnibus 

arrastagiis etc promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sta et Ouden datum dominica misericordia. 

 

BP 1176 f 207r 11 zo 28-04-1381. 

Voornoemde hr Reijnaldus van Valkenborch heer van Berne en Zittert 

ridder beloofde aan Sijmon van Mijrabellum, mede tbv Johannes van 

Merwijc, Johannes Proefst van Bucstel, Johannes Nuldeman, Hermannus 

van Langel, Johannes van Langel, Goessuinus van Mameren, Johannes 

Boem en Petrus Quattel, hen schadeloos te houden van 250 mud rogge, 

Bossche maat, die zij en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofd14 

hadden aan Nicholaus van Berkel en Godefridus zvw Rutgerus Erken soen 

van Woensel. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus dominus Reijnaldus promisit super omnia Sijmoni de 

Mijrabello (dg: ad opus sui) quod ipse ad opus sui et ad opus 

Johannis de Merwijc Johannis Proefst de Bucstel Johannis Nuldeman 

Hermanni de Langel Johannis de Langel Goessuini de Mameren 

Johannis Boem et Petri Quattel a ducentis et quinquaginta modiis 

siliginis mensure de Busco quos ipsi et Arnoldus Sta de Penu 

Nicholao de Berkel et Godefrido filio quondam Rutgeri Erken soen 

de Woensel promiserant ut dicebat [idempnes servare]. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 207r 12 di 30-04-1381. 

Walterus van den Rullen, Arnoldus van Bruheze, Thomas die Hoge van 

Helmont en Johannes van Risen beloofden aan Philippus Jozollo 440 

oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 

31+30+25=86 dgn) te betalen, op straffe van 20. 

 

Walterus van den Rullen Arnoldus de Bruheze Thomas die Hoge de 

Helmont et Johannes de (dg: Risingen pro) Risen promiserunt 

Philippo Jozollo #IIIIc# quadringenta (dg: -s) aude scilde Francie 

ad Jacobi proxime persolvenda sub pena XX. Testes Boud et Vere 

datum (dg: s) tercia post miam. 

 

BP 1176 f 207r 13 di 30-04-1381. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch beloofde 

voornoemde 4 schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

promisit dictos 4 indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207r 14 di 30-04-1381. 

Voornoemde jkr Johannes van Berlaer en Walterus van den Rullen 

beloofden aan Johannes van de Dijk 272 Brabantse dobbel met Sint-

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

 

                         
14 Zie ← BP 1176 f 204r 04 wo 10-04-1381, belofte deze 250 mud rogge 

te leveren. 
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Dictus domicellus Johannes de Berlaer et Walterus van den Rullen 

promiserunt Johanni de Aggere ducentos (dg: Brabant dobbel ad 

Remigii proxime persolvendos) et septuaginta duos Brabant dobbel 

(dg: ad Remigii proxime pers) seu valorem ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207r 15 di 30-04-1381. 

De eerste zal Walterus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit (dg: alios) Walterum indempnem. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf6 B 01 f.207v. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 02-05-1381. 

 anno LXXX primo mensis maij die secunda: donderdag 02-05-1381. 

 

BP 1176 f 207v 01 do 02-05-1381. 

Ghisbertus Lijsscap verhuurde aan Arnoldus Mertens soen visser 3½ 

morgen land, gelegen voor Engelen, naast Sijmon van Mijrabellum, voor 

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

1380). Arnoldus zal voornoemde 3½ morgen bezaaien of weiden, en niets 

anders ermee doen. 

 

Solvit 3 plack. 

Ghisbertus Lijsscap (dg: q) tria (dg: iu) et dimidium iugera terre 

#vel circiter# ad se spectantia sita ante Enghelen contigue iuxta 

hereditatem Sijmonis de Mijrabello prout ibidem sunt sita et ad 

dictum Ghisbertum noscuntur pertinere ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Arnoldo Mertens soen piscatori ab eodem ad spacium 

sex annorum a Martini proxime preterito deinceps sine medio 

sequentium possidenda promittens warandiam et obligationem 

deponere dictis sex annis durantibus tali condicione quod dictus 

Arnoldus dicta tria et dimidium iugera terre (dg: tribus primis 

annis fe) dictis annis (dg: non) seminabunt vel depascent et aliud 

supra eandem non facient. Testes Sta et Boud datum quinta post 

miam. 

 

BP 1176 f 207v 02 do 02-05-1381. 

Voornoemde Arnoldus Mertens soen visser, Willelmus gnd Daem en zijn 

zoon Willelmus beloofden aan Ghisbertus Lijsscap, gedurende 6 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 8 oude Franse schilden te 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus Willelmus (dg: Da) dictus Daem et Willelmus eius 

filius promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Ghisberto Lijsscap ad spacium sex annorum datum presentem sine 

medio sequentium anno quolibet! octo aude! monete regis Francie vel 

valorem Martini et pro primo termino Martini proxime. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 207v 03 do 02-05-1381. 

Willelmus en Willelmus beloofden Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus et Willelmus promiserunt Arnoldum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 04 do 02-05-1381. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierlo verkocht aan 

Johannes van Catwijc nzvw Johannes van Catwijc een n-erfpacht van 11 
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mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stenen huis en erf en andere huizen en erven van verkoper in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Ghibo van Eijcke 

enerzijds en erfgoed van Jacobus van Hedel anderzijds, reeds belast 

met de onraad. 

 

Henricus Dicbier #filius quondam Johannis Dicbier# dominus de 

Mierle hereditarie vendidit Johanni de Catwijc (dg: hereditariam 

paccionem) filio naturali quondam Johannis de Catwijc hereditariam 

paccionem undecim modiorum siliginis mensure de (dg: d) Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: 

domo #domibus domo# lapidea et area #et aliis domibus et areis# 

cum suis attinentiis dicti (dg: quondam Jo) #venditoris# sitis in 

Busco ad forum inter hereditatem Ghibonis (dg: ex) de Eijcke ex 

uno et inter hereditatem Jacobi de Hedel ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

censibus ex pa) oneribus dictis onraet exinde prius de jure 

solvendis promisit super habita et habenda sufficientem facere. 

 

BP 1176 f 207v 05 do 02-05-1381. 

En hij kan terugkopen, uiterlijk met Lichtmis over 2 jaar, binnen 8 

dagen rond Lichtmis, met 308 gulden gnd gulden hellingen en 11 mud 

rogge, Bossche maat, als pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van schepenen, Franco 

van Ghestel zv Willelmus, Johannes van den Kloot, Johannes Bije zv 

Walterus van Berkel en Herbertus gnd Hepken van Wetten. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: trium) in festo purificationis 

proxime et a festo purificationis proxime ultra duos annos semper 

in festo purificationis vel #infra# octo dies precedentes vel 

infra octo dies sine medio sequentes cum CCC et octo florenis 

aureis fortis ponderis dictis gulden hellingen et cum undecim 

modiis siliginis dicte mensure pro pactione anni redempcionis ut 

in forma promittens ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus scabinis Francone de Ghestel filio Willelmi Johanne de 

Globo Johanne Bije filio Walteri de Berkel et Herberto dicto 

Hepken de Wetten acta in camera scriptorum anno LXXX primo mensis 

maij die secunda hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 207v 06 do 02-05-1381. 

Henricus Steijmpel zvw Arnoldus zvw Johannes Steijmpel verkocht aan 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwers een b-erfcijns van 50 

schelling, 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een 

hoeve ter plaatse gnd in de Hoven, die Johannes van Kessel tijdens 

zijn leven bezat, welke cijns voornoemde wijlen Johannes Steijmpel 

gekocht had van Cristianus van Neijwel szvw voornoemde Johannes van 

Kessel. 

 

Henricus Steijmpel filius quondam Arnoldi filii quondam Johannis 

Steijmpel hereditarium censum quinquaginta solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato solvendum anno quolibet in festo beati 

Martini hyemalis de manso quodam sito in loco dicto in den (dg: 

Hoeven) Hoven quem Johannes de Kessel dum vixerit possidebat quem 

censum dictus quondam Johannes Steijmpel erga Cristianum de 

Neijwel generum dicti quondam Johannis de Kessel emendo 

acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus Henricus nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de Kessel 

filio quondam Johannis Louwers supportavit cum litteris et jure et 
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omnibus arrestadiis etc promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

Steijmpel deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 07 do 02-05-1381. 

Henricus Riemsleger beloofde aan Henricus Steijmpel 29 oude schilden 

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

 

Henricus Riemsleger promisit super omnia Henrico Steijmpel viginti 

novem aude scilde #seu valorem# a Martini proxime ultra annum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 08 do 02-05-1381. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwers verhuurde aan Henricus 

Riemsleger 24 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen wijlen 

Walterus van Oerle enerzijds en erfgoed gnd in Bloemart anderzijds, 

voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (ma 

11-11-1381). 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwers XXIIII iugera 

terre sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem quondam 

Walteri de Oerle ex uno et inter (dg: dic) hereditatem dictam in 

Bloemart ex alio locavit recto locacionis modo Henrico Riemsleger 

ab eodem ad spacium trium (dg: trium) annorum a festo Martini 

proxime #futuro# deinceps sine medio sequentium possidenda libere 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 09 do 02-05-1381. 

Gerardus zvw Petrus gnd Cant van Eijcke verkocht aan Johannes Monijns 

ketelaar een erfpacht15,16 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land in Oirschot, bij 

Straten, naast de windmolen ter plaatse gnd die Braak, tussen 

Godefridus Becker en Godefridus Louwer enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

(dg: Ge) Gerardus filius quondam Petri dicti Cant de Eijcke 

hereditarie vendidit vendidit Johanni Monijns (dg: de) cacabario 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia 

terre sita in parochia de Oerscot prope Straten iuxta (dg: lo) 

molendinum venti in loco dicto die Brake inter hereditatem 

Godefridi Becker et Godefridi (dg: Louwe) Louwer ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 10 do 02-05-1381. 

Henricus Penninc de jongere van Straten verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus Penninc junior de Straten prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 11 do 02-05-1381. 

Cristina dvw Willelmus van Beke en Gerardus van Zanbeke ev Meijnskina 

                         
15 Zie → BP 1180 p 714v 08 vr 02-03-1397, overdracht van 1/3 deel van 

de pacht. 
16 Zie → BP 1181 p 085r 01 wo 09-01-1398, overdracht van de helft in 

deze pacht. 
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dvw voornoemde Willelmus droegen over aan Johannes zvw Theodericus 

Truden soen 2/10 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Johannes gnd Han Heijlen nzvw voornoemde Willelmus, in een tuin, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen Johannes van de 

Dijk enerzijds en Arnoldus Gheenkens soen anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Cristina filia quondam Willelmi de Beke cum tutore et Gerardus de 

Zanbeke maritus et tutor legitimus ut asserebat Meijnskine sue 

uxoris filie dicti quondam Willelmi duas decimas partes eis de 

morte quondam (dg: q) Johannis dicti Han Heijlen filii naturalis 

dicti quondam Willelmi successione advolutas in quodam orto sito 

in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto Thede inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Gheenkens soen ex alio ut dicebant hereditarie (dg: v) 

supportaverunt Johanni filio quondam Theoderici Truden soen 

promittentes indivisi cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 12 do 02-05-1381. 

Maria dvw Johannes Lebben droeg over aan haar zuster Heijlwigis alle 

erfgoederen die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders, 

gelegen onder Oirschot. 

 

Maria filia quondam Johannis Lebben cum tutore omnes hereditates 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Oerscot sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Heijlwigi sue sorori promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 13 do 02-05-1381. 

Johannes gnd Alarts soen korenkoper gaf uit aan Johannes van Loen zvw 

Ghibo van Loen (1) 2 morgen land in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd Meerveld, tussen Elijas zv Arnoldus Hake enerzijds en 

Hilla gnd Lemmens dochter en haar kinderen anderzijds, (2) een 

hofstad aldaar, tussen Cupkinus van Ghelre enerzijds en Grieta gnd 

Wellens dochter anderzijds, met 4 roeden dijk, ter plaatse gnd 

Veewert, voor Hedel, tussen de dijk van de kerk van Empel enerzijds 

en de dijk van Hermannus Scut Willems anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de waterlaten, sloten en sluizen, en thans voor een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes (dg: filius Alardi quondam) dictus Alarts soen emptor 

bladi duo iugera terre sita in jurisdictione de Empel in loco 

dicto Meervelt inter hereditatem Elije filii Arnoldi Hake ex alio! 

et inter hereditatem Hille dicte Lemmens dochter et eius liberorum 

ex alio (dg: ut dic) in ea quantitate qua ibidem sita sunt (dg: 

ut) atque domistadium situm ibidem inter hereditatem Cupkini de 

Ghelre ex uno et inter hereditatem Griete dicte Wellens (dg: doch) 

dochter ex alio (dg: ut dicebat hereditatem here) cum quatuor 

virgatis dictis roden aggeris sitis in loco dicto Veewert ante 

Hedel inter (dg: here) aggerem ecclesie de Empel et inter (dg: he) 

aggerem Hermanni (dg: -s) Scut Willems ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni (dg: -s) de Loen filio quondam 

Ghibonis de Loen ab eodem hereditarie possidenda (dg: pro 

hereditario censu quatu) aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de 

jure spectantibus tenendis etc atque pro hereditario censu quatuor 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie purificatione ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere (dg: et aliam obligationem) et alter repromisit. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 14 do 02-05-1381. 

Voornoemde Johannes van Loen, Elijas zv Arnoldus Hake en Johannes van 

Vorne bv voornoemde Elijas beloofden aan Johannes Alarts soen 100 

schilden, 12 plakken geld van Holland voor 1 schild gerekend, met 

Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Loen (dg: promisit dicto Johanni Al) Elijas 

filius Arnoldi Hake et Johannes de Vorne frater dicti Elije 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Alarts soen centum scilde 

scilicet XII plack monete Hollandie pro quolibet scilt computato 

ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 15 do 02-05-1381. 

Willelmus van Hees zvw Johannes van Hees beloofde aan Truda dv 

Hermannus van Eijndoven, gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Sint-Martinus 8½ gulden pieter te betalen. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Johannis de Hees promisit super 

omnia se daturum (dg: dat) Trude filie (dg: quo) Hermanni de 

Eijndoven ad spacium quatuor annorum datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum octo et dimidium 

gulden peter Martini et pro primo termino Martini proxime. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 207v 16 do 02-05-1381. 

Petrus gnd Stempel van den Hoevel verkocht aan hr Henricus Buc 

priester (1) de helft in 6 penning cijns, 1 oude groot Tournoois van 

de koning van Frankrijk voor 9 penningen gerekend of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Sint-Michael-Aartsengel te betalen, (2) de 

helft in een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld dat ten tijde 

van de betaling etc, met Sint-Jan te betalen, welke cijnzen van 6 

penning resp. 4 pond 10 schelling van voornoemde geldsoorten 

voornoemde Petrus en Johannes gnd Groet van Herlaer beuren, gaande 

uit (a) de helft van een akker in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hezelaar, tussen Henricus van Uden enerzijds en Theodericus die 

Groeve anderzijds, (b) een b-erfcijns van 4 schelling geld dat ten 

tijde etc, die Metta wv Theodericus gnd Ruijsche moet betalen aan 

voornoemde Johannes en Petrus, (c) 2 cijnshoenderen, die Henricus gnd 

Groveken zvw Johannes gnd Grove moet leveren aan voornoemde Petrus en 

Johannes, welke helft van de akker, erfcijns van 4 schelling, en 2 

cijnshoenderen voornoemde Petrus en Johannes {f.208r} uitgegeven 

hadden aan voornoemde Henricus Groveken voor voornoemde cijnzen van 6 

penning resp. 4 pond 10 schelling voornoemde geldsoorten. 

 

Petrus dictus (dg: Steijmpel) Stempel van den Hoevel medietatem ad 

se spectantem in sex denariis hereditarii census grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro !novem denariis computato 

(dg: atque in hereditario censu) vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: solvendum hereditarie in) solvendi hereditarie in 

festo beati Mijchaelis archangeli atque medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu quatuor librarum (dg: et quinque 

solidorum) et decem solidorum monete pro tempore solucionis etc 

solvendo hereditarie nativitatis Johannis quos census sex 

denariorum et quatuor librarum et X solidorum dictarum monetarum 

dictus Petrus et Johannes dictus (dg: Grove) Groet de Herlaer 

solvendos habent hereditarie terminis solucionis predictis ex 

medietate cuiusdam agri terre siti in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hezelaer inter hereditatem Henrici de Uden 

ex uno et inter hereditatem Theoderici die Groeve ex alio atque ex 
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hereditario censu quatuor solidorum monete pro tempore etc quem 

Metta relicta quondam (dg: q) Theoderici dicti (dg: Ruijsche) 

Ruijsche dictis Johanni et Petro solvere tenebatur necnon ex 

duobus pullis censualibus quos Henricus dictus Groveken filius 

quondam Johannis dicti Grove dictis Petro et Johanni solvere 

tenebatur et quos medietatem dicti agri et hereditarium censum 

quatuor solidorum et duos pullos censuales dicti Petrus et 

Johannes 

 

1176 mf6 B 02 f.208. 

 in invencione sancte crucis: vrijdag 03-05-1381. 

 Secunda post jubilate: maandag 06-05-1381. 

 Quarta post jubilate: woensdag 08-05-1381. 

 

BP 1176 f 208r 01 do 02-05-1381. 

dicto Henrico Groveken (dg: de) pro dictis censibus sex denariorum 

et quatuor librarum et X solidorum dictarum monetarum dederant ad 

censum prout in litteris hereditarie vendidit domino Henrico (dg: 

Be) Buc presbitro supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 208r 02 do 02-05-1381. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd Groet van 

Herlaer etc” en voornoemde Johannes Groet beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan hr Henricus Buc. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus Groet de 

Herlaer etc et dictus Johannes Groet promisit (dg: dicto) domino 

Henrico (dg: Lo) Buc tradere quotiens indiguerit ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 03 do 02-05-1381. 

Theodericus zvw Godescalcus van der Sporct verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Godescalci van der Sporct prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 04 do 02-05-1381. 

Henricus gnd die Man zvw Henricus Man van Lijemde gaf uit aan zijn 

broer Arnoldus zvw voornoemde Henricus Man een stuk beemd in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, tussen Lambertus gnd Monic enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 2½ oude groot, 

en thans voor (2) een n-erfcijns van 6 pond 8 schelling geld, met 

Sint-Martinus te betalen. 

 

Solverunt ambo. 

Henricus dictus die Man #filii! quondam Henrici Man# de Lijemde 

peciam prati sitam in parochia (dg: in par) de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem (dg: .) Lamberti dicti Monic ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Arnoldo filio dicti quondam Henrici 

Man suo fratri ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censu 

domini fundi) duobus et dimidio grossis antiquis annuatim exinde 

prius de jure solvendis dandis etc atque pro hereditario censu 

(dg: octo) sex librarum et octo solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie Martini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 
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BP 1176 f 208r 05 do 02-05-1381. 

De broers Ludekinus, Johannes en Hubertus, kv Johannes gnd Scolters 

soen, droegen over aan Henricus Groeveken zvw Johannes Grove 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, aan voornoemde Ludekinus, Johannes 

en Hubertus overgedragen door voornoemde Johannes Scolters soen. 

 

Ludekinus Johannes et Hubertus fratres liberi Johannis dicti 

Scolters soen omnia (dg: et singula) bona (dg: sibi et Katherine) 

que dicto Johanni Scolters soen et Katherine sue uxori filie 

quondam Ludekini de Berze de morte quondam Theoderici dicti Grove 

de Ghestel jure successionis hereditarie sunt advoluta quoque 

locorum consistentia sive sita supportata dictis Ludekino Johanni 

et Huberto fratribus a dicto Johanne Scolters soen prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Henrico Groeveken filio 

quondam (dg: Theoderici) Johannis Grove cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 06 do 02-05-1381. 

Voornoemde Henricus Groveken beloofde aan Ludekinus van den Valgat 12 

oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Dictus Henricus Groveken promisit Ludekino van den Valgat XII aude 

scilde ad Jacobi proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 07 do 02-05-1381. 

Ywanus Stierken beloofde aan Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs 

soen van Kessel 50 oude schilden met Sint-Martinus over 3 jaar (vr 

11-11-1384) te betalen. 

 

Ywanus Stierken promisit Alberto filio quondam Arnoldi dicti 

Lodewijchs soen de Kessel (dg: pro .) quinquaginta aude scilde a 

Martini proxime ultra 3 annos persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 08 vr 03-05-1381. 
Vergelijk: RAT; Archief dorpsbestuur Moergestel inventaris nr. 1608 (1). 

Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke verkocht aan Luppertus zvw 

Godefridus gnd Bierken van Zeelst de helft van een b-erfpacht van 5 

mud rogge, maat van Woensel, die voornoemde Luppertus en Henricus 

nzvw hr Henricus gnd van Helmont priester beloofd hadden aan 

eerstgenoemde Arnoldus, met Lichtmis op het onderpand te leveren, 

gaande uit goederen in Woensel, ter plaatse gnd op Acht. De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Arnoldi de Beke medietatem 

hereditarie paccionis quinque modiorum siliginis mensure de 

Woensel quam paccionem quinque modiorum siliginis Luppertus filius 

quondam Godefridi dicti quondam Bierken de Zeelst et Henricus 

filius naturalis domini Henrici dicti quondam de Helmont presbitri 

promiserunt ut debitores principales indivisi se daturos et 

soluturos primodicto Arnoldo hereditarie purificatione ex bonis 

sitis in parochia de (dg: Woen) Woensel ad locum dictum op Acht et 

supra dicta bona tradende et deliberande prout in litteris 

hereditarie (dg: su) vendidit dicto (dg: Lupp) Lupperto 

supportavit cum litteris et jure occacione dicte medietatis 

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

deponere. Testes Sta et Lonijs datum in invencione sancte crucis. 

Tradetur littera dicto Arnoldo. 
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BP 1176 f 208r 09 ma 06-05-1381. 

Henricus Dicbier van Mierle verkocht aan Johannes zv Boudewinus Lanen 

soen 3 stukken beemd in Vessem, (1) ter plaatse gnd Spekdonk, tussen 

Johannes Spikerman enerzijds en kv Henricus gnd Kijnder anderzijds, 

(2) tussen voornoemde Boudewinus Lanen soen enerzijds en Andreas van 

den Culen anderzijds, (3) ter plaatse gnd Wijnands Beemdeke, naast 

het gemene water, welk laatste stuk jaarlijks gedeeld wordt tegen 

erfgoed van voornoemde Boudewinus Lanen soen, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Henricus Dicbier de Mierle (dg: dom) tres pecias prati sitas in 

parochia de Vessem quarum una (dg: dicta Ploechgeloe) in loco 

dicto Specdonc inter hereditatem (dg: spect) Johannis Spikerman ex 

uno et hereditatem liberorum Henrici dicti Kijnder ex alio altera 

inter hereditatem Boudewini Lanen soen ex uno et hereditatem 

Andree van den Culen ex alio et tercia in loco dicto Wijnands 

Beemdeken (dg: inter hereditatem) iuxta communem aquam ?ibidem sunt 

sita et quam peciam jamdictam annuatim dividitur erga hereditatem 

Boudekini! Boudewini Lanen soen predicti ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio dicti Boudewini promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus (dg: domini ducis de jure) 

de jure solvendis. Testes Lonijs et Boud datum secunda post 

jubilate. 

 

BP 1176 f 208r 10 ma 06-05-1381. 

Johannes Leonii van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Leonii de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 11 ma 06-05-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 48 gulden pieter 

met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Dictus (dg: v) emptor promisit dicto venditori XLVIII gulden peter 

ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 12 ma 06-05-1381. 

Emondus Rover en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo 50 schilden met Sint-Jacobus (do 25-07-1381; 25+30+25=80 dgn) 

te betalen op straffe van 3. 

 

Emondus Rover (dg: pro) et Johannes de Neijnsel promiserunt 

Philippo Jozollo L scuta ad Jacobi pena III. Testes Liss et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 13 ma 06-05-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 14 wo 08-05-1381. 

Goessuinus Steenwech gaf uit aan de broers Henricus en Johannes, kvw 

Johannes van der Assmijt, 5 morgen 4 hont land in Empel, ter plaatse 

gnd Beirgulen, tussen een steeg gnd die Broekse Steeg enerzijds en 

wijlen Reijnerus Scaden anderzijds, met een deel van de dijk ter 

plaatse gnd Diependijk, naast het wiel, tussen de dijk van Cristianus 

Roggen enerzijds en de dijk van Katherina Didden anderzijds, en met 

sloten en andere lasten; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 3½ oude schild, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een 
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jaar (do 25-12-1382). 

 

Goessuinus Steenwech quinque iugera et quinque hont terre sita in 

parochia de Empel in loco dicto (dg: Beirl) Beirgulen inter stegam 

dictam die Broecsche Stege ex uno et inter hereditatem quondam 

Reijneri Scaden ex alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium 

censum Henrico et Johanni liberis quondam Johannis van der Assmijt 

ab eisdem) cum parte aggeris siti in loco dicto Diependike iuxta 

gurgitatem inter aggerem Cristiani Roggen ex uno et inter aggerem 

Katherine Didden ex alio et cum fossatis et ceteris oneribus ad 

premissa spectantibus ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Henrico et Johanni fratribus liberis quondam Johannis van der 

Assmijt ab eisdem pro hereditario censu trium et (dg: de....) 

dimidii aude scilde vel valorem dando dicto Goessuino ab aliis 

(dg: .) nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alii repromiserunt ex premissis. Testes Lonijs et Scilder datum 

quarta post jubilate. 

 

BP 1176 f 208r 15 wo 08-05-1381. 

Goessuinus zv Henricus Steenwech beloofde voornoemde uitgifte van 

waarde te houden. 

 

Goessuinus filius Henrici Steenwech promisit dictam donationem 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 16 wo 08-05-1381. 

Voornoemde broers Henricus en Johannes beloofden aan voornoemde 

Goessuinus Steenwech 37 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dictus Henricus et Johannes fratres promiserunt dicto Goessuino 

Steenwech XXXVII aude scilde ad Martini proximum persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208r 17 wo 08-05-1381. 

Goessuinus zv Henricus Steenwech verkocht aan Goessuinus Steenwech 

een n-erfcijns van 3 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een beemd, 20 hooivrachten groot, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Elsbroek, naast het huis van eerstgenoemde Goessuinus. 

 

Goessuinus filius Henrici Steenwech hereditarie vendidit Goessuino 

Steenwech hereditarium censum (dg: ..) trium aude scilde solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex prato XX plaustrata feni 

continente sito in parochia de Bucstel in loco dicto Elsbroec 

iuxta domum primodicti Goessuini promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 208r 18 ±wo 08-05-1381. 

Nicholaus van Berze maande 3 achterstallige jaren van 45 schelling 

oude pecunia, die Arnoldus Nolleken Quap aan hem moet betalen, een 

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

huis en erf van voornoemde Arnoldus Nolleken, aan de Vismarkt. 

 

Nicholaus de Berze XLV solidos antique pecunie (dg: qu) quos 

Arnoldus Nolleken Quap sibi solvere tenetur mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area dicti Arnoldi Nolleken sitis ad 

forum piscium ut dicebat monuit de tribus annis. Datum ut infra. 

 

BP 1176 f 208r 19 ±wo 08-05-1381. 

Sophia dvw Engbertus gnd uiten Kamp en haar kinderen Theodericus, 
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Engelbertus, Agnes en Belia, verkochten aan Arnoldus van den Steen 32 

schelling b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit erfgoederen gelegen op den Dungen, 

welke 32 schelling voornoemde wijlen Engbertus verworven had van 

Lambertus zvw Engbertus zv Lambertus uiten Kamp en diens zusters 

Katherina en Elisabeth. Arnoldus minderjarige zv voornoemde Sophia 

zal afstand doen. 

 

Sophia filia quondam Engberti dicti de Campo Theodericus 

Engelbertus Agnes #et# Belia eius liberi cum tutoribus triginta 

duos solidos hereditarii census solvendi hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de hereditatibus sitis supra locum 

dictum #op den# Dungen quos XXXII solidos dictus quondam (dg: 

Lamb) Engbertus erga Lambertum filium quondam Engb[erti] filii 

Lamberti de Campo Katherinam et Elisabeth sorores (dg: dicti) 

Lamberti primodicti acquisiverat prout in litteris hereditarie 

[vendiderunt] #et qui sibi successione hereditarie ?sunt ?advoluti# 

Arnoldo van den Steen supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et quod ipsi Arnoldum filium dicte Sophie dum ad annos pervenerit 

super dictis XXXII solidis facient renunciare. Testes ?Lonijs et 
?Vere ....... ....... 

 

BP 1176 f 208r 20 ±wo 08-05-1381. 

Johannes zvw Engelbertus van den Camp deed afstand van voornoemde 32 

schelling. 

 

Johannes filius quondam Engelberti van den Camp super predictis 

XXXII solidis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

[renunciavit] promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 B 03 f.208v. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 10-05-1381. 

 Quarta post jubilate: woensdag 08-05-1381. 

 

BP 1176 f 208v 01 ±wo 08-05-1381. 

Voornoemde verkopers, Sophia dvw Engbertus gnd uiten Kamp en haar 

kinderen Theodericus, Engelbertus, Agnes en Belia, verkochten aan 

Henricus van der Boijdonc 1 bunder land, ter plaatse gnd op die Donk, 

tussen Willelmus zv Egidius enerzijds en zv Albertus Porte van 

Scijnle anderzijds, aan voornoemde wijlen Engbertus uiten Kamp 

verkocht door Alardus gnd Vorc, diens zuster Luta en Godescalcus zvw 

Mechtildis van Megen. Arnoldus minderjarige zv voornoemde Sophia zal 

afstand doen. 

 

Dicti venditores cum dictis suis tutoribus unum bonarium terre 

situm in loco dicto op die Donc inter hereditatem Willelmi filii 

Egidii ex parte una et inter hereditatem filiorum Alberti Porte ex 

altera de Scijnle adiacentes venditum (dg: ex) dicto quondam 

Engberto de Campo ab Alardo dicto Vorc Luta eius sorore et 

Godescalco filio quondam Mechtildis de Megen prout in litteris et 

quod bonarium nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendiderunt 

Henrico van der Boijdonc supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et quod ipsi Arnoldum filium dicte Sophie dum ad 

annos pervenerit super premissis ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes Vere et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 208v 02 ±wo 08-05-1381. 

Johannes zvw Engbertus van den Camp deed afstand. 
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Johannes filius quondam Engberti van den Camp super dicto bonario 

ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208v 03 ±wo 08-05-1381. 

Voornoemde Johannes zvw Engbertus van den Camp verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Dictus Johannes prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208v 04 ±wo 08-05-1381. 

Arnoldus zvw Henricus Posteel verkocht aan Willelmus Scilder een 

b-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 nieuwe kamers met ondergrond 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat naar de 

Kolperstraat, tussen een erfgoed waarin hr Laurencius van Goerle 

priester woonde, nu behorend aan Petrus Valant, enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Petrus anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht17 

door zijn broer voornoemde Petrus. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Posteel hereditarium censum VIII 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex duabus novis cameris cum earum fundis sitis in 

Busco in vico (dg: dicto) tendente a plathea dicta Peperstraet 

versus platheam dictam Colperstraet inter hereditatem in qua 

dominus Laurencius de Goerle presbiter commorari consueverat nunc 

ad Petrum Valant spectantem ex uno et hereditatem dicti Petri ex 

alio venditum sibi a dicto Petro suo fratre prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Willelmo Scilder 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit super habita et 

acquirenda sufficientem facere. Testes Lonijs et Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 208v 05 ±wo 08-05-1381. 

Godefridus van Bussel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Bussel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 208v 06 vr 10-05-1381. 

Goessuinus van Beest gaf uit aan Theodericus gnd Wellens soen van Os 

een hofstad in Macharen, tussen Jutta dvw Johannes gnd Blus enerzijds 

en kv Theodericus gnd Loeden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

8 schelling aan de kerk van Macharen en een n-erfcijns van 12 plakken 

van Holland, met Sint-Philippus-en-Jacobus (do 01-05-1382) aan 

voornoemde Goessuinus te betalen. Alle lasten worden afgehandeld, 

behalve 2 roeden maasdijk, gelegen tussen de dijk van Reijnerus van 

Lijt enerzijds en erfgoed van kv Willelmus gnd Veren Aleijten 

anderzijds.  

 

Theodericus 3 placken (dg: quislibet solvit 3 plac). 

Goessuinus de Beest domistadium quoddam situm in parochia de 

Macharen inter hereditatem (dg: Jus) Jutta (dg: filia) filie 

quondam Johannis dicti Blus ex ex uno et hereditatem liberorum 

Theoderici dicti Loeden ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Theoderico dicto Wellens soen de Os ab eodem pro VIII 

solidis ecclesie de Macharen inde solvendis et pro hereditario 

censu XII placken Hollandie vel valorem dando dicto Goessuino ab 

altero P in festo Philippi et Jacobi ex premissis (dg: ?pro) 

                         
17 Zie ← BP 1176 f 103r 03 di 28-02-1380, verkoop van de erfcijns van 

8 pond. 
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promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis duabus virgatis aggeris Mose sitis inter aggerem Reijneri 

de Lijt ex uno et hereditatem liberorum Willelmi dicti Veren 

Aleijten ex alio ad dictum domistadium spectantibus et alter 

repromisit super omnia et quod ipsi dictum aggerem tenebit quod 

dicto Goessuino nullum dampnum exinde evenieat. Testes Sta et Vere 

datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 208v 07 vr 10-05-1381. 

Engbertus zvw Arnoldus gnd Engbrechts soen verkocht aan Godefridus 

Scenckel de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Willelmus Kemmer enerzijds en 

erfgoed van Nicholaus van Stakenborch anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Willelmus, welke helft voornoemde Engbertus in cijns 

gekregen had van Hilla wv Henricus Roempot, haar kinderen Wolterus, 

Ygramus, Agnes en Johanna, Everardus van Onstaden en Theodericus 

Waelwijns soen, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Engbertus filius quondam Arnoldi dicti Engbrechts soen medietatem 

domus et aree site in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Willelmi Kemmer ex uno et hereditatem Nicholai de 

Stakenborch ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti Willelmi quam medietatem dictus 

Engbertus erga Hillam relictam quondam Henrici Roempot Wolterum 

Ygramum (dg: Agne) Agnetem Johannam eius liberos Everardum de 

Onstaden et Theodericum Waelwijns soen ad censum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Henrico) Godefrido 

Scenckel supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et aliam obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis litteris comprehensis. Testes Boud et Liss datum ut supra. 

 

BP 1176 f 208v 08 vr 10-05-1381. 

Maria wv Goessuinus van Belver droeg over aan Gerardus gnd Houtman en 

zijn vrouw Aleidis dv Johannes Cortroc een deel18 met gebouwen, 8 

voet breed en 27 voet lang, liggend direct naast erfgoed van Johannes 

Vroemken, van een deel van een huis en erf van voornoemde wijlen 

Goessuinus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, welk laatstgenoemd 

deel, liggend tussen erfgoed van Johannes Vroemken wollenklerenwever 

enerzijds en erfgoed van Johannes Wilde anderzijds, voor aan de 

Hinthamerstraat 13 voet breed is minus 1 duim, en achter 16½ voet 

minus 1 duim, en 27 voet en 1 duim lang is, af te meten vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts, en welk laatstgenoemd deel voornoemde 

Maria verworven had van voornoemde Johannes Vroemken. 

 

Maria relicta quondam Goessuini de Belver cum tutore (dg: 

medietatem) #quandam partem VIII pedatas terre in (dg: 

longitudine) latitudine et XXVII pedatas in longitudine# cuiusdam 

partis domus et aree #dicti quondam Goessuini# site in Busco in 

vico Hijnthamensi que pars sita est inter hereditatem Johannis 

Vroemken textoris laneorum ex uno et hereditatem Johannis Wilde ex 

alio et que pars continet ante iuxta platheam Hijnthamensem in 

latitudine tredecim pedatas minus uno pollice et retro in 

latitudine sedecim et dimidiam pedatas minus uno pollice et que 

pars continet in longitudine (dg: XXVI pedatas) viginti septem 

pedatas et unum pollicem mensurando a dicta plathea retrorsum 

simul cum edificiis in dicta (dg: medietate) #parte# dicte partis 

stantibus quam integram partem dicte domus dicta Maria erga dictum 

Johannem Vroemken acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo dicto (dg: Heijme) Houtman et Aleidi sue uxori 

                         
18 Zie → BP 1177 f 151r 06 vr 30-09-1384, overdracht van dit deel. 
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filie Johannis Cortroc cum litteris #et aliis litteris# et jure 

sibi virtute dictarum litterarum in dicta medietate competente ut 

dicebat promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208v 09 vr 10-05-1381. 

Et que pars primodicta sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

Johannis Vroemken. 

 

BP 1176 f 208v 10 vr 10-05-1381. 

Theodericus van de Poort, zijn broer Wellinus en Ghisbertus van 

Vlochoeven beloofden aan Philippus Jozollo 120 pieter leuvens met 

Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 21+30+25=76 dgn) te betalen, 

op straffe van 5. 

 

Theodericus de Porta Wellinus eius frater et Ghisbertus de 

Vlochoeven promiserunt Philippo Jozollo (dg: LX) C et XX peter 

Lovanienses ad Jacobi proxime persolvendos pena V. Testes Lonijs 

et Liss datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 208v 11 vr 10-05-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios inmdempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 208v 12 wo 08-05-1381. 

De rechter in Den Bosch verdeelde een erfgoed met gebouwen, in Den 

Bosch in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Willelmus Vrancke 

enerzijds en erfgoed van kvw Wolterus van Vucht anderzijds. 

Margareta dvw Johannes Peelken schoenmaker kreeg een kamer19 met 

ondergrond en tuin achter die kamer, gelegen direct naast erfgoed van 

voornoemde wijlen Willelmus, zoals afgepaald. Verder kreeg Margareta 

een n-erfcijns van 20 schelling geld die Stephanus van Wetten moet 

betalen uit het huis dat hem ten deel viel. 

Stephanus van Wetten kreeg een huis naast voornoemde kamer, met 

ondergrond en tuin, gelegen richting het erfgoed van voornoemde kvw 

Wolterus van Vucht. Stephanus moet uit dit huis een b-erfcijns van 7 

pond betalen, welke cijns uit geheel het erfgoed ging, en voornoemde 

n-erfcijns van 20 schelling geld aan Margareta. 

De wand tussen de kamer en voornoemd huis is gemeenschappelijk bezit. 

 

Nos Leonius (dg: Joh Boud) Lisscap Vere Scilder et Ouden #scabini 

etc# notum (dg: sca) facimus quod coram nobis judex in Busco qui 

ex parte domini ducis divisit quandam hereditatem cum eius 

edificiis sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

quondam Willelmi Vrancke ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Wolteri de Vucht ex alio mediante qua divisione quedam camera cum 

eius fundo et cum orto retro dictam cameram sito que camera cum 

eius fundo et orto sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

quondam Willelmi prout ibidem sunt limitati Margarete filie 

quondam Johannis Peelken sutoris cessit in partem et mediante 

eadem divisione domus dicte camere adiacens cum eius fundo et orto 

videlicet que sita est versus hereditatem dictorum liberorum 

quondam Wolteri de Vucht Stephano de Wetten cessit in partem 

additis condicionibus sequentibus quod dictus Stephanus ex dicta 

domo sibi in partem cessa solvet hereditarium censum VII librarum 

de dicta integra hereditate solvendum atque (dg: he) dicte 

                         
19 Zie → BP 1179 p 365r 02 za 23-03-1392, verkoop van deze kamer en 

van de erfcijns van 20 schelling. 
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Margarete hereditarium censum XX solidorum monete hoc et addito 

quod paries stans inter dictam cameram et inter dictam domum 

dictorum Margarete et Stephani communis erit hoc eciam addito quod 

dicta Margareta suam cameram et dictus Stephanus suam domum 

taliter tegent quod alteri eorum nullum dampnum exinde (dg: ex) 

eveniat. Datum quarta post jubilate. 

 

1176 mf6 B 04 f.209. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 11-05-1381. 

 in festo Servacii: maandag 13-05-1381. 

 in festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum: 

   woensdag 01-05-1381. 

 Tercia post cantate: dinsdag 14-05-1381. 

 Quarta post cantate: woensdag 15-05-1381. 

 

BP 1176 f 209r 01 za 11-05-1381. 

Gerardus van Vladeracken en zijn zoon Arnoldus beloofden aan 

Philippus Jozollo 21 schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-

1381; 20+30+25=75 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Gerardus de Vladeracken Arnoldus eius filius promiserunt Philippo 

Jozollo XXI scuta ad Jacobi proximum persolvenda pena I. Testes 

Sta et Scilder datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1176 f 209r 02 za 11-05-1381. 

Jacobus Stephens soen verkocht aan Johannes van Boest een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een morgen land in Empel, ter plaatse gnd Hengemenge, tussen 

Arnoldus van Gewanden enerzijds en Heilwigis gnd Caelwaerts 

anderzijds. 

 

Jacobus Stephens soen hereditarie vendidit Johanni de Boest 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificatione et in Busco tradendum ex quodam jugero terre sito in 

parochia de Empel in loco dicto Hengemenge inter hereditatem 

Arnoldi de Gewanden ex uno et hereditatem Heilwigis dicte 

Caelwaerts ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 209r 03 ma 13-05-1381. 

Godefridus Bac en zijn vrouw Elizabeth dvw Goeswinus van den Elsen 

verkochten aan Walterus die Doncker een n-erfpacht20 van 1 mud gerst, 

maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel op de onderpanden te leveren, 

gaande uit de helft21 van de goederen gnd Davenlaar, gelegen in 

Veghel, welke goederen voornoemde wijlen Goeswinus van den Elsen in 

pacht22,23 verkregen had van Arnoldus van Beke, reeds belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling en een b-erfpacht van 

3 mud gerst. 

 

Solvit IX plack. 

Godefridus Bac maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Goeswini van den Elsen (dg: hereditarie vendidit) et 

                         
20 Zie → BP 1177 f 193v 04 do 08-06-1385, verkoop van deze erfpacht. 
21 Zie → BP 1176 f 393v 05 do 23-04-1383, overdracht van deze helft. 
22 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. 
23 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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dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore hereditarie 

vendiderunt Waltero (dg: de) die Doncker hereditariam paccionem 

unius modii ordei mensure de Vechel solvendam hereditarie 

purificatione et in Vechel supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex (dg: boni) medietate #ad dictos venditores spectante# 

bonorum dictorum te Davenlaer sitorum in (dg: Ve) parochia de (dg: 

-s) Vechel et ex attinentiis dictorum bonorum quocumque locorum 

consistentibus et que bona cum attinentiis dictus quondam 

Goeswinus van den #Elsen# erga Arnoldum de Beke (dg: acqui) ad 

pactum acquisiverat ut dicebat (dg: he) promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu X solidorum et hereditaria paccione trium modiorum (dg: s) 

ordei dicte mensure exinde prius solvendis. Testes Vere et Ouden 

datum in festo Servacii. 

 

BP 1176 f 209r 04 ma 13-05-1381. 

(dg: Arnoldus van Cuke verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Arnoldus de Cuke prebuit et reportavit). 

 

BP 1176 f 209r 05 ma 13-05-1381. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209r 06 wo 01-05-1381. 

Arnoldus van Postel zv Franco van Os verkocht aan Pauwels zvw 

Nijcholaus gnd Snider 1/3 deel in een huis24,25, erf en tuin in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels 

Poort, tussen erfgoed van Thomas Kempen enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Zon anderzijds, belast met cijnzen. (dg: op voorwaarde 

dat de koper op het erf en de tuin gebouwen zal zetten ter waarde van 

60 schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend). 

 

Solvit totum. {met haal van 06 t/m 10}. 

Arnoldus de Postel filius Franconis de Os terciam partem ad se 

spectantem in domo (dg: et are) area et orto sitis in Busco ad 

finem vici Hijntamensis extra portam dictam Pijnappels Port inter 

hereditatem Thome Kempen ex alio et inter hereditatem Johannis de 

Zon ex alio ut dicebat dedit (dg: ad hereditarium) hereditarie 

vendidit Pauwels filio quondam Nijcholai dicti Snider ab eodem etc 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

annuatim de (dg: d dicta) domo et area et orto prius de jure 

solvendis (dg: quos census dictus emptor) ut dicebat (dg: tali 

condicione quod emptor s edificiabit supra dictam aream et ortum 

ord edificia valentia LX scilde XII Dordrecht placken pro scilt 

computato). Testes Dicbier et Wijel datum in festo beatorum 

Philippi et Jacobi apostolorum. 

 

BP 1176 f 209r 07 ma 13-05-1381. 

Margareta wv Johannes van Postel en haar broer Henricus zv Henricus 

van den Rennen verkochten aan Paulus zvw Nijcholaus gnd Snider 1/3 

deel behorend aan Arnoldus, Elizabeth en Katherina, kv voornoemde 

Margareta en wijlen Johannes van Postel, in voornoemd huis, erf en 

tuin, belast met cijnzen. 

 

                         
24 Zie → BP 1177 f 003v 10 do 23-10-1382, verkoop van ¼ in ½ van dit 

huis. 
25 Zie → BP 1176 f 283r 10 do 20-11-1382, verkoop van ½ van dit huis. 
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Margareta relicta quondam Johannis de Postel cum tutore et 

Henricus (dg: dictu) filius (dg: quondam) Henrici van den Rennen 

eius frater terciam partem ad Arnoldum Elizabeth et Katherinam 

(dg: spectantem in) liberos dictorum Margarete et quondam Johannis 

(dg: de sp) de Postel spectantem in dicta domo area et orto 

hereditarie vendiderunt (dg: Paa) Paulo filio quondam Nijcholai 

dicti Snider promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis ut (dg: imp) 

immediate per totum. Testes Vere et Ouden datum in festo Servacii. 

 

BP 1176 f 209r 08 ma 13-05-1381. 

Katherina dvw Johannes van Postel die vroeger Arnolda werd genoemd 

verkocht aan Paulus zvw Nijcholaus gnd Snider de helft in 1/3 deel 

van voornoemd huis, erf en tuin, belast met cijnzen. 

 

Katherina filia quondam Johannis de Postel que dudum (dg: Ard) 

Arnolda vocabatur cum tutore medietatem ad se spectantem in #una# 

tercia parte dictorum domus aree et orti vendidit dicto emptori 

promittens cum tutore ut immediate per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209r 09 ma 13-05-1381. 

Henricus Paedse zv Henricus Paedse ev Truda dvw Johannes van Postel 

verkocht aan Paulus zvw Nijcholaus gnd Snider de helft in 1/3 deel 

van voornoemd huis, erf en tuin, belast met cijnzen. 

 

Henricus Paedse filius Henrici Paedse maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Trude sue uxoris filie quondam Johannis de Postel 

medietatem ad se spectantem in una tercia (dg: te) parte dictorum 

domus aree et orti vendidit dicto emptori promittens warandiam per 

totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209r 10 ma 13-05-1381. 

Voornoemde koper Paulus zvw Nijcholaus gnd Snider beloofde aan 

voornoemde verkopers alle cijnzen, uit voornoemd huis, erf en tuin 

gaande, te betalen. Hij zal voorts voornoemd huis, erf en tuin binnen 

een jaar verbeteren met een waarde van 60 licht schilden van 12 

plakken per schild. De brief overhandigen aan Franco van Os en 

Henricus Paedse. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: ven) emptor promisit super habita et habenda (dg: q) 

dictis venditoribus quod ipse omnes census ex dictis domo et area 

et orto de jure solvendos annuatim perpetue taliter persolvet sic 

quod dictis venditoribus dampna exinde non eveniant quovis modo et 

quod ipse predictas domum aream et ortum in edificiis meliorabit 

infra annum ad valorem LX licht scilde XII placken pro scilt 

computato. Testes datum supra. Tradetur littera Franconi de Os et 

Henrico Paedse. 

 

BP 1176 f 209r 11 di 14-05-1381. 

Johannes Basijn verkocht aan Willelmus Scilder een b-erfcijns26 van 6 

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

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande, gaande uit een 

huis27 en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van Rodolphus van Gravia enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus 

                         
26 Zie → BP 1183 f 362r 10 vr 08-08-1404, Gerardus Scilder zv Willelmus Scilder 
beloofde aan Petrus zvw Petrus van Hijnen nimmer een cijns op dit huis te zullen 

manen. 
27 Zie → BP 1181 p 139r 04 za 15-06-1398, overdracht van het huis na gerechtelijke 
verkoop. 
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Tielkini anderzijds, reeds belast met 30 schelling geld. 

 

Johannes Basijn hereditarie vendidit Willelmo Scilder hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini et pro primo Domini proxime ex domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Rodolphi de 

Gravia ex uno et hereditatem quondam Arnoldi Tielkini ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XXX solidis monete prius solvendis promittens super 

habita et acquirenda sufficientem facere. Testes Sta et (dg: obl) 

Ouden datum 3a post cantate. 

 

BP 1176 f 209r 12 wo 15-05-1381. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Gerardus zv Petrus Oer 3 last 

haring tussen nu en Sint-Lambertus aanstaande (di 17-09-1381) in 

Schonen op de vitte van de stad Den Bosch te leveren. Zo niet, dan 

zal voornoemde Arnoldus die haring, voor zijn risico, en op kosten 

van voornoemde Gerardus, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) in 

Den Bosch leveren. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Gerardo filio Petri Oer tria last 

allecium (dg: ad) infra hinc et festum Lamberti proxime 

persolvenda et in Schonen supra vittam oppidi de Busco tradenda et 

si non fecitur extunc dictus Arnoldus dicta allecia periculis suis 

et sub expensis dicti Gerardi ad festum purificationis proximum in 

Busco tradet. Testes Boud et Scilder datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 209r 13 wo 15-05-1381. 

Arnoldus van Haenwijc droeg over aan de secretaris, tbv Maria ndvw hr 

Egidius van de Waag, (1) de helft van een helft van 10 morgen land 

van de gemeint van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd Ledebroek, 

achter erfgoed gnd des Meesters Donk, boven? het kamp van Arnoldus 

Berwout aldaar, tussen Lambertus van den Pettelaer enerzijds en het 

water gnd die Lede stromend naar de plaats gnd Kaluwenberg 

anderzijds, welke helft van de helft voornoemde Arnoldus in cijns 

gekregen had van Henricus Steenwech, (2) de helft van de helft van 

voornoemde 10 morgen welke helft van de helft voornoemde Arnoldus 

verworven had van Johannes van Haenwijc, belast met de cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Arnoldus de Haenwijc medietatem unius medietatis decem iugerum 

terre communitatis oppidi de Busco sitorum ad locum dictum 

Ledebroec retro hereditatem dictam des Meesters Donc superius 

campum Arnoldi Berwout ibidem situatum inter hereditatem Lamberti 

van den Pettelaer ex uno et inter aquam dictam die (dg: Lede) Lede 

tendentem versus locum dictum Caluwenberch ex alio quam medietatem 

dicte medietatis dictorum X iugerum terre dictus Arnoldus erga 

Henricum Steenwech ad censum acquisiverat prout in litteris atque 

medietatem medietatis dictorum X iugerum terre quam medietatem 

medietatis jamdictam dictus Arnoldus erga Johannem de Haenwijc 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit michi ad 

opus Marie filie naturalis quondam domini Egidii de Statera cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris 

comprehensis. Testes Liss et Veer? datum ut supra. 

 

BP 1176 f 209r 14 wo 15-05-1381. 

Nicolaus gnd Coel zvw Rodolphus gnd Roel Ghenen soen verkocht aan 

Ghibo gnd Bathen soen van der Reijndonc 1 bunder beemd gnd Yvelinen, 

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

tussen voornoemde Ghibo gnd Bathen soen van der Reijndonc enerzijds 
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en kv Bernierus van den Yvelaer anderzijds, belast met 1 oude groot 

aan de hertog. 

 

Nicolaus dictus Coel filius quondam Rodolphi dicti Roel Ghenen 

soen bonarium prati (dg: situm infra lib) dictum Yvelinen situm 

infra libertatem in loco dicto Dungen inter hereditatem Ghibonis 

dicti Bathen soen van der Reijndonc ex uno et hereditatem 

liberorum Bernieri van den Yvelaer ex alio in omni ea quantitate 

qua ibidem est (dg: sit) circumfossatum (dg: ut ....) ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Ghiboni promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno antiquo grosso duci inde 

solvendo. Testes Sta et Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 209r 15 wo 15-05-1381. 

Gerardus Scade zvw Henricus Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici Os prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 209r 16 wo 15-05-1381. 

Theodericus zv hr Johannes Rover en Johannes zv Truda beloofden aan 

Philippus Jozollo 261 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382; 16+30+31+31+30+31+30+31+31+2=263 dgn) te betalen, op 

straffe van 10. 

 

Theodericus filius domini Johannis Rover et Johannes filius Trude 

promiserunt Philippo Jozollo IIc et LVI aude scilde Francie ad 

purificationem proxime persolvenda pena X. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209r 17 wo 15-05-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209r 18 wo 15-05-1381. 

Leonius zvw Leonius van Erpe beloofde aan zijn broer Johannes 80¼ 

Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te 

betalen. 

 

Leonius filius quondam Leonii de Erpe promisit Johanni suo fratri 

LXXX Brabant dobbel et quartam partem unius Brabant dobbel seu 

valorem ad Remigii proxime persolvendas. Testes Sta et Lonijs 

datum quarta post cantate. 

 

1176 mf6 B 05 f.209v. 

 Quarta post cantate: woensdag 15-05-1381. 

 Sexta post cantate: vrijdag 17-05-1381. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 18-05-1381. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 06-06-1381. 

 

BP 1176 f 209v 01 wo 15-05-1381. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven beloofde aan Willelmus van Hees 

dat hij Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder, 

voor schepenen van Den Bosch zal laten verschijnen, zodra voornoemde 

Theodericus Bijlant gemakkelijk in Den Bosch en binnen de grenzen van 

Brabant kan komen, en dat voornoemde Theodericus Bijlant dan erkent 

ontvangen te hebben van voornoemde Willelmus 5 oude schilden minus 5 
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plakken in afkorting van 6528 oude schilden, die Gerardus bv 

voornoemde Willelmus, na bemiddeling, toegezegd had aan vrouwe 

Mechtildis wv hr Johannes van Eijndoven en haar kinderen. 

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven promisit super omnia 

Willelmo de Hees quod ipse Arnoldus faciet Theodericum Bijlant 

filium quondam domini Johannis de Eijndoven militis venire coram 

scabinis de Busco quamcito dictus Theodericus Bijlant infra 

oppidum de Busco et infra limites Brabantie commode poterit 

#venire# et quod extunc dictus Theodericus Bijlant recognet se 

recepisse a dicto Willelmo quinque aude scilde minus quinque 

placken in abbreviationem sexaginta quinque aude scilde quos 

Gerardus frater dicti Willelmi via arbitrii addixerat domine 

Mechtildi relicte quondam domini Johannis de Eijndoven et eius 

liberis et quod dictus Theodericus Bijlant extunc etc dictum 

Willelmum de Hees a dictis quinque aude scilde minus quinque 

placke quitabit et quitum clamabit. Testes Sta et Lonijs datum 

quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 209v 02 vr 17-05-1381. 

Hr Arnoldus Rueel priester en diens broer Johannes verklaarden, tbv 

hen en Bela dvw Godefridus Rueel, ontvangen te hebben van Johannes 

Scrage 5 oude schilden, wegens zoenakkoord mbt de dood van voornoemde 

Godefridus. 

 

Solvit 2 plack. 

Dominus Arnoldus Rueel presbiter Johannes eius frater 

recognoverunt se recepisse ad opus #eorum et ad opus# Bele filie 

quondam Godefridi Rueel #a Johanne Scrage# V aude scilde scilicet 

de reconciliacione necis dicti quondam Godefridi et promiserunt 

dictum Johannem Scrage de dictis quinque scilde indempnem servare. 

Testes Sta et Boud datum sexta post cantate. 

 

BP 1176 f 209v 03 za 18-05-1381. 

Vrouwe Margareta van Levedael dvw hr Rogerus van Levedael heer van 

Perke en van Oirschot droeg over aan Sijmon van Mijrabellum 200 pond 

zwarte tournosen geld van de koning van Frankrijk of 1 groot 

Tournoois geld etc b-erfrente, die hr Johannes van Valkenborch ridder 

heer van Heirle en zijn echtgenote vrouwe Marina dvw hr Albertus heer 

van Herpen ridder beloofd hadden aan voornoemde wijlen hr Rogerus vv 

voornoemde vrouwe Marina, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de heerlijkheid29 van Herpen. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Domina Margareta de Levedael filia quondam domini Rogeri de 

Levedael domini quondam de Perke et de Oerscot cum tutore (dg: 
?annuum et ?pactum redditum IIc librarum nigrorum Turonensium 

denariorum monete regis Francie vel uno vel grosso Turonensi 

denario monete etc) ducentas libras #annui et per[petui] redditus# 

nigrorum Turonensi denario vel grosso Turonensi denario monete etc 

quas nobilis vir dominus Johannes de Valkenborch miles dominus 

quondam de Heirle et domina Marina filia quondam domini Alberti 

domini quondam de Herpen militis ipsius quondam domini Johannis 

uxor legitima dicto quondam domino Rogero patri dicte domine 

Marine anno quolibet jure hereditario dare et solvere promiserant 

videlicet pro una medietate Domini et pro reliqua medietate 

                         
28 Zie ← BP 1176 f 173v 16 do 21-03-1381, betaling van een deel van 

deze 65 oude schilden. 
29 Zie ← BP 1176 f 207r 10 zo 28-04-1381, betreft eveneens twee 

erfrenten van 200 pond uit de heerlijkheid. 
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Johannis ex integro domino de Herpen et de universis et singulis 

bonis rebus et possessionibus ad dictum dominium de Herpen 

spectantibus #sine exceptione qualicumque# prout in litteris et 

(dg: quem re) quas CC libras ad se nunc jure hereditario pertinere 

dicebat hereditarie supportavit Sijmoni de Mijrabello cum litteris 

et aliis et cum arrastagiis promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes ?St et Boud datum 

sabbato post cantate. 

 

BP 1176 f 209v 04 za 18-05-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 859, 18-05-1381. 

Gerardus Roelen soen verkocht aan Henricus van Nuijs een n-erfcijns30 

van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 3 morgen land 

gnd Scheepdonk31, gelegen op die Dungen, tussen Ancelmus zvw Henricus 

Willems enerzijds en Hadewigis wv Arnoldus Truden soen en haar 

kinderen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. De brief 

overhandigen aan Gerardus van Berze. 

 

Gerardus Roelen soen hereditarie vendidit Henrico van Nuijs 

hereditarium censum V librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex tribus iugeribus terre dicti venditoris 

dictis Sceepdonc sitis op die Dungen inter hereditatem Ancelmi 

filii quondam Henrici Willems ex uno et hereditatem Hadewigis 

relicte quondam Arnoldi Truden soen et eius liberorum ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu ducis promisit sufficientem facere. Testes Sta et 

Ouden datum sabbato post (dg: po) cantate. Tradetur littera 

Gerardo de Berze. 

 

BP 1176 f 209v 05 za 18-05-1381. 

Gerardus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209v 06 za 18-05-1381. 

Mechtildis wv Johannes Femijen soen droeg over aan haar broer 

Johannes haar vruchtgebruik in alle erfgoederen, waarin voornoemde 

wijlen Johannes was overleden, gelegen onder Rosmalen. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis Femijen soen cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis hereditatibus 

(dg: et bonis) in quibus dictus quondam Johannes decessit 

quocumque locorum infra parochiam de Roesmalen sitis ut dicebat 

supportavit Johanni suo filio promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem (dg: ex parte sui deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209v 07 za 18-05-1381. 

Mechtildis wv Willelmus gnd Claes soen van Enghelen, Theodericus 

Kuijst ev Hilla, en Brijeno van Wijc zv Arnoldus van Wijc ev 

Mechtildis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus, droegen 

over aan Johannes, zvw Johannes gnd Femijen soen en eerstgenoemde 

Mechtildis, de helft van een kamp, 6 morgen groot, ter plaatse gnd 

die Hoeve, achter de plaats gnd Heze, tussen Arnoldus Bije van Kessel 

enerzijds en Rodolphus gnd Hals en Everardus gnd Claes soen 

anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Willelmus gekocht had van 

Godefridus Heerkini. (Aparte brief:) Rodolphus en Yda, onmondige kv 

eerstgenoemde Mechtildis en Willelmus, zullen afstand doen. 

 

                         
30 Zie → BP 1181 p 652v 06 vr 30-01-1400, overdracht van de erfcijns. 
31 Zie → BP 1175 f 085r 01 wo 04-10-1385, verkoop van de Scheepdonk. 
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(dg: dicta-us) Mechtildis relicta quondam Willelmi (verbeterd uit: 

Willelmus) dicti Claes soen de Enghelen cum tutore Theodericus 

Kuijst maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris et 

Brijeno de Wijc filius Arnoldi de Wijc maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filiarum dictorum Mechtildis et quondam 

Willelmi medietatem cuiusdam campi sex iugera terre continentis 

siti in loco dicto die Hoeven retro locum dictum Heze inter 

hereditatem Arnoldi Bije #de Kessel# ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi dicti Hals et Everardi dicti Claes soen ex alio quam 

medietatem dictus quondam Willelmus erga Godefridum Heerkini 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Johanni filio quondam Johannis dicti Femijen soen ab eodem quondam 

Johanne et primodicta Mechtilde pariter genito cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorundem deponere #testes datum supra et ponatur in duabus 

litteris# et quod ipsi Rodolphum et Ydam liberos primodictorum 

Mechtildis et Willelmi adhuc impuberes existentes ut dicebant 

quamcito ad annos (dg: sue) #eorum# pubertatis pervenerint super 

dicta medietate et jure ad opus dicti Johannis filii quondam 

Johannis Femijen soen facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209v 08 za 18-05-1381. 

Voornoemde Mechtildis wv Willelmus gnd Claes soen van Enghelen, 

Theodericus Kuijst ev Hilla, en Brijeno van Wijc zv Arnoldus van Wijc 

ev Mechtildis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Willelmus, droegen 

over aan voornoemde Johannes, zvw Johannes gnd Femijen soen en 

eerstgenoemde Mechtildis, (1) alle erfgoederen, waarin voornoemde 

Willelmus was overleden, gelegen onder Rosmalen, (2) alle 

erfgoederen, die voornoemde Mechtildis na overlijden van haar 

voornoemde man Willelmus had verworven, gelegen onder Rosmalen. 

(Aparte brief:) Rodolphus en Yda, onmondige kv eerstgenoemde 

Mechtildis en Willelmus, zullen afstand doen. 

 

Dicta Mechtildis relicta quondam Willelmi Claes soen de Enghelen 

cum tutore dicti Theodericus (dg: Kij) Kuijst et Brijeno ut 

immediate supra omnes hereditates in quibus dictus quondam (dg: 

Nijcholaus) #Willelmus# decessit quocumque locorum infra parociam 

de Roesmalen sitas atque omnes hereditates quas dicta Mechtildis 

post decessum dicti quondam Willelmi sui mariti acquisivit 

quocumque locorum infra dictam parochiam de Roesmalen sitas ut 

dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Jo) dicto Johanni filio 

quondam Johannis Femijen soen promittentes cum tutore per totum ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 209v 09 za 18-05-1381. 

(dg: Johannes zvw Johannes Femijen). 

 

(dg: Johannes filius quondam Johannis Feij Femijen super omnia et 

singula). 

 

BP 1176 f 209v 10 za 18-05-1381. 

Mechtildis wv Willelmus gnd Claes van Enghelen droeg over aan haar 

zoon Johannes zvw Johannes Femijen soen haar vruchtgebruik in alle 

erfelijke goederen, die aan voornoemde Johannes zvw Johannes Femijen 

soen gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde moeder 

Mechtildis, gelegen onder de dingbank van Empel. De brief 

overhandigen aan voornoemde Mechtildis. 

 

Mechtildis relicta quondam Willelmi dicti Claes de Enghelen cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus et singulis 
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bonis hereditariis que Johanni filio quondam Johannis (dg: Feijr) 

Femijen soen (dg: de mo) filio dicte Mechtildis de morte dicti 

quondam Willelmi successione sunt advoluta et post (dg: post) 

mortem dicte Mechtildis sue matris successione advolventur 

quocumque locorum infra jurisdictionem de Empel situatis ut 

dicebat legitime supportavit dicto Johanni filio quondam Johannis 

Femijen soen suo filio (dg: cum litteris et) promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Mechtildi. 

 

BP 1176 f 209v 11 do 06-06-1381. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Femijen soen droeg over aan zijn 

moeder Mechtildis, tbv haar en kv voornoemde Mechtildis en wijlen 

Willelmus Claes soen, alle erfelijke goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Willelmus Claes soen van Enghelen, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde 

moeder Mechtildis, gelegen onder de dingbank van Empel. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis (dg: Feij) Femijen soen 

omnia et singula bona hereditaria sibi de morte quondam Willelmi 

Claes soen de Enghelen successione advoluta atque post mortem 

Mechtildis sue matris relicte dicti quondam Willelmi successione 

advolvenda quocumque locorum infra (dg: parochias d) 

jurisdictionem de Empel sita ut dicebat hereditarie supportavit 

dicte Mechtildi ad opus sui et ad opus liberorum a dicta Mechtilde 

et dicto quondam Willelmo Claes soen pariter genitorum promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dicta Mechtildis dicta bona omnia ad suam vitam 

possidebit post eiusdem Mechtildis decessum ad dictos liberos a 

dictis Mechtilde et quondam Willelmo Claes soen pariter genitos 

hereditarie devolvenda et succedenda. Testes Lonijs et Ouden datum 

quinta post penthecostes. 

 

1176 mf6 B 06 f.210. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 18-05-1381. 

 Secunda post vocem: maandag 20-05-1381. 

 in vigilia ascensionis Domini: woensdag 22-05-1381. 

 in die ascensionis: donderdag 23-05-1381. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 24-05-1381. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 25-05-1381. 

 

BP 1176 f 210r 01 za 18-05-1381. 

Henricus zv Johannes van der Bruggen beloofde aan Arnoldus van 

Heijnxthoevel van Uden 25 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande 

(ma 24-06-1381) te betalen. 

 

Henricus filius Johannis (dg: de) van der Bruggen promisit Arnoldo 

van (dg: Heijnxsthe) Heijnxthoevel #de Uden# XXV Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Sta et Ouden 

datum sabbato post cantate. 

 

BP 1176 f 210r 02 ma 20-05-1381. 

Mathias van Dordrecht, Lambertus snijder, Johannes van Dijnther, 

Albertus Boc van Lijt, Willlelmus Coptiten en Ghisbertus Lisscap de 

jongere beloofden aan Philippus Jozollo 84 Franse schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (do 25-07-1381; 11+30+25=66 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Mathias de Dordrecht Lambertus sartor Johannes de Dijnther 

Albertus Boc de Lijt Willlelmus Coptiten et Ghisbertus Lisscap 

junior promiserunt Philippo Jozollo LXXXIIII scuta Francie ad 
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Jacobi proximum persolvenda pena quinque. Testes Liss et Ouden 

datum secunda post vocem. 

 

BP 1176 f 210r 03 wo 22-05-1381. 

Johannes van Derentheren beloofde aan de secretaris, tbv hr 

Theodericus van Ghorichem kanunnik en cantor van Sint-Guedele in 

Brussel, 50 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes de Derentheren promisit mihi ad opus domini Theoderici de 

Ghorichem (dg: ca) canonico et cantori sancte Guedele Bruxellensis 

L aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Sta et Boud datum 

in vigilia ascensionis Domini. 

 

BP 1176 f 210r 04 do 23-05-1381. 

Johannes Brant van Tiel verkocht aan Willelmus van Hees (1) een huis 

en hofstad, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn oom 

Noijdo Brant, in Groot Lith, tussen voornoemde Willelmus van Hees 

enerzijds en Elisabeth wv Willelmus gnd Pape Willen anderzijds, (2) 

een huis en hoftad in Groot Lith, tussen voornoemde Elisabeth 

enerzijds en Aleidis gnd Moenen anderzijds, (3) al zijn goederen, aan 

deze zijde van de Maas. 

 

Johannes Brant van Tiel domum et domistadium sibi de morte quondam 

Noijdonis Brant sui avunculi successione hereditarie (dg: 

advolutas) advolutas sitas in parochia de Groet Lijt inter 

hereditatem Willelmi de Hees ex uno et hereditatem Elisabeth 

relicte Willelmi dicti Pape Willen ex alio atque domum et 

domistadium sitas in dicta parochia inter hereditatem dicte 

Elisabeth ex uno et hereditatem Aleidis dicte Moenen ex alio atque 

omnia alia bona sua quocumque locorum ab ista parte Mose sita ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo de Hees promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs 

et Scilder datum in die ascensionis. 

 

BP 1176 f 210r 05 vr 24-05-1381. 

Ancelmus zv Henricus Willems beloofde aan Ghibo van Hees 7 oude 

schilden en 12 plakken, met Sint-Bartholomeus aanstaande (za 24-08-

1381) te betalen. 

 

Ancelmus filius Henrici Willems promisit Ghiboni de Hees VII aude 

scilde et XII placken ad Bartholomei proxime persolvendos. Testes 

Scilder et Ouden datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1176 f 210r 06 za 25-05-1381. 

Gerardus van den Weijden verkocht aan Margareta wv Goeswinus van Os 

een n-erfcijns32 van 50 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Henricus Wolf enerzijds en erfgoed 

van Petrus van Ellaer anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en 20 schelling oude pecunia. 

 

Gerardus van den Weijden hereditarie vendidit Margarete relicte 

quondam Goeswini de Os hereditarium censum L solidorum monete 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex domo et area sita 

in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici Wolf 

ex uno et hereditatem Petri de Ellaer ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

ducis et XX solidis antique pecunie prius solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum sabbato post 

                         
32 Zie → BP 1178 f 014v 09 wo 22-01-1388, verkoop van deze cijns. 
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ascensionem. 

 

BP 1176 f 210r 07 za 25-05-1381. 

Jutta dvw Ghevadus van Doerne wv Johannes van den Bogarde verkocht 

aan Ghevardus zvw Willelmus van Doerne, tbv hem en andere kvw 

voornoemde Willelmus 1 bunder beemd in Deurne, ter plaatse gnd in die 

Strijpt, tussen de gemeint enerzijds en Hermannus Eijcmans soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Henricus van Goerle, 

welke bunder aan haar, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden 

van haar broer Rogijrus. Ghevardus zvw voornoemde Johannes van den 

Bogarde deed afstand. De brief overhandigen aan Johannes van Weert. 

 

Solvit totum. 

Jutta filia quondam Ghevadi de Doerne relicta quondam Johannis van 

den Bogarde cum tutore unum bonarium prati situm in parochia de 

(dg: Doer) Doerne in loco dicto in die Strijpt inter communitatem 

ex uno et inter hereditatem Hermanni Eijcmans soen ex alio tendens 

cum uno fine (dg:ad) ad hereditatem quondam Henrici de Goerle #et 

quod bonarium prati sibi in sede sue viduitatis de morte quondam 

(dg: Rog) Rogijri sui fratris successione est advolutum# ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghevardo filio quondam Willelmi de 

Doerne ad opus sui et ad opus aliorum liberorum dicti quondam 

Willelmi promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

Quo facto Ghevardus filius dicti quondam Johannis van den Bogarde 

super dicto (dg: ju) bonario prati et jure ad opus dictorum 

liberorum dicti quondam Willelmi renunciavit promittens ratam 

servare. Testes Lijsscap et Scilder datum supra. Tradetur littera 

(dg: dicto emptori) Johanni de Weert. 

 

BP 1176 f 210r 08 za 25-05-1381. 

Nijcholaus zvw Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot en Goeswinus Dircs 

soen ev Margareta dvw voornoemde Johannes deden tbv Arnoldus zvw 

voornoemde Johannes afstand van ¼ deel van 1 morgen land, die 

eertijds was van Nijcholaus van Kessel of van eerstgenoemde 

Nijcholaus, gelegen ter plaatse gnd in den Hoge Vliedert. 

 

Nijcholaus (dg: et Arnoldus liberi) #filius quondam# quondam 

Johannis filii naturalis quondam Arnoldi de Globo et Goeswinus 

Dircs soen maritus et tutore legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis (dg: pa) super (dg: uno et 

dimidio hont terre) quarta parte unius iugeris terre quod fuerat 

olim Nijcholai de Kessel aut olim primodicti Nijcholai siti in 

loco dicto in den (dg: d) #Hogen# Vliedert ut dicebat ad opus 

Arnoldi filii dicti quondam Johannis renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud et 

Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 09 za 25-05-1381. 

Arnoldus zvw Johannes nzvw Arnoldus van de Kloot deed tbv Nijcholaus 

zvw eerstgenoemde Johannes en zijn zwager Goeswinus Dircs soen 

afstand van (1) een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, die Margareta van Eijndoven gekocht had van 

Henricus van Nuwelant zv Willelmus van Nuwelant, (2) een erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

erfgoederen van Ghisbertus zvw Nijcholaus zvw Wendelmodis van 

Oesterwijc en Walterus van der Scuijren van Oesterwijc, gelegen in 

Gesel en in Haaren. Twee brieven maken. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis filii naturalis quondam Arnoldi 

de Globo super hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie purificatione quam paccionem 
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Margareta de Eijndoven erga Henricum de Nuwelant filium Willelmi 

de Nuwelant emendo acquisiverat prout in litteris et super 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure 

solvenda hereditarie purificatione ex quibusdam hereditatibus 

Ghisberti filii quondam Nijcholai filii quondam Wendelmodis de 

Oesterwijc Walteri van der Scuijren de Oesterwijc in Ghesele et in 

parochia de (dg: Oester) Haren situatis (dg: quam paccionem 

Margareta de Eijndoven ad opus eiusdem Margarete et ad opus 

Gertrudis et Johannis puerorum naturalium Margarete predicte ab 

eadem Margareta et Arnoldo de Globo pariter genitorum 

acquisiverat) ut dicebat et super jure ad opus Nijcholai filii 

primodicti quondam Johannis et Goeswini Dircs soen sui sororii 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 210r 10 za 25-05-1381. 

(dg: Voornoemde Nijcholaus: de helft). 

 

(dg: dictus Nijcholaus medietatem). 

 

BP 1176 f 210r 11 za 25-05-1381. 

Arnoldus zvw Johannes nzvw Arnoldus van den Kloot droeg over aan zijn 

broer Nijcholaus de helft in het deel dat aan Goeswinus zvw 

Theodericus gnd van Vlimen en diens vrouw Margareta dvw voornoemde 

Johannes behoorde, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Jacobus Stevens soen enerzijds en 

erfgoed van Ludekinus gnd Maes anderzijds, welk deel eerstgenoemde 

Arnoldus en zijn broer Nijcholaus verworven hadden van Thomas van 

Kessel. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis filii naturalis quondam Arnoldi 

de Globo medietatem ad se spectantem in tota parte et in omni jure 

Goeswino filio quondam Theoderici dicti de Vlimen et Margarete sue 

uxori filie dicti quondam Johannis competentibus in domo et area 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Jacobi Stevens 

soen ex uno et inter hereditatem Ludekini dicti Maes ex alio quas 

partem et jus primodictus Arnoldus et Nijcholaus eius frater erga 

Thomam de Kessel acquisiverant ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Nijcholao suo fratri promittens ratam servare et obligtionem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 12 za 25-05-1381. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes nzvw Arnoldus van den Kloot droeg 

over aan zijn broer Nijcholaus het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Johannis filii naturalis quondam 

Arnoldi de Globo totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas in dicta domo et area 

supportavit Nijcholao suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 13 za 25-05-1381. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan zijn broer Arnoldus een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over 1 

jaar (di 24-06-1382), gaande uit geheel het voornoemde huis en erf. 

 

Dictus Nijcholaus promisit se daturum et soluturum Arnoldo suo 

fratri hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie (dg: 

mediatim) nativitatis (dg: Joh) Johannis et pro primo termino #a# 

nativitatis Johannis proxime ultra annum ex dicta intregra domo et 
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area. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 14 za 25-05-1381. 

Voornoemde Nijcholaus bv Arnoldus zvw Johannes nzvw Arnoldus van den 

Kloot droeg over aan zijn broer Arnoldus de helft in een erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 11 mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus van Nuwelant zv Willelmus van 

Nuwelant beurde uit goederen gnd ten Laar, ter plaatse gnd tot 

Beilver, in Haaren, en welke pacht van 1 mud Margareta van Eijndoven 

dvw Willelmus gnd Wasmoet verworven had van voornoemde Henricus van 

Nuwelant. 

 

Dictus Nijcholaus medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificatione ex undecim modiis siliginis dicte 

mensure quos Henricus de Nuwelant filius Willelmi de Nuwelant in 

bonis dictis ten Laer ad locum dictum tot Beilver in parochia de 

Haren habuit solvendos et quam paccionem unius modii siliginis 

Margareta de Eijndoven filia quondam Willelmi dicti Wasmoet erga 

dictum Henricum de Nuwelant acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem in dicta (dg: p) 

medietate dicte paccionis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 15 za 25-05-1381. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan zijn broer Arnoldus 10 schilden, 

12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren over 1 

jaar (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit Arnoldo suo fratri (dg: X) decem scilde 

scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato a (dg: 

ntivitatis Joh) penthecostes proxime ultra annum persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 16 za 25-05-1381. 

Gerardus Loij visser beloofde aan Johannes Hoen zvw Theodericus Hoen 

55 gulden (zwaar van gewicht) met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1381) te betalen. 

 

Gerardus Loij piscator promisit Johanni Hoen filio quondam 

Theoderici Hoen quinquaginta quinque florenos aureos dictos gulden 

boni auri et gravis ponderis seu valorem ad Martini proxime 

persolvendos. Testes Boud et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 210r 17 za 25-05-1381. 

Walterus van Erpe beloofde aan Jacobus Coptiten 90 oude schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (do 25-07-1381) te betalen. 

 

Walterus de Erpe promisit Jacobo Coptiten nonaginta aude scilde ad 

Jacobi proxime persolvenda. Testes Sta et Scilder datum supra 

Scilder dixit sic. 

 

1176 mf6 B 07 f.210v. 

 Dominica post assumptionem: zondag 26-05-1381. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 25-05-1381. 

 Secunda post ascensionem: maandag 27-05-1381. 

 Tercia post ascensionem: dinsdag 28-05-1381. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 08-06-1381. 

 in octavis penthecostes: zondag 09-06-1381. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 10-06-1381. 
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 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 12-06-1381. 

 

BP 1176 f 210v 01 zo 26-05-1381. 

Gerardus van den Wiel en zijn vrouw Sophia dvw Johannes van Coelen 

droegen over aan Jacobus van den Wiel een huis en erf in Den Bosch, 

in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Godefridus Dachverlies 

enerzijds en erfgoed van Johannes Dachverlies anderzijds. 

 

Gerardus van den Wiel maritus legitimus ut asserebat Sophie sue 

uxoris filie quondam Johannis de Coelen et ipsa cum eodem tamquam 

cum suo tutore domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Godefridi Dachverlies et hereditatem Johannis 

Dachverlies Dachverlies #?junioris# ex alio ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Jacobo van den Wiel promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud et 

Scilder datum dominica post assumptionem. (dg: detur). 

 

BP 1176 f 210v 02 zo 26-05-1381. 

Voornoemde Gerardus van den Wiel droeg over aan zijn vader Jacobus 

200 oude schilden, aan hem beloofd door jkr Johannes van Megen, 

Henricus Dicbier en Arnoldus Stamelart van der Spanct. 

 

(dg: Wolterus) Dictus Gerardus CC aude scilde promissa sibi a 

domicello Johanne de Megen Henrico Dicbier et Arnoldo Stamelart 

van der Spanct ut dicebat legitime supportavit Jacobo suo patri. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 210v 03 zo 26-05-1381. 

Johannes Spikerman beloofde aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 13½ 

gulden pieter na maning te betalen. 

 

Johannes Spikerman promisit Arnoldo Sta de Penu XIIIJ gulden peter 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210v 04 zo 26-05-1381. 

(dg: Johannes Leonii van Erpe). 

 

(dg: Johannes Leonii de Erpe). 

 

BP 1176 f 210v 05 zo 26-05-1381. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Petrus Hannen soen 30 oude schilden 

na maning te betalen. 

 

Johannes de Brolijo promisit Petro Hannen soen XXX aude scilde ad 

monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210v 06 za 25-05-1381. 

Johannes zvw Leonius van Erpe doeg over aan Gerardus van Berkel en 

zijn broer Nicholaus alle goederen van Mathias Werner en zijn zoon 

Henricus, aan hem gerechtelijk verkocht door Conrardus Writer. 

 

Johannes filius quondam Leonii de Erpe omnia bona Mathie Werner et 

Henrici sui filii vendita sibi per Conrardum Writer per judicem 

etc prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Berkel et 

Nicholao suo fratri cum litteris promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Liss datum 

sabbato post ascensionem. 

 

BP 1176 f 210v 07 ma 27-05-1381. 

Bela gnd Ludekens en haar zoon Godefridus beloofden aan Henricus 

Maechelini 19 Hollandse dobbel met Kerstmis (wo 25-12-1381) te 
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betalen. 

 

Bela dicta Ludekens et Godefridus eius filius promiserunt Henrico 

Maechelini XIX Hollant dobbel ad nativitatis Domini persolvendos. 

Testes Sta et Boud datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1176 f 210v 08 ma 27-05-1381. 

Johannes Zwartbroec en Johannes Smijt van Engelen beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius, 20 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (do 25-07-1381; 4+30+25=59 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Johannes Zwartbroec et Johannes Smijt de Engelen promiserunt michi 

ad opus Thome Asinarii XX aude scilde ad Jacobi proximum pena II. 

Testes Sta et Boud datum ut supra. 

 

BP 1176 f 210v 09 ma 27-05-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 210v 10 di 28-05-1381. 

Johannes zv Ghibo van Eijke verkocht aan Johannes van Bladel een 

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

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande, 

gaande uit een huis en erf, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Willelmus Clijnge enerzijds en erfgoed van Wolterus smid anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en 40 schelling. 

 

Johannes filius Ghibonis de Eijke hereditarie vendidit Johanni de 

Bladel hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

Domini proxime ex domo et area sita in aggere Vuchtensi inter 

hereditatem Willelmi Clijnge ex uno et hereditatem Wolteri fabri 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et XL solidis prius solvendis 

promisit sufficientem facere. Testes Lonijs et Scilder datum 3a 

post ascensionem. 

 

BP 1176 f 210v 11 di 28-05-1381. 

Theodericus Kepken beloofde aan de secretaris, tbv zijn broer 

Pontenier, 1200 dobbel van Vilvoorde na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Kepken promisit (dg: michi) super habita et acquirenda 

michi ad opus Pontenier sui fratris XIIc dobbel Filfordie ad 

monitionem persolvendos. Testes Lonijs et Scilder datum ut supra. 

Detur dicto Theoderico. 

 

BP 1176 f 210v 12 di 28-05-1381. 

Hr Ricoldus Koc, Gerardus van Berkel, Theodericus zv Bartholomeus en 

Wellinus Rover beloofden aan Wolterus van Erpe 155 oude schilden van 

Frankrijk of Vlaanderen met Sint-Martinus (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc Gerardus de Berkel Theodericus filius 

Bartholomei et Wellinus Rover promiserunt Woltero de Erpe C et LV 

aude scilde Francie vel Flandrie vel valorem ad Martini 

persolvenda. Testes Boud et Lisscap datum supra. 
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BP 1176 f 210v 13 di 28-05-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210v 14 di 28-05-1381. 

Leonius van Langvelt droeg al zijn beesten en klein vee over aan de 

secretaris, tbv hr Gheerlacus van Gemert en Petrus zvw Godefridus van 

Langvelt. 

 

Leonius de Langvelt omnes suas bestias et bona pecoralia ubicumque 

locorum sitas ut dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus 

domini Gheerlaci de Gemert et ad opus Petri filii quondam 

Godefridi de (dg: K) Langvelt promittens ratam servare. Testes 

Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 210v 15 di 28-05-1381. 

Hr Ricoldus Koc ridder verkocht aan Arnoldus zv mr Nicholaus van Erpe 

een stuk land gnd Haddenakker, in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, 

tussen Wautgerus Lisen soen enerzijds en Theodericus Nollen 

anderzijds, dat hij verworven had van Henricus Snavel. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles peciam terre dictam Haddenacker sitam 

in parochia de Erpe in loco dicto Erlikem inter hereditatem 

Wautgeri Lisen soen ex uno et hereditatem Theoderici Nollen ex 

alio quam ipse erga (dg: Arnoldum) #Henricum# Snavel acquisiverat 

ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio magistri Nicholai 

(dg: p) de Erpe promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes (dg: Liss et Scilder datum sabbato post penth). 

 

BP 1176 f 210v 16 za 08-06-1381. 

Voornoemde hr Ricoldus Koc ridder verkocht aan Petrus Hillen soen 

(voor 1/3) en Henricus van den Ynden zv Gossuinus (voor 2/3), (1) een 

stuk land gnd Meerakker, in Erp, tussen Theodericus Nollen enerzijds 

en Arnoldus Hoernken anderzijds, (2) een stuk land gnd die ..oede 

Akker, in Erp, tussen de gemene weg naar de kerk enerzijds en de 

gemeint gnd die Gemein Mortel anderzijds, dat hij verworven had van 

Henricus Snavel, (3) een stuk land in Erp, tussen Leonius van 

Langvelt enerzijds en het water gnd die Rijt anderzijds. De brief 

overhandigen. 

 

Dictus dominus Ricoldus peciam terre dictam Meeracker sitam in 

parochia de Erpe inter hereditatem Theoderici Nollen ex uno et 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex alio atque peciam terre dictam die 

..oede Acker sitam in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

Willelmi) communem viam qua itur ad ecclesiam ex uno et inter 

#hereditatem# communitatem dictam die Ghemeijn Mortel ex alio (dg: 

pro) #quam ipse erga Henricum Snavel acquisiverat# item peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Leonii de Langvelt 

ex uno et inter aquam dictam die Rijt ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Petro Hillen soen (dg: promittens warandiam 

et obligationem deponere testes datum ut supra) et Henrico van den 

Ynden filio Gossuinu ab eodem Petro pro una tercia parte et a 

dicto Henrico pro duabus partibus possidendas promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes (dg: datum ut supra) Lisscap et 

Scilder #datum sabbato post penthecostes#. Detur. 

 

BP 1176 f 210v 17 za 08-06-1381. 

Jacobus gnd Stephens: een b-erfcijns van 36 schelling geld, die 

Willelmus gnd Knijf met Sint-Remigius moet betalen aan voornoemde 

Jacobus, gaande uit een stuk land in Meerwijk, tussen {niet afgewerkt 
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contract}. 

 

Jacobus dictus Stephens hereditarium censum XXXVI solidorum monete 

quem Willelmus dictus Knijf dicto Jacobo dare et solvere tenetur 

hereditarie Remigii ex pecia terre sita in parochia de Meerwijc 

inter h. 

 

BP 1176 f 210v 18 zo 09-06-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder droeg over aan Gheerlacus van Erpe alle 

cijnzen die hij onder Asten beurt. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gheerlacus of Gerardus van Berkel. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles omnes et singulos census (dg: quos) 

quos ipse infra parochiam de Asten annuatim habet solvendos ut 

dicebat hereditarie supportavit Gheerlaco de Erpe promittens ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte sui dep). Testes Lonijs et 

Lijsscap datum in octavis penthecostes. Tradetur littera dicto 

Gheerlaco vel Gerardo de Berkel. 

 

BP 1176 f 210v 19 ma 10-06-1381. 

Gerardus van Berkel en Johannes van Neijnsel beloofden aan Johannes 

Knoep, tbv Johannes van de Kloot, 31 oude schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. De brief overhandigen aan 

Theodericus van den Wagen. 

 

Gerardus de Berkel et Johannes de Neijnsel promiserunt Johanni 

Knoep ad opus Johannis de Globo XXXI aude scilde Martini proxime 

persolvenda. Testes Vere et Ouden datum secunda post octavas 

penthecostes. Detur Theoderico van den Wagen. 

 

BP 1176 f 210v 20 ma 10-06-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder beloofde voornoemde Gerardus en Johannes van 

Neijnsel schadeloos te houden. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles promisit dictos Gerardum et Johannem 

de Neijnsel indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 210v 21 ma 10-06-1381. 

Johannes van der Bolst beloofde aan Willelmus van Zonne 60 schilden 

en 2 plakken, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een helft 

te betalen met Sint-Martinus (ma 11-11-1381) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382). 

 

Johannes van der Bolst promisit Willelmo de Zonne LX scilde et II 

placken videlicet XII Hollant placken pro quolibet mediatim 

Martini et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes Vere 

et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 210v 22 wo 12-06-1381. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Hubertus Steenwech een b-erfcijns 

van 19 pond geld, uit een b-erfcijns33 van 27 pond voornoemd geld die 

Henricus Steenwech beloofd had aan Wedekinus nzvw hr Alardus van Os 

propositus van Leuven, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een stenen huis34 en erf, 

eertijds van wijlen Henricus Steenwech, in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van Ghevardus van Eijndoven enerzijds en erfgoed van 

                         
33 Zie ← BP 1176 p 144v 03 vr 31-08-1380, overdracht van 8 pond uit 

deze erfcijns. 
34 Zie → BP 1178 f 244r 05 vr 25-06-1389, huis werd eigendom van 

Theodericus Buc, die een schenking deed aan zijn zoon Henricus. 
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Henricus Steenwech anderzijds, aan voornoemde Gerardus verkocht door 

voornoemde Wedekinus. 

 

Gerardus de Berkel hereditarium censum XIX librarum monete de 

annuo et hereditario censu XXVII librarum dicte monete quem censum 

XXVII librarum Henricus Steenwech promisit ut debitor principalis 

se daturum et soluturum Wedekino filio naturali domini quondam 

Alardi de Os propositi Lovaniensis anno quolibet hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate et eius 

attinentiis universis domus lapidee et aree que fuerant quondam 

Henrici Steenwech site in Busco ad forum inter hereditatem 

Ghevardi de Eijndoven ex uno et hereditatem Henrici Steenwech ex 

alio venditum dicto Gerardo a dicto Wedekino prout in litteris 

hereditarie supportavit Huberto Steenwech cum litteris (dg: et 

aliis) et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: da) Boud et Liss datum (dg: 3a) #quarta# 

post octavas penthecostes. 

 

1176 mf6 B 08 f.211. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 15-06-1381. 

 Dominica post sacramenti: zondag 16-06-1381. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 22-06-1381. 

 in crastino Johannis: dinsdag 25-06-1381. 

 in die nativitatis Johannis: maandag 24-06-1381. 

 Quarta post nativitatis Johannis: woensdag 26-06-1381. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 27-06-1381. 

 

BP 1176 f 211r 01 za 15-06-1381. 

Ludekinus van den Valghaet droeg over aan Johannes van Zeghe van 

Liedorp alle goederen, die aan Johannes zvw Petrus gnd Wolf gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Petrus en wijlen 

Elisabeth mv voornoemde Johannes, gelegen onder Someren en Asten, aan 

hem verkocht35 door voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Ludekinus van den Valghaet omnia bona Johanni filio quondam Petri 

dicti Wolf de morte dicti quondam Pe[tri] sui patris et Elisabeth 

quondam matris dicti Johannis successione hereditarie (dg: 

advolvenda) advoluta quocumque locorum infra parochiam de Zoemeren 

et de (dg: Asteren) Asten consistentia sive sita vendita sibi a 

dicto Johanne prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Zeghe de Liedorp cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Veer et Ouden datum 

sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 211r 02 zo 16-06-1381. 

Hr Theodericus Loef van Huerne heer van Monkornec?, Franco van Gestel 

en Johannes van Brolio beloofden aan Johannes van den Sloet 30 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Loef de Huerne dominus de Monkornec? Franco de 

Gestel et Johannes de Brolio promiserunt Johanni van den Sloet XXX 

aude scilde ad (dg: Martini proximum pers) nativitatis Domini 

proximum persolvenda. Testes Boud et Veer datum dominica post 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 211r 03 zo 16-06-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 156v 09 za 10-11-1380, verkoop van de goederen. 
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Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 211r 04 zo 16-06-1381. 

Jacobus Coptiten, Henricus Cnode en Ws Coptiten beloofden aan 

Philippus Jozollo 180 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (do 

25-07-1381; 14+25=39 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Jacobus Coptiten Henricus Cnode et Ws Coptiten promiserunt 

Philippo Jozollo centum et LXXX aude scilde ad Jacobi proximum 

persolvenda pena X. Testes Sta et Lisscap datum ut supra. 

 

BP 1176 f 211r 05 za 22-06-1381. 

Arnoldus van Boemel goudsmid ev Aleidis dvw Conrardus van Gravia 

droeg over aan Johannes van Ghemonden de helft van alle cijnzen, die 

hr Rutgerus investiet van Boxtel beurde in Oijen. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber maritus et tutor legitimus Aleidis 

sue uxoris filie quondam Conrardi de Gravia #medietatem ad se 

spectantem# omnium et singulorum censuum quos dominus Rutgerus 

investitus olim de Bucstel solvendos habuit annuatim in parochia 

de Oijen ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Ghemonden 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Scilder datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 211r 06 za 22-06-1381. 

Jkvr Agnes dvw hr Johannes van Hoescot ridder droeg over aan Johannes 

zvw voornoemde hr Gheerlacus Rover ridder een erfpacht van 4 mud 1½ 

lopen rogge, maat van Helmond, uit een erfpacht van 11 mud rogge, 

maat van Helmond, die wijlen voornoemde hr Gheerlacus Rover ridder 

moest leveren aan kvw voornoemde hr Johannes van Hoescot, gaande uit 

al zijn goederen. 

 

Domicella Agnes filia quondam domini Johannis de Hoescot militis 

cum tutore hereditariam paccionem (dg: duorum modiorum et) quatuor 

modiorum et unius et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Helmont de hereditaria paccione undecim modiorum siliginis dicte 

mensure quam dominus quondam Gheerlacus Rover miles liberis dicti 

quondam domini Johannis de Hoescot (dg: ab ipso quondam domino 

Johanne et d) solvere tenetur ut dicebat #ex omnibus suis bonis# 

hereditarie supportavit Johanni filio dicti quondam domini 

Gheerlaci promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 07 za 22-06-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde jkvr Agnes 40 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) en 44 Brabantse dobbel 

met Sint-Jan daarop volgend (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicte domicelle Agneti XL Brabant dobbel 

in nativitatis (dg: p) Domini proximum et XLIIII Brabant dobbel ad 

Johannis deinceps futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 08 za 22-06-1381. 

Wellinus van Beke droeg over aan Johannes Cleijnman van Os 2 stukken 

land in Oss, (1) tussen Rutgerus Pijn van Derenborch enerzijds en 

Johannes zv Henricus Ricouds soen anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Rutgerus enerzijds en Johannes zv Robbertus van Doerne anderzijds. 

 

Wellinus de Beke duas pecias terre sitas in parochia de Os (Dg: 

inter he) quarum una inter hereditatem Rutgeri Pijn de Derenborch 
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ex uno et hereditatem Johannis filii Henrici Ricouds soen ex alio 

et altera inter hereditatem dicti Rutgeri ex uno et hereditatem 

Johannis filii Robberti de Doerne ex alio sunt situate ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Cleijnman de Os promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: except) tamquam de 

hereditate ab omni censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 09 di 25-06-1381. 

Hr Theodericus Loef van Huerne en hr Willelmus van Aa, ridders, en 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarius etc 40 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1381; 5+31+31+30+1=98 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Dominus Theodericus Loef de Huerne dominus Willelmus de Aa milites 

et Henricus Dicbier dominus de Mierle promiserunt mihi ad opus 

Thome Asinarii etc XL scuta Francie ad Remigii proximum 

persolvenda pena II. Testes Lonijs et Vere datum in crastino 

Johannis. 

 

BP 1176 f 211r 10 di 25-06-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 11 di 25-06-1381. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Gerardus Hacken 16 Hollandse 

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

 

Johannes de Os tinctor promisit Gerardo Hacken XVI Hollant dobbel 

ad Remigii proximum persolvendos. Testes (dg: Sta et) Lonijs et 

Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 12 ma 24-06-1381. 

Johannes van Dordrecht vernaderde een stuk land gnd die 

Eijccherrunne?, in Dinther, aan Johannes Emonds soen uitgegeven36 door 

jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond etc. De ander week en hij 

droeg weer over. 

 

Johannes de Dordrecht prebuit etc ad redimendum peciam terre 

dictam die Eijccherrunne? sitam in parochia de Dijnther datam ad 

pactum Johanni Emonds soen a domicello Johanne de (dg: Be) Berlaer 

domino de Helmont etc et alter cessit et reportavit. Testes Sta et 

Liss datum in die nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 211r 13 di 25-06-1381. 

Johannes gnd Heirt verkocht aan Johannes Pijliseren een huis en erf 

uit twee huizen en erven van Johannes gnd Heirt, in Den Bosch, naast 

het Minderbroedersklooster, ter plaatse gnd Dravelgas, te weten het 

huis en erf aan de zijde van de Markt, met een stenen muur van dat 

huis aan de kant van de Markt, en de helft van een stenen muur en 

goot tussen dit huis en het huis van Johannes gnd Keijser, aan hem 

overgedragen37 door Wolterus gnd Delijen soen, belast met 12 pond 

geld. 

 

Johannes dictus Heirt unam domum et aream de duabus domibus et 

areis #Johannis dicti Heirt# sitis in Busco iuxta conventum 

fratrum minorum ad locum dictum Dravelgas scilicet (dg: d) illam 

                         
36 Zie ← BP 1176 f 205v 10 zo 21-04-1381, uitgifte van dit stuk land. 
37 Zie ← BP 1176 f 089r 09 do 21-07-1379, overdracht van dit huis. 
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domum et aream que sita est versus forum de Buschoducis cum muro 

lapideo eiusdem domus siti versus dictum forum et cum medietate 

muri lapidei et guttarii stantis et consistentis inter eandem 

domum et aream et inter domum et aream Johannis dicti Keijser 

supportatam sibi a Woltero dicto Delijen soen prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Pijliseren supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere exceptis XII libris monete inde solvendis. Testes Vere et 

Scilder datum in crastino Johannis. 

 

BP 1176 f 211r 14 di 25-06-1381. 

Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Thomas filius quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 15 di 25-06-1381. 

Johannes Loppaerts soen van Asten beloofde aan Willelmus Scilder 19½ 

mud rogge, maat van Asten, met Hemelvaart aanstaande (do 15-08-1381) 

in Asten te leveren. 

 

Johannes Loppaerts soen de Asten promisit Willelmo Scilder decem 

et novem et dimidium modios siliginis mensure de Asten ad 

assumptionem proximam persolvendos et in Asten tradendos. Testes 

Sta et Veer datum supra. 

 

BP 1176 f 211r 16 wo 26-06-1381. 

Gerardus zvw Thomas van Orthen ev Heilwigis dvw Baudewinus van Driel 

droeg over aan Theodericus smid van Turingen een stukje erfgoed in 

Den Bosch, achter de kamer van voornoemde Gerardus, achter het 

Minderbroedersklooster, tussen erfgoed van hr abt van Sint-Truiden 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Dommellen bakker anderzijds. 

Voornoemde Gerardus zal in voornoemde kamer aan de kant van het 

erfgoed van voornoemde hr abt geen vensters hebben. 

 

X. 

Gerardus filius quondam Thome de Orthen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam Baudewini de Driel 

particulam hereditatis sitam retro cameram dicti Gerardi que 

camera sita est in Busco retro conventum fratrum minorum inter 

hereditatem domini abbatis sancti Trudonis ex uno et hereditatem 

Johannis de Dommellen pistoris ex alio in omni ea longitudine et 

latitudine quibus huiusmodi particula terre retro (dg: stilos d) 

dictam cameram extra stilos eiusdem camere est sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico fabro de Turingen promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus 

Gerardus nullas fenestras ?in dicta camera verso hereditatem dicti 

domini abbatis faciet vel habebit. Testes Sta et Lonijs datum 

quarta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 211r 17 do 27-06-1381. 

Henricus Cnoden soen en Willelmus van Trier ev Katherina dvw Johannes 

Truden soen droegen over aan Petrus Loekaert en Theoderica Loekaert 

alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Theodericus Loekaert en diens vrouw Katherina. 

 

Henricus Cnoden soen (dg: omnia bona si sibi de morte) et 

Willelmus de (dg: Trije) #Trier# maritus et tutor lgitimus ut 

asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Truden soen 

omnia bona ipsis de morte quondam Theoderici Loekaert et Katherine 
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sue uxoris successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Petro Loekaert et 

Theoderice Loekaert promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Boud et Ouden datum quinta post 

nativitatis Johannis. 

 

1176 mf6 B 09 f.211v. 

 in vigilia Petri et Pauli: vrijdag 28-06-1381. 

 in festo Petri et Pauli: zaterdag 29-06-1381. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 01-07-1381. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 18-07-1381. 

 

BP 1176 f 211v 01 do 27-06-1381. 

Willelmus van Beest, Henricus zv Boijdekinus Kijst van Eijndoven, 

Godefridus Vos soen en Johannes van Wetten beloofden aan Johannes van 

de Kelder en Gerardus van Hemert 44 Hollandse dobbel38 met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Willelmus de Beest Henricus filius (dg: quondam Ge) #Boijdekini 
!Boijdekini# Kijst de Eijndoven Godefridus Vos soen et Johannes de 

Wetten promiserunt (dg: Ger) Johanni de Penu et Gerardo de Hemert 

vel eorum alteri XLIIII Hollant dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Sta et Scilder datum supra scabini 

dixerunt. 

 

BP 1176 f 211v 02 do 27-06-1381. 

De eerste twee zullen de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt alios duos indempnes. Testes datum supra. 

Detur Johanni de Wetten. 

 

BP 1176 f 211v 03 vr 28-06-1381. 

Vrouwe Ermgardis van Werthusen dvw Arnoldus van Waderle maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door jkr 

Johannes heer van Zevenborne van Craendonc en van Hoeps met zijn 

goederen. 

 

Domina Ermgardis de Werthusen filia quondam Arnoldi de Waderle 

omnes vendiciones et alienaciones factas a domicello Johanne 

domino de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps cum suis bonis 

quibusque calumpniavit. Testes Scilder et Ouden datum in vigilia 

Pe Pau. 

 

BP 1176 f 211v 04 vr 28-06-1381. 

Jacobus uter Oesterwijc, Arnoldus Stamelart van de Kelder, Johannes 

van de Dijk, Franco van Ghestel, Ywanus van Vauderic en Willelmus 

Coptiten beloofden aan Philippus Jozollo etc 400 Brabantse dobbel met 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 2+31+31+30+1=95 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

Jacobus uter Oesterwijc Arnoldus Sta de Penu Johannes de Aggere 

Franco de Ghestel Ywanus de Vauderic et Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo etc CCCC (dg: CCC) Brabant dobbel ad 

Remigii proxime persolvendos sub pena (dg: XX) X. Testes Sta 

predictus et Lijscap datum supra. 

 

                         
38 Zie → BP 1176 f 293r 01 za 07-02-1383, overdracht door Johannes 

van de Kelder van zijn deel in 40(!) Holland dobbel. Zelfde 

schuldbekentenis? 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

84 

BP 1176 f 211v 05 za 29-06-1381. 

Petrus Scut ev Margareta dvw Wijnnandus van der Emmelheze gaf uit aan 

Ghevardus Goeswijns soen 5/8 deel van de navolgende erfgoederen van 

voornoemde wijlen Wijnnandus, in Deurne, (1) een huis en tuin, tussen 

de gemeint enerzijds en Johannes Decker anderzijds, (2) een akker, 

tussen Johannes van der Emmelheze enerzijds en Johannes van der 

Heijden anderzijds, (3) een stuk land tussen Willelmus van Bruggen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een stuk land ter plaatse 

gnd Venakker, tussen jkvr Jutta van der Scaut enerzijds en erfgoed 

behorend tot de goederen van Jecoren anderzijds, (5) een stuk land 

ter plaatse gnd op Hoge Akker, tussen Goeswinus van Aa enerzijds en 

Petrus die Haze anderzijds, (6) een beemd ter plaatse gnd in den 

Boekel, tussen Henricus van den Haenacker enerzijds en erfg vw 

Johannes Scoenmaker anderzijds, (7) een stuk beemd van voornoemde 

wijlen Wijnnandus, ter plaatse gnd in den Voskuilen, welk stuk 

jaarlijks gedeeld wordt tegen andere erfgoederen aldaar; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een n-erfpacht van 5 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd huis en tuin 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ghevardus tot 

onderpand (8) 1 lopen roggeland in Deurne, ter plaatse gnd op den 

Hoge Akker, tussen Goeswinus van Aa enerzijds en Margareta gnd 

Scoenmans dochter anderzijds. De brief overhandigen aan Matheus van 

Doerne. 

 

Solvit extraneus. 

Petrus Scut maritus et tutor ut asserebat Margarete sue uxoris 

filie quondam Wijnnandi (dg: de) van der Emmelheze (dg: quintam 

partem) quinque octavas partes ad #se spectantes# hereditatum 

#dicti quondam Wijnnandi# infrascriptarum sitarum in parochia de 

Doerne primo videlicet (dg: pecie terre) in domo et orto (dg: 

dicti q) sito (verbeterd uit: sitorum) inter communitatem ex uno 

et inter Johannis Decker ex alio item in (dg: pe) agro sito inter 

hereditatem Johannis van der Emmelheze ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Heijden ex alio item in pecia terre sita inter 

hereditatem Willelmi de Bruggen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem viam ex alio item #in# pecia terre sita in loco dicto 

Venacker inter hereditatem domicelle Jutte van der Scaut ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad bona de Jecoren ex alio item in 

pecia terre sita in loco dicto op (dg: den) Hogen Acker inter 

hereditatem Goeswini de Aa ex uno et inter hereditatem Petri die 

Haze ex alio item in prato sito in loco dicto in den Boekel inter 

hereditatem Henrici van den Haenacker ex uno et inter hereditatem 

(dg: Joh Scram ex alio) heredum Johannis quondam Scoenmaker ex 

alio item in pecia prati dicti quondam Wijnnandi sita in loco 

dicto in den Vosculen et que pecia prati jamdicti annuatim 

dividitur contra alias hereditates ibidem sitas ut dicebat 

scilicet dividendo dictas dictas hereditates in octo partes 

equales quinque partes ex hiis dedit ad hereditariam paccionem 

Ghevardo Goeswijns soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab alio purificatione et (dg: sup) in dictis domo et 

orto tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem solucionis dictus Ghevardus (dg: unam lo) unam 

lopinatam terre siliginee sitam in dicta parochia in loco dicto op 

den Hogen Acker inter hereditatem Goeswini de Aa et inter 

hereditatem Margarete dicte Scoenmans dochter ex alio ut dicebat 

ad pignus imposuit. Testes Sta et Scilder datum in festo Pe Pau. 

Traditur Matheo de Doerne. 
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BP 1176 f 211v 06 za 29-06-1381. 

Voornoemde Ghevardus beloofde aan voornoemde Petrus 10 Brabantse 

dobbel met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus Ghevardus promisit dicto Petro (dg: X Brabant dobbel ad 

nat) X Brabant dobbel a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 07 za 29-06-1381. 

Arnoldus van den Venne, zvw Johannes et Elizabeth gnd van den Venne, 

verkocht aan Walterus nzvw Gerardus van Ghestel (1) 1/6 deel en 2/3 

deel, die behoorden aan Adam, Hilla en Heijlwigis, kvw Petrus van 

Acht, in een stuk beemd gnd die Kappart, in Blaerthem Sint-Lambertus, 

tussen Henricus gnd Bloijsken enerzijds en wijlen Rutgherus Arken 

anderzijds, (2) een akker in Blaerthem Sint-Lambertus, naast de 

plaats gnd aan de Beenwinkels Weg enerzijds en Godefridus gnd Eelkens 

soen anderzijds, zoals deze delen en akker aan voornoemde Adam, Hilla 

en Heijlwigis gekomen waren na deling na overlijden van Johannes van 

Acht en zijn vrouw Hilla, grootouders van voornoemde Adam, Hilla en 

Heijlwigis, belast met grondcijnzen en een erfpacht van 3 lopen rogge 

gaande uit voornoemde delen. 

 

Solvit 3 plack. 

Arnoldus van den Venne filius quondam Johannis et Elizabeth 

dictorum van den Venne sextam partem et duas tercias partes que ad 

Adam Hillam et Heijlwigem liberos quondam Petri de Acht spectabant 

in pecia prati dicta die Cappart sita #in parochia (dg: sancti L) 

de Blaertem sancti Lamberti# inter hereditatem Henrici dicti 

Bloijsken ex uno et inter hereditatem quondam Rutgheri Arken ex 

alio atque agrum situm #in dicta parochia# iuxta locum dictum aen 

den Beenwinckels Wech ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti 

Eelkens soen ex alio in ea quantitate qua dicte sexta pars due 

tercie partes atque ager ibidem sunt siti et dictis (dg: Hill) Ade 

Hille et Heijlwigi de morte quondam Johannis de Acht et Hille sue 

uxoris avi et avie dictorum Ade Hille et Heijlwigis (dg: jur) 

successione sunt advoluti et (dg: me) eis mediante hereditaria 

divisione cesserunt in partem ut dicebat hereditarie vendidit 

Waltero (dg: de Gh) filio naturali quondam Gerardi de Ghestel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

exceptis) censibus dominorum fundi et (dg: he) ex premissis et 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis ex dictis sexta 

parte et duabus terciis partibus dicte pecie prati de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 08 ma 01-07-1381. 

Rodolphus van Dijnther verkocht aan Arnoldus van Beke een erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een hofstad gnd ten Wijer, in Dinther, (2) 5 lopen 

roggeland, aldaar, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Paulus gnd van 

den Venne anderzijds. 

 

Rodolphus de Dijnther hereditarie vendidit Arnoldo de Beke 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domistadio dicto ten Wijer sito in parochia de 

Dijnther atque ex eius attinentiis atque ex quinque lopinatis 

terre siliginee sitis ibidem inter hereditatem Arnoldi Heijme ex 

uno et hereditatem Pauli dicti van den Venne ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere promittens 

sufficientem facere. Testes Sta et Scilder datum secunda post (Pe 
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oct) Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 211v 09 ma 01-07-1381. 

Lucas van Erpe beloofde aan Wolterus gnd Delien soen 13 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius (di 01-10-1381) te leveren. 

 

Lucas de Erpe promisit Woltero dicto Delien soen XIII modios 

siliginis mensure de Busco ad Remigii persolvendos. Testes Liss et 

Vere datum ut supra. 

 

BP 1176 f 211v 10 ma 01-07-1381. 

Arnoldus van den Hoeve en Johannes van Doerne snijder beloofden aan 

Philippus Jozollo 32 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1381; 30+31+30+1=92 dgn) te betalen op straffe van 3. 

 

Arnoldus van den Hoeve et Johannes de Doerne #sartor# promiserunt 

Philippo Jozollo XXXII scuta Francie ad Remigii proxime pena III. 

Testes Sta et Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 11 ma 01-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 12 ma 01-07-1381. 

Johannes Bessellen en Godefridus zv Andreas beloofden aan W Wedigen 

50 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Johannes Bessellen Godefridus filius Andree promiserunt Wo Wedigen 

L Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proximum 

persolvendos. Testes Sta et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 211v 13 ma 01-07-1381. 

Voornoemde Johannes droeg al zijn goederen over aan voornoemde 

Godefridus. 

 

Dictus Johannes omnia sua bona hereditarie supportavit dicto 

Godefrido promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 14 do 18-07-1381. 

De broers Gerardus en Andreas, kvw Henricus van Uden, beloofden aan 

Nijcholaus zvw Gerardus gnd Claes soen een lijfrente van 6¼ Brabantse 

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

Sint-Jan, gaande uit al hun goederen. De brief overhandigen aan hr 

Arnoldus van Uden. 

 

{Een later tussengevoegd contract}. 

Gerardus et Andreas fratres liberi quondam Henrici de Uden 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Nijcholao 

filio quondam Gerardi (dg: filii) dicti Claes soen vitalem 

pensionem sex Brabant dobbel et quartam partem unius Brabant 

dobbel seu valorem anno quolibet ad vitam dicti Nijcholai et non 

ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus et singulis 

dictorum fratrum quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat et cum mortuus fuerit. Testes Sta et Scilder datum quinta 

post divisionem apostolorum. Tradetur littera domino Arnoldo de 

Uden. 
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BP 1176 f 211v 15 do 18-07-1381. 

Theodericus gnd van Volkel alias gnd van den Culen beloofde aan zijn 

broer Willelmus 300 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus (dg: van den Culen alias) dictus de Volkel alias 

dictus (dg: de) van den Culen promisit super omnia #habita et 

habenda# Willelmo suo fratri CCC Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Theoderico. 

 

BP 1176 f 211v 16 do 18-07-1381. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale ev Heijlwigis dvw Wautgherus zvw 

Johannes van Gorpe verkocht aan Truda dvw Albertus gnd Loden soen 1/3 

deel in een deel van een huis en erf, welk laatstgenoemd deel, 

eertijds van Heijlwigis wv Johannes van Gorpe, ligt in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes van den Bossche enerzijds 

en erfgoed vn Theodericus Floren anderzijds. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Wautgheri filii quondam Johannis de Gorpe terciam partem ad se 

spectantem in quadam parte domus et aree (dg: que s) que pars 

fuerat olim Heijlwigis relicte quondam Johannis de Gorpe predicti 

et que pars dicte domus et aree est sita in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Johannis van den #Bossche# ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Floren ex alio scilicet dividendo dictam 

partem dicte domus et aree in 3 partes equales unam ex hiis 

hereditarie vendidit Trude filie quondam Alberti dicti (dg: di) 

Loden soen promittens warandiam et obligationem (dg: deponere 

excepto censu d) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 17 do 18-07-1381. 

Henricus zv Johannes gnd Kersmaker en Jacobus zvw Gerardus Claes soen 

beloofden aan Hermannus gnd Loden soen 30 Hollandse dobbel en drie 

halve tonnen haring met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

leveren. 

 

Henricus filius Johannis dicti Kersmaker Jacobus filius quondam 

Gerardi Claes soen promiserunt Hermanno dicto Loden soen XXXta 

Hollant dobbel seu valorem et (dg: d terciam) tria dimidia vasa 

#dicta to[nn]en# allecium plenorum ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 18 do 18-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit ....... 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 19 do 18-07-1381. 

Arnoldus Liben soen van Lijemde verkocht aan Johannes nzvw Henricus 

gnd Coelborne van Crumvoert een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Arnoldus verkoper, gelegen onder Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Arnoldus Liben soen de Lijemde hereditarie vendidit Johanni filio 

naturali quondam Henrici dicti Coelborne de Crumvoert hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex omnibus et singulis 
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bonis dicti Arnoldi venditoris quocumque locorum infra parochiam 

de Bucstel ad locum dictum Lijemde consistentibus sive sitis 

promittens warandiam et aliam (dg: aliam) obligationem deponere 

exceptis censibus et paccionibus exinde prius solvendis promisit 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 211v 20 do 18-07-1381. 

....... zv Walterus gnd des Heirden soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

....... filius Walteri dicti des Heirden soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 B 10 f.212. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 19-07-1381. 

 

BP 1176 f 212r 01 do 18-07-1381. 

Henricus zv Johannes Kersmaker en Johannes van Eijcke de oudere 

beloofden aan Hermannus Loden soen 30 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Johannis Kersmaker et Johannes de 

Eijcke senior promiserunt Hermanno Loden soen XXXta Hollant dobbel 

seu valorem (dg: seu valorem) ad nativitatis D[omini] proxime 

persolvendos. Testes Sta et Scilder (dg: testes) datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 02 do 18-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 03 do 18-07-1381. 

Ghibo van Eijcke en zijn zoon Johannes beloofden aan Gherisius van Os 

22 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Ghibo de Eijcke et Johannes eius filius promiserunt Gherisio de Os 

XXII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 04 do 18-07-1381. 

Petrus gnd Enghelberen soen van der Loefort gaf uit aan Albertus van 

Gheffen een stuk land met gebouwen, in Berlicum, aan de plaats gnd 

die Loefort, tussen Andreas Leijten soen van den Yvenlaer enerzijds 

en erfgoed gnd Ven van voornoemde Petrus anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan een gemene weg, zoals afgepaald; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Petrus dictus Enghelberen soen van der Loefort (dg: domum ortum et 

peciam terre) peciam terre sitam in parochia de Berlikem (dg: 

iuxta) #ad# locum dictum die Loefort inter hereditatem !hereditatem 

Andree Leijten soen van den Yvenlaer ex uno et inter hereditatem 

dictam Venne dicti Petri ex alio tendentem (dg: cum un) a communi 

platea retrorsum ad communem plateam cum edificiis in pecia terre 

consistentibus (dg: ut dicebat) prout ibidem sita est et limitata 

ut dicebat (dg: here Alberto dicto de Gheffen promittens warandiam 

et obligationem deponere) dedit ad hereditariam paccionem Alberto 

de Gheffen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 
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paccione (dg: duoduode) duodecim lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes (dg: da) Sta et Vere datum 

supra. 

 

BP 1176 f 212r 05 vr 19-07-1381. 

Voornoemde Albertus droeg voornoemd erfgoed over aan Gerardus Oden 

soen van der Loefort. 

 

Dictus Albertus dictam hereditatem supportavit Gerardo Oden soen 

van der Loefort promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis dictis censibus comprehensis. Testes Sta et 

Vere datum sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 212r 06 vr 19-07-1381. 

Godefridus gnd Godde Hamers soen van Lijt verkocht aan Lambertus van 

Hoelt (1) 2/3 deel in een stukje beemd in Boxtel, ter plaatse gnd 

Hoelt, tussen Willelmus Aben soen enerzijds en Willelmus Goeswijns 

soen anderzijds, (2) 2/3 deel in een stukje beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Hoelt, tussen voornoemde Willelmus Aben soen enerzijds en 

hr Willelmus van Aa anderzijds, (3) een stuk land, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Hoelt, tussen voornoemde Willelmus Aben soen enerzijds en 

Henricus van den Laer anderzijds, reeds belast met 3 kleine zwarte 

tournosen. 

 

Godefridus dictus Godde Hamers soen de Lijt (dg: duas pecias prati 

sitas in parochia de Bucstel in loco dicto d Hoelt inter 

hereditates quarum una) duas tercias partes ad se spectantes in 

particula prati sita in parochia de Bucstel in loco dicto Hoelt 

inter hereditatem Willelmi Aben soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi (dg: Goeswini) Goeswijns soen ex alio atque duas tercias 

partes ad se spectantes in particula prati sita (dg: ibidem) in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Willelmi Aben 

soen ex uno uno et inter hereditatem domini Willelmi de Aa ex alio 

(dg: item) atque peciam terre sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem hereditatem Willelmi Aben soen predicti ex uno 

et inter hereditatem Henrici van den Laer ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto de Hoelt promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus #nigris# Turonensibus 

denariis parvis exinde prius solvendis. Testes Sta et Vere datum 

supra. ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1176 f 212r 07 vr 19-07-1381. 

Wijericus gnd Wijer Hadewigen soen, Lambertus zvw Henricus gnd die 

Heet van Loijt en Volcquinus zv Johannes gnd Buc beloofden aan 

Willelmus Balijart, gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis 8 oude 

schilden van Frankrijk of Vlaanderen te betalen. Ze zullen de sloten, 

aan de zijkanten en de einden, die behoren bij erfgoederen gelegen in 

Kessel, die zij gehuurd hebben van voornoemde Willelmus, uitgraven en 

onderhouden. 

 

Wijericus dictus Wijer Hadewigen soen et Lambertus filius quondam 

Henrici dicti die Heet de Loijt (dg: pro Volcqui) Volcquinus 

filius Johannis dicti Buc promiserunt (dg: Willelmo Balijart octo) 

se daturos et soluturos Willelmo Balijart ad spacium quatuor 

annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem quatuor annorum 

octo aude scilde Francie vel Flandrie (dg: ?mo) seu valorem in 

festo nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime et quod ipsi fossatos (dg: de hereditatibus hereditatum) 

spectantes ad hereditates sitas in parochia de (dg: Lijt) #Kessel# 
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quas ipsi erga dictum Willelmum conduxerunt sitos ad latorem et ad 

fines dictarum hereditatum dictis quatuor annis durantibus 

effodient et in bona disposicione observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 08 vr 19-07-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven gaf uit aan Johannes gnd Gheroncs 

soen 4 stukken land in Orthen, (1) gnd die Kloot, tussen Willelmus 

gnd Geroncs soen enerzijds en het water gnd die Meer anderzijds, (2) 

op de plaats gnd die Wordberg, tussen Walterus van Erpe enerzijds en 

Petrus Jans soen anderzijds, (3) voor de plaats gnd Voorthekken, 

tussen Heijmannus Claes soen enerzijds en Arnoldus Maes anderzijds, 

(4) gnd die Wilgeakker, tussen voornoemde Heijmannus enerzijds en 

Katherina Laurens anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 46 schelling geld, met Kerstmis te betalen. Slechts op 

te geven met 4 pond 12 schelling voornoemd geld eens. Eerstgenoemde 

Johannes kan altijd grond halen uit voornoemd stuk land gnd die 

Wilgeakker, voor de dijk die op dit stuk land staat. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Hermanni de Eijndoven quatuor pecias 

terre sitas in parochia de Orthen quarum una dicta die Cloet (dg: 

et est sita) inter hereditatem Willelmi dicti Geroncs soen ex uno 

et inter aquam dictam die Meer ex alio altera supra locum dictum 

die Wordberch inter hereditatem Walteri de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Petri Jans soen ex alio tercia ante locum dictum 

Voirthecken inter hereditatem Heijmanni (dg: sp) Claes soen ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Maes ex alio et quarta dicta die 

Wilgeacker inter hereditatem dicti Heijmanni ex uno et inter 

hereditatem Katherine Laurens ex alio site sunt ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Johanni dicto Gheroncs soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu XL[V]I solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et non resignabit neque (dg: 

resupportabunt) #dimittent# nisi cum quatuor libris et XII solidis 

dicte monete semel primodicto Johanni dandis hoc addito quod 

primodictus Johannes semper poterit capere terras (dg: infra 

indigebit) de dicta pecia terre die Wilgeacker vocata quando 

indigebit ad aggerendum suum aggerem supra eandem peciam terre die 

Wilgeakker vocatam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 09 vr 19-07-1381. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Gerisius van Os 16 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Gerisio de Os XVI Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 212r 10 vr 19-07-1381. 

Ghibo van Eijcke en zijn zoon Johannes beloofden aan Arnoldus gnd 

Nolleken Geroncs 23 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1381) te betalen. 

 

Ghibo de Eijcke et Johannes eius filius promiserunt Arnoldo dicto 

Nolleken Geroncs XXIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 11 vr 19-07-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven gaf uit aan Johannes Corstiaens 

soen van Empel (1) een stuk land gnd die Braak, in Orthen, tussen 

Willelmus Geroncs soen enerzijds en Stephanus zvw Stephanus Haec 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

91 

anderzijds, (2) een stukje land, in Orthen, tussen Arnoldus Maes soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met de last van de weg 

aldaar; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 44 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Johannes filius Hermanni de (dg: Eijndoven p) Eijndoven peciam 

terre dictam die Brake sitam in parochia de Orthen inter 

hereditatem Willelmi Geroncs soen ex uno et inter hereditatem 

Stephani filii quondam Stephani Haec ex alio (dg: ut dicebat 

dedit) atque particulam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi Maes soen ex uno et inter communem plateam ex 

alio cum onere platee ibidem ad dictam particulam terre spectante 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Corstiaens soen de 

Empel ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

XLIIII solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 12 vr 19-07-1381. 

Johannes gnd Cuper zvw Arnoldus gnd Cuper droeg over aan de broers 

Henricus en Godefridus, kvw Johannes van Uden, 150 mottoen uit 257 

mottoen, welke 257 mottoen Petrus gnd van Krekelhoven en zijn broer 

Arnoldus beloofd hadden aan voornoemde Johannes. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Johannes dictus Cuper filius quondam Arnoldi dicti Cuper centum et 

quinquaginta aureos denarios communiter mottoen vocatos boni auri 

et iusti ponderis scilicet de ducentis et quinquaginta septem 

denariis aureis mottoen communiter vocatis quos CC et LVII aureos 

denarios communiter mottoen vocatos Petrus dictus de Krekelhoven 

et Arnoldus eius frater dicto (dg: pro) Johanni promiserant prout 

in litteris supportavit Henrico et Godefrido fratribus liberis 

quondam Johannis de Uden cum litteris et jure occacione dictorum C 

et L mutonum. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 212r 13 vr 19-07-1381. 

Johannes Snellart zvw Snallardus gnd die Bruijn van Loet beloofde aan 

Willelmus Maes soen van Kessel 80 gulden pieter na maning te betalen. 

 

Johannes Snellart filius quondam Snallardi dicti die Bruijn de 

Loet promisit Willelmo Maes soen de Kessel LXXX gulden peter seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 14 vr 19-07-1381. 

Henricus zv Henricus gnd Pennincs van Straten en zijn broer Johannes 

die Groet beloofden aan Henricus van den Hoevel 24 oude schilden, een 

helft te betalen met Sint-Jacobus (do 25-07-1381) en de andere helft 

met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381). 

 

Henricus filius Henrici dicti Pennincs (dg: soen de S) #de 

Straten# et Johannes die Groet eius frater promiserunt Henrico van 

den Hoevel XXIIII aude scilde (dg: ad Ja) mediatim Jacobi et 

mediatim (dg: Lamberti) #Remigii# proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 15 vr 19-07-1381. 

Nijcholaus gnd Coel die Bressel beloofde aan Johannes van den Hoevel 

7½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 
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Nijcholaus dictus Coel die Bressel promisit Johanni van den Hoevel 

septem et dimidium Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 16 vr 19-07-1381. 

Johannes gnd Houbraken beloofde aan Arnoldus van Beke nz etc een 

n-erfcijns van 8 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Mortel, tussen Denkinus Emmen soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan Heijlwigis Kersmaker. 

 

Johannes dictus Houbraken promisit se daturum et soluturum Arnoldo 

de Beke filio naturali etc hereditarium censum octo librarum 

monete hereditarie penthecostes ex domo et orto et hereditatibus 

eis adiacentibus sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Mortel inter hereditatem Denkini Emmen soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio (dg: tendentem a communi) 

tendentem cum uno! ad communitatem et cum reliquo fine ad 

hereditatem Heijlwigis Kersmaker ut dicebat promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Sta et!. 

 

BP 1176 f 212r 17 vr 19-07-1381. 

Tielmannus van Nederijnen beloofde aan Hermannus Loden soen 87 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Tielmannus de Nederijnen promisit Hermanno Loden soen octuaginta 

septem Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum (dg: supra) testes Sta et Lijsscap 

datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 18 vr 19-07-1381. 

Johannes Nouden soen en Johannes van der Borch beloofden aan 

Philippus Jozollo 60 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381; 12+31+30+1=74 dgn) te betalen, op straffe 

van 3. 

 

Johannes Nouden soen et Johannes van der Borch promiserunt 

Philippo Jozollo LX aude scilde Francie ad Remigii proxime 

persolvenda sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 19 vr 19-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit (dg: 2 plack) #VI solidos#. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 20 vr 19-07-1381. 

Volcquinus zv Johannes gnd Buc, zijn broer Heijmericus, Egidius zv 

Willelmus gnd Stinen soen en Gerardus van Kessel beloofden aan 

Theodericus smid van Turingen 64 2/3 oude schild met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Volcquinus filius Johannis dicti Buc Heijmericus eius frater 

Egidius filius Willelmi dicti Stinen soen et Gerardus de Kessel 

promiserunt Theoderico fabro de Turingen LXIIII aude scilde et 

duas tercias partes unius aude scilt ad penthecostes proxime 

persolvendas. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 212r 21 vr 19-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 22 vr 19-07-1381. 

Johannes van Houbraken beloofde aan Arnoldus van Beke nz etc een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande 

uit 3 bunder broekland in Schijndel, ter plaatse gnd Hennens Hoeve, 

tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en voornoemde Johannes Houbraken 

anderzijds. 

 

Johannes de Houbraken promisit ut debitor principalis se daturum 

et soluturum Arnoldo de Beke filio naturali etc hereditarium 

censum XL solidorum monete hereditarie penthecostes ex tribus 

bonariis #paludis# dicti Johannis sitis in parochia de Scijnle in 

loco dicto Hennens Hoeve inter hereditatem dicti Arnoldi !et inter 

hereditatem dicti Johannis Houbraken ex alio ut dicebat. Testes 

Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 23 vr 19-07-1381. 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker verkocht aan 

Nijcholaus van Berze een erfgoed in Helvoirt, aan de plaats gnd 

Larem, tussen Wijchmannus van Haren enerzijds en Johannes gnd van der 

Rijt anderzijds, welk erfgoed voornoemde Gerongius gekocht had van 

Amelius gnd Melijs zvw Ancelmus van Haren en van Ancelmus, Heijlwigis 

en Cristina, kvw Johannes van Haren, en overigens aan hem gekomen was 

na overlijden van voornoemde Gerongius. 

 

Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii cyrothecarii quandam 

hereditatem sitam in parochia de Helvoert ad locum dictum Larem 

inter hereditatem Wijchmanni de Haren ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti van der Rijt ex alio quam hereditatem dictus 

Gerongius erga Amelium dictum Melijs filium quondam Ancelmi de 

Haren (dg: acquisiverat) Ancelmum Heijlwigem et Cristinam liberos 

quondam Johannis de Haren emendo acquisiverat prout in litteris 

#et alias sibi de morte dicti Gerongii successione advolutam esse 

dicebat# hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Nijcholao de 

Berze cum litteris et jure promittens ratam servare [et] 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212r 24 vr 19-07-1381. 

Franco Nollekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco Nollekens prebuit et reportavit prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf6 B 11 f.212v. 

 Sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 19-07-1381. 

 Sexta ante penthecostes: vrijdag 31-05-1381. 

 in profesto Marie Magdalene: zondag 21-07-1381. 

 Sabbato post divisionem apostolorum: zaterdag 20-07-1381. 

 

BP 1176 f 212v 01 vr 19-07-1381. 

Ywanus van Vauderic en Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 14 Brabantse dobbel met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381; 12+31+30+31+11=115 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 
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Ywanus de Vauderic et Sta de Penu promiserunt Philippo Jozollo etc 

XIIII Brabant dobbel ad Martini proxime sub pena I. Testes Sta 

predictus et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 02 vr 19-07-1381. 

Johannes van Houbraken zv Henricus beloofde aan Johannes Keijser 36½ 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes de Houbraken filius Henrici promisit Johanni Keijser 

XXXVIJ Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Sta et Boud datum sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 212v 03 vr 19-07-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven verkocht aan Laurencius zvw 

Gerardus gnd Peters soen een kamp in Orthen, ter plaatse gnd Luttel 

Rees, naast de gemene waterlaat. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven (dg: hereditarie vendidit 

Laurencio filio quondam Gerardi Peters soen de Orthen) campum 

quoddam situm in parochia de Orthen in loco dicto Luttel Rees (dg: 

inter h) contigue iuxta communem aqueductum ut dicebat hereditarie 

vendidit Laurencio filio (dg: quondam) quondam Gerardi dicti 

Peters soen promittens warandiam #questionem# et obligationem 

deponere. Testes Sta et Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 04 vr 19-07-1381. 

Jacobus Coptiten deed afstand van voornoemd kamp. 

 

Jacobus Coptiten super dicto campo et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 212v 05 vr 19-07-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven beloofde aan voornoemde 

Laurencius 50 oude schilden met Sint-Martinus over 8 jaar (ma 11-11-

1392) te betalen. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven promisit dicto Laurencio 

emptori L aude scilde a Martini proxime futuro ultra octo annos 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 06 vr 19-07-1381. 

Gerardus van der Weijden ev Heilwigis dvw Johannes van Ellaer droeg 

over aan Rutgherus van den Stadeacker het deel, dat aan hem en zijn 

vrouw behoort, in een hoeve in Wintelre, ter plaatse gnd Cleijcht 

Reijcht, welke hoeve was van wijlen Johannes Da..pt. Hij beloofde 

geen recht te doen gelden jegens kvw Johannes van Ellaer noch tegen 

erfg van voornoemde Johannes van Ellaer, uitgezonderd het recht, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van erfg vw voornoemde Johannes. 

 

Gerardus van der Weijden maritus et tutor legitimus Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Johannis de Ellaer totam partem et omne jus 

sibi et dicte (dg: quom) sue uxori quoquomodo competentes in manso 

(dg: dicto) sito in parochia de Wijnterle in loco dicto Cleijcht 

#Reijcht# et in omnibus attinentiis qui mansus fuerat quondam 

Johannis Da..pt ut dicebat !ut dicebat hereditarie supportavit 

Rutghero van den Stadeacker promittens ratam servare et 

obligationem [ex] parte sui deponere et promisit quod ipse (dg: se 

a) nullum jus acquiret contra liberos quondam Johannis de Ellaer 

nec contra heredes dicti Johannis #de Ellaer# in dictis bonis 

mediente! quo dictum Rutgerum posset vexari salvo tamen sibi suo 
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jure sibi de morte aliquorum heredum dicti quondam Johannis 

successione hereditarie advoluto in (dg: bonis predicto) manso 

predicto. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 07 vr 19-07-1381. 

Ghibo van Eijke en zijn zoon Johannes beloofden aan Robbertus van 

Neijnsel 10¼ Hollandse dobbel met Kerstmis (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Ghibo de Eijke et Johannes eius filius promiserunt Robberto de 

Neijnsel X Hollant dobbel et quartam partem unius dobbel ad 

nativitatis Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 08 vr 19-07-1381. 

Reijnerus zvw Henricus Muijdeken, Heijmericus zv Johannes Box, 

Ludovicus van Kessel en Albertus van Lijt beloofden aan Gertrudis dvw 

Otto van Herwen, tbv haar en haar dochter Gertrudis, 14 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Muijdeken Heijmericus filius 

Johannis Box Ludovicus de Kessel et Albertus de Lijt promiserunt 

Gertrudi (dg: de) filie quondam Ottonis de Herwen ad opus sui et 

ad opus Gertrudis sue filie #vel earum alteri# XIIII aude scilde 

vel valorem ad Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 09 vr 19-07-1381. 

Voornoemde 3 zullen de vierde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicti 3 servabunt 4um indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 10 vr 19-07-1381. 

Albertus van Geffen droeg over aan Gerardus Oden soen van der 

Loeffoirt zijn recht in de gemeint van Rosmalen en van Berlicum. 

 

Albertus de Geffen totum jus sibi competens in communitatibus de 

Roesmalen et de Berlikem ut dicebat hereditarie supportavit 

Gerardo Oden soen van der Loeffoi[rt] promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 11 vr 19-07-1381. 

Henricus Kersmaker en Ghibo van Eijke beloofden aan Henricus van 

Leende 30½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Henricus Kersmaker et Ghibo de Eijke promiserunt Henrico de Leende 

XXXJ Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 12 vr 19-07-1381. 

Johannes zv Ghibo van Eijcke droeg over aan zijn voornoemde vader 

Ghibo en aan Ghibo zvw Hermannus Bac een b-erfcijns van 7½ oude 

groot, geld van de koning van Frankrijk, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit (1) 3 bunder beemd, behorend aan voornoemde 

Hermannus gnd Backe en voornoemde Ghibo van Eijcke, in Veghel, ter 

plaatse gnd Lintermans Hoeve, (2) ½ bunder beemd, behorend aan 

voornoemde Hermannus en Ghibo, gelegen aan het eind van voornoemde 3 

bunder beemd, welke cijns aan voornoemde Johannes was verkocht door 

Theodericus gnd Writer. De brief overhandigen aan voornoemde Ghibo 

Bac. 
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Johannes filius Ghibonis de Eijcke hereditarium censum septem et 

dimidii grossorum antiquorum monete regis Francie solvendum 

hereditarie Remigii ex tribus bonariis prati spectantibus ad 

Hermannum dictum Backe et dictum Ghibonem de Eijcke sitis in 

parochia de Vechel in loco dicto communiter Lijnthermans (dg: 

Hoeve) Hoeve atque ex dimidio bonario prati ad dictos Hermannum et 

Ghibonem spectante sito ad finem dictorum trium bonariorum prati 

venditum dicto Johanni a Theoderico dicto Writer prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Ghiboni suo patri et Ghiboni filio 

dicti quondam Hermanni Bac cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud et 

Lijsscap datum supra. Tradetur littera dicto Ghi Bac. 

 

BP 1176 f 212v 13 vr 31-05-1381. 

Henricus van de Kelder beloofde aan Johannes zv Ghibo van Eijcke 40 

Brabantse dobbel39 zondag over een week te betalen. 

 

Henricus de Penu promisit Johanni filio Ghibonis de Eijcke (dg: 

promisit) XL Brabant dobbel a dominica proxime ultra octo dies 

sine medio sequentes persolvendos. Testes Boud et Lijsscap datum 

sexta ante penthecostes. 

 

BP 1176 f 212v 14 vr 19-07-1381. 

Voornoemde Johannes droeg40 voornoemde 40 Brabantse dobbel over aan 

zijn voornoemde vader Ghibo. 

 

Dictus Johannes dictos XL Brabant dobbel supportavit dicto Ghiboni 

suo patri. Testes Boud et Lijsscap datum sexta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1176 f 212v 15 zo 21-07-1381. 

Willelmus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

(1) 3 hoeven, in Geffen, (1a) het Goed ten Elshorf, (1b) het Goed ten 

Berge, (1c) het Goed aan de Wijk, (2) een kamp, 7 morgen groot, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Rosmaat. 

 

Willelmus Scilder hereditariam paccionem decem modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex tribus 

mansis sitis in parochia de Geffen quorum unus tGoet ten Elshorf 

alter tGoet ten Berge et tercius tGoet aen den Wijc nuncupati sunt 

et ex eorum attinentiis atque ex campo septem iugera terre 

continente sito in parochia de Littoeij in loco dicto Rosmaet (dg: 

sup) ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Lonijs et Boud 

datum (dg: ut supra) in profesto Marie (dg: Magde) Magdalene. 

 

BP 1176 f 212v 16 za 20-07-1381. 

Mechtildis dvw Arnoldus gnd Crullairts verkocht aan Godefridus bakker 

van Lijemde een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

helft41 in een huis42 en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen de stadsmuur enerzijds en erfgoed van Johannes 

                         
39 Zie → BP 1177 f 385v 05 wo 02-08-1385, verklaring dat 26 oude 

schilden zijn betaald in afkorting van de 40 dobbel mottoen. 
40 Zie → BP 1177 f 055v 16 di 16-06-1383, Ghibo van Eijcke draagt 

weer over aan zijn zoon. 
41 Zie ← BP 1176 f 098v 04 ±do 19-01-1380, verkoop van deze helft van 

het huis. 
42 Zie → BP 1177 f 260r 11 do 14-12-1385, verkoop van een erfcijns 

uit dit huis. 
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Stierken anderzijds, te weten uit de helft naast de stadsmuur, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Mechtildis filia quondam Arnoldi dicti Crullairts (dg: he) cum 

tutore hereditarie vendidit Godefrido pistori de Lijemde 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex (dg: domo et area sita in) 

medietate ad dictam venditricem spectante in domo et area sita in 

Busco ad finem vici Orthensis inter murum oppidi de Busco ex uno 

et inter hereditatem Johannis Stierken ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est contigue iuxta dictum murum oppidi de Busco 

ut dicebat promittens cum tutore super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis et sufficientem facere. 

Testes Sta et Scilder datum sabbato post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 212v 17 za 20-07-1381. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 18 za 20-07-1381. 

Gerardus van Berkel en Wolterus van Erpe beloofden aan Philippus 

Jozollo 540 oude Franse schilden met Kerstmis (wo 25-12-1381; 

11+31+30+31+30+25=158 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Gerardus de Berkel et Wolterus de Erpe promiserunt Philippo 

Jozollo Vc et XL aude scilde Francie ad nativitatis Domini 

persolvenda pena V. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 19 za 20-07-1381. 

Wolterus van Erpe en Gerardus van Berkel beloofden aan voornoemde 

Philippus 340 Franse schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381; 

11+31+30+31+30+25=158 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Wolterus de Erpe et Gerardus de Berkel promiserunt dicto Philippo 

IIIc et XL scuta Francie ad nativitatis Domini proxime persolvenda 

pena V. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 20 za 20-07-1381. 

Henricus Penninc van Straten beloofde aan Godefridus zvw Gerardus van 

der Lulsdonc 5 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1381) te betalen. 

 

Henricus Penninc de Straten promisit Godefrido filio quondam 

Gerardi van der Lulsdonc quinque modios siliginis mensure de Busco 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 21 za 20-07-1381. 

Theodericus Luwe ev Metta en Zanderus zv Henricus Zanders soen van Os 

ev Margareta dvw Henricus zv Matheus droegen over aan Baudekinus zv 

Johannes van Lijnen 1 malder rogge b-erfpacht, maat van Grave, met 

Sint-Martinus te leveren, gaande uit 1½ bunder land, ter plaatse gnd 

Roelofs Hoeve, welke pacht aan Metta wv !Daniel gnd Keteleer was 

overgedragen door Luijtgardus dv Rodolphus gnd van Oij, en welke 

malder aan voornoemde Theodericus en Zanderus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Metta, grootmoeder van hun echtgenotes. 

 

Solvit. 

Theodericus Luwe maritus et tutor ut asserebat Mette sue uxoris 

atque (dg: Theodericus filius Johannis de Buchoeven martus et 

tutor legitimus) et Zanderus filius Henrici Zanders soen de Os 
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maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie! quondam 

Henrici filii Mathei unam maldram siliginis annue et hereditarie 

paccionis mensure de Gravia solvendam hereditarie Martini hyemalis 

ex uno et dimidio bonariis terre sitis in loco dicto Rolofs Hoeve 

supportatam Mette relicte quondam Danielis! dicti Keteleer a 

Luijtgarde filia Rodolphi dicti de Oij prout in litteris et quam 

maldram siliginis dicti Theodericus et Zanderus sibi et dictis 

earum uxoribus de morte dicte quondam Mette avie dictarum earum 

uxorum successione hereditarie advolutam esse dicebant hereditarie 

supportaverunt Baudekino filio Johannis de Lijnen cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Lonijs et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 22 za 20-07-1381. 

Voornoemde Theodericus Luwe ev Metta en Zanderus zv Henricus Zanders 

soen van Os ev Margareta dvw Henricus zv Matheus droegen over aan 

voornoemde Baudekinus zv Johannes van Lijnen een b-erfpacht van 3 

malder rogge, maat van Grave, met Pasen te leveren, gaande uit 3 

bunder, in Velp, in een hoeve behorend aan Rodolphus van Oij, welke 

pacht aan Metta wv !Danekinus Keteleer verkocht was door voornoemde 

Rodolphus van Oij en zijn dochter Katherina, welke pacht aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Metta, grootmoeder van hun 

echtgenotes. 

 

Solvit. 

Dicti Theodericus et Sanderus ut supra hereditariam paccionem 

trium maldrarum siliginis mensure de Gravia solvendam hereditarie 

pasche ex tribus bonariis! sitis in parochia de Velpe in manso 

spectante ad Rodolphum de (dg: Oije) Oij venditam Mette relicte 

quondam Danekini! Keteleer a dicto Rodolpho de Oij et Katherina 

eius filia prout in litteris et quam paccionem ipsi ad se et ad 

dictas eorum uxores de morte dicte quondam Mette avie dictarum 

eorum uxorum (dg: sus) successione hereditarie advolutam esse 

dicebant hereditarie supportaverunt Baudekino predicto in alio 

contractu cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem (dg: de) ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 212v 23 zo 21-07-1381. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door kvw Willelmus van Beest met de goederen 

die waren van wijlen Godefridus van Sceepstal. 

 

Johannes de Erpe calumpniavit vendiciones et alienaciones factas 

per liberos quondam Willelmi de Beest cum bonis que fuerant 

quondam Godefridi de Sceepstal ut dicebat. Testes Lonijs et Boud 

datum in profesto Marie Magdalene. 

 

1176 mf6 B 12 f.213. 

 in crastino Marie Magdalene: dinsdag 23-07-1381. 

 in vigilia Jacobi: woensdag 24-07-1381. 

 in festo Jacobi: donderdag 25-07-1381. 

 

BP 1176 f 213r 01 zo 21-07-1381. 

Hilla van den Hoevel verkocht aan Henricus zvw Henricus Scoenmaker 

van Mierle een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, die 

Rodolphus zvw? Johannes gnd Straetmans soen van Zonne aan hem beloofd 

had, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit de goederen van 

voornoemde Rodolphus, gnd Ekkensrijt, gelegen in Son. 

 

Hilla van den Hoevel cum tutore hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Zonne quam Rodolphus ....... ....... Johannis 
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dicti Straetmans soen de Zonne sibi dare et solvere promiserat 

hereditarie purificatione et in Zonne tradere ex bonis predicti 

Rodolphi dictis communiter Eckensrijt sitis in parochia de Zonne 

et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis ubicumque 

locorum sitis prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Henrico 

filio qu) Henrico filio quondam Henrici Scoenmaker de Mierle 

supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 02 zo 21-07-1381. 

Paulus Haest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Paulus Haest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 03 di 23-07-1381. 

Willelmus Vos van Dijnter, zijn broer Gerardus, Rodolphus gnd Snijder 

van Dijnter en Johannes zvw Johannes van der Ekendonc beloofden aan 

Johannes van Ghael 70 Hollandse dobbel met Kerstmis (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Willelmus Vos de Dijnter Gerardus eius frater Rodolphus (dg: 

filius quondam) dictus Snijder de (dg: Hezewijc) de Dijnter 

Johannes filius quondam Johannis van der Ekendonc promiserunt 

Johanni de Ghael LXX Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis 

Domini persolvendos. Testes Boud et Liss datum in crastino Marie 

Magdalene. 

 

BP 1176 f 213r 04 di 23-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Detur dicto 

Rodolpho. 

 

BP 1176 f 213r 05 di 23-07-1381. 

Hilla dvw Johannes Grove verkocht aan Henricus Riemsleger een 

n-erfcijns van 20 schelling geld uit een b-erfcijns43,44 van 3 pond 5 

schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit het voorste deel van een huis 

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

Petrus van Bruheze enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Canghieter anderzijds. 

 

Hilla filia quondam Johannis Grove cum tutore hereditarium censum 

XX solidorum monete de hereditario censu III librarum et quinque 

solidorum dicte monete quem se solvendum habere dicebat mediatim 

Domini et mediatim Johannis de anteriore parte domus et aree site 

in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Petri de 

Bruheze ex uno et hereditatem quondam Johannis Canghieter ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Riemsleger promittens cum 

tutore (dg: ratam servare) warandiam et obligationem in dicto 

censu XX solidorum deponere. Testes Sta et Liss datum supra. 

 

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

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

een deel van dit huis. 
44 Zie → BP 1177 f 068r 08 do 06-08-1383, verkoop van een erfcijns 

van 20 schelling uit een erfcijns van 3 pond 5 schelling, gaande uit 

het voorste deel van dit huis. 
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BP 1176 f 213r 06 di 23-07-1381. 

Gerardus Vleeschouwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vleeschouwer prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 213r 07 di 23-07-1381. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg over aan zijn voornoemde 

vader Jacobus 200 oude Franse schilden, aan hem beloofd45 door 

Gerardus van Berkel en diens broer Nicholaus. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel CC aureos denarios antiquos 

communiter (dg: sci) aude scilde vocatos monete regis Francie boni 

etc seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Gerardo 

de Berkel et Nicholao suo fratre prout in litteris legitimie 

supportavit dicto Jacobo suo patri cum litteris et jure. Testes 

Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 08 di 23-07-1381. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg over aan zijn voornoemde 

vader Jacobus een b-erfcijns van 2 oude schilden, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit 2 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Kuise Kamp, welke cijns aan hem was overgedragen door hr Gheerlacus 

van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel hereditarium censum duorum 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

boni etc seu alii pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

Martini ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen 

in loco dicto die (dg: ....) Kuische Camp supportatum sibi a 

domino Gheerlaco de Ghemert decano Rodensi prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Jacobo suo patri cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 09 di 23-07-1381. 
Vergelijk: GAH Groot Begijnhof regest 68, inv.nr. 40.068, 23-07-1381. 

Arnoldus gnd Vos zv Jacobus gnd de Hedel droeg over aan zijn 

voornoemde vader Jacobus een b-erfcijns van 3 pond geld, te betalen 

met Sint-Martinus, gaande uit een hofstad in Maren, ter plaatse gnd 

Gewanden, en uit 9 roeden dijk aldaar, welke cijns aan voornoemde 

Arnoldus was overgedragen door heer Gheerlacus van Ghemert dekaan van 

Sint Oedenrode. 

 

Dictus Arnoldus hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie Martini ex domistadio sito in parochia de 

Maren in loco dicto Ghewanden atque ex IX virgatis dictis roden 

aggeris sitis ibidem ad dictum domistadium spectantibus 

supportatum sibi a domino Gheerlaco de Gemert decano Rodensi prout 

in litteris hereditarie supportavit Jacobo suo patri cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 10 di 23-07-1381. 

Voornoemde Arnoldus gnd Vos zv Jacobus gnd de Hedel droeg over aan 

zijn voornoemde vader Jacobus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem overgedragen door 

                         
45 Zie ← BP 1176 f 186v 05 vr 31-05-1381, belofte van de 200 schilden 

op 24-06-1382 te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

101 

hr Gheerlacus van Gemert dekaan van Sint-Oedenrode. 

 

Dictus Arnoldus hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam supportatam sibi a domino Gheerlaco de Gemert decano 

Rodensi prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo suo patri 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 11 wo 24-07-1381. 

Henricus van Beke verkocht aan Johannes Leuwe snijder, tbv hem en 

zijn vrouw Gertrudis dvw Johannes Truden soen van Gestel, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een beemd gnd die Zitaart, in Esch, tussen 

Heijlwigis dvw Wolterus van daer Ouver enerzijds en kv Henricus zv 

Henricus Berwout anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus de Beke legitime vendidit Johanni Leuwe sartori ad opus 

sui et ad opus Gertrudis sue uxoris filie quondam Johannis Truden 

soen de Gestel vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

purificatione et in Busco tradere ex prato dicti venditoris dicto 

die Zitaert sito in parochia de Essche inter hereditatem 

Heijlwigis filie quondam Wolteri van daer Ouver ex uno et 

hereditatem liberorum Henrici filii Henrici Berwout ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

promisit sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

obtinebit. Testes Giselbertus et Ouden datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1176 f 213r 12 wo 24-07-1381. 

Willelmus van Oijen wollenklerenwever verklaarde46 ontvangen te 

hebben van Lambertus van den Hoeven 14 Hollandse dobbel in afkorting 

van het geld, dat hij eerder voor schepenen van Den Bosch aan hem 

beloofd had. 

 

Willelmus de Oijen textor laneorum recognovit se recepisse a 

Lamberto van den Hoeven XIIII Hollant dobbel in abbreviationem 

pecunie quam sibi prius coram scabinis de Busco promiserat ut 

dicebat. Testes Sta et Scilder datum supra Stamelart dixit. 

 

BP 1176 f 213r 13 wo 24-07-1381. 

Johannes van Zomeren koopman, Laurencius en Stephanus van Wetten 

beloofden aan Philippus Jozollo 12 oude schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (di 01-10-1381; 7+31+30+1=69 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Johannes de Zomeren mango Laurencius et Stephanus de Wetten 

promiserunt Philippo Jozollo XII aude scilde ad Remigii proximum 

persolvenda pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 14 do 25-07-1381. 

Egidius die Doncker dekker verkocht aan Egidius zv Arnoldus Moelner 

een stuk beemd in Veghel, ter plaatse gnd Aan die Steenwert, tussen 

kvw Egidius van den Ham enerzijds en wijlen Henricus van Goerle en 

Hermannus van Bijstervelt anderzijds, belast met 11 penningen, gnd 

Hollandse, nieuwe cijns. 

 

                         
46 Zie → BP 1177 f 033v 08 vr 13-03-1383, soortgelijke verklaring mbt 

de ontvangst van 10 Holland dobbel. 
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Solvit. 

Egidius die Doncker tector peciam (dg: terre) prati sitam in 

parochia de Vechel ad locum dictum Aen die Steenwert inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii van den Ham ex uno et inter 

(dg: hereditatem) #hereditatem# quondam Henrici de Goerle (dg: ex 

alio tend) #et# Hermanni de Bijstervelt ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Egidio filio Arnoldi Moelner promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis undecim denariis 

dictis Hollantsche novi census exinde solvendis. Testes Boud et 

Scilder datum in festo Jacobi. 

 

BP 1176 f 213r 15 do 25-07-1381. 

Johannes van der Dijesen beloofde aan Gerardus van den Wiel, tbv kvw 

Everardus van den Water, 37 gulden pieter met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1382) te betalen. 

 

Johannes van der Dijesen promisit Gerardo van den Wiel ad opus 

liberorum quondam Everardi van den Water XXXVII gulden peter ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 16 do 25-07-1381. 

Laurencius van Wetten beloofde aan Egidius gnd die Zecker 25 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Laurencius de Wetten promisit Egidio dicto die (dg: Zecker) Zecker 

(dg: XXVI) XXV Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 17 do 25-07-1381. 

Johannes zvw Johannes gnd Zanders beloofde aan Lambertus die Wael 17½ 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Zanders promisit (dg: 

Ancelmo) Lamberto die Wael XVII et dimidium Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 213r 18 do 25-07-1381. 

Nijcholaus zvw Henricus gnd Bouwer beloofde aan Lambertus die Wael 18 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Nijcholaus filius quondam (dg: Jo) Henrici dicti Bouwer promisit 

Lamberto die Wael XVIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 19 do 25-07-1381. 

Engbertus gnd die Decker van Dijnther verkocht aan Johannes van 

Boeghe een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd die Beirkart, tussen 

Johannes gnd van Amstel enerzijds en Willelmus gnd Vos zvw Henricus 

Vos anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Donkeren 

Dijk, aan hem overgedragen door Johannes gnd Cuper en voornoemde 

Willelmus Vos. 

 

Engbertus dictus die Decker de Dijnther peciam terre sitam in 

parochia de Dijnther in loco dicto die (dg: Beirck) Beirckart 

inter hereditatem Johannis dicti de Amstel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti Vos filii quondam Henrici Vos ex alio 

tendentem cum uno fine ad viam dictam die Donckeren Dijcke 

supportatam sibi a Johanne dicto Cuper et Willelmo Vos predicto 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Boeghe 

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

 

BP 1176 f 213r 20 do 25-07-1381. 

Marcelius van Gheffen de jongere beloofde aan Zegerus gnd Cant 60 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Marcelius de Gheffen junior promisit Zegero dicto Cant LX Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213r 21 do 25-07-1381. 

Laurencius van Wetten beloofde aan Franco Nollekens 106 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Laurencius de Wetten promisit Franconi Nollekens centum et sex 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. 

 

BP 1176 f 213r 22 do 25-07-1381. 

Johannes Keijser beloofde aan Zegherus Cant 70 Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Zeghero Cant LXX Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf6 B 13 f.213v. 

 in crastino Jacobi: vrijdag 26-07-1381. 

 sabbato post Jacobi: zaterdag 27-07-1381. 

 dominica post Jacobi: zondag 28-07-1381. 

 

BP 1176 f 213v 01 vr 26-07-1381. 

Henricus nzvw hr Willelmus van Aa investiet van Gestel bij Herlaer 

verkocht aan Elizabeth ev Willelmus van Aa zvw Gerardus nzvw 

voornoemde hr Willelmus, tbv voornoemde Willelmus, een b-erfcijns van 

3 pond 4 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit goederen 

die waren van voornoemde Gerardus nzvw hr Willelmus, in Gemonde. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Willelmi de Aa investiti 

olim de Ghestel prope Herlaer hereditarium censum trium librarum 

et (dg: sex solido) IIII solidorum monete quem se solvendum (dg: 

habere) habere dicebat hereditarie nativitatis Johannis ex bonis 

que fuerant Gerardi filii (dg: qu) naturalis quondam domini 

Willelmi predicti sitis in parochia de Ghemonden ut dicebat 

hereditarie vendidit Elizabeth uxori Willelmi de Aa filii dicti 

quondam Gerardi ad opus eiusdem (dg: Ge) Willelmi promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere et sufficientem 

facere. Testes Lonijs et Scilder datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1176 f 213v 02 vr 26-07-1381. 

Henricus die Haen beloofde aan Johannes zvw Bruijstinus van Andel 

snijder ½ last haring binnen 8 dagen voor Sint-Michael aanstaande 

(voor zo 29-09-1381) in Schonen te leveren. Zo niet, dan zal hij met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) in Den Bosch, onder de kraan, 

leveren, voor risico van voornoemde Henricus en voor vrachtkosten van 

voornoemde Johannes. 

 

Henricus die Haen promisit Johanni filio quondam Bruijstini de 

Andel sartori dimidium last allecium dulcium et bene compegiatorum 

per octo dies ante festum beati Mijchaelis proxime persolvendum et 

in Schonen tradendum et si non fecerint extunc (dg: non f) 
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deliberabit ad festum nativitatis Domini proxime futurum in Busco 

sub edificio dicto craen sub periculis dicti Henrici et in 

expensis naularum dictarum vrachten dicti Johannis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 213v 03 vr 26-07-1381. 

Jacobus zvw Gerardus Claes beloofde aan Ghibo Keijot 30 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes promisit Ghiboni Keijot XXX 

aude scilde Martini proximum. Testes Boud et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 213v 04 vr 26-07-1381. 

Godefridus en Henricus, kvw Willelmus van Beest, en Gerardus van Aa 

beloofden aan Johannes van der Borch 25 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te leveren. 

 

Godefridus Henricus liberi quondam Willelmi de Beest Gerardus de 

Aa promiserunt Johanni van der Borch XXV modios siliginis mensure 

de Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Veer 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 05 vr 26-07-1381. 

De 2 eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt 3um indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 06 vr 26-07-1381. 

Godefridus zal zijn broer Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Godefridus servabit Henricum suum fratrem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 07 vr 26-07-1381. 

Emondus van Zielen en Emondus Rover Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Johannes zv Laurencius 35 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1382) te betalen. 

 

Emondus (dg: de) de Zielen Emondus Rover Sta de Penu promiserunt 

Johanni filio Laurencii XXXV antiqua scuta ad pasca proximum. 

Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 08 vr 26-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit (dg: a) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 09 za 27-07-1381. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan W Postel 21 oude 

schilden, 38½ plak voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit Wo Postel XXI 

aude scilde vel pro quolibet (dg: XXX et dimidium) XXXVIII et 

dimidium placken Remigii proximum persolvenda. Testes Lonijs et 

Boud datum sabbato post Jacobi. 
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BP 1176 f 213v 10 za 27-07-1381. 

Henricus Cnode en Johannes Zerijs beloofden aan Gerardus van Berkel, 

tbv Gerlacus van Erpe, 50 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Cnode et Johannes Zerijs promiserunt Gerardo de Berkel ad 

opus Gerlaci de Erpe L Brabant dobbel ad nativitatis Domini 

proximum persolvendos. Testes Sta et Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 11 za 27-07-1381. 

De broers Hermannus en Johannes van Os, kvw Willelmus van Panhedel, 

en Ws Coptiten beloofden aan Johannes Jozollo 100 peter met Sint-

Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 4+31+30+1=66 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Hermannus et Johannes de Os fratres liberi quondam Willelmi de 

Panhedel et Ws Coptiten promiserunt Johanni Jozollo C peter ad 

Remigii proxime pena V. Testes Liss et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 12 za 27-07-1381. 

De 2 eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt 3-m indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 13 za 27-07-1381. 

Jutta wv Mathias van Baerle en haar kinderen Nicholaus, Cristina, 

Jutta en Hilla droegen over aan de secretaris een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een 

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

gaande uit ¼ deel van een hoeve van wijlen Ghisbertus Zorge, in 

Schijndel, welk ¼ deel van de hoeve Willelmus zvw Johannes van Gherwe 

in pacht verkregen had van voornoemde wijlen Mathias voor de 

grondcijnzen die uit dit ¼ deel gaan en voor voornoemde erfpacht van 

4 mud rogge, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit 4 

mud rogge b-erfpacht, welke 4 mud Willelmus zv Johannes van Gherwen 

van Scijnle met Lichtmis moet leveren aan Hilla dvw Ghisbertus Sorge, 

gaande uit ¼ deel van voornoemde hoeve, welke pacht van 2 mud 

voornoemde wijlen Mathias verworven had van voornoemde Hilla. De 

brief overhandigen aan hr Mathias Sorgen. 

 

Jutta relicta quondam Mathie de Baerle Nicholaus Cristina Jutta et 

Hilla liberi primodicte Jutte cum tutore hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco (dg: ex sol) 

solvendum hereditarie purificatione ex hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie 

termino solucionis predicto ex quarta parte cuiusdam mansi quondam 

Ghisberti Zorge siti in parochia de Scijnle atque ex edificiis 

agris terris pratis pascuis ad dictam quartam partem spectantibus 

atque ex ceteris attinentiis dicte quarte partis ubicumque locorum 

tam in humido etc consistentibus sive sitis et ex omnibus lignis 

in eadem quarta parte (dg: consistentibus) stantibus sive 

crescentibus quam quartam partem dicti mansi Willelmus filius 

quondam Johannis de Gherwe pro censibus dominorum de dicta quarta 

parte solvendis et pro predicta paccione IIIIor modiorum siliginis 

erga dictum quondam Mathiam ad (dg: he) pactum acquisiverat prout 

in litteris quas vidimus atque ex hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure de quatuor modiis siliginis 

hereditarie paccionis quas IIIIor modios (verbeterd uit: modiorum) 

siliginis Willelmus filius Johannis de Gherwen de Scijnle Hille 

filie quondam Ghisberti Sorge solvere tenetur hereditarie 
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purificatione ex quarta parte dicti mansi quam paccionem II 

modiorum dictus quondam Mathias erga dictam Hillam acquisiverat 

prout in aliis litteris quas vidimus hereditarie supportavit mihi 

promittens cum tutore warandiam et obligationem in paccionibus 

deponere. Testes Lisscap et Veer datum supra. Detur domino Mathie 

Sorgen. 

 

BP 1176 f 213v 14 za 27-07-1381. 

Hilla dvw Mathias van Baerle beloofde nimmer rechten te doen gelden 

op een b-erfpacht van 4½ mud rogge, die voornoemde wijlen Mathias 

beurde in een hoeve in Schijndel, zoals boven. 

 

Hilla filia quondam Mathie de Baerle cum tutore promisit super 

omnia quod ipsa nunquam se jus habere presumet in hereditaria 

paccione (dg: quinque) quatuor et dimidii modiorum siliginis quam 

dictus quondam Mathias solvendam habuit in manso sito in parochia 

de Scijnle ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 213v 15 za 27-07-1381. 

Johannes Cortroc snijder beloofde aan Petrus van Vucht 33 lichte 

schilden met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Johannes Cort#roc# sartor promisit Petro de Vucht (dg: LXVI) 

#XXXIII# licht scilde etc (dg: mediatim) a nativitatis Domini 

proxime ultra annum (dg: et mediatim a) persolvenda. Testes Sta et 

Veer datum. 

 

BP 1176 f 213v 16 za 27-07-1381. 

Voornoemde Johannes Cortroc snijder beloofde aan voornoemde Petrus 

van Vucht 33 lichte schilden met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto !dicto Petro XXXIII licht scilde a 

nativitatis Domini ultra duos annos persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 213v 17 za 27-07-1381. 

Theodericus Clerc en zijn zoon Henricus beloofden aan Johannes van 

den Berge van Dommellen 95½ Hollandse dobbel met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Theodericus Clerc et Henricus eius filius promiserunt Johanni van 

den Berge de Dommellen nonaginta quinque et dimidium Hollant 

dobbel vel valorem ad purificationem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 213v 18 za 27-07-1381. 

Nicholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman 73 Hollandse dobbel 

met Kerstmis (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Nicholaus de Baerle promisit Ghiboni Kesselman LXXIII Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 19 za 27-07-1381. 

Petrus van Vucht beloofde aan zijn moeder Elisabeth 40 Hollandse 

dobbel met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Petrus de Vucht promisit Elisabeth sue matri XL Hollant dobbel ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 213v 20 za 27-07-1381. 

Hr Henricus van Huerne heer van Perwijs, hr Willelmus van Aa ridder, 

Theodericus zvw hr Johannes Rover, Gerardus van Aa, Theodericus zv 

Bartholomeus, Gerardus van Berkel, Willelmus Coptiten en Henricus 

Stakenborch beloofden aan de secretaris, tbv Johannes Kuijst Arts 

soen, 660 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-

1382) te betalen. 

 

Domicellus Henricus de Huerne dominus de Pereweijs dominus 

Willelmus de Aa miles Theodericus filius quondam domini Johannis 

Rover Gerardus de Aa Theodericus filius Bartholomei Gerardus de 

Berkel Willelmus Coptiten et Henricus Stakenborch promiserunt mihi 

ad opus (dg: Arnoldi K) Johannis Kuijst Arts soen VIc et LX aude 

scilde (dg: ad Ja) Francie vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvenda. Testes Lonijs et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 21 za 27-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur. 

 

BP 1176 f 213v 22 zo 28-07-1381. 

Nijcholaus van Baerle zvw Mathijas van Baerle verkocht aan Johannes 

zvw Johannes Mersman van Hedel een huis47 en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, aan voornoemde Nijcholaus in cijns gegeven door 

Henricus zvw Rodolphus van Zulichem, te weten voor de hertogencijns 

en voor een b-erfcijns48 van 13 pond geld. 

 

Nijcholaus de Baerle filius quondam Mathije de Baerle domum et 

aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi cum attinentiis eiusdem 

domus et aree singulis et universis datam ad censum dicto 

Nijcholao ab Henrico filio quondam Rodolphi de Zulichem scilicet 

pro censu domini nostri ducis annuatim exinde solvendo et pro (dg: 

primo) hereditario censu XIII librarum monete prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Mersman de 

Hedel supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto dicto censu 

(dg: ..) XIII librarum dicte monete. Testes Lonijs et Boud datum 

dominica post Jacobi. 

 

BP 1176 f 213v 23 zo 28-07-1381. 

Willelmus Donc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Donc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 213v 24 zo 28-07-1381. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Nijcholaus verkoper 

75 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

hem of aan zijn vrouw. 

 

Dictus Johannes emptor promisit dicto Nijcholao venditori LXXV 

Brabant dobbel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. Traditur sibi vel sue uxori. 

 

1176 mf6 B 14 f.214. 

 Dominica post Jacobi: zondag 28-07-1381. 

                         
47 Zie → BP 1182 p 151r 04 wo 21-07-1400, overdracht vruchtgebruik in 

het huis. 
48 Zie → BP 1176 f 270r 15 za 09-08-1382, vermelding van de cijns. 
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 Secunda post Jacobi: maandag 29-07-1381. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 30-07-1381. 

 

BP 1176 f 214r 01 zo 28-07-1381. 

Johannes gnd Ghiben soen droeg over aan zijn zoon Gerardus zijn 

vruchtgebruik in 10½ hont land in Nuland, tussen wijlen jkvr Aleijdis 

van Nuwelant enerzijds en Reijmboldus Belen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Ghiben soen (dg: unum juger et) #suum usufructum 

etc sibi competentem in# decem et dimidio hont terre sita in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem quondam domicelle Aleijdis 

de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex 

alio ut dicebat (dg: here) #legitime# supportavit Gerardo suo 

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

parte sui deponere). Testes Lonijs #(dg: et Scilder datum supra)# 

et Scilder datum dominica post Jacobi. (dg: Traditur Ghiboni Be 

Pels). 

 

BP 1176 f 214r 02 zo 28-07-1381. 

Zanderus Vaecs soen van Oij, Wellinus Roveri en Leonius van Erpe 

beloofden aan Johannes van de Kelder 25 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Zanderus (dg: Vake de Oij) Vaecs soen de Oij et Wellinus Roveri et 

Leonius de Erpe promiserunt Johanni de Penu XXV Hollant dobbel 

#vel valorem# ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 214r 03 zo 28-07-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214r 04 ma 29-07-1381. 
Vergelijk : GAH THG regest 862, 29-07-1381. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan 

Johannes gnd die Saefte van Bucstel een huis49 en erf, eertijds van 

wijlen Agnes van Aken, in Den Bosch, aan het eind van de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus van Riel enerzijds 

en erfgoed van wijlen Theodericus Hollander anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 8 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco de 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense sancti spiritus 

domum et aream #que fuerat quondam Agnetis de Aken# sitam in Busco 

ad finem vici dicti Colperstraet inter hereditatem quondam 

Nijcholai de (dg: Riel) Riel ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici Hollander ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni dicto die Saefte de Bucstel ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu domini ducis exinde solvendo dando etc et 

pro hereditario censu octo librarum monete dando dicte mense ab 

alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: et pro 

primo termino) ex premissis promittens de consensu dictorum 

provisorum etc warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Lonijs et Scilder datum 

                         
49 Zie → BP 1181 p 035r 09 za 14-07-1397, overdracht van het huis. 
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secunda post Jacobi. 

 

BP 1176 f 214r 05 ma 29-07-1381. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Albertus, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 7 Brabantse dobbel met Vastenavond (di 18-02-

1382) en 8 Brabantse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-

1382) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Alberto ad opus dicte mense septem 

Brabant dobbel ad carnisprivium et octo Brabant dobbel Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214r 06 ma 29-07-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 861, 29-07-1381. 

Johannes gnd Saefte van Bucstel verkocht aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, de helft in 2 bunder beemd, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, ter plaatse gnd Augustijnse Bunders, tussen 

Henricus gnd Bloijs enerzijds en wijlen Arnoldus gnd van Acht 

anderzijds, strekkend met een eind aan een gemene weg, welke helft 

jaarlijks wordt gedeeld tegen de andere helft, belast met 6 oude 

groot. 

 

Dictus Johannes die Saefte (dg: unum bonarium) #medietatem ad se 

spectantem in duobus bonariis# prati sitis in parochia de Oerscot 

ad locum dictum Best in loco dicto die Augustijnssche Boenre inter 

hereditatem Henrici Bloijs (dg: de Zeelst) ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Arnoldi de Acht ex alio (dg: ut d) 

tendentibus cum uno fine ad communem plateam #et que medietas 

annuatim dividitur contra reliquam medietatem dictorum bonariorum# 

ut dicebat hereditarie vendidit Alberto Wael ad opus mense sancti 

spiritus promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

sex aude groet exinde solvendis annuatim. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214r 07 zo 28-07-1381. 

Ghibo Pels verwer verkocht aan zijn broer Petrus alle erfgoederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen 

onder Geffen, uitgezonderd de erfgoederen, die Nijcholaus Peters soen 

zwager van voornoemde Ghibo eerder verworven had van voornoemde 

Ghibo. 

 

Ghibo Pels tinctor omnes hereditates sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolutas quocumque locorum infra parochiam 

de Gheffen sitas exceptis tamen hereditatibus quas Nijcholaus 

Peters soen sororius dicti Ghibonis pridem erga dictum Ghibonem 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Petro suo fratri 

promittens (dg: warandiam et obligationem) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder datum 

dominica post Jacobi. 

 

BP 1176 f 214r 08 ma 29-07-1381. 

Johannes van Audehoesden en zijn kinderen Johannes en Hadewigis, 

verwekt bij zijn vrouw jkvr Agatha dvw Henricus van der Schant, gaven 

uit aan Gobelinus gnd Gobel Pegge van der Heggen van Doerne de helft 

van een akker gnd die Vloetakker en de helft van een stuk weide, 

gelegen aan het einde van voornoemde akker, in Deurne, tussen wijlen 

hr Ghevardus van Doerne ridder enerzijds en Hermannus Mijkens soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 15½ lopen 

rogge, maat van Helmond, en voor een n-erfcijns van 2 oude groten en 

½ pond was, met Lichtmis op voornoemde helft van de akker te geven. 
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Solvit extraneus. 

Johannes de Audehoesden Johannes et Hadewigis eius liberi ab eodem 

Johanne primodicto et domicella Aghata sua uxore filia quondam 

Henrici van der Schant pariter geniti cum tutore medietatem agri 

terre dicti die Vloetacker (dg: siti) ac medietatem cuiusdam pecie 

pascue site ad finem predicti agri sitorum in parochia de Doerne 

inter hereditatem quondam domini Ghevardi de Doerne militis ex uno 

et inter hereditatem (dg: Heijm) Hermanni Mijkens soen (dg: s) ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem (dg: Godeb) 

Gobelino dicto Gobel (dg: van der) #Pegge# van der Heggen de 

Doerne ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

XV et dimidii lopinorum siliginis siliginis mensure de Helmont et 

pro hereditario censu duorum grossorum antiquorum et (dg: unius) 

#dimidie# libre ceri dandis primodicto Johanni ad eius vitam et 

deinde dictis Johanni et Hadewigi suis liberis hereditarie 

purificatione et supra dictam medietatem dicti agri tradendis ex 

premissa medietate promittentes cum tutore warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sta et 

Lijsscap datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1176 f 214r 09 ma 29-07-1381. 

Voornoemde Johannes van Audehoesden en zijn kinderen Johannes en 

Hadewigis gaven uit aan Henricus gnd Meijelman zvw Willelmus Buttel 

(1) de helft van een kamp, waarop het woonhuis van de goederen gnd 

ten Bogaarden stond, in Deurne, tussen een gemene weg enerzijds en 

Amelius gnd van den Berne anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 

een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, (b) een 

n-erfcijns van 1 oude groot en ¼ pond was, met Lichtmis op het 

onderpand te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Henricus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Helmond, gaande uit een beemd in Deurne, ter plaatse gnd in den 

Boesen, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van 

Willelmus van der Beke. 

 

Solvit extraneus. 

Dicti Johannes de Audehoesden Johannes et Hadewigis eius liberi 

cum tutore ut supra medietatem cuiusdam campi in quo domus 

habitationis bonorum dictorum ten Boegart stare consuevit siti in 

(dg: di) parochia de Doerne inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Amelii dicti van den Berne ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Henrico dicto Meijelman filio 

quondam Willelmi (dg: P) Buttel ab eodem etc pro hereditaria 

paccione octo lopinorum siliginis mensure de Helmont et pro 

hereditario censu unius grossi antiqui et quarte parte unius libre 

ceri dandis (dg: sibi) primidicto Johanni quamdiu vixerit et 

deinde dictis Johanni et Hadewigi suis liberis hereditarie 

purificatione et supra dictam (dg: h) medietatem tradendis ex 

dicta medietate promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter #repromisit# et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte paccionis et census dictus Henricus 

hereditariam (dg: cens) paccionem quatuor lopinorum siliginis 

dicte mensure solvendam hereditarie ex quodam prato sito in dicta 

parochia in loco dicto in den (dg: Ben) Boesen et quod pratum 

predictum annuatim dividitur erga hereditatem Willelmi van der 

Beke ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214r 10 di 30-07-1381. 

Gerardus van der Weijde beloofde aan Henricus Crabbaert zv 

Theodericus Schout 33 lichte schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1381) te betalen. 
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Gerardus van der Weijde promisit Henrico Crabbaert filio 

Theoderici Schout XXXIII licht scilde scilicet etc ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda. Testes Sta et Boud datum 3a post 

Jacobi. 

 

BP 1176 f 214r 11 di 30-07-1381. 

Ghibo Herinc en Goessuinus Cnode zv Eufemia beloofden aan Philippus 

Jozollo 26 Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-

1381; 1+31+30+1=62 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ghibo Herinc et Goessuinus Cnode filius Eufemie promiserunt 

Philippo Jozollo XXVI scuta Francie ad Remigii proxime pena II. 

Testes Sta et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214r 12 di 30-07-1381. 

Johannes Wouters van Empel, Gheerlacus van Heeselt, zijn zoon W, 

Rodolphus zv Jacobus Cnoep, Nicholaus gnd Moroing, Matheus zv 

Henricus Roes, Wolterus van Oekel, Johannes zv Wolterus Tengnagel en 

Nicholaus zv Johannes Stercke beloofden aan Egidius Pape 167 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Vastenavond (di 18-02-

1382) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382). 

 

Johannes Wouters de (dg: d) Empel Gheerlacus de Heeselt Ws eius 

filius Rodolphus filius Jacobi Cnoep Nicholaus dictus Mor#o#ing 

Matheus filius Henrici (dg: Res Roes) Roes Wolterus de Oekel 

Johannes filius Wolteri Tengnagel Nicholaus filius Johannis 

Stercke promiserunt Egidio Pape C et (dg: LXX #LXVIII#) #LXVII# 

Brabant dobbel vel valorem in auro mediatim carnisprivium et 

mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes Boud et Liss 

datum supra. 

 

BP 1176 f 214r 13 di 30-07-1381. 

De eerste zes zullen de drie laatste schadeloos houden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Wolterus. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi sex servabunt tres ultimos indempnes. Testes datum supra. 

Detur dicto Woltero. 

 

BP 1176 f 214r 14 di 30-07-1381. 

Voornoemde Egidius Pape beloofde aan voornoemde Johannes Wouters 

soen, Gheerlacus van Heselt, zijn zoon W, Rodolphus zv Jacobus Cnoep, 

Nicholaus Moroing en Matheus zv Henricus Roes garantie van de tiende 

van Empel van het lopende jaar. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Wouters soen. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Egidius promisit super omnia Johanni Wouters soen Gheerlaco 

de Heselt Wo suo (dg: ...) #filio# Rodolpho filio Jacobi Cnoep 

Nicholao Moroing #et# Matheo filio Henrici (dg: Roes) Roes 

predictis quod ipse dictos IX de decima de Empel anni presentis 

prestabunt warandiam ad jus decimale. Testes d ut supra. Detur 

dicto Johanni Wouters soen. 

 

BP 1176 f 214r 15 di 30-07-1381. 

(dg: Nicholaus uter Hasselt: 2 morgen 15 roeden land in die Hoeve, 

ter plaatse gnd Akense Hoeve). 

 

(dg: Nicholaus uter Hasselt duo iugera et quindecim roeden terre 

sitas in parochia de (dg: de Nuwe) #die Hoeven in loco dicto# 
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Akensche Hoeve ..). 

 

BP 1176 f 214r 16 di 30-07-1381. 

Johannes Bije zvw Marcelius gnd van den Broec en zijn kinderen 

Johannes, Marcelius, Elisabeth, Goderadis en Katherina verkochten aan 

Wolterus Bije zv Henricus Bije een b-erfcijns van 6 pond geld, die 

voornoemde Woltherus Bije beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, op 

Sint-Philippus-en-Jacobus (do 01-05-1382) te leveren, gaande uit 7 

roeden gnd gerden, in Druenen. Voornoemde Johannes en Marcelius, kv 

eerstgenoemde Johannes, beloofden dat hun broer Henricus afstand zal 

doen. 

 

Johannes Bije filius quondam Marcelii dicti van den Broec Johannes 

Marcelius Elisabeth Goderadis et Katherina eius liberi cum tutore 

hereditarium censum sex librarum monete quem Woltherus Bije filius 

Henrici Bije primodicto Johanni dare et solvere promiserat 

hereditarie in die beatorum Philippi et Jacobi ex septis! virgatis 

dictis gherden sitis in parochia de Druenen prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Woltero Bije predicto supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt dicti Johannes 

et Marcelius liberi primodicti Johannis quod ipsi Henricum eorum 

fratrem super dicto censu ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes Sta et Scilder datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 214r 17 di 30-07-1381. 

Voornoemde Woltherus koper en zijn zoon Henricus beloofden aan 

eerstgenoemde Johannes Bije 100 lichte schilden, 12 Dordrechtse 

plakken voor 1 schild gerekend, binnen een maand te betalen. 

 

Dictus Woltherus emptor et Henricus eius filius promiserunt 

primodicto Johanni Bije centum licht scilde vel pro quolibet XII 

Dordrecht plac infra mensem persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 C 01 f.214v. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 30-07-1381. 

 in festo beati Petri ad vincula: donderdag 01-08-1381. 

 

BP 1176 f 214v 01 di 30-07-1381. 

Johannes Wael beloofde aan Rodolpus van den Zande, tbv de vrouwe van 

Werthuzen, 16 oude schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Johannes Wael promisit Rodolpo van den Zande ad opus domine de 

Werthuzen XVI aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Sta et Scilder datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 214v 02 di 30-07-1381. 

Nicholaus zv Johannes gnd Scoen Jan beloofde aan Johannes gnd van 

Gael 27 Hollandse dobbel met Kerstmis (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Nicholaus filius Johannis dicti Scoen Jan promisit Johanni dicto 

de Gael XXVII Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

persolvendos. Datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214v 03 di 30-07-1381. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Gerardus van Bruggen 40 

Hollandse dobbel en 28 plakken met Kerstmis (wo 25-12-1381) te 

betalen. 
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Johannes de Loet sutor promisit Gerardo de Bruggen XL Hollant 

dobbel vel valorem et XXVIII placken ad nativitatis Domini. Testes 

Liss et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 04 di 30-07-1381. 

Johannes van Derentheren beloofde aan Philippus Jozollo 20 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381; 1+31+30+1=63 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Derentheren promisit Philippo Jozollo XX aude scilde 

ad Remigii proximum persolvenda pena I. Testes Lonijs et Vere 

datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 05 di 30-07-1381. 

Johannes Bonaert en Johannes Bathenborch beloofden aan Henricus van 

Huesselingen 50 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1381) te betalen. 

 

Johannes Bonaert et Johannes Bathenborch promiserunt Henrico van 

Huesselingen L Hollant dobbel vel valorem ad Domini proximum 

persolvendos. Testes Liss et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 06 di 30-07-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 07 do 01-08-1381. 

Ghisbertus die Hoessche zvw Henricus van Beke van Lijttoijen beloofde 

aan Johannes van Eijcke de oudere 19 Brabantse dobbel, een helft te 

betalen met Pasen (zo 06-04-1382) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382). 

 
?Solvit 2. Solvit 2. 

Ghisbertus die Hoessche filius quondam Henrici de Beke de 

Lijttoijen promisit Johanni de Eijcke seniori XIX Brabant dobbel 

seu valorem mediatim pasce et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes Boud et Vere datum in festo beati Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 f 214v 08 do 01-08-1381. 

Nijcholaus die Snider van Lijttoijen en Godefridus Loesken nzvw 

Henricus Mudeken beloofden aan Johannes van Eijcke de oudere 19 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Pasen (zo 06-04-1382) en 

de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382). 

 

Nijcholaus die Snider de Lijttoijen et (dg: Reijnerus) Godefridus 

Loesken filius naturalis quondam Henrici Mudeken promiserunt 

Johanni de Eijcke seniori (dg: XIX) XIX Brabant dobbel seu valorem 

mediatim pasche et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 09 do 01-08-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 863, 01-08-1381. 

Ghibo gnd Bijnhuijs verkocht aan hr Henricus Buc een n-erfcijns van 

40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis50, erf en kamers met 

                         
50 Zie → BP 1177 f 326v 06 wo 21-11-1386 (1), verkoop van een cijns 

van 6 pond uit onder meer waarschijnlijk deze onderpanden. 
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ondergrond van verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Rijxkinus Bijnhuijs enerzijds en een gemene weg 

die loopt naar de straat gnd der Papenhuls anderzijds, strekkend van 

een gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van het klooster Sint-

Clara, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Ghibo Bijnhuus hereditarie vendidit domino Henrico Buc 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area (dg: dicti 

venditoris sitam in Busco et quibusdam camer) et quibusdam cameris 

cum suis fundis #dicti venditoris# sitis in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem Rijxkinus quondam Bijnhuus ex uno 

et inter communem plateam tendentem versus Papenhuls ex alio 

tendentibus a communi platea retrorsum usque ad hereditatem 

conventus sancte Clare promittens super habita et habenda 

warandiam questionem proximitatis et aliam obligationem deponere 

excepto hereditario censu quatuor librarum dicte monete exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 10 do 01-08-1381. 

Henricus Leijdecker en zijn zoon Walterus die Veer verkochten aan 

Aleijdis wv Petrus Bever een b-erfcijns van 10 schelling geld, die 

zij beuren uit een huis51 en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Elizabeth van Hoesden enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes Vlasman anderzijds, welke cijns eertijds was van 

Theodericus Leijdecker. 

 

Henricus Leijdecker et Walterus die (dg: Vere) Veer eius filius 

hereditarium censum X solidorum monete quem se #(dg: Theodericus)# 

solvendum habere dicebant hereditarie ex domo et area sita in 

Busco in vico grumellatorum inter hereditatem quondam Elizabeth de 

Hoesden ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Vlasman ex 

alio #et qui census fuerat olim Theoderici Leijdecker# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Aleijdi relicte quondam Petri Bever 

promittentes warandiam et obligationem ex parte eorum deponere. 

(dg: Testes datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 11 do 01-08-1381. 

Johannes zv Boudewinus beloofde aan Zoeta dvw Luijtgardis evw Petrus 

Alarts 50 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Johannes filius Boudewini promisit Zoete filie quondam Luijtgardis 

uxori quondam Petri Alarts L Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Boud predictus et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 12 do 01-08-1381. 

Andreas gnd Aechtenman en Ghisbertus Clueckijnc van Middelrode 

beloofden aan Zeelkinus gnd des Holen soen van Heijnxstem 29 oude 

schilden en 13 plakken met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te 

betalen. 

 

Andreas dictus Aechtenman et Ghisbertus Clueckijnc de Middelrode 

promiserunt Zeelkino dicto des Holen soen de Heijnxstem XXIX aude 

scilde seu valorem et XIII placken ad pasca proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

                         
51 Zie → BP 1176 f 232v 01 do 12-12-1381, overdracht van dit huis. 
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BP 1176 f 214v 13 do 01-08-1381. 

Walterus zvw Rutgherus van Boemel verkocht aan Oda ev Rutgherus bv 

voornoemde Walterus, tbv voornoemde Rutgherus, 1/6 deel in alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Rutgherus, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Spoordonk. 

 

Walterus filius quondam Rutgheri de (dg: Boemel) Boemel sextam 

partem ad se spectantem (dg: in pecia terre) omnibus hereditatibus 

dicti quondam Rutgheri sitis in parochia de Oerscot in loco dicto 

Spoerdonc ut dicebat hereditarie vendidit Ode uxori Rutgheri (dg: 

di) fratris dicti Walteri ad opus dicti Rutgheri promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 214v 14 do 01-08-1381. 

Henricus Buc snijder en zijn schoonvader Johannes van Berlikem 

beloofden aan Johannes zv Nijcholaus Scilder 82½ Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Buc sartor et Johannes de Berlikem eius socer promiserunt 

Johanni filio Nijcholai Scilder LXXXII et dimidium Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 214v 15 do 01-08-1381. 

Henricus zvw Godefridus Dicbier verklaarde ontvangen te hebben van 

Henricus van Beke alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 

40 schelling, die voornoemde Henricus van Beke moet betalen aan 

Arnoldus gnd Abt, welke lijfrente Johannes van Derentheren verworven 

had van voornoemde Arnoldus Abt. 

 

Henricus filius quondam Godefridi Dicbier palam recognovit se 

recepisse ab Henrico de Beke omnia arrestadia sibi deficientia #a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem# de vitali 

pensione XL solidorum quam dictus Henricus de Beke Arnoldo dicto 

(dg: ?B) Abt solvere consuevit et quam pensionem Johannes de 

Derentheren erga dictum Arnoldum Abt acquisiverat ut dicebat et 

promisit dictum Henricum de Beke (dg: exinde inde) a dictis 

arrestadiis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 16 do 01-08-1381. 

Nijcholaus zvw Reijnerus met den Crummen Halze verhuurde aan 

Nijcholaus van der Horst de helft van een hoeve in Oss, welke hoeve 

eertijds was van Franco Hoefslegers, echter voor eerstgenoemde 

Nijcholaus gereserveerd 2 morgen land, waarvan ½ morgen ter plaatse 

gnd die Schoubeemd, 4 hont ter plaatse gnd de Korenbeemd en 5 hont 

ter plaatse gnd die Brant, voor een periode van 3 jaar, ingaande 

Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381), elk jaar voor 9½ Brabantse 

dobbel, met Pasen te betalen. Huurder en met hem Willelmus zv 

Willelmus gnd van der Horst beloofden van hun kant. 

 

Solvit extraneus. 

Nijcholaus filius quondam Reijneri met den Crummen Halze 

medietatem mansi siti in parochia de Os qui mansus fuerat olim 

Franconis Hoefslegers cum suis attinentiis universis exceptis 

dicto Nijcholao et reservatis duobus iugeribus terre (dg: sitis) 

de quibus dimidium iuger terre in loco dicto die Scoubeemt et 

quatuor hont in loco dicto de Corenbeemde et (dg: septem) 

#quinque# hont in loco dicto die Brant sita sita locavit recto 

locacionis modo Nijcholao van der Horst ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo Remigii proxime futuro deinceps sine medio 
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sequentium possidendam (dg: promittens) anno quolibet eorundem 

trium annorum pro novem et dimidio Brabant dobbel dandis sibi ab 

alio anno quolibet (dg: dictorum) dictorum trium annorum pasce et 

pro primo termino a pasca proxime ultra annum promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: 

repromisit super omnia) et cum eo Willelmus filius Willelmi dicti 

van der Horst repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 214v 17 do 01-08-1381. 

Aleijdis wv Theodericus zvw Ywanus van Gravia droeg over aan Franco 

van Ghestel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, 

haar deel in een b-erfcijns van 40 schelling, waarvan (1) 15 

schelling gaan uit het huis en erf van Georgius gnd Jorijs voller in 

Den Bosch, op de Oude Dieze, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, (2) 15 schelling uit geheel het erfgoed 

van wijlen Arnoldus van Stenen, in Maalstram, te betalen met Sint-

Jan, (3) 10 schelling uit erfgoederen van Johannes gnd Hanne van Den 

Bosch en van Gerardinus visser, gelegen in Den Bosch, over de 

Korenbrug, te betalen met Sint-Martinus, welke cijns van 40 schelling 

Elizabeth ev Ywanus van Gravia verworven had van Johannes gnd Culner. 

Met achterstallige termijnen. 

 

X. 

Aleijdis relicta quondam Theoderici #filii quondam# Ywani #de 

Gravia# cum tutore totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditario censu quadraginta solidorum de quo (dg: .) quindecim 

solidi (dg: -s) de domo et area Georgii dicti Jorijs fullonis sita 

in Buscoducis super veterum Dijesam pro una medietate in festo 

nativitatis Domini et pro reliqua medietate in festo nativitatis 

beati Johannis baptiste quindecim quoque solidi de tota hereditate 

Arnoldi quondam de Stenen sita in Maelstram in festo nativitatis 

beati Johannis baptiste et decem solidi de hereditatibus Johannis 

dicti Hanne de Buscho et Gerardini piscatoris sitis ultra pontem 

bladi in festo beati Martini hyemalis solvendi sunt quem censum XL 

solidorum Elizabeth uxor Ywani de Gravia erga Johannem dictum 

Culner acquisiverat prout in litteris (dg: promittens cum tutore 

ratam servare) hereditarie supportavit Franconi de Ghestel ad opus 

fabrice ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco cum litteris 

et jure #et cum arrestadiis# promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 18 do 01-08-1381. 

Godefridus van Buttel en Theodericus smid van Turingen beloofden aan 

Jacobus van Os wever 20 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381) te betalen. 

 

Godefridus de Buttel et Theodericus faber de Turingen promiserunt 

Jacobo de Os textori XX Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 19 do 01-08-1381. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus Boijen beloofde aan Hadewigis wv 

Willelmus Kemmer 41 Hollandse dobbel met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1382) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius (dg: filius) quondam Arnoldi Boijen 

promisit Hadewigi relicte quondam Willelmi Kemmer XLI Hollant 

dobbel seu valorem ad (dg: nativitatis Domini proxime) 

#purificationem proxime# persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 214v 20 do 01-08-1381. 

Arnoldus van Eijke zvw Henricus Posteel beloofde aan Petrus van Vucht 

22 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Eijke filius quondam Henrici Posteel promisit Petro de 

Vucht XXII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 21 do 01-08-1381. 

Henricus van Werchuzen, Willelmus van Waderle, Theodericus van 

Zeelst, Orri van Mijrabellum en Johannes van den Berghe van Dommellen 

beloofden aan Theodericus Stalpart 13¼ Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus de Werchuzen Willelmus de Waderle Theodericus de Zeelst 

et Orri de Mijrabello et Johannes van den Berghe de Dommellen 

promiserunt Theoderico Stalpart XIII Hollant dobbel et quartam 

partem unius Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 22 do 01-08-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 23 do 01-08-1381. 

Sijmon van Ghewanden verklaarde dat alle schulden voldaan zijn, die 

Johannes gnd Maes hem verschuldigd was. 

 

Solvit. 

Sijmon de Ghewanden palam recognovit sibi fore satisfactum ab 

omnibus debitis que Johannes dictus Maes sibi debebat a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214v 24 do 01-08-1381. 

Ghevardus van den Vorstenbossche verkocht aan Johannes gnd Mijskens 

van Eijndoven een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, tussen Petrus Lommelman 

enerzijds en Walterus Arts soen anderzijds. 

 

(dg: Ghewand) Ghevardus van den Vorstenbossche legitime vendidit 

Johanni dicto Mijskens de Eijndoven vitalem pensionem (dg: d) 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti Johannis et non ultra purificatione et in Busco 

tradendam ex (dg: do) quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbosche inter 

hereditatem Petri Lommelman ex uno et inter hereditatem Walteri 

Arts soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et 

si mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 C 02 f.214-bis. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 06-08-1381. 

 

BP 1176 f 214bisr 01 do 01-08-1381. 

(dg: Johannes van den Hoevel: een stuk land, 10). 
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(dg: Johannes van den Hoevel peciam terre decem). 

 

BP 1176 f 214bisr 02 do 01-08-1381. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Otto van 

Cleve 23 Hollandse dobbel en 6 plakken met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Ottoni 

de Cleve XXIII Hollant (dg: p) dobbel et VI placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 03 do 01-08-1381. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Otto 12 Hollandse 

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

 

Dicti debitores promiserunt dicto Ottoni XII Hollant (dg: placken) 

#dobbel# ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 04 do 01-08-1381. 

Johannes van Dijnther beloofde aan Gerardus Broc 61 Hollandse dobbel 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betallen. 

 

Johannes de Dijnther promisit Gerardo Broc sexaginta unum Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 05 do 01-08-1381. 

Henricus gnd Kathelinen soen van Meerwijc verkocht aan Johannes gnd 

Haijken zv Lambertus (1) een huis en tuin in Empel, tussen kvw 

Walterus gnd Ver enerzijds en Thomas gnd Halbaex, nu behorend aan 

Johannes van Os gewantsnijder, anderzijds, (2) 4 hont land in Empel, 

ter plaatse gnd in den Hoernik, (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, (5) 4½ hont land in Empel, ter plaatse gnd in 

de Werden?, aan voornoemde Henricus verkocht door Theodericus gnd 

Stalpart zvw Johannes van Os, en Willelmus en Deliana, kvw Mathijas 

gnd Halbaex. 

 

Henricus dictus Kathelinen soen de Meerwijc domum et ortum sitos 

in parochia de Empel inter hereditatem liberorum quondam Walteri 

dicti (dg: .... #....) Ver# ex uno et inter hereditatem Thome 

dicti Halbaex (dg: ex) nunc ad Johannem de Os pannicidam 

spectantem ex alio item quatuor hont terre sita in dicta parochia 

in loco dicto (dg: d) in den Hoernic item terciam partem unius 

iugeris terre (dg: sitam) siti in dicta parochia in loco dicto 

Luten Kempken item unum juger terre situm in dicta in loco dicto 

Meervelt item quatuor et dimidium hont terre sita in dicta 

parochia in loco dicto in den Werden? venditos dicto Henrico a 

Theoderico dicto Stalpart filio quondam Johannis de Os Willelmo et 

(dg: Delia) Deliana eius sorore liberis quondam Mathije dicti 

Halbaex prout in litteris hereditarie vendidit Johanni dicto 

Haijken filio Lamberti supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 06 do 01-08-1381. 

Elizabeth wv Everardus van den Water verhuurde aan Johannes 

Bathenborch en Henricus gnd Scutken 6 morgen land van voornoemde 

wijlen Everardus, ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die 

Voelkamp, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Petrus-Stoel (vr 22-02-1381), per jaar voor 18 oude schilden, met 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

119 

Pasen te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water sex iugera terre 

#dicti quondam Everardi# sita in loco dicto die Hoeven in loco 

dicto die Voelcamp ut dicebat locavit Johanni Bathenborch et 

Henrico dicto Scutken ab eisdem ad spacium sex annorum post festum 

Petri ad cathedram proxime preteritum deinceps sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum sex annorum pro decem 

et octo aude scilde dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

sex annorum pasce et pro primo termino pasce proxime futuro (dg: 

ex) promittens warandiam pro premissis dictis annis durantibus et 

aliam obligationem obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 07 do 01-08-1381. 

Johannes van den Bossche en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes 

zvw Henricus Veren Yden soen van Os 46 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche et Johannes eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Johanni filio quondam Henrici Veren (dg: Yd) 

Yden soen de Os XLVI Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 08 do 01-08-1381. 

Bela dvw Ghevardus van den Venne verkocht aan Gerardus van der 

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

haar voornoemde vader Ghevardus, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar moeder Bela. 

 

Bela filia quondam Ghevardi van den Venne cum tutore omnia bona 

sibi de morte dicti quondam Ghevardi sui patris successione 

advoluta et post mortem Bele sue matris successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

(dg: s) vendidit Gerardo van der Bruggen promittens cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 09 do 01-08-1381. 

Elizabeth wv Everardus van den Water verhuurde aan Johannes 

Bathenborch 3 morgen land van voornoemde wijlen Everardus, ter 

plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Voelkamp, voor een periode 

van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-1381), elk 

jaar voor 9 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde 

Elizabeth zal deze 3 morgen met sloten omgeven. Doet ze dit niet, dan 

zal voornoemde Johannes het doen en de kosten ervan op het huurgeld 

in mindering brengen. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water tria iugera terre 

dicti quondam Everardi sita in loco dicto die Hoeven in loco dicto 

die Voelcamp ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni 

Bathenborch ab eodem ad spacium quinque annorum post festum Petri 

ad cathedram proxime preteritum deinceps sine medio sequentium 

possidenda (dg: ad ad) anno quolibet dictorum quinque annorum pro 

novem aude scilde dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

quinque annorum Martini et pro primo termino Martini proxime 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia tali condicione quod dicta Elizabeth dicta 

tria iugera terre dictis quinque annis durantibus bene et 

laudabiliter (dg: circonvallabit q) circonvallabit circonfodiendo 

quod si ipsa non fecerit extunc dictus Johannes circonvallari 
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circonfodiendo procurabit et dicte Elizabeth de dicta pecunia 

dicte locacionis abbreviabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 10 do 01-08-1381. 

Denkinus Scade en Gerardus zvw Henricus Ossen verklaarden dat 

Johannes van der Dijesen en niemand anders de helft van 2 pond groten 

betaald heeft, die Johannes van Derentheren, Theodericus Luwe, 

Arnoldus van Waderle en Godescalcus van Bladel als arbiters 

toegewezen hadden, door voornoemde Johannes van der Dijesen en 

Johannes van Beke te betalen tot “hereditaria reconsiliatio” mbt de 

dood van Reijnerus Scaden. 

 

Denkinus Scade et Gerardus filius quondam Henrici Ossen palam 

recognoverunt (dg: se recepisse a Joh) quod Johannes van der 

Dijesen et nullus alter eis persolvit medietatem duarum librarum 

grossorum quas Johannes de Derentheren Theodericus Luwe Arnoldus 

de Waderle et Godescalcus de Bladel tamquam arbitri 

pronunciaverunt a dicto Johanne van der Dijesen et a Johanne de 

Beke fore dandas videlicet ad hereditariam reconciliacionem necis 

quondam Reijneri Scaden prout hec et alia in litteris scabinorum 

etc continentur #et# ad maiorem evidenciam premissorum dicti 

Denkinus et Gerardus (dg: dictas litteras dicto Johanni van der 

Dijes) totum jus eis competens in dictis litteris vigore dicte 

medietatis dictarum duarum librarum grossorum dicto Johanni van 

der Dijesen supportaverunt. Testes Lijsscap et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 11 do 01-08-1381. 

Denkinus Scaden en Gerardus zvw Henricus van Os verklaarden van 

Johannes van der Dijesen en Johannes van Beke voornoemde 2 pond groot 

ontvangen te hebben. Ze beloofden dit geld te verdelen onder de 

vrienden en bloedverwanten van wijlen Reijnerus Scaden van de kant 

van diens vader. De brief overhandigen aan Johannes van Dijesen. 

 

Denkinus Scaden et Gerardus filius quondam Henrici de Os palam 

recognoverunt se recepisse a Johanne van der Dijesen et Johanne de 

Beke dictas duas libras grossorum et promiserunt #Johanni de 

Dijesen ad opus omnium quorum interest# eas tradere hiis quibus de 

jure fuerint tradende exponende et convertende ad jus oppidi de 

Busco scilicet amicis consanguineis quondam (dg: Ger) #Reijneri# 

Scaden a latere patris eiusdem quondam Reijneri. Testes datum 

supra. Tradetur littera Johanni de Dijesen. 

 

BP 1176 f 214bisr 12 do 01-08-1381. 

Ghibo van Boege, zijn kinderen Arnoldus en Johannes, en zijn 

schoonzoon Arnoldus van den Loeke beloofden aan Johannes van Verlaer 

34½ schild, 12 Dordrechtse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

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

 

Ghibo van Boege (dg: Joh) Arnoldus et Johannes eius liberi et 

Arnoldus van den Loeke gener dicti Ghibonis promiserunt Johanni de 

Verlaer XXXIIII et dimidium scilde (dg: scil) scilicet (dg: p) XII 

Dordrecht placken pro scilt computato ad Remigii proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 13 do 01-08-1381. 

Petrus zvw Enghelbertus Ludinc Dicbier beloofde aan hr Gerardus Wilde 

12 mud 6 zester rogge, Bossche maat, een helft te leveren met 

Lichtmis (zo 02-02-1382) en de andere helft met Pasen aanstaande (06-

04-1382). 
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Petrus filius quondam Enghelberti Ludinc Dicbier promisit domino 

Gerardo Wilde XII modios et sex sextaria siliginis mensure de 

Busco (dg: a) mediatim purificatione et mediatim pasce proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 14 do 01-08-1381. 

Johannes van der Hamsfoert en zijn zoon Thomas beloofden aan Petrus 

zvw Enghelbertus Ludinc Dicbier 12 mud 6 zester rogge, Bossche maat, 

een helft te leveren met Lichtmis (zo 02-02-1382) en de andere helft 

met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382). 

 

Johannes van der Hamsfoert et Thomas eius filius promiserunt (dg: 

dicto) Petro filio quondam Enghelberti Ludinc Dicbier XII modios 

et sex sextaria siliginis mensure de Busco mediatim purificationis 

et mediatim pasce proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 15 di 06-08-1381. 

Arnoldus Veer en Johannes Vinninc goudsmid beloofden aan Philippus 

Jozollo 20 Dordrechtse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381; 

25+30+31+30+25=141 dgn) te betalen, op straffe van ½. 

 

Arnoldus Veer et Johannes Vinninc aurifaber promiserunt Philippo 

Jozollo XX dobbel Dordrecht ad nativitatis Domini proxime pena J. 

Testes Sta et Veer predictus datum 3a post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 214bisr 16 di 06-08-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 17 di 06-08-1381. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder, Willelmus Coptiten en 

Johannes van Dijnther beloofden aan Henricus van de Kloot 55 Franse 

schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Th) domini Johannis Rover militis 

Willelmus Coptiten et Johannes de Dijnther promiserunt Henrico de 

Globo quinquaginta quinque scuta Francie ad purificationem proxime 

persolvenda. Testes Vere et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 18 di 06-08-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisr 19 di 06-08-1381. 

Johannes Hacke beloofde aan Zegerus Cant 60 Dordrecht dobbel met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Hacke promisit Zegero Cant LX Dordrecht dobbel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et 

Scilder datum supra. 

 

1176 mf6 C 03 f.214-bis-v. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 06-08-1381. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 07-08-1381. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1381. 

 

BP 1176 f 214bisv 01 di 06-08-1381. 

Katherina wv Nijcholaus van Goederheijle en haar kinderen Lambertus 
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en Nijcholaus droegen over aan Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius 

handschoenmaker de helft in een b-erfcijns van 25 schelling, 1 groot 

Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, die Henricus gnd Godevarts soen van Slabroec vv 

voornoemde Katherina met Sint-Lambertus beurde, gaande uit (1) een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen van wijlen Willelmus Gruijter, 

in Uden, (2) een stuk land aldaar, niet ver van voornoemd huis en 

tuin gelegen, naast Albertus gnd Belenman. Jacobus zv voornoemde 

Katherina zal afstand doen. 

 

Katherina relicta quondam Nijcholai de Goederheijle cum tutore 

Lambertus Nijcholaus eius liberi medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu XXV solidorum grosso Turonensi denario etc pro 

XVI (dg: d) computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Henricus dictus Godevarts soen van Slabroec pater dicte Katherine 

solvendum habuit hereditarie Lamberti (dg: de) ex domo et orto et 

hereditatibus eis adiacentibus (dg: dicti quondam Henrici) 

#quondam Willelmi Gruijter sitis in parochia de Uden# et ex pecia 

terre ibidem prope non longe a predictis domo et orto (dg: sita ut 

dicebat) iuxta hereditatem Alberti dicti Belenman ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Arnoldo dicto Nolleken (dg: Go) filio 

quondam Gerongii cyrothecarii promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem in dicta medietate dicti census deponere et quod ipsi 

Jacobum filium dicte Katherine super dicta medietate et jure ad 

opus dicti Arnoldi Nolleken facient renunciare. Testes Sta et 

Scilder datum tercia post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 214bisv 02 di 06-08-1381. 

Nicholaus uijt der Hasselt verkocht aan Wolterus Grove 2 morgen 15 

roeden land, ter plaatse gnd die Akense Hoeve, in het op een na 

laatste kamp, tussen wijlen Wolterus van Oerle enerzijds en Winricus 

van Oijen anderzijds, belast met 40 schelling oude pecunia, zegedijk 

en waterlaten. 

 

Nicholaus uijt der Hasselt duo iugera et XV roden terre sitas in 

loco dicto die Akensche Hoeve in penultimo campo manso inter 

hereditatem quondam Wolteri de Oerle ex uno et hereditatem quondam 

Winrici de Oijen ex alio ut dicebant hereditarie vendidit Woltero 

Grove promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XL 

solidis antique pecunie inde solvendis et zegedike et aqueductibus 

ad ea pertinentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 03 di 06-08-1381. 

Johannes Makaec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Makaec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 04 di 06-08-1381. 

Johannes van den Bossche en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes 

van Megen nzv Johannes van Megen ½ last haring met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Bossche et Johannes eius filius promiserunt 

Johanni de Megen filio naturali Johannis de Megen dimidium last 

allecium etc ad purificationem proximam persolvendum et in Busco 

tradendum. Testes Sta et Liss datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 05 di 06-08-1381. 

Johannes van der Hautart, Johannes zvw Hermannus gnd Dalen en 
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Johannes Ghiben soen van Ghenen Even verklaarden dat Ysenbela52 dvw 

hr Godefridus van Os ridder buiten het huis, de leefgemeenschap en 

kleding is geweest van haar moeder vrouwe Mechtildis en Arnoldus 

Heijme ev voornoemde vrouwe Mechtildis gedurende 6 weken 3 dagen en 

langer. 

 

Johannes van der Hautart Johannes filius quondam Hermanni dicti 

Dalen et (dg: G) Johannes Ghiben soen (dg: d) van Ghenen Even (dg: 

Even) qui deposuerunt ad requisitionem judicis quod Ysenbela filia 

quondam domini Godefridi de Os militis fuit extra domum convictum 

et vestitum domine Mechtildis sue matris et Arnoldi Heijme mariti 

eiusdem domine Mechtildis per spacium sex septinarum et III dierum 

et amplius. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 06 di 06-08-1381. 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel beloofde aan Andreas Raventeers 15 

Hollandse dobbel met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) en 16 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Bruijstini de Andel promisit Andree 

Raventeers XV Hollant dobbel seu valorem ad Remigii proxime et XVI 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 07 di 06-08-1381. 

Gerardus zvw Henricus gnd Os en Jacobus Rutten beloofden aan 

Philippus Jozollo 26 Franse schilden53 met Sint-Remigius aanstaande 

(di 01-10-1381; 25+30+1=56 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Gerardus (dg: dictus Osse) filius quondam (dg: Gerardi) #Henrici# 

dicti Os Jacobus Rutten promiserunt Philippo Jozollo XXVI scuta 

Francie ad Remigii proxime pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 08 di 06-08-1381. 

Elizabeth dvw Johannes gnd Bunte wollenklerenwever, Boudewinus 

Lijsmoeden soen en zijn vrouw Goedeldis dvw voornoemde Johannes 

verkochten aan Johannes Sluijsman van Gheldorp de helft, die aan hen 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth en 

Goedeldis, in een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, naast het huis en erf van Oda grutster, 

welk eerstgenoemd huis en erf voornoemde wijlen Johannes Bunte 

verworven had van Elizabeth wv Petrus van Hezewijc snijder. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis dicti Bunte textoris laneorum cum 

tutore Boudewinus Lijsmoeden soen maritus legitimus ut asserebat 

Goedeldis sue uxoris filie dicti quondam Johannis et dicta 

Goedeldis cum eodem tamquam cum tutore medietatem eis de morte 

quondam parentum dictarum Elizabeth et Goedeldis successione 

advolutam in domo et area dicti quondam Johannis sita in Busco in 

vico Hijntamensi iuxta domum et aream Ode grumellatricis quam 

domum et aream primodictam dictus quondam Johannes Bunte erga 

Elizabeth relictam quondam Petri de Hezewijc sartoris acquisiverat 

prout in litteris hereditarie (dg: s) vendiderunt Johanni 

                         
52 Zie → BP 1177 f 053r 02 ma 08-06-1383, Ysenbela dvw hr Godefridus 

van Os ridder draagt 500 oude schilden, of erfgoederen van die 

waarde, aan haar bij emancipatie beloofd, over aan Marcelius van Os 

zvw voornoemde hr Godefridus van Os. 
53 Zie → BP 1176 f 233r 03 vr 13-12-1381, verklaring van betaling van 

16 oude schilden in afkorting van de 26 oude schilden die op 01-10-

1381 betaald moesten worden. 
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Sluijsman de Gheldorp supportaverunt cum litteris et (dg: jure) 

aliis et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorundem et quorumque heredum dicte 

Goedeldis deponere. Testes Lijsscap et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 09 di 06-08-1381. 

Arnoldus zvw Johannes Boudekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Boudekens prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 10 di 06-08-1381. 

Boudewinus gnd Lijsmoeden soen verkocht aan Johannes Sluijsman van 

Gheldorp het deel, dat aan Gheerlacus zvw Johannes gnd Bunte behoort, 

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

de Hinthamerstraat, naast erfgoed van wijlen Oda grutster, aan 

voornoemde Boudewinus overgedragen door voornoemde Gheerlacus. 

 

Boudewinus dictus Lijsmoeden soen totam partem et omne jus 

Gheerlaco filio Johannis quondam dicti Bunte competentes 

quovismodo in domo et area dicti quondam Johannis sita in Busco in 

vico Hijntamensi contigue iuxta hereditatem quondam Ode 

grumellatricis supportatas dicto Boudewino a dicto Gheerlaco prout 

in litteris hereditarie vendidit (dg: di) Johanni Sluijsman de 

Gheldorp (dg: cum) supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex pare sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 11 di 06-08-1381. 

Arnoldus zvw Johannes Boudekens soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Boudekens soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 12 di 06-08-1381. 

Voornoemde Elizabeth, Boudewinus en Godeldis beloofden aan de koper 

dat Willelmus zvw Johannes Bunte tbv voornoemde Johannes Sluijsman 

afstand zal doen van ¼ deel in voornoemd huis en erf, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

D. 

Dicta Elizabeth Boudewinus et Godeldis ut supra cum tutore 

promiserunt indivisi super omnia dicto emptori quod ipsi Willelmum 

filium quondam Johannis Bunte super quarta parte sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta in dicta domo et area 

ad opus dicti Johannis Sluijsman facient renunciare et promittere 

obligationem ex parte sui in dicta quarta parte existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 13 di 06-08-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth en Boudewinus 42 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1381) 

en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382). 

 

Dictus emptor promisit dictis Elizabeth (dg: et Boude) et 

Boudewino XLII Brabant dobbel mediatim nativitatis Domini et 

mediatim (dg: di) ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 f 214bisv 14 wo 07-08-1381. 

Johannes Molle zv Ghibo Scenckel, Godefridus Scenckel en Andreas 

Molle beloofden aan Wellinus van Os 72 Hollandse dobbel met Kerstmis 

(wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Molle filius Ghibonis Scenckel et Godefridus Scenckel 

Andreas Molle promiserunt Wellino de Os LXXII Hollant dobbel vel 

valorem ad nativitatis Domini. Testes Boud et Scilder datum quarta 

post Pe ad vincula. 

 

BP 1176 f 214bisv 15 wo 07-08-1381. 

De eerste zal de derde, maar niet de tweede, schadeloos houden. 

 

Solvit .. ?plack. 

Primus servabit 3-m et non 2-m indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 16 do 08-08-1381. 

Willelmus Kepken van Nuwelant verkocht aan Egidius van Mechlinea 

gewantsnijder 1½ morgen land in Nuland, ter plaatse gnd in die Klein 

Zeven Vierdeel, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch enerzijds en Elizabeth dvw Willelmus van den Per anderzijds, 

belast met dijken aan beide einden gelegen. 

 

Willelmus Kepken de Nuwelant unum et dimidium iuger terre sita in 

parochia de Nuwelant in loco dicto in die Cleijn Seven Veerdel 

inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth filie #quondam# Willelmi van den Per ex alio 

in ea quantitate qua ibidem sunt sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Egidio de Mechlinea pannicide promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus sitis ab utroque fine 

dictorum unius et dimidii iugerum terre (dg: sitis) ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Sta et Scilder datum quinta post (dg: Petri 

ad) Sixti. 

 

BP 1176 f 214bisv 17 do 08-08-1381. 

Gerardus Kepken van Nuwelant deed tbv de koper afstand van voornoemde 

1½ morgenland. Nimmer zal hij hierop aanspraak maken op basis van 

beloften, aan hem gedaan door zijn broer Willelmus Kepken. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant super predictis uno et dimidio iugero 

terre et super jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et dicta unum 

et dimidium jugera terre nunquam impetere occacione quarumcumque 

promissionum et obligationum sibi factarum a Willelmo Kepken suo 

fratre ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 18 do 08-08-1381. 

Nijcholaus van Berkel verkocht aan Gerardus Kepken van Nuwelant 2 

hont land in Geffen, ter plaatse gnd in het Rijsbroek, tussen 

Gerardus van Vladeracken enerzijds en Hilla Pouwels anderzijds. 

 

Nijcholaus de Berkel duo hont terre sita in parochia de Gheffen in 

loco dicto int Rijsbroec inter hereditatem Gerardi de Vladeracken 

ex uno et inter hereditatem Hille Pouwels ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Kepken de Nuwelant promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 19 do 08-08-1381. 

Gerardus van Bruggen beloofde aan Hadewigis wv Willelmus Kemmers 

verwer 50 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 
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betalen. 

 

Gerardus de Bruggen promisit Hadewigi relicte quondam Willelmi 

Kemmers tinctoris L Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 20 do 08-08-1381. 

Johannes van den Berge en Johannes zvw Bruijstinus van Andel 

beloofden aan Rutgherus zvw Gobelinus Zasman van Maesboemel 11 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes van den Berge et Johannes filius quondam Bruijstini de 

Andel promiserunt Rutghero filio quondam Gobelini Zasman de 

Maesboemel XI Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 21 do 08-08-1381. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Arnoldus Kijel beloofden aan 

Henricus Goes, tbv hem en Theodericus gnd Boudekens soen, 61 

Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, en 30 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (di 

01-10-1381) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu (dg: promisit .) et Arnoldus Kijel 

promiserunt Henrico Goes ad opus sui et ad opus Theoderici dicti 

Boudekens soen LXI Hollant dobbel scilicet XLII Hollant placken 

pro quolibet Hollant dobbel computato atque triginta Hollant 

placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes Sta predictus et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 214bisv 22 ±do 08-08-1381. 

Willelmus zv Willelmus Loijer droeg54 over aan Walterus zv Walterus 

van Alphen (1) een hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, 

tussen erfgoed van Lambertus Campen enerzijds en erfgoed van 

Willelmus gnd Wijnter anderzijds, (2) een ledig erfgoed in Den Bosch, 

aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus 

Campen enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Kempken anderzijds, 

aan hem gerechtelijk verkocht door Adam van Mierd. Voornoemde 

Willelmus behoudt hierin een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Willelmus filius Willelmi Loijer domistadium situm in Busco ad 

vicum dictum Boerde inter hereditatem Lamberti Campen et inter 

hereditatem Willelmi dicti Wijnter et vacuam hereditatem sitam in 

Buscoducis ad vicum dictum Aude Huls inter hereditatem Lamberti 

Campen predicti et inter hereditatem Theoderici dicti Kempken 

venditas sibi ab Adam de Mierd per judicem mediante sententia etc 

prout in litteris hereditarie supportavit Waltero filio Walteri de 

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

et obligationem ex parte sui deponere salvo tamen predicto (dg: in 

p) Willelmo in premissis hereditario censu XXti solidorum monete. 

 

1176 mf6 C 04 f.215. 

 Quinta post Sixti: donderdag 08-08-1381. 

 in festo decollationis Johannis baptiste: 

   donderdag 29-08-1381. 

 in vigilia Laurencii: vrijdag 09-08-1381. 

 in festo Laurencii: zaterdag 10-08-1381. 

 

                         
54 Zie → BP 1176 f 234v 14 do 23-01-1382, zelfde contract van 

verkoop, maar met testes en datum. 
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BP 1176 f 215r 01 do 08-08-1381. 

Otto van der Graft, Reijnerus zv Enghela gnd Meus soen en Johannes 

die Snider beloofden aan Walterus van Oekel 85 Brabantse dobbel, een 

helft te betalen met Vastenavond (di 18-02-1382) en de andere helft 

met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382). 

 

Otto van der Graft Reijnerus filius Enghele dicte Meus soen et 

Johannes die Snider promiserunt Waltero de (dg: Oekel) Oekel LXXXV 

Brabant dobbel (dg: ad) mediatim ad carnisprivium et mediatim 

pasce proxime persolvendos. Testes Boud et Lijsscap datum quinta 

post Sixti. 

 

BP 1176 f 215r 02 do 29-08-1381. 

Mijchael van Waelwijc gaf uit aan zijn broer Johannes van Breda van 

Waelwijc de helft van een kamp, ter plaatse gnd Kalvenberg, tussen 

Gerardus zvw Gerardus Vosse enerzijds en een gemene steeg anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een cijns aan de stad Den Bosch en thans 

voor een n-erfcijns van 9 schelling geld, met Sint-Remigius te 

betalen. 

 

Mijchael de Waelwijc medietatem cuiusdam campi siti ad locum 

dictum Calvenberch inter hereditatem (dg: Vo) Gerardi filii 

quondam Gerardi Vosse ex uno et inter communem stegam ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Breda de Waelwijc 

suo fratri ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: so) censu 

oppidi de Busco exinde solvendo et pro hereditario censu (dg: XXti 

solidorum #?X ....) novem solidorum# monete dando sibi ab alio 

Remigii ex dicta medietate promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lijsscap 

et Vere datum in festo deco[llationis] Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 215r 03 do 08-08-1381. 

Reijnerus gnd Kul de oudere verkocht aan Hermannus Scut zv Henricus 

gnd Jongen Heijn van Heijnxstem, Johannes Rutghers soen en Johannes 

zvw Ghibo Groet een n-erfcijns van 5 pond geld, uit een b-erfcijns55 

van 11 pond 10 schelling voornoemd geld, welke cijns van 11 pond 10 

schelling voornoemd geld voornoemde Hermannus gnd Scutte zv Henricus 

gnd Jonghe Heijn van Heijnxstem, Ghibo gnd Groet en Johannes gnd 

Rutghers soen zwager van voornoemde Hermannus, beloofd hadden aan 

voornoemde Reijnerus Kul, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 32½ 

vadem in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen kvw Gobelinus van 

Gewanden enerzijds en Johannes van Hees zv Truda anderzijds, (2) 3 

vadem in Maren, tussen mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en Falco 

gnd Grieten soen anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Hermannus Scut. 

 

Solvit 3 plack. 

Reijnerus dictus (dg: Ke) Kul #senior# hereditarium censum quinque 

librarum monete de hereditario censu undecim librarum #et decem 

solidorum# monete predicte quem censum undecim librarum et X 

solidorum dicte monete Hermannus dictus Scutte filius Henrici 

dicti Jonghe Heijn de Heijnxstem Ghibo dictus Groet et Johannes 

dictus Rutghers soen soriorius dicti Hermanni promiserunt ut 

debitores principales indivisi se daturos et soluturos dicto 

Reijnero Kul hereditarie nativitatis Domini ex triginta duabus et 

dimidia mensuris terre dictis communiter vadem sitis in parochia 

de Maren in loco dicto communiter die Delen inter hereditatem 

liberorum quondam Gobelini de Gewanden ex uno et inter hereditatem 

                         
55 Zie → BP 1177 f 049v 09 vr 29-05-1383, overdracht 3 pond uit deze 

erfcijns 
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Johannis de Hees filii Trude ex alio atque ex tribus mensuris 

terre dictis communiter vadem sitis in dicta parochia inter 

hereditatem (dg: .) magistri Wolphardi de Ghiessen ex uno et inter 

hereditatem Falconis dicti Grieten soen ex alio prout in litteris 

#dicebat contineri# hereditarie vendidit dictis Hermanno (dg: 

filio) Scut filio Henrici dicti Jongen Heijn de Heijnxstem et 

Johanni Rutghers soen atque Johanni filio quondam Ghibonis Groet 

predicti promittens warandiam et obligationem (dg: ex) in dicto 

censu quinque librarum existentem deponere. Testes Lonijs et Vere 

datum quinta post Sixti. Tradetur littera Hermanno Scut predicto. 

 

BP 1176 f 215r 04 do 08-08-1381. 

Godescalcus Moelner beloofde aan Petrus van Zonne 47 oude schilden56 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Godescalcus Moelner promisit Petro de Zonne XLVII (dg: Holl) aude 

scilde (dg: ad) seu valorem ad (dg: purificationem) #nativitatis 

Domini# proxime persolvenda. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 05 do 08-08-1381. 

Johannes Priker beloofde aan Petrus van Zonne 123 oude schilden met 

Lichtmis (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Johannes Priker promisit Petro de Zonne centum et XXIII aude 

scilde seu valorem ad purificationem persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 215r 06 vr 09-08-1381. 

Marcellius van der Doeseldonc droeg over aan Theodericus Kijevit 1/3 

deel van een erfgoed gnd Grienden, in Beek bij Aarle, tussen Thomas 

Hoege enerzijds en water gnd die Aa anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint, belast met de grondcijns. 

 

Marcellius van der Doeseldonc terciam partem ad se spectantem 

cuiusdam hereditatis dicte Grienden site in parochia de Beke prope 

Aerle inter hereditatem Thome Hoege ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Aa #ex alio# tendentis a (dg: 

communitate a) cum uno fine ad communitatem ut dicebat (dg: dedit 

ad hereditarium censum) #supportavit# Theoderico Kijevit (dg: ab 

eodem pro censu domini fundi etc et pro hereditario censu quinque 

aude scilde vel valorem dando purificatione et pro primo ultra 

annum) promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi de dicta tercia parte solvendo. Testes Sta et Scilder 

datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1176 f 215r 07 vr 09-08-1381. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Theodericus zv Johannes van 

Gherwen een n-erfcijns van 5 oude schilden, met Lichtmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383), gaande uit voornoemd 

1/3 deel. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum Theoderico filio Johannis 

de Gherwen hereditarium censum quinque aude scilde vel valorem 

hereditarie purificatione et pro primo ultra annum ex dicta 3a 

parte. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 08 vr 09-08-1381. 

Theodericus Kijevit beloofde aan Marcelius van der Doeseldonc 40 oude 

                         
56 Zie → BP 1176 f 247r 10 wo 12-03-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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schilden na maning te betalen. 

 

Theodericus Kijevit promisit Marcelio van der Doeseldonc XL aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes supra. 

 

BP 1176 f 215r 09 vr 09-08-1381. 

Jacobus Coptiten zvw Gerardus Coptiten droeg over aan Arnoldus 

Hoernken 50 dobbel geld van Brabant of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan hem beloofd57 door Johannes gnd Jans soen van Hees szv 

Willelmus Mijnnemere. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Gerardi Coptiten L (dg: q) dobbel 

monete Brabantie seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos 

sibi a Johanne dicto Jans soen de Hees genero Willelmi Mijnnemere 

prout in litteris legitime supportavit Arnoldo Hoernken cum 

litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 10 vr 09-08-1381. 

Arnoldus Hoernken beloofde aan voornoemde Jacobus Coptiten 50 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

te betalen. 

 

Arnoldus Hoernken promisit dicto Jacobo Coptiten L Brabant dobbel 

vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 11 vr 09-08-1381. 

Jacobus Stremken ev Katherina, en Johannes Gilijs soen ev Batha, dvw 

Johannes Zeverijns, deden tbv Willelmus Loijer afstand van hun deel 

in (1) goederen gnd ter Braken, in Kerkoerle, tussen Henricus van der 

Hoebraken enerzijds en Johannes gnd Ver Kathelinen soen anderzijds, 

(2) een akker gnd die Hoge Weg, 5 lopen rogge groot, in Kerkoerle, 

tussen Jordanus van Kercoelre enerzijds en kvw een zekere Verleijten 

van Beirct anderzijds, (3) een tuin, gelegen bij de huizinge van 

Woltherus gnd Heren Severijns. Zij, en met hen Albertus zv Albertus 

van Liessot?, beloofden dat Elisabeth dvw voornoemde Johannes 

Zeverijns, afstand zal doen. 

 

Jacobus (dg: Stro) Stremken (dg: Johannes Gilijs soen de 

Steenwijc) maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

Johannes Gilijs soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Bathe 

sue uxoris filiarum (dg: Joh) quondam Johannis Zeverijns (dg: 

super bonis dictis t) super tota parte et omni jure ipsis 

competentibus in bonis dictis ter Braken sitis in (dg: Kers) 

Kercoerle et! inter hereditatem Henrici van der Hoebraken ex uno et 

hereditatem Johannis dicti Ver Kathelinen (dg: ex alio) soen ex 

alio atque in agro terre dicto die Hoeghe Wech quinque lopina 

siliginis mensure de Oerle in semine capiente sito in parochia de 

Kercoerle inter hereditatem Jord[vi?]ni de Kercoelre ex uno et 

hereditatem liberorum quondam dicte Verleijten de Beirct ex alio 

item in orto sito prope domum mansionis Woltheri dicti Heren 

Severijns ut dicebant ad opus Willelmi Loijer hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et promiserunt et cum eo 

#Albertus filius Alberti de Liessot?# quod ipsi Elisabeth filiam 

dicti quondam Johannis Zeverijns (dg: cle) super premissis facient 

renunciare. Testes Sta et Liss datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 12 za 10-08-1381. 

Johannes Cuper droeg over aan de secretaris, tbv het Geefhuis in Den 

                         
57 Zie ← BP 1176 f 194v 07 wo 10-07-1381, belofte van deze 50 dobbel 

op 24-06-1382 te betalen. 
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Bosch, 10 mud rogge en 5 mud gerst, Bossche maat, die Lambertus gnd 

Aelbrechts soen met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) aan hen moet 

leveren, wegens de huur van de hoeve gnd die Hommelheze, behorend aan 

voornoemde Johannes, gelegen in Dinther. 

 

Johannes Cuper decem (dg: mod) modios siliginis et quinque modios 

ordei mensure #de Busco# quos (dg: dictus) Lambertus dictus 

Aelbrechts soen (dg: si) sibi tenebitur in festo purificationis 

proxime scilicet de locacione mansi dicti die Hommelheze 

spectantis ad dictum Johannem siti in parochia de Dijnter (dg: ut 

dicebat #prout in litteris#) supportavit mihi ad opus mense sancti 

spiritus in Busco (dg: cum litteris et jure occacione dicte 

siliginis et ordei). Testes Boud et Scilder datum in festo 

Laurencii. 

 

BP 1176 f 215r 13 za 10-08-1381. 

Voornoemde Johannes Cuper machtigde zijn broer Johannes van Neijnsel 

en Henricus van Krekelhoven, zijn cijnzen, pachten en tegoeden te 

manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Johannes dedit potestatem Johanni de Neijnsel suo fratri et 

Henrico de (dg: Kr) Krekelhoven et eorum alteri monendi suos 

census pacciones et credita et bona sua regendi et defendendi 

usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 14 za 10-08-1381. 

#(dg: Jacobus)#. 

 

BP 1176 f 215r 15 za 10-08-1381. 

Henricus Keijhot beloofde aan Aleijdis van Aken 12 Hollandse dobbel 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Keijhot promisit Aleijdi de Aken XII Hollant dobbel (dg: 
?do) seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 16 za 10-08-1381. 

Jacobus van Eele verkocht aan Johannes zvw Gerardus Vosse een 

lijfrente van 4 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een akker in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerlikhoeven, tussen wijlen 

hr Willelmus van Den Bosch ridder enerzijds en Johannes van Dordrecht 

anderzijds. Verkoper en zijn zoon Jacobus beloofden het onderpand van 

waarde te houden. 

 

Jacobus de Eele legitime vendidit Johanni filio quondam Gerardi 

Vosse vitalem pensionem IIIIor aude scilde solvendam anno quolibet 

ad vitam dicti Johannis purificatione ex quodam agro terre sita in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto (dg: Karh) Kerlichoeven inter 

hereditatem quondam domini Willelmi de Busco militis ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio ut dicebat 

promittentes et cum eo Jacobus eius filius indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et cum dictus Johannes mortuus fuit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 17 za 10-08-1381. 

Johannes van Herzel gaf uit aan hr Johannes van Eijnhouts priester 

alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na erfdeling na 

overlijden van zijn tante Katherina wv Henricus Rover van Kigloe, 

gelegen onder Someren; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en 

thans voor een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, met 
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Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Johannes de Herzel omnes hereditates sibi de morte quondam 

Katherine (dg: uxor) #sue matertere# relicte (dg: olim) quondam 

Henrici Rover de Kigloe successione advolutas quocumque locorum 

infra parochiam de Zoemeren situatas prout huiusmodi hereditates 

ibidem site sunt et dicto Johanni mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cesserunt in 

partem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem domino Johanni 

de Eijnhouts presbitro ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: 

censibus) oneribus dictis onraet annuatim exinde prius de jure 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione IIorum modiorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215r 18 za 10-08-1381. 

Hr Henricus van Herzel priester investiet van Someren gaf uit aan 

Hermannus van Eijndhout 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na 

erfdeling na overlijden van zijn tante Katherina wv Henricus Rover 

van Kigloe, in (1) goederen gnd te Espe, in Bakel, (2) een b-erfcijns 

van 40 schelling (dg: gemeen paijment), (3) een erfrente van 6 

ganzen, op voornoemde goederen te leveren; {215v} de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te 

leveren. 

 

Dominus Henricus de Herzel presbiter investitus de Zoemeren 

octavam partem ?sibi de morte quondam Katherine sue matertere 

relicte quondam Henrici Rover de Kigloe successione advolutam in 

bonis dictis te Espe sitis in parochia de Bakel (dg: cum suis) et 

in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quicumque 

sitis #+# prout huiusmodi octava pars (dg: .. sibi) dicto domino 

Henrico de morte dicti quondam Katherine successione est advoluta 

et sibi mediante divisione prius habita (dg: here) inter ipsum et 

suos in hoc coheredes (dg: s) cessit in partem ut dicebat (dg: 

dedit ad hereditariam paccionem #vendidit) dedit ad hereditariam 

paccionem# Hermanno de Eijndhout (dg: promittens warandiam et 

obligationem ex deponere exceptis oneribus exinde de jure 

solvendis) 

+ et in hereditario censu XL solidorum (dg: communis pagamenti) et 

in hereditario redditu sex ancarum supra dicta bona annuatim 

solvendis. 

 

1176 mf6 C 05 f.215v. 

 in crastino Laurencii: zondag 11-08-1381. 

 Secunda post Laurencii: maandag 12-08-1381. 

 Tercia post Laurencii: dinsdag 13-08-1381. 

 anno LXXXI mensis augusti die XIII: dinsdag 13-08-1381. 

 in die assumptionis beate Marie: donderdag 15-08-1381. 

 in crastino assumptionis: vrijdag 16-08-1381. 

 

BP 1176 f 215v 01 zo 11-08-1381. 

ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: ?censibus oneribus 

annuatim) censibus dominorum fundi annuatim exinde solvendis 

dandis et pro hereditaria paccione II modiorum siliginis mensure 

de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in! 

supra dicta bona tradenda ex dicta octava parte cum suis 

attinentiis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sta et Boud 
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datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 215v 02 zo 11-08-1381. 

Voornoemde hr Henricus droeg voornoemde pacht van 2 mud rogge over 

aan zijn broer Johannes van Herzel. 

 

Dictus dominus Henricus dictam paccionem IIorum modiorum siliginis 

hereditarie supportavit Johanni de Herzel suo fratri promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

(dg: supra datum dominica post Laurencii) #supra#. 

 

BP 1176 f 215v 03 zo 11-08-1381. 

Matheus Snoec verkocht aan Willelmus Vos een n-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen van 

voornoemde verkoper, in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, reeds 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling. 

 

X. 

Matheus Snoec hereditarie vendidit Willelmo Vos hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione ex bonis dicti venditoris 

sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum Engelant ut dicebat 

promittens warandiam et aliam #obligationem# deponere excepto 

hereditario censu XXti solidorum exinde (dg: p) solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 04 zo 11-08-1381. 

Nijcholaus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 05 ma 12-08-1381. 

Jacobus Stephens soen beloofde aan Arnoldus gnd Mersman 43 lichte 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Jacobus Stephens soen promisit Arnoldo dicto Mersman XLIII licht 

scilde etc ad Martini proxime persolvenda. Testes Lonijs et 

Scilder datum secunda post Laurencii. 

 

BP 1176 f 215v 06 ma 12-08-1381. 

Gerardus van Bruggen beloofde aan Zanderus zv Henricus Sanders soen 

van Os 46¾ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Gerardus de Bruggen promisit Zandero filio Henrici Sanders soen de 

Os XLVII Hollant dobbel minus tamen quarta unius dobbel (dg: a) 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 07 ma 12-08-1381. 

Henricus Keijot beloofde aan Henricus zv Reijnerus van Aken 22½ 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Keijot promisit Henrico filio Reijneri de Aken XXIIJ 

Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 08 ma 12-08-1381. 

Ghibo van Eijke beloofde aan Johannes zv Nicholaus Scilder 93 
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Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Ghibo de Eijke promisit Johanni filio Nicholai Scilder nonaginta 

tres Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 09 ma 12-08-1381. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan Willelmus van den Kerchoeve 36 

Hollandse dobbel58 met Kerstmis (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit Willelmo van den Kerchoeve XXXVI Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 10 ma 12-08-1381. 

Johannes van der Heijden beloofde aan Johannes Noijden 50 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes van der Heijden promisit Johanni Noijden L Hollant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Liss et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 215v 11 di 13-08-1381. 

Rodolphus van den Laer beloofde aan Arnoldus gnd Groet Art 78 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Rodolphus van den Laer promisit Arnoldo dicto Groet Art 

septuaginta octo Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Lijss et Scilder datum tercia post 

Laurencii. 

 

BP 1176 f 215v 12 di 13-08-1381. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest en Henricus zv Boudekinus gnd 

Kuijst van Eijndoven beloofden aan Lambertus den Snider 25 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest et Henricus filius 

Boudekini dicti Kuijst de Eijndoven promiserunt Lamberto den 

Snider XXV modios siliginis mensure de Busco ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 13 di 13-08-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 14 di 13-08-1381. 

Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel verkocht aan broeder 

Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfpacht van 6 mud rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een helft met Lichtmis en de 

andere helft met Sint-Jacobus, gaande uit (1) 29 morgen land, in een 

hoeve gnd die Beekse Hoeve, in Oss, welke 29 morgen gelegen zijn 

tussen een gemene weg enerzijds en erfgoederen van de naburen 

anderzijds, (2) 5 morgen land in voornoemde Beekse Hoeve, op 

verschillende plaatsen gelegen, (3) de windmolen van Oss, (4) de 

windmolen in Hees, reeds belast met (a) een b-erfcijns van 20 oude 

groten, (b) een b-erfcijns van 20 pond oude pecunia, gaande uit 

                         
58 Zie → BP 1176 f 248v 11 ma 17-03-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie aan de zoon van de debiteur. 
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voornoemde 29 morgen en 5 morgen, (c) de hertogencijns, gaande uit 

voornoemde molens. Eén brief voor Hermannus en één voor broeder 

Henricus. 

 

Hermannus de Os filius quondam Willelmi de Panhedel legitime 

vendidit fratri Henrico (dg: He) Berwout priori de Porta Celi 

vitalem pensionem (dg: sept) sex modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti fratris Henrici et 

non ultra mediatim purificatione et mediatim Jacobi et in Busco 

tradendam ex viginti novem jugeribus terre ad se spectantibus in 

manso dicto die Beecssche Hoeve sito in parochia de Os que XXIX 

iugera sita sunt inter (dg: communitat) communem plateam ex uno et 

inter hereditates vicinorum ibidem ex alio atque ex quinque 

iugeribus terre ad se specantibus in dicto manso die Beecsche 

Hoeve vocato sitis ibidem in diversis locis atque ex molendino 

venti de Os et ex molendino venti sito in Hees atque ex molitione 

et ceteris juribus et attinentiis dictorum molendinorum venti 

universis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu XX 

grossorum antiquorum et hereditario censu XXti librarum antique 

pecunie ex dictis XXIX et quinque jugeribus et censu domini ducis 

ex dictis molendinis cum suis attinentiis prius solvendis et 

sufficientem facere et mortuus fuerit dictus emptor etc. Testes 

datum supra. (dg: et erunt due) duplicatur et Hermannus habebit 

unam et frater Henricus reliquam. 

 

BP 1176 f 215v 15 di 13-08-1381. 

Hiervan een instrument maken. De onderpanden zullen nimmer belast, 

verkocht of vervreemd worden. Zou verkrijger kosten maken, dan zullen 

die worden vergoed, voorzover ze met twee wettige getuigen kunnen 

worden aangetoond. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Arnoldus Hoernken, Volcquinus Mijs soen en zijn zoon 

Arnoldus. 

 

Et fiet instrumentum ut supra et promisit super habita et habenda 

et fide prestita ad et supra dicta contrapignora numquam 

obligationem facere nec ea in parte vel in toto vendere vel 

alienare quod esse poterit in preiudicium dicti emptoris et qu.... 

[?sem]per dictus emptor dictam pecuniam iuxta continentiam suarum 

litterarum percipiet et levabit et si pro dicta pensione huiusmodi 

(dg: d) expensas fecerit in judicio spirituali vel seculari ... 
?ipsum relevare promisit ut supra prout et in quantum dictus emptor 

huiusmodi dampna et expensas probare poterit per (dg: ve) duos 

legitimos etc. Actum in camera scriptorum presentibus Arnoldo 

Hoernken Volcquino Mijs soen Arnoldo eius filio testibus datum 

anno LXXXI mensis augusti die XIII (dg: die) hora complete. 

 

BP 1176 f 215v 16 do 15-08-1381. 

Ricoldus zv Johannes gnd Ricouds soen van Os, zijn broer Henricus, de 

broers Henricus, Albertus en Rutgherus, kv Johannes van Derenborch, 

en de gezusters Agnes en Elisabeth, dvw Albertus Boc van Litte, 

droegen over aan Albertus gnd Boc zvw voornoemde Albertus Boc van 

Litte alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Bessella dvw Johannes gnd heren Aelbrechts soen van Os. 

 

Ricoldus filius Johannis dicti Ricouds soen de Os Henricus eius 

frater Henricus et Albertus (dg: fre) et Rutgherus fratres liberi 

(dg: pred) Johannis de Derenborch Agnes et Elisabeth sorores filie 

quondam Alberti Boc de Litte cum tutore omnia bona ipsis de morte 

quondam (dg: L) Besselle filie quondam Johannis dicti heren 

Aelbrechts soen #de Os# successione hereditarie advoluta quocumque 
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locorum (dg: infra parochiam de Os) sita ut dicebat hereditarie 

supportaverunt Alberto dicto Boc filio dicti quondam Alberti 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes Sta et Ouden datum 

in die assumptionis beate Marie. 

 

BP 1176 f 215v 17 do 15-08-1381. 

Hr Ricoldus Koc ridder verkocht aan Rodolphus zvw Johannes Vullen 

soen 2 stukken land in Geffen, ter plaatse gnd Ham, (1) tussen 

Henricus Ghiben soen enerzijds en Pontenijer Kepkens soen anderzijds, 

(2) tussen Gerardus van Vladeracken enerzijds en Agnes gnd Meijers 

anderzijds. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles duas pecias terre sitas in parochia de 

Geffen #in loco dicto Ham# quarum una inter hereditatem Henrici 

Ghiben soen ex uno et hereditatem Pontenijer Kepkens soen ex alio 

et alia inter hereditatem Gerardi de Vladeracken ex uno et 

hereditatem (dg: Andree) #Agnetis# dicti Meijers ex alio sunt site 

ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) #hereditarie 

vendidit# Rodolpho filio quondam Johannis Vullen soen (dg: ad ab 

eodem pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto domino Ricoldo ab altero purificatione ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter re) promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Liss et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 18 do 15-08-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde hr Ricoldus 25 Brabantse 

dobbel in de komende maand te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto domino Ricoldo XXV Brabant dobbel 

infra mensem proximam persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 19 do 15-08-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 864, 15-08-1381. 

Voornoemde hr Ricoldus Koc ridder gaf uit aan Rodolphus Lambrechts 

soen een hofstad in Geffen, tussen Agnes gnd Meijers enerzijds en 

Arnoldus Veren Bathen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

voor het eerst over 1 jaar (ma 02-02-1383). 

 

Dictus dominus Ricoldus domistadium situm in pariochia de Geffen 

inter hereditatem Agnetis dicte Meijers ex uno et hereditatem 

Arnoldi Veren Bathen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Rodolpho Lambrechts soen ab eodem pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto domino Ricoldo 

ab altero purificatione #et primo ultra ?annum# et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 215v 20 vr 16-08-1381. 

Rutgerus Pijn van Derenborch droeg over aan Theodericus Mannaert alle 

erfgoederen, die waren van wijlen Hermannus gnd Bolleken, gelegen in 

het gebied van onze hertog. 

 

Solvit 3 plack. 

Rutgerus Pijn de Derenborch omnes hereditates que fuerant quondam 

Hermanni dicti Bolleken quocumque locorum (dg: in parochia de) in 
?territorio domini nostri ducis sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico Mannaert promittens ratam servare. Testes 

Sta et Lonijs datum (dg: s) in crastino assumptionis. 
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BP 1176 f 215v 21 ±vr 16-08-1381. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest: de navolgende erfgoederen, 

gelegen in Geffen, (1) 6 lopen land ter plaatse gnd Krommelaar, 

tussen Batha Loeden enerzijds en erfgoed van de investiet van de kerk 

van Geffen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Geffen primo videlicet sex 

#lo#penas terre sitas in loco dicto Crommelaer inter hereditatem 

Bathe Loeden ex uno et hereditatem investiti ecclesie de Gheffen 

ex alio 

 

1176 mf6 C 06 f.216. 

 in crastino assumptionis: vrijdag 16-08-1381. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 17-08-1381. 

 

BP 1176 f 216r 01 vr 16-08-1381. 

Henricus Tijmmerman van Vucht en Johannes van Geffen van Hijntham zvw 

Goesswinus van Geffen beloofden aan Hermannus van Os zvw Willelmus 

van Panhedel 72½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381) te leveren. 

 

Henricus Tijmmerman de Vucht Johannes de Geffen de Hijntham filius 

quondam Goesswini de Geffen promiserunt Hermanno de Os filio 

quondam Willelmi de Panhedel LXXIIJ modios siliginis mensure de 

Buscho ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et 

Lonijs datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1176 f 216r 02 vr 16-08-1381. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Hermannus 72½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Hermanno LXXIIJ modios siliginis 

dicte mensure ad nativitatis Johannis proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 216r 03 vr 16-08-1381. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Hermannus 72½ mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te 

leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Hermanno LXXIIJ modios siliginis 

dicte mensure a nativitatis Domini proxime ultra annum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 216r 04 vr 16-08-1381. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Hermannus 72½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jan over een jaar te leveren (wo 24-06-

1383). De brief overhandigen aan zijn broer Johannes ........ 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Hermanno LXXIIJ modios siliginis 

a Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. Detur Johanni ....... ....... suo fratri. 

 

BP 1176 f 216r 05 vr 16-08-1381. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Henricus en Johannes 60 

oude schilden met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit dictis Henrico et Johanni LX aude scilde 

a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 216r 06 vr 16-08-1381. 

Godefridus gnd van Beest beloofde aan Jacobus van den Braendonc 11½ 

oude schild met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Godefridus dictus de Beest promisit Jacobo van den Braendonc XIJ 

aude scilt ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 216r 07 vr 16-08-1381. 

Godefridus van Beest zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Gerardus gnd 

Kepken zvw Theodericus Veren Aleiten soen de navolgende erfgoederen, 

gelegen in Geffen, (1) 6 lopen land, ter plaatse gnd Krommelaar, 

tussen Batha gnd Loeden enerzijds en erfgoed van de investiet van de 

kerk van Geffen anderzijds, (2) 1 zester land, tussen Franco Herinc 

enerzijds en Wijnkinus van den Hecke anderzijds, (3) 1 lopen land, 

tussen Ghibo gnd van Loen enerzijds en Petrus van Hees anderzijds, 

(4) 1 zesterzaad land, tussen Johannes van Huesden enerzijds en 

erfgoed gnd een aanweinde anderzijds, (5) 1 zesterzaad land, ter 

plaatse gnd Honderen Boom, tussen Johannes Lanen soen enerzijds en 

Gheza gnd Wouters anderzijds, (6) 1 zesterzaad land, naast het water 

gnd die Runne, tussen Theodericus Writer enerzijds en Aleijdis Broes 

anderzijds, (7) ½ lopen land, ter plaatse gnd die Enge, naast 

Elisabeth dvw Willelmus van den Perre, (8) ½ lopen land, ter plaatse 

gnd die Ham, tussen Rodolphus gnd Bubbe Wijnrics soen enerzijds en 

Johannes van de Dijk anderzijds, (9) 4 lopen land, ter plaatse gnd 

Ham, tussen hr Henricus van Nuwelant enerzijds en Roverus Uden soen 

anderzijds, (10) 1½ lopen land, tussen Johannes Deenkens soen 

enerzijds en Hermannus van Waetselaer anderzijds, (11) 12 lopen land, 

tussen Hermannus van Waetselaer enerzijds en Johannes van Nuwelant 

anderzijds, (12) ½ morgen land, tussen Willelmus van den Perre 

enerzijds en Lambertus Wijnrics soen anderzijds, (13) huis en tuin, 

tussen voornoemde Johannes van Nuwelant enerzijds en Johannes Nesen 

soen anderzijds, (14) 2 hont op de gemeint, tussen voornoemde 

Johannes van Nuwelant enerzijds en Johannes Aben soen anderzijds, 

(15) 3 hont aldaar, tussen Bernardus Ghisellen soen enerzijds en 

Theodericus Peters soen anderzijds, (16) 4 hont, tussen voornoemde 

Hermannus van Waetselaer enerzijds en Johannes gnd Aben soen 

anderzijds, (17) 4 morgen land in Nuland, naast kinderen gnd Cluecs 

kijnder, (18) een stukje heide in Geffen, naast de steeg; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 4 groten aan de investiet van Geffen, (b) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Johannes gnd Berns 

soen, en thans voor (c) een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: scriptum est) {bij haal voor dit contract}. 

Godefridus de Beest filius quondam Willelmi de Beest hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de (dg: Os) Geffen primo videlicet 

sex lopinatas terre sitas (dg: inter hereditatem) in loco dicto 

Crommelaer inter hereditatem Bathe dicte Loeden ex uno et 

hereditatem investiti ecclesie de Geffen ex alio item unam 

sextariatam terre sitam inter hereditatem Franconis Herinc ex uno 

et hereditatem Wijnkini van den Hecke ex alio item lopinatam terre 

sitam inter hereditatem Ghibonis dicti de Loen ex uno et 

hereditatem Petri de Hees ex alio item sextariatam terre sitam 

inter hereditatem Johannis de Huesden ex uno et hereditatem dictam 

een aenweijnde ex alio item sextariatam terre sitam in loco dicto 

Honderen Boem inter hereditatem Johannis Lanen soen ex uno et 

hereditatem Gheze dicte Wouters ex alio item sextariatam terre 

sitam iuxta aquam dictam die Runne inter hereditatem Theoderici 
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Writer ex uno et hereditatem Aleijdis Broes ex alio item dimidiam 

lopinatam terre sitam in loco dicto die Enge (dg: inter 

hereditatem Eli) contigue iuxta hereditatem Elisabeth filie 

quondam Willelmi van den Perre item dimidiam lopinatam terre sitam 

in loco dicto die Ham inter hereditatem Rodolphi dicti Bubbe 

Wijnrics soen ex uno et hereditatem Johannis de Aggere #ex alio# 

item IIIIor lopinatas terre sitas in dicto loco Ham vocato inter 

hereditatem domini Henrici de Nuwelant ex uno et hereditatem 

Roveri Uden soen ex alio item IJ lopinatas terre sitas inter 

hereditatem Johannis Deenkens soen ex uno et hereditatem Hermanni 

de Waetselaer ex alio item XII lopinatas terre sitas inter 

hereditatem Hermanni de W[aet]selaer ex uno et hereditatem 

Johannis de Nuwelant ex alio item dimidium juger terre situm (dg: 

in l) inter hereditatem Willelmi van den Perre ex (dg: alio) uno 

et hereditatem Lamberti Wijnrics soen ex alio item domum et ortum 

sitos inter hereditatem Johannis de Nuwelant predicti ex uno et 

hereditatem Johannis Nesen soen ex alio item duo hont sita supra 

communitatem inter hereditatem dicti Johannis de Nuwelant ex uno 

et hereditatem Johannis Aben soen ex alio item III hont sita 

ibidem inter hereditatem (dg: ..) Bernardi Ghisellen soen ex uno 

et hereditatem Theoderici Peters soen ex alio item IIIIor hont sita 

(dg: h) inter hereditatem dicti Hermanni de Waetselaer ex uno et 

hereditatem Johannis dicti Aben soen ex alio item IIIIor jugera 

terre sita in parochia de Nuwelant (dg: inter here) iuxta 

hereditatem liberorum dictorum Cluecs kijnder (dg: in .) item 

particulam (dg: terre) #merice# sitam in dicta parochia de Geffen 

(dg: inter) #iuxta# stegam (dg: ex uno) ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo dicto (dg: Kep) Kepken filio quondam 

Theoderici Veren Aleiten soen (dg: pro) ab eodem pro IIIIor grossis 

investito de Geffen et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco Johanni dicto Berns soen prius inde 

solvendis dandis atque pro hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum silginis dicte mensure danda dicto Godefrido ab altero 

purificatione Marie et in Busco tradenda promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 216r 08 vr 16-08-1381. 

Willelmus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Pasen en de andere helft 

met Sint-Remigius, gaande uit 4 morgen land van de gemeint van de 

stad Den Bosch, achter Orthen, ter plaatse gnd Orthense Donk. 

 

Willelmus Scilder hereditarium censum IIIIor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim pasce et mediatim Remigii de 4or 

jugeribus terre communitatis oppidi de Busco retro Orthen in loco 

dicto Orthensche Donc ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 216r 09 za 17-08-1381. 

Ghisella wv Willelmus van Hamfelt, haar kinderen Albertus, Willelmus 

en Bruijstinus, Arnoldus Bossche, Gerardus van den Eijkenhovel, 

Willelmus van Baerdwijc en Johannes nzv hr Arnoldus uter Hage 

priester, 4 szv voornoemde Ghisella, droegen over aan Johannes 

Hezeman de goederen gnd Bovenrode, in Sint-Oedenrode, aan voornoemde 

wijlen Willelmus gerechtelijk verkocht door Henricus Stierken als 

procurator van het Geefhuis in Den Bosch. De brief overhandigen aan 

voornoemde Bruijstinus. 

 

Solvit. 

Ghisella relicta quondam Willelmi de Hamfelt cum tutore (dg: Joh) 
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Albertus Willelmus et Bruijstinus eius liberi Arnoldus Bossche 

(dg: ..) Gerardus van den Eijkenhovel Willelmus de Baerdwijc 

Johannes filius naturalis domini (dg: Johannis) #Arnoldi# uter 

Hage presbitri 4 generi dicte Ghiselle bona (dg: que feurant) 

dicta Bovenrode sita in Rode cum attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis vendita dicto quondam Willelmo ab Henrico 

Stierken procuratore mense sancti spiritus in Busco per judicem 

mediante sententia scabinorum etc prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Johanni (dg: Heijman) #Hezeman# cum litteris et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum (dg: et dicti quondam Willelmi) deponere. Testes Sta 

et Ouden datum sabbato post assumptionem. Detur dicto Bruijstino. 

 

BP 1176 f 216r 10 za 17-08-1381. 

Bruijstinus zvw Willelmus van Hamfelt en Johannes nzv hr Arnoldus 

uter Hagen priester droegen over aan Willelmus, zvw voornoemde 

Willelmus van Hamfelt en diens vrouw Ghisella, ¼ deel in een stuk 

land met gebouwen, gnd Jans Seghers Kamp, in Veghel, tussen erfgoed 

gnd Heselaar enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Solvit. 

Bruijstinus filius quondam Willelmi de Hamfelt et Johannes filius 

naturalis domini (dg: Johannis) #Arnoldi# uter Hagen presbitri 

quartam partem ad se spectantem in pecia terre dicta Jans Seghers 

Camp sito in parochia de Vechel inter hereditatem dictam Heselaer 

ex uno et inter communitatem ex alio et in eius edificiis ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Willelmo filio quondam dicti 

Willelmi de Hamfelt ab (dg: ead) eodem et Ghisella eius uxore 
!genito promittentes ratam servare et obligationem ex parte oerum 

deponere. Testes Sta et Ouden datum sabbato post assumptionem. 

 

BP 1176 f 216r 11 za 17-08-1381. 

Johannes zvw Johannes Huge smid schonk aan zijn schoonzoon Ghibo zvw 

Johannes zv Everardus van Hijntham en diens vrouw Katherina dv 

eerstgenoemde Johannes een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Elisabeth van Zonne enerzijds en 

Goesswinus gnd Peerman leerbewerker anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Johannes Huge verkocht door Henricus van Vessem smid, belast met 

cijnzen. Voornoemde Ghibo zal bij de deling van de nalatenschap van 

eerstgenoemde Johannes en diens vrouw Truda dit huis en erf inbrengen 

of daarvoor in de plaats 100 oude schilden. 

 

Johannes filius (dg: Jo) quondam Johannis Huge fabri domum et 

aream sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Elisabeth 

de Zonne et inter Goesswini dicti Peerman frunitoris (dg: ex) 

venditam dicto quondam Johanni Huge ab Henrico de Vessem fabro 

prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam 

Johannis filii Everardi de Hijntham suo genero cum Katherina eius 

uxore filia primodicti Johannis nomine dotis cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem deponere exceptis 

censibus inde solvendis tali condicione si dictus Ghibo ad 

communem divisionem faciendam de bonis que primodictus Johannes et 

Truda eius uxor in eius morte post se relinquent venire voluerit 

extunc dictam domum et aream vel pro ea C aude scilde ad eandem 

divisionem import[a]bit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 C 07 f.216v. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 17-08-1381. 

 Secunda post assumptionem: maandag 19-08-1381. 

 in octavis assumptionis: donderdag 22-08-1381. 
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BP 1176 f 216v 01 za 17-08-1381. 

Leonius van de Kelder droeg over aan de secretaris, tbv Gerardus van 

Berkel, al zijn beesten, varende goed en andere roerende goederen. 

 

Leonius de Penu omnes suas bestias et bona pecoralia et cetera 

eius bona mobilia quocumque locorum sita ut dicebat legitime 

supportavit mihi ad opus Gerardi de Berkel promittens ratam 

servare. Testes Sta et Scilder datum sabbato post assumptionem. 

 

BP 1176 f 216v 02 za 17-08-1381. 

Gertrudis gnd Kemmers en haar dochter Conegundis beloofden aan 

Nicholaus van Stakenborch 20 Hollandse dobbel na maning van 

voornoemde Nicholaus te betalen. 

 

(dg: Truda) Gertrudis dicta Kemmers et (dg: Conn) Conegundis eius 

filia promiserunt Nicholao de Stakenborch XX Hollant dobbel vel 

valorem ad ipsius Nicholai monitionem persolvendos. Testes Boud et 

Ouden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 216v 03 ma 19-08-1381. 

Godefridus gnd Smijt verkocht aan Henricus gnd Neve zvw Johannes van 

Huesden twee kamers59 met ondergrond uit 4 kamers60 met ondergrond, in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar de 

Vismarkt, te weten de twee kamers naast erfgoed van wijlen Johannes 

gnd Lemken, welke twee kamers voornoemde Godefridus in cijns61 

verkregen had van Gerardus Sannen, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Godefridus dictus Smijt duas cameras cum earum fundis de quatuor 

cameris et earum fundis sitis in Busco in vico tendente a vico 

Vuchtensi versus forum piscium videlicet illas duas cameras cum 

earum fundis de dictis quatuor cameris que site sunt iuxta 

hereditatem quondam Johannis dicti Lemken quas duas cameras cum 

earum fundis dictus Godefridus erga Gerardum Sannen ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Henrico dicto 

Neve filio quondam Johannis de Huesden supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem deponere exceptis 

(dg: cens in) censu in dictis litteris comprehenso. Testes Sta et 

Lisscap datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1176 f 216v 04 ma 19-08-1381. 

Henricus Punder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Punder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 05 ma 19-08-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 6¾ Brabantse dobbel 

vandaag over 1 jaar te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: #super habita et habenda# dicto 

venditori VII) super habita et habenda dicto venditori VII Brabant 

dobbel minus quarta parte unius dobbel (dg: ?monit) a data 

presentium ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
59 Zie → BP 1176 f 291r 06 za 24-01-1383, terugverkoop van deze 2 

kamers. 
60 Zie → BP 1176 f 293v 02 vr 13-02-1383, verkoop door Gerardus 

Sannen van 2 andere kamers van deze 4 kamers. 
61 Zie ← BP 1176 f 021r 06 ±do 05-03-1377, Gerardus Zannen treedt op 

in een niet afgewerkte contract. 
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BP 1176 f 216v 06 ma 19-08-1381. 

Theodericus Writer verkocht aan Theodericus Sceijvel een kamp gnd die 

Likendonk, in Schijndel, tussen Godefridus Nuwelaet enerzijds en het 

water gnd die Oude Aa anderzijds, belast met 7½ oude groot. 

 

Theodericus Writer campum dictum die Likendonc situm in parochia 

de Scijnlle inter (dg: hereditatem commune) hereditatem Godefridi 

Nuwelaet ex uno et inter aquam dictam die Aude Aa ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico Sceijvel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis VIIJ antiquis grossis 

inde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 07 ma 19-08-1381. 

Ghibo van Eijke en zijn broer Johannes beloofden aan Gerardus Vucht 1 

last haring met Sint-Michael aanstaande (zo 29-09-1381) in Schonen te 

leveren. Zo niet, dan zullen zij de haring met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382), voor risico van de debiteuren en op kosten van 

voornoemde Gerardus in Den Bosch leveren. 

 

Ghibo de Eijke et Johannes eius frater promiserunt Gerardo Vucht I 

last allecium ad Mijch proxime persolvendum et in Sconen tradendum 

et si non fecerit extunc ipse huiusmodi alleca ad purificationem 

proximam (dg: ex) periculis (dg: dicti Gerardi) dictorum debitorum 

et expensis dicti Gerardi in Busco deliberabunt. Testes Liss et 

Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 08 ma 19-08-1381. 

Hermannus Venbossche beloofde aan Arnoldus van Eijke zvw Henricus 

Posteel 24 nobel met Kerstmis (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

(dg: Ard) Hermannus Venbossche promisit Arnoldo de Eijke filio 

quondam Henrici Posteel XXIIII nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini. Testes Sta et Lonijs datum 2a post (dg: pur) assumptionem. 

 

BP 1176 f 216v 09 ma 19-08-1381. 

Ghisbertus van Maren en Johannes zv mr Wolphardus van Ghijessen 

beloofden aan Ghibo Pels 69 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren et Johannes filius magistri Wolphardi de 

Ghijessen promiserunt Ghiboni Pels LXIX Hollant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 10 do 22-08-1381. 

Ghisbertus van Maren beloofde aan Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghijessen 70 Hollandse dobbel na maning te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren promisit Johanni filio magistri Wolphardi de 

Ghijessen LXX Hollant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

(dg: datum supra) Sta et Scilder datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1176 f 216v 11 do 22-08-1381. 

Johannes gnd Groet gaf uit aan Johannes van Zeghenworp zvw Henricus 

van Zeghenworpe een akker in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die 

Hoge Braak, beiderzijds tussen wijlen voornoemde Henricus van 

Zeghenworpe; de uitgifte geschiedde voor een erfpacht van 12 lopen 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas, ter plaatse gnd Tede, op de 

goederen van eerstgenoemde Johannes Groet te leveren. 
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Johannes dictus Groet agrum terre situm in parochia de Ghestel 

prope Herlaer in loco dicto die Hoge Brake inter hereditatem 

quondam Henrici de Zeghenworpe ab utroque latere coadiacentem ut 

dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam paccionem Johanni (dg: 

filio) de Zeghenworp filio dicti quondam Henrici ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie (dg: P) 

Andree et in (dg: Bussch tradenda in) loco dicto Thede supra bona 

primodicti Johannis Groet tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 12 do 22-08-1381. 

Henricus Scilder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw 

Willelmus van Beest, en Marcelius van der Os szvw voornoemde 

Willelmus van Beest met hun goederen. 

 

Henricus Scilder omnes et singulas vendiciones et alienaciones 

factas ab Henrico Godefrido et Willelmo liberis quondam Willelmi 

de Beest et a Marcelio van der Os genero dicti quondam Willelmi de 

Beest seu ab eorum altero cum suis bonis seu bonis alterius 

eorundem ut dicebat calumpniavit. Testes Sta et Lijsscap datum 

supra. 

 

BP 1176 f 216v 13 do 22-08-1381. 

Johannes Spijerinc zvw Walterus Spijerinc van Dijnter maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Walramus zvw hr 

Johannes van Benthem met zijn goederen. 

 

Solvit. 

Johannes Spijerinc filius quondam Walteri Spijerinc de Dijnter 

omnes vendiciones et alienaciones factas a Walramo filio quondam 

domini Johannis de Benthem cum suis bonis calumpniavit. Testes Sta 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 14 do 22-08-1381. 

Alardus zv Johannes Spijerinc van Heeswijc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Walramus zvw hr Johannes 

van Benthem ridder met zijn goederen. 

 

Solvit. 

Alardus filius (dg: quondam) Johannis Spijerinc de Heeswijc omnes 

vendiciones et alienaciones factas a Walramo filio quondam (dg: 

Jo) domini Johannis de Benthem militis cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 15 do 22-08-1381. 

Ghibo zvw Hermannus Bac droeg over aan Paulus gnd Bits soen van Os en 

diens vrouw Elizabeth dvw Franco gnd Scoenmaker een b-erfcijns van 40 

schelling geld, aan hem overgedragen door Willelmus van Bucstel zvw 

Johannes zvw voornoemde Franco gnd Scoenmaker. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac hereditarium censum XL solidorum 

monete (dg: venditum) supportatum sibi a Willelmo de Bucstel filio 

quondam Johannis filii quondam Franconis dicti (dg: Scoem) 

Scoenmaker prout in litteris hereditarie supportavit Paulo dicto 

Bits soen de Os et Elizabeth eius uxori filia dicti quondam 

Franconis cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 16 do 22-08-1381. 

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

Scoenmaker verkochten aan Ghibo zvw Hermannus Bac leerbewerker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

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

Middelrode, over de brug, tussen wijlen Bertha gnd Els enerzijds en 

het water gnd die Aa anderzijds, reeds belast met 4 penning, (2) een 

stukje land met gebouwen, in Hintham, tussen Henricus van Engelant 

enerzijds en Heijlwigis Coppen anderzijds, dit stukje reeds belast 

met een b-erfpacht van 1 zester rogge en een b-erfcijns van 40 

schelling geld. 

 

Paulus dictus Bits soen de Os maritus legitimus ut asserebat 

Elizabeth eius uxoris filie quondam Franconis dicti Scoenmaker et 
!cum dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore hereditarie 

vendiderunt Ghiboni filio quondam Hermanni Bac frunitoris 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione ex domo et orto sito in 

parochia de Berlikem in loco dicto Middelrode ultra pontem inter 

hereditatem Berthe (dg: quondam) quondam dicte Els ex uno et inter 

aquam dictam die Aa ex alio atque (dg: ex domo et orto) ex 

particula (dg: h) terre sita in Hijntam inter hereditatem Henrici 

de Engelant ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Coppen ex alio 

et ex edificiis in dicta particula terre consistentibus ut 

dicebant promittentes indivisi cum tutore #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis ex dictis domo et orto et hereditaria paccione unius 

sextarii siliginis et hereditario censu XL solidorum monete ex 

dicta particula terre prius solvendis et super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 17 do 22-08-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Johannes Bergher zvw Johannes 

Vullen soen een huis en tuin in Geffen, tussen Hilla Pauwels 

enerzijds en Batha wv Matheus Posteel anderzijds. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles domum et ortum sitos in parochia de 

Gheffen inter hereditatem (dg: here) Hille Pauwels ex uno et inter 

hereditatem Bathe relicte quondam Mathei Posteel ex alio ut dcebat 

hereditarie vendidit Johanni Bergher filio quondam Johannis Vullen 

soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Vere et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 216v 18 do 22-08-1381. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf6 C 08 f.217. 

 in vigilia Bartholomei: vrijdag 23-08-1381. 

 in die Bartholomei: zaterdag 24-08-1381. 

 secunda post Bartholomei: maandag 26-08-1381. 

 

BP 1176 f 217r 01 vr 23-08-1381. 

Johannes, Godeldis en Hedeldis, kvw Jacobus gnd Melijs soen, 

verkochten aan Paulus zv Jacobus (1) 1 morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd die Ham, tussen Marcelius gnd van Hoelen enerzijds en 

voornoemde Paulus zv Jacobus anderzijds, (2) een stuk land gnd die 
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Maarsemere, in Maren, naast Vastradus van Berkel, (3) 4 hont land in 

Maren, tussen Johannes van Os enerzijds en Henricus Gegel anderzijds, 

(4) ½ morgen land aldaar, tussen een gemene steeg enerzijds en wijlen 

Petrus van de Steenweg anderzijds, (5) 1 morgen land aldaar, ter 

plaatse gnd die ?Lang Morgen, tussen wijlen Johannes Luken enerzijds 

en voornoemde Paulus zv Jacobus anderzijds, (6) 1 morgen land en 1 

hont land, met een eiland gnd Rijswert, in Maren, ter plaatse gnd dat 

Rode Land, tussen Nicholaus zv Agnes enerzijds en voornoemde Paulus 

anderzijds, (7) 1 hont 93 roeden aldaar, in een groot eiland, tussen 

Nicolaus gnd Coel Hillen soen enerzijds en erfg vw Willelmus van 

Kessel anderzijds, (8) 2 hont land in Maren, naast de sluis van 

Gewande, tussen voornoemde wijlen Johannes Luweke enerzijds en de 

dijk anderzijds, met wilgen, (9) een hofstad in Maren, tussen 

voornoemde Paulus enerzijds en erfg gnd Ebkens erfgename anderzijds, 

(10) ½ morgen land in Maren, ter plaatse gnd die Ham, beiderzijds 

tussen wijlen Johannes van Berkel, belast met dijken, sloten, 

sluizen, waterlaten, cijnzen an andere lasten. Hun broer Amelius 

minderjarige zvw voornoemde Jacobus zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

Johannes Godeldis et Hedeldis liberi quondam Jacobi dicti Melijs 

soen cum tutore unum juger terre situm in parochia de Maren in 

loco dicto die Ham inter hereditatem Marcelii dicti de Hoelen ex 

uno et hereditatem Pauli filii Jacobi ex alio atque peciam terre 

dictam die Maerschemere (dg: inter h) sitam in dicta parochia (dg: 

inter) #iuxta# hereditatem Vastradi de Berkel atque (dg: d) IIIIor 

hont terre sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis de Os 

ex uno (dg: et h) et hereditatem Henrici Gegel ex alio item 

dimidium iuger terre situm ibidem inter communem stegam ex uno et 

hereditatem quondam Petri de Lapidea Via ex alio item unum juger 

terre situm ibidem (dg: inter hereditatem Johannis Luwe ex) in 

loco dicto die ?Lang Mergen inter hereditatem quondam Johannis 

Luken ex uno et hereditatem predicti Pauli filii Jacobi ex alio 

item I juger terre et unum hont terre #cum insula dicta Rijswert 

ad ea? competente# sita in dicta parochia in loco dicto dat Rode 

Landt inter hereditatem Nicholai filii Agnetis ex uno et 

hereditatem dicti Pauli ex alio item unum hont et nonaginta tres 

virgatas sitas ibidem in magna insula inter hereditatem Nicolai 

dicti Coel Hillen soen ex uno et hereditatem heredum quondam 

Willelmi de Kessel ex alio item (dg: IIIIor hont terre) duo hont 

terre sita in dicta parochia iuxta slusam de Gewanden inter 

hereditatem dicti quondam Johannis Luweke ex uno et inter aggerem 

ex alio cum salicibus in eisdem stantibus item domistadium situm 

in dicta parochia (dg: d) inter hereditatem dicti Pauli ex uno et 

hereditatem heredum dicti Ebkens erfgename ex alio (dg: ut d) item 

dimidium iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto (dg: H) 

die Ham inter hereditates quondam Johannis de Berkel ex utroque 

latere ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Paulo filio 

Jacobi promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus fossatis slusis aqueductibus ad premissa 

spectantibus et censibus et ceteris oneribus exinde solvendis et 

faciendis et promiserunt quod ipsi Amelium filium dicti quondam 

Jacobi eorum fratrem dum ad annos pervenerit super premissis ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Lonijs et Vere 

datum in vigilia (dg: Jacobi) Bartholomei. 

 

BP 1176 f 217r 02 vr 23-08-1381. 

Johannes gnd Wijflit verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus Wijflit prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 217r 03 vr 23-08-1381. 

Nicholaus van Dueren droeg over aan Petrus zv Boudewinus gnd Hoet van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van Arnoldus van den 

Venne, welke pacht aan hem was overgedragen door voornoemde 

Boudewinus gnd Hoet van Bijnderen. 

 

Nicholaus de Dueren hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis bonis Arnoldi van den Venne 

quocumque locorum consistentibus sive sitis supportatam sibi a 

Boudewino dicto Hoet de Bijnderen prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro filio dicti Boudewini (dg: prout in litteris) 

simul cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 217r 04 vr 23-08-1381. 

Hr Ricoldus Koc ridder verkocht aan Wolterus van Oekel een stuk land 

in Geffen, tussen voornoemde Wolterus enerzijds en Franco Herinc zv 

Johannes Kael anderzijds. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles peciam terre sitam in parochia de 

Geffen inter hereditatem Wolteri de Oekel ex uno et hereditatem 

Franconis Herinc filii Johannis Kael ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Woltero promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lonijs et Vere datum in vigilia 

Bartholomei. 

 

BP 1176 f 217r 05 vr 23-08-1381. 

Johannes van Ouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ouden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217r 06 vr 23-08-1381. 

Theodericus Bathen soen beloofde aan Nicholaus Scilder en Egidius 

Boijen 25 Brabantse dobbel vandaag over een jaar te betalen. 

 

Theodericus Bathen soen promisit Nich Scilder et Egidio Boijen vel 

eorum alteri XXV Brabant dobbel a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes (dg: Lonijs) Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 217r 07 vr 23-08-1381. 

Arnoldus van Haenwijc verkocht aan Wolterus van Oekel, tbv Johannes 

pottenbakker, een n-erfcijns van 6 pond geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit de helft van een erfgoed gnd dat Dode Broek, in Gestel bij 

Herlaer, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met een cijns aan de heer van Perwijs. 

 

Arnoldus de Haenwijc hereditarie vendidit Woltero de Oekel ad opus 

Johannis tornatoris hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie pasce ex (dg: hereditate dicta) medietate 

(dg: h) ad se spectante hereditatis dicte dat Dode Broec site in 

parochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem dicti Arnoldi 

ex uno et (dg: hereditatem) inter communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem excepto censu 

domini de Pereweis promittes sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 217r 08 vr 23-08-1381. 

Hr Theodericus Rover beloofde aan Rodolphus van den Grave, Rodolphus 

uijter Hage en Berisius bakker 100 mud goede rogge van dit jaar, 
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Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te 

leveren. 

 

Dominus Theodericus Rover promisit Rodolpho van den Grave Rodolpho 

vijter Hage et Berisio pistori centum modios (dg: sil) bone 

siliginis istius anni mensure de Busco ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Vere et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 217r 09 vr 23-08-1381. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde hr Theodericus 124 gulden 

pieter en 8 plakken met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1381) te 

betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt dicto domino Theoderico C #et XXIIII# gulden 

peter et VIII placken vel valorem in auro ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217r 10 za 24-08-1381. 

Henricus van Lent beloofde aan de secretaris, tbv jkvr Mabelia wv 

Gerardus Vos, gedurende 5 jaar, elk jaar met Kerstmis, 23 oude 

schilden te betalen. Voornoemde Henricus zal tussen nu en Sint-

Martinus over 4 jaar (za 11-11-1385) (1) 5 morgen land van voornoemde 

jkvr Mabelia, in Lithoijen, ter plaatse gnd Hillen Broek, (2) 2 

morgen 1½ hont land aldaar, ter plaatse gnd Eerseter?, (3) 1½ stukje 

land gnd Anderhalve Weide, ter plaatse gnd Kort Weiden, (4) 8 hont 

land, ter plaatse gnd Poedelaar, (5) 1 hont land, ter plaatse gnd die 

Enge, (6) 1 morgen land, ter plaatse gnd Mertens Hoeve, in 2 plaatsen 

aldaar, onderhouden van dijken en al het oude werk. 

 

Henricus de (dg: ?Loet) #Lent# promisit super omnia mihi ad opus 

domicelle Mabelie relicte quondam Gerardi Vos XXIII aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime futurum #et pro secundo ultra annum# 

persolvenda atque ad spacium (dg: quatuor) #quinque# annorum 

jamdictum festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio 

subsequentium anno quolibet dictorum (dg: 4or) #quinque# annorum 

XXIII aude scilde ad festum nativitatis Domini persolvenda et 

promisit dictus Henricus quod ipse quinque jugera terre dicte 

domicelle Mabelie sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto 

Hillen Broec atque duo jugera unum et dimidium hont terre sita 

ibidem in loco dicto Eerseter? item unam et dimidiam particulas 

terre dictas Anderhalve Weijden sitas in loco dicto Cort Weijden 

item octo hont terre sita in loco dicto Poedelaer item unum hont 

terre situm in loco dicto die Enge prout ibidem est situm item 

unum juger terre situm in loco dicto Mertens Hoeve in duobus locis 

ibidem ut dicebat infra hinc et festum beati Martini proxime et a 

dicto festo beati Martini proxime futuro ad spacium #quinque# 4or 

annorum deinceps sequentium ab omnibus aggeribus et ab omni opere 

antiquo dicto communiter aude wercke ad has de jure spectantibus 

in bona disposicione tenebit. Testes Sta et Vere datum in die 

Bartholomei. 

 

BP 1176 f 217r 11 za 24-08-1381. 

Aleijdis wv Gerardus Mostaert verklaarde dat Ludovicus van Kessel, 

namens hr Ricoldus Koc, negen achterstallige jaren betaald heeft van 

een b-erfcijns van 7 pond geld, die zij beurt uit goederen gnd 

Blekkers. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi Mostaert recognovit sibi 

Ludovicum de Kessel ex parte domini Ricoldi Koc persolvisse (dg: 

de hereditario censu .. de hereditario censu) #satisfecisse# de 

arrastagiis sibi de novem annis deficientibus scilicet occacione 
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hereditarii census VII librarum monete quem annuatim solvendum 

habet in bonis dictis (dg: B..) Bleckers. Testes Sta et (dg: Vere 

dat) Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 217r 12 za 24-08-1381. 

Voornoemde Ludovicus beloofde aan voornoemde Aleidis 32 zware gulden 

met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dictus Ludovicus promisit dicte Aleidi XXXII zwaer gulden vel 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217r 13 ma 26-08-1381. 

Willelmus zv Andreas van Oerscot, zijn zoon Andreas, Paulus zv 

Johannes Lemmens soen en Henricus zv Willelmus van den Velde 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 60 Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen, op straffe van 6. 

 

Willelmus filius Andree de Oerscot Andreas eius filius Paulus 

filius Johannis Lemmens soen et Henricus filius Willelmi van den 

Velde promiserunt Ph Jozollo etc LX scuta Francie ad Martini 

proxime persolvenda pena VI. Testes Sta et Scilder datum secunda 

post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 217r 14 ma 26-08-1381. 

Johannes Walsch van Oerscot, Theodericus zv Cristianus van den 

Hoevel, Henricus Hacken soen en Johannes Rike beloofden aan Philippus 

Jozollo 60 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1381) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Walsch de Oerscot Theodericus filius Cristiani van den 

Hoevel Henricus (dg: de) Hacken soen et Johannes Rike promiserunt 

Ph Jozollo XL scuta Francie ad Martini proxime persolvenda pena 

IIII. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 C 09 f.217v. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 26-08-1381. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 28-08-1381. 

 in festo decollationis Johannis baptiste: 

   donderdag 29-08-1381. 

 

BP 1176 f 217v 01 ma 26-08-1381. 

Theodericus van Loe zv Willelmus gnd des Prochiaens verkocht aan 

Theodericus zv Lambertus van Ghilse 2 lopen roggeland, in Beek, ter 

plaatse gnd Westerwijker Akker, tussen Bertha van Westerwijc 

enerzijds en Jacobus van Helvoert anderzijds, belast met 14 zwarte 

tournosen aan kleine penningen aan de investiet van de kerk van Beek. 

De brief overhandigen aan Theodericus van der Wagen. 

 

Solvit totum. 

Theodericus van Loe filius (dg: q) Willelmi dicti des Prochiaens 

duas lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Beke in loco 

dicto Westerwiker Acker inter hereditatem Berthe de Westerwijc ex 

uno et hereditatem Jacobi de Helvoert ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico filio Lamberti de Ghilse 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XIIII 

nigris Turonensibus parvorum denariorum (dg: .. p) investito 

ecclesie de Beke inde solvendis. Testes Veer et Ouden datum 

secunda post Bartholomei. Detur Theoderico van der Wagen. 
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BP 1176 f 217v 02 ma 26-08-1381. 

Ancelmus van Tulden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ancelmus de Tulden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 03 ma 26-08-1381. 

Voornoemde Theodericus van Loe zv Willelmus gnd des Prochiaens 

verkocht aan Ghibo zvw Theodericus van Loe het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn grootvader Theodericus van Loe 

voornoemd, in (1) een beemd gnd die Hage, in Beek, tussen Johannes 

van Spulle enerzijds en een weg gnd die Hage Weg anderzijds, (2) ½ 

bunder aldaar, tussen voornoemde Johannes van Spul enerzijds en 

Johannes gnd Sleddens anderzijds, belast met een cijns aan de rector 

van het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Beek. De brief 

overhandigen aan Theodericus van der Wagen. 

 

Solvit totum. 

Dictus Theodericus venditor totam partem et omne jus sibi (dg: 

competentes) #de morte quondam Theoderici van Loe sui avi 

successione hereditarie advolutas# in prato dicto die Hage sito in 

parochia de Beke inter hereditatem Johannis de Spull[e] ex uno et 

inter viam dictam die Hage Wecht ex alio (dg: ut dicebat .) atque 

in dimidio bonario sito ibidem inter hereditatem Johannis de Spul 

predicti ex uno et hereditatem Johannis dicti Sleddens ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghiboni filio dicti quondam (dg: de) 

Theoderici de Loe promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu (dg: altari) rectori altaris sancte Katherine siti 

in ecclesia de Beke inde solvendo. Testes datum supra. Detur 

Theoderico van der Wagen. 

 

BP 1176 f 217v 04 ma 26-08-1381. 

Ancelmus van Tulden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ancelmus de Tulden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 05 ma 26-08-1381. 

Willelmus Mijnnemere verkocht aan Heilwigis Spikers een erfpacht van 

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

gaande uit een kamp van verkoper, 10 morgen groot, ter plaatse gnd 

Vughtbroek, tussen Henricus Goes enerzijds en Jutta van den Aker 

anderzijds, reeds belast met 5 pond geld aan de stad Den Bosch. 

Voornoemde Willelmus mag deze pacht vestigen op een erfgoed, binnen 3 

mijl van de stad Den Bosch. 

 

Willelmus Mijnnemere hereditarie vendidit (dg: Willelmo Mij) 

Heilwigi Spikers (dg: hereditarium censum) hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex campo dicti venditoris X 

jugera terre continente sito in loco dicto Vuchtbroec inter 

hereditatem Henrici Goes ex uno et hereditatem Jutte van den Aker 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quinque libris monete oppido de Busco prius 

solvendis promisit sufficientem facere tali condicione quod cum 

dictus Willelmus dictam paccionem ad hereditatem infra tria 

miliaria ab oppido de Busco sitam assignaverit et sic firmaverit 

etc extunc dictus Willelmus et eius cetera bona a solucione dicte 

paccionis quiti erint. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 217v 06 ma 26-08-1381. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 07 wo 28-08-1381. 

Godefridus van Zoemeren en Johannes van Swartbroec de jongere 

beloofden aan Philippus Jozollo 18 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (ma 11-11-1381; 3+30+31+11=75 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Godefridus de Zoemeren et Johannes #de# Swartbroec junior 

promiserunt Philippo Jozollo XVIII aude scilde Francie ad Martini 

proxime persolvenda sub pena II. Testes Sta et Ouden datum quarta 

post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 217v 08 wo 28-08-1381. 

Rutgherus Pijn van Derenborch ev Hilla dvw Johannes Aelbrechts soen 

van Os enerzijds en Albertus Buc van Lijt, voor zich en voor zijn 

broers en zusters en voor kinderen {niet afgewerkt contract}. 

 

Rutgherus Pijn de Derenborch maritus et tutor legitimus Hille sue 

uxoris filie quondam Johannis Aelbrechts soen de Os ex una et 

Albertus Buc de Lijt pro se et suis fratribus et sororibus et pro 

liberis .. 

 

BP 1176 f 217v 09 wo 28-08-1381. 

Albertus Buc van Lijt beloofde aan Rutgherus Pijn van Derenborch en 

diens vrouw Hilla dvw Johannes Albrechts soen een lijfrente van 8 

lichte schilden, 12 Dordrechtse pakken voor 1 schild gerekend, een 

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

het eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382), gaande uit al zijn 

goederen. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Albertus Buc de Lijt promisit super omnia se daturum et soluturum 

Rut Pijn de Derenborch et Hille sue uxori filie quondam Johannis 

Albrechts soen vitalem pensionem octo licht scilde scilicet XII 

Dordrecht #pl# pro scilt computato #seu valore# mediatim Johannis 

et mediatim Domini et pro primo termino nativitatis Johannis 

proxime ex omnibus suis bonis et alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 10 wo 28-08-1381. 

De broers Rijcoldus en Henricus, kvw Johannes gnd Rijcouds soen, 

beloofden aan Rutgherus Pijn van Derenborch en diens vrouw Hilla dvw 

Johannes Albrechts soen een lijfrente van 8 lichte schilden, 12 

Dordrechtse pakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met 

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

aanstaande (di 24-06-1382), gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Rijcoldus et Henricus fratres liberi quondam Johannis dicti 

Rijcouds soen promiserunt indivisi super omnia tantum eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 11 wo 28-08-1381. 

De broers Rutgherus en Albertus, kv Johannes van Derenborch, 

beloofden aan Rutgherus Pijn van Derenborch en diens vrouw Hilla dvw 

Johannes Albrechts soen een lijfrente van 8 lichte schilden, 12 

Dordrechtse pakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met 

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

aanstaande (di 24-06-1382), gaande uit al hun goederen. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 
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Rut et Albertus fratres liberi (dg: quondam) Johannis de 

Derenborch promiserunt indivisi super omnia (dg: ..) tantum eodem 

modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 12 wo 28-08-1381. 

Jordanus van Hoculem gaf uit aan Philippus van Boningen den Mesmaker 

zijn voorhuis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Henricus Scilder enerzijds en een weg behorend aan voornoemde 

Jordanus, samen met de osendrup van Gerardus zv Henricus Vulde 5 voet 

minus 3 vingers breed, anderzijds, welk voorhuis met erf 89½ voet 

lang is, af te meten vanaf de Orthenstraat achterwaarts; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 5 pond 

geld, en thans voor (3) een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te 

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

met Kerstmis over 1 jaar (do 25-12-1382). Voornoemde Jordanus en 

Philippus zullen voornoemde weg, die achterwaarts loopt tot aan het 

gemene water, de trap aan het eind van die weg, de beerput daar bij 

het water, en de poort van voornoemde weg naast de Orthenstraat 

gezamenlijk gebruiken en onderhouden. 

 

Jordanus de Hoculem domum suam anteriorem et aream sitam (dg: ib) 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem #Henrici# Scilder ex 

uno et inter (dg: hereditatem) viam ibidem ad dictum Jordanum 

spectantem (dg: ex alio) que via cum stillicidio (dg: di) Gerardi 

filii Henrici Vulde continet in latitudine quinque pedatas minus 

tribus digitis ex alio et que domus anterior et area continet in 

longitudine octuaginta novem et dimidiam pedatas mensurando a 

predicto vico retrorsum ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

(dg: Theoderico) #Philippo# de Boningen den Mesmaker ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini annuatim ex primodicta 

domo et area et via de jure solvendo et pro hereditario censu 

quinque librarum monete (dg: dan) annuatim exinde solvendo dandis 

etc atque pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi 

ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo 

termino a nativitatis Domini proxime ultra annum ex premissa 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione annexa quod dicti Jordanus et (dg: 

Theodericus) #Philippus# dicta via (dg: communiter perpetu) 

tendente a dicto vico retrorsum usque ad aquam communem atque 

gradu consistente ad finem dicte vie (dg: supra ..) iuxta dictam 

(dg: viam) #....# et cloaca consistente ibidem iuxta dictam aquam 

et porta consistente (dg: in) in p..... dicte vie iuxta (dg: 

communem) dictum vicum perpetue communiter utentur et fruentur et 

perpetue in bona disposicione sub eorum communibus expensis 

tenebunt et observabunt ut ipsi promiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 13 wo 28-08-1381. 

Zibertus van Hoculem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zibertus de Hoculem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 14 wo 28-08-1381. 

Voornoemde Philippus beloofde aan voornoemde Jordanus 20 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Philippus promisit super omnia dicto (dg: Joh) Jordano XX 

Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 217v 15 wo 28-08-1381. 

Voornoemde Philippus beloofde aan voornoemde Jordanus 20 Brabantse 
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dobbel met Sint-Jan over 1 jaar (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus Philippus promisit super omnia dicto Jordano XX Brabant 

dobbel a nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 16 do 29-08-1381. 

Lambertus zvw Lambertus van den Yvenlaer verkocht aan Arnoldus van 

den Steen een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft in een huis, erf, tuin 

en stuk beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Poeldonk, tussen erfgoed gnd die Gemein Poeldonk enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) de helft in 7 hont land aldaar, tussen 

Jacobus Lijsbetten Arts soen enerzijds en erfgoederen gnd die Gemein 

Buenre anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Lamberti van den Yvenlaer hereditarie 

vendidit Arnoldo van den Steen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex medietate ad dictum (dg: sp) 

venditorem spectante in domo area orto et pecia prati sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Poeldonc inter 

hereditatem dictam die Ghemeijn Poeldonc ex uno et inter (dg: h) 

communem plateam ex alio atque ex medietate ad se spectante in 

septem hont terre sitis ibidem inter hereditatem Jacobi Lijsbetten 

Arts soen ex uno et inter hereditates dictas die Ghemeijn Buenre 

ex alio ut dicebat (dg: he) promittens warandiam et aliam 

obligationem (dg: obligationem) deponere excepto censu domini 

ducis et promisit sufficientem facere. Testes Lonijs et Scilder 

datum in festo decollacionis sancti Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 217v 17 do 29-08-1381. 

Henricus zvw Henricus gnd Marcelijs soen de jongere vleeshouwer 

verkocht aan Johannes van Best een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

een helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, 

voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382), gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Andreas Mol enerzijds en erfgoed van Johannes van Driel anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling 

oude pecunia, en een erfcijns van 30 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Marcelijs soen junioris 

#carnifex# hereditarie vendidit Johanni de Best hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim pasce et 

mediatim Remigii et primo termino pasce #proxime# ex domo et area 

sita in Busco in vico (dg: ecclesie) Orthensi inter hereditatem 

Andree Mol ex uno et inter hereditatem Johannis de Driel ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et #questionem prxomitatis et# 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu X solidorum antique pecunie et hereditario censu 

XXXta solidorum communis pagamenti exinde prius solvendis ut 

dicebat promisit super omnia sufficientem facere. Testes Boud et 

Scilder datum in festo decollacionis Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 217v 18 do 29-08-1381. 

Willelmus zv Willelmus Loijer, gemachtigd door hr Arnoldus Loijer 

priester zvw Willelmus Loijer de oudere, maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde wijlen 

Willelmus de oudere verworven had van Ludovicus gnd Lode zvw Henricus 

gnd Zoerghe van Oesterwijc, en die nu aan voornoemde hr Arnoldus 
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behoort. 

 

Willelmus filius Willelmi Loijer potens factus a domino Arnoldo 

Loijer presbitro filio quondam Willelmi Loijer senioris 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete quem dictus 

quondam Willelmus senior erga Ludovicum dictum Lode filium quondam 

Henrici dicti Zoerghe de Oesterwijc acquisiverat et quem nunc ad 

dictum (dg: Art) dominum Arnoldum spectare dicebat monuit de 

tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 19 do 29-08-1381. 

Voornoemde Willelmus zv Willelmus Loijer, gemachtigd door hr Arnoldus 

Loijer priester zvw Willelmus Loijer de oudere, maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 schelling, 1 groot 

Tournoois voor 16 penning gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan voornoemde wijlen Willelmus Loijer de oudere verkocht 

door Jacobus zvw Copkinus gnd Aven sone, welke nu aan voornoemde hr 

Arnoldus behoort. 

 

Dictus Willelmus ut supra hereditarium censum X solidorum grosso 

Turonensi denario pro sedecim denariis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris venditum dicto quondam Willelmo Loijer 

seniori a Jacobo filio quondam Copkini dicti Aven sone prout in 

litteris et quem censum nunc ad dictum dominum Arnoldum spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 217v 20 do 29-08-1381. 

Walterus zvw Walterus van Oerle gaf uit aan Arnoldus zvw Goeswinus 

van Ekart een tuin in Zeelst, ter plaatse gnd Klein Eindhoven, tussen 

erfgoed gnd die Beekakker enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de nabuurcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 1 lopen raapzaad, maat van Oerle, en 1 kapoen, met 

Lichtmis op voornoemde tuin te leveren, voor het eerst over een jaar 

(ma 02-02-1383). 

 

Extraneus solvit V denarios. 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle quendam ortum situm in 

parochia de Zeelst in loco dicto Cleijn Eijndoven inter 

hereditatem dictam die Beecacker ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Arnoldo filio 

quondam Goeswini (dg: van den) #de# Ekart ab eodem hereditarie 

possidendum #pro (dg: uno gr) censibus vicinorum exinde solvendis 

dandis# pro hereditaria paccione unius lopini (dg: siliginis) 

seminis raparum (dg: et unius) mensure de (dg: Zeelst) Oerle et 

unius caponi danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo 

termino ultra annum #et supra dictum ortum tradenda# ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 C 10 f.218. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 218r 01 do 29-08-1381. 

Theodericus Splijttaf en Johannes gnd Henrics soen uijt Vinckel 

beloofden aan vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle 57 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381), en 16 

pond geld met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Theodericus Splijttaf et Johannes dictus Henrics soen uijt Vinckel 

promiserunt domine Ermgardi filie quondam Arnoldi de Waderle LVII 

modios siliginis mensure de Busco ad Martini proxime (dg: 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

153 

persolvendos testes Boud) et sedecim libras monete nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Boud et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 02 do 29-08-1381. 

Boudewinus gnd Arts Ghenen soen droeg over aan zijn broer Everardus ½ 

bunder beemd62, ter plaatse gnd op die Dungen, aan hem overgedragen 

door Everardus gnd van den Water. 

 

Solvit 3 plack. 

Boudewinus dictus Arts Ghenen soen dimidium bonarium prati situm 

locum dictum optie Dungen supportatum sibi ab Everardo dicto van 

den Water prout in litteris hereditarie supportavit Everardo 

fratri dicto Boudewino cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 218r 03 do 29-08-1381. 

Everardus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen droeg over aan zijn broer 

Boudewinus 3/8 deel in een huis en tuin, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen de gemene weg enerzijds en 

voornoemde Boudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Everardus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen tres octavas 

partes ad se spectantes in domo et orto sitis infra libertatem 

oppidi de Busco supra locum dictum Donghen inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem Boudewini filii dicti Arnoldi quondam 

Ghenen soen ex alio scilicet dividendo dictos domum et ortum in 

octo partes equales 3 ex hiis ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Boudewino fratri suo promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 04 do 29-08-1381. 

Henricus Raet beloofde aan Hadewigis gnd Sceijnckel 40 Hollandse 

dobbel, 42½ Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Hadewigi dicte Sceijnckel XL Hollant dobbel 

(dg: ad seu) scilicet XLII et dimidium Hollant placken pro 

quolibet (dg: Holl) dobbel computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 05 do 29-08-1381. 

Johannes gnd Ghiben soen van der Ac verkocht aan Lambertus van Huelt 

(1) het deel dat Gerardus zvw Gerardus gnd Udekens soen had in een 

beemd gnd Buedel Broek, in Gestel bij Herlaer, bij Zegenworp, (2) een 

stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Huelt, tussen Margrieta Snobben 

enerzijds en Lambertus van Huelt anderzijds. 

 

Johannes dictus Ghiben soen van der Ac totam partem quam Gerardus 

filius #quondam# Gerardi dicti Udekens soen habuit in prato dicto 

Buedel Broec sito in parochia de (dg: de) Ghestel prope Herlaer 

prope Zeghenworpe cum suis attinentiis universis atque peciam 

terre sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum Huelt cum suis 

attinentiis inter hereditatem (dg: Willelmi Ab Aben Aben soen) 

#Margriete (dg: Snelle) Snobben# ex uno et inter hereditatem (dg: 

h) Lamberti de Huelt ex alio ut dicebat hereditarie (dg: su) 

vendidit dicto Lamberto (dg: van) de Huelt promittens ratam 

                         
62 Zie → BP 1176 f 233r 07 vr 13-12-1381, overdracht van deze ½ 

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

 

BP 1176 f 218r 06 do 29-08-1381. 

Henricus Rike droeg over aan Walterus nzvw Walterus van Hijntam een 

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

5 bunder land, uit 8 bunder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eelde, 

welke cijns aan hem was overgedragen door Henricus nzvw Henricus zvw 

Aleijdis van de Poort. 

 

Henricus Rike hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quinque bonariis 

terre de octo bonariis sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Eelde supportatum sibi ab Henrico filio naturali quondam 

Henrici filii quondam Aleijdis de Porta prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero filio #naturali# quondam Walteri 

de Hijntam cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 07 do 29-08-1381. 

Henricus Loze en Goeswinus nzvw hr Johannes van Tula beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1381; 2+30+31+11=74 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Henricus Loze et Goeswinus filius naturalis quondam domini 

Johannis de Tula promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: XIII) XXX 

aude scilde Francie ad Martini proxime persolvenda sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 08 do 29-08-1381. 

Jacobus Loze en Volpkinus Stevens soen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 32 Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-

11-1381; 2+30+31+11=74 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Jacobus Loze et Volpkinus Stevens soen promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXXII Brabant dobbel ad Martini proxime persolvendos 

sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 09 do 29-08-1381. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alium indempnem). 

 

BP 1176 f 218r 10 do 29-08-1381. 

Henricus Vos zvw Willelmus Vos van Berze verkocht aan Adam van Mierd, 

tbv Johannes zv Boudewinus, een erfpacht van 25 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Henricus, gelegen onder de villicatio van Den 

Bosch, reeds belast met cijnzen. 

 

Henricus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze hereditarie 

vendidit Ade de Mierd ad opus Johannis filii Boudewini 

hereditariam paccionem (dg: XVIII) #XXV# modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti Henrici ab eo habitis 

et habendis quocumque locorum infra villicacionem de Busco 

consistentibus sive sitis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde 

prius solvendis et promisit super habita et habenda sufficientem 
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facere. Testes Lijsscap et Vere datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 11 do 29-08-1381. 

Aleijdis wv Johannes Honijman maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Theodericus Splittaf met zijn goederen. 

 

Solvit 2 plack. Ghisbertus noluit. 

Aleijdis relicta quondam Johannis Honijman omnes vendiciones et 

alienaciones factas a Theoderico Splittaf #cum bonis suis# 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 12 do 29-08-1381. 

Albertus Moerken zvw Petrus gnd Coenen soen verkocht63 aan Philippus 

gnd Boden soen een hofstad64 in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter 

erfgoed van Arnoldus gnd Abt schoenmaker, tussen erfgoed van Johannes 

gnd van Eijke, 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 van 

gebruik van een weg aldaar tussen erfgoed van Nijcholaus gnd Brodeken 

enerzijds en het huis van Walterus gnd Coelborner anderzijds, lopend 

vanaf de gemene weg tot aan voornoemde hofstad, en met recht van weg 

over eerstgenoemde weg, aan voornoemde Albertus Moerken in cijns 

uitgegeven door Arnoldus Abt schoenmaker. 

 

Albertus Moerken filius quondam Petri dicti Coenen soen 

domistadium quoddam situm in Buscoducis ad aggerem (dg: vic) 

Vuchtensem retro hereditatem Arnoldi dicti Abt sutoris inter 

hereditatem Johannis dicti de Eijke quadam via interiacente ex uno 

et inter hereditatem Henrici dicti Leijten soen ex alio et quod 

domistadium predictum continet viginti 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 

et redeundi atque pergendi per viam sitam (dg: sit) ibidem inter 

hereditatem Nijcholai dicti Brodeken ex uno et inter (dg: 

hereditatem) domum #Walteri# dicti Coelborner ex alio tendentem a 

communi platea ad domistadium predictum atque cum jure eundi 

redeundi et pergendi in primodicta via et ea utendi datum ad 

censum dicto Alberto Moerken ab Arnoldo Abt sutore prout in 

litteris hereditarie vendidit Philippo (dg: filio quondam P 

Bodnis) dicto Boden soen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 13 do 29-08-1381. 

Arnoldus Rover Snobben verklaarde65,66 dat 3 pond en 5 oude 

schellingen voldaan zijn die afgelopen Sint-Jan-Baptist aan hem 

kwamen uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast 

erfgoed van Johannes van Meghen. 

 

Arnoldus Rover Snobben palam recognovit sibi fore factum de tribus 

libris et quinque solidis antiquis qui sibi pervenerunt in festo 

nativitatis beati Johannis baptiste proxime preterito de domo et 

                         
63 Zie → BP 1176 f 197r 19 ±do 12-09-1381, deze contract werd, voor 

een deel, voor de tweede keer uitgeschreven. 
64 Zie → BP 1177 f 064r 12 do 30-07-1383, verkoop van de hofstad. 
65 Zie ← BP 1176 f 089r 05 wo 13-07-1379, soortgelijke verklaring mbt 

dezelfde cijns. 
66 Zie → BP 1176 f 165r 17 ma 28-01-1381, soortgelijke verklaring mbt 

dezelfde cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

156 

area sita in Busco in vico Hijnthmanesi iuxta hereditatem Johannis 

de Meghen ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 14 do 29-08-1381. 

Hr Ancelmus van Baest priester droeg over aan Johannes zv Boudekinus 

gnd Hoeft van Bijnderen 79 mud koren, een helft rogge en een helft 

gerst, maat van Veghel, aan hem beloofd door Willelmus van Ouden, 

Arnoldus van den Velde en Arnoldus gnd Zichenman. 

 

Dominus Ancelmus de Baest presbiter septuaginta novem modios bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Vechel promissos 

sibi a Willelmo de Ouden Arnoldo van den Velde et Arnoldo dicto 

Zichenman prout in litteris supportavit Johanni filio Boudekini 

dicti Hoeft de Bijnderen cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 15 do 29-08-1381. 

Johannes zvw Johannes Mersman van Hedel, Ghibo gnd Kesselman en 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofden aan Hermannus Coenen 37 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Mersman de Hedel Ghibo dictus 

Kesselman et Hermannus filius Nijcholai de Baerle promiserunt 

Hermanno Coenen (DG: X) XXXVII Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 16 do 29-08-1381. 

Voornoemde Hermannus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Hermannus promisit alios indempnes servare. 

 

BP 1176 f 218r 17 do 29-08-1381. 

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

schoenmaker verhuurden aan Gerardus zvw Gerardus van Hees riemmaker 

een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, over de 

brug, tussen Bertha gnd Olts enerzijds en die Aa anderzijds, voor een 

periode van 3 jaar, ingaande Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-

1382), belast met 4 penning. Voornoemde Gerardus zal het huis 

onderhouden, voorzover hij dat kan doen met 5 schelling. 

 

Paulus dictus Bits soen de Os et Elizabeth eius uxor filia quondam 

Franconis sutoris domum et ortum situm in parochia de Berlikem 

(dg: iuxta pontem d) ad locum dictum Middelrode ultra pontem inter 

hereditatem Berthe dicte Olts ex uno et inter aquam dictam die Aa 

ex alio cum suis attinentiis ut dicebant locaverunt (dg: .) 

Gerardo filio quondam Gerardi de Hees corrigiatori ab eodem ad 

spacium trium annorum post festum beati Johannis (dg: p) baptiste 

proxime futurum sine medio sequentium (dg: anno quolibet) 

promittens (dg: ratam) warandiam et obligationem deponere exceptis 

quatuor denariis exinde solvendis (dg: testes datum) hoc addito 

quod dictus Gerardus dictam domum in bona disposicione dicto 

spacio pendente in quantum hoc facere poterit cum quinque solidis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 18 do 29-08-1381. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Paulus en Elizabeth 32 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een 

helft te betalen met Sint-Jan over twee jaar (vr 24-06-1384) en de 

andere helft met Sint-Jan over 3 jaar (za 24-06-1385). 
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Dictus Gerardus promisit dictis Paulo et Elizabeth (dg: XVI) 

#XXXII# licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato mediatim a nativitatis Johannis proxime ultra (dg: 

annum et mediatim a nativitatis Johannis ultra duos proxime ultra 

duos annos) duos annos et mediatim a nativitatis Johannis proxime 

ultra tres annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218r 19 do 29-08-1381. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe beloofde aan Adam van Mierd, tbv 

Walterus van Erpe, een n-erfcijns van ... oude schilden, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe promisit super habita et 

habenda Ade de Mierd ad opus Walteri de Erpe (dg: se) quod ipse 

dabit et exsolvet dicto Waltero hereditarium censum censum! aude 

scilde (dg: here na) solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes Sta Lijsscap et Vere 

datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

BP 1176 f 218r 20 do 29-08-1381. 

Johannes Boijen beloofde aan Theodericus gnd Goddijns, tbv Henricus 

zvw Heijmericus van Boect van Zonne, 20 lichte schilden67, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius over een 

jaar (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes Boijen promisit (dg: Henrico) Theoderico dicto Goddijns 

ad opus Henrici filii quondam Heijmerici de Boect de Zonne XXti 

licht scilt scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

Remigii proxime ultra annum persolvenda. Testes (dg: da) Lijsscap 

et Vere datum supra. 

 

1176 mf6 C 11 f.218v. 

 in festo decollationis Johannis baptiste: 

   donderdag 29-08-1381. 

 in crastino decollacionis beati Johannis baptiste: 

   vrijdag 30-08-1381. 

 in crastino Egidii: maandag 02-09-1381. 

 quinta post Egidii: donderdag 05-09-1381. 

 

BP 1176 f 218v 01 do 29-08-1381. 

Gerardus van Hees en Johannes Keijser verklaarden 68 schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, ontvangen te hebben in 

afkorting van 204 lichte schilden, aan hen wegens zoenakkoord68 mbt 

de dood van Gerardus Snelle van Hees beloofd door Henricus Loze, 

Arnoldus van Beke nzv, en Wellinus van Beke. 

 

Gerardus de (dg: Hee) Hees et Johannes Keijser palam recognoverunt 

se recepisse LXVIII scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt 

computato! scilicet in abbreviationem CC #et IIII# licht scilde 

promissorum eis de reconciliacione quondam necis Gerardi Snelle de 

Hees scilicet ab Henrico Loze Arnoldo de Beke filio naturali et 

Wellino de Beke. Testes Sta et Scilder datum in festo 

                         
67 Zie → BP 1177 f 012v 09 do 08-01-1383, overdracht van de schuldbekentenis, “12 
penningen geld van Holland voor 1 schild gerekend”. 

68 Zie → BP 1179 p 371r 01 vr 29-03-1392, geld ontvangen ivm zelfde 

zoenakkoord. 
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decollacionis sancti Johannis. 

 

BP 1176 f 218v 02 do 29-08-1381. 

Jacobus van Engelant beloofde aan Theodericus Rover Uden soen 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

leveren. 

 

Jacobus de Engelant promisit Theoderico Rover Uden soen (dg: ?nov) 

sex modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 03 do 29-08-1381. 

Albertus handschoenmaker en zijn vrouw Margareta dvw Georgius gnd 

Louwer verkochten aan Arnoldus van Boekel zvw Walterus van Boekel een 

huis69 en erf van voornoemde wijlen Georgius Louwer waarin wijlen 

Goeswinus gnd van Avenjoen woonde, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Everardus Scoenmaker enerzijds en erfgoed van Johannes Voet dekker 

anderzijds, van welk huis en erf een helft aan voornoemde Albertus en 

Margareta gekomen was na overlijden van de ouders van Margareta, en 

de andere helft aan voornoemde Margareta gekomen was na overlijden 

van Elizabeth dvw Henricus van Berze kleindochter van voornoemde 

Margareta, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 

schelling oude pecunia, en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Solvit totum. 

Albertus cyrothecarius maritus legitimus ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie quondam Georgii dicti Louwer et dicta Margareta 

cum eodem tamquam cum tutore domum et aream dicti (dg: dicti) 

quondam Georgii Louwer in qua Goeswinus quondam dictus de Avenjoen 

commorari consuevit sita in Busco ad finem vici Hijntamensis extra 

portam lapideam dictam Pijnappels Port (dg: et de qua domo et 

area) inter hereditatem Everardi Scoenmaker ex uno et inter 

hereditatem Johannis Voet tectoris ex alio de qua domo et area una 

medietas (dg: dictis Al) dictis Alberto et Margarete de morte 

quondam parentum dicte Margarete successione est advoluta et dicto 

Alberto mediante hereditaria (dg: p) divisione etc cessit in 

partem et reliqua medietas dicte Margarete de morte quondam 

Elizabeth filie quondam Henrici de Berze neptis dicte Margarete 

successione est advoluta ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo de Boekel filio quondam Walteri de Boekel supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario (dg: de) censu 

decem solidorum antique pecunie et hereditario censu XL solidorum 

monete exinde solvendis. Testes Lijsscap et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 04 do 29-08-1381. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 05 do 29-08-1381. 

Gerardus van Boekel deed afstand van dit huis en erf. 

 

Gerardus de Boekel super dicta domo et area ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare (dg: et obligationem ex parte 

sui deponere). Testes datum supra. 

 

                         
69 Zie → BP 1176 f 232v 10 do 12-12-1381, verkoop van het huis. 
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BP 1176 f 218v 06 do 29-08-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan Gerardus van Boekel 45 oude schilden, 

een helft te betalen met Vastenavond (di 18-02-1382) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382). 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicto) Gerardo de Boekel (dg: XLVII 

aude scilde mediatim) XLV aude scilde mediatim ad carnisprivium et 

mediatim Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 07 do 29-08-1381. 

Petrus gnd die Scriver beloofde aan Egidius van den Dijstelberch 24 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Petrus dictus die Scriver promisit Egidio van den Dijstelberch 

XXIIII aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 08 vr 30-08-1381. 

Henricus gnd van Evershoet droeg over aan zijn broer Wesselinus gnd 

Wessellen erfgoederen en erfpachten, die voornoemde Henricus gekocht 

had van Ghibo gnd van Boege. 

 

Henricus dictus de Evershoet hereditarias pacciones atque quasdam 

hereditates quas idem Henricus erga Ghibonem dictum de Boege 

acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie supportavit 

Wesselino dicto Wessellen suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Boud et Scilder datum in crastino decollacionis beati 

Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 218v 09 vr 30-08-1381. 

Johannes van Risen droeg over aan Gerardus van Vladeracken 126 

schapen in Asten, op de hoeve gnd ten Hove. 

 

Johannes de Risen C et XX#VI# oves ad se spectantes consistentes 

in parochia de Asten (dg: A) in manso dicto ten Hove ut dicebat 

legitime supportavit Gerardo de Vladeracken promittens ratam. 

Testes Boudew et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 10 ma 02-09-1381. 
Vergelijk: GAH GZG regest 155, inv.nr. 2773, 02-09-1381. 

Godescalcus Roesmont verkocht aan Martinus Monics 1½ bunder beemd in 

Helvoirt, ter plaatse Noordbroek, tussen Nicholaus van Laerhoeven 

enerzijds en Bertoldus zv Nicholaus van Aerle anderzijds, aan hem 

verkocht door Wautgherus Boertman. 

 

Godescalcus Roesmont unum et dimidium bonaria prati sita in 

parochia de Helvoert in loco dicto Noertbroec inter hereditatem 

Nicholai de Laerhoeven ex uno et hereditatem Bertoldi filii 

Nicholai de Aerle ex alio vendita sibi a Wautghero Boertman prout 

in litteris hereditarie vendidit Martino Monics supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sta et Vere datum (dg: secunda p) in crastino 

Egidii. 

 

BP 1176 f 218v 11 ma 02-09-1381. 

Nijcholaus Moelner ev Beatrix, Johannes gnd Gielijs soen ev Truda, 

dvw Henricus Campen, en Johannes zvw Ghibo gnd Hadewigen voor 

Heijlwigis, Henricus, Ghibo, Cristina en Godefridus, kvw Katherina 

dvw voornoemde Henricus Campen, maakten een erfdeling van goederen 

die zij gezamenlijk bezitten. 
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Nijcholaus Moelner ev Beatrix dvw Henricus Campen kreeg de helft70 

van een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Henricus Campen, in 

Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes van 

Beke enerzijds en erfgoed van Egidius Zecker anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemde Egidius Zecker. 

Voornoemde Johannes zvw Ghibo Hadewigen soen beloofde dat voornoemde 

Heijlwigis, Henricus, Ghibo, Cristina en Godefridus, kvw voornoemde 

Katherina, met deze indeling in zullen stemmen. 

 

Nijcholaus Moelner maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Beatricis sue uxoris Johannes dictus Gielijs soen maritus et tutor 

ut asserebat Trude sue uxoris (dg: u) filiarum quondam Henrici 

Campen et Johannes filius quondam Ghibonis dicti Hadewigen pro 

(dg: Henrico) Heijlwige Henrico Ghibone Cristina et Godefrido 

liberis quondam Katherine filie dicti quondam Henrici Campen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus mediante qua divisione una 

medietas domus et aree #et orti# dicti quondam Henrici Campen sita 

in Busco ad (dg: H) vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis 

de Beke ex uno et inter hereditatem Egidii Zecker ex alio scilicet 

illa medietas que sita est contigue (dg: ing) iuxta hereditatem 

dicti Egidii Zecker ut dicebat dicto Nijcholao cesserunt in partem 

promittentes ratam servare (dg: tali condicione quod dictus 

Nijcholaus dicti liberi dicte quondam Katherine communiter u et 

pariter utentur aren dicti Boege consistente in mu muro oppidi d 

retro dictam domum in muro oppidi de Busco). Quo facto dictus 

Johannes filius quondam Ghibonis Hadewigen soen promisit super 

omnia quod ipse dictos Heijlwigem Henricum Ghibonem Cristinam et 

Godefridum liberos dicte quondam Katherine dicte divisioni faciet 

consentire et perpetue ratam servare et sper dicta medietate ad 

opus dicti Nijcholai faciet renunciare. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 12 ma 02-09-1381. 

Voornoemde Heijlwigis, Henricus, Ghibo, Cristina en Godefridus, kvw 

Katherina dvw Henricus Campen, kregen de andere helft van voornoemd 

huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, naast 

erfgoed van Johannes van Beke. 

 

(dg: et) 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dictorum domus aree et 

orti scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta 

hereditatem dicti Johannis de Beke dictis Heijlwigi Henrico 

Ghiboni Cristine Godefrido cessit in partem ut alii recognoverunt 

promittentes ut supra additis condicionibus predictis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 13 ma 02-09-1381. 

Johannes gnd Gielijs soen ev Truda dvw Henricus Campen kreeg 2 kamers 

met ondergrond en tuin van voornoemde wijlen Henricus Campen, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, beiderzijds tussen erfgoed van 

Laurencius Boijen. 

Voornoemde Johannes zvw Ghibo Hadewigen soen beloofde dat voornoemde 

Heijlwigis, Henricus, Ghibo, Cristina en Godefridus, kvw voornoemde 

Katherina, met deze indeling in zullen stemmen. 

 

Et mediante qua divisione due camere cum suis fundis et (dg: 

ortis) orto dicti quondam Henrici Campen site in Busco #ad vicum 

dictum Huls# inter hereditates Laurencii Boijen ex utroque latere 

                         
70 Zie → BP 1176 f 234v 12 do 23-01-1382, verkoop van deze helft. 
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coadiacentes ut dicebant dicto Johanni (dg: filio qu) Gielijs soen 

cesserunt in partem promitentes supra promisit insuper dictus 

Johannes filius quondam Ghibonis Hadewigen soen super omnia quod 

ipse dictos liberos dicte Katherine dicte divisioni faciet 

consentire et ratam servare et super dictis ca et earum fundis et 

orto ad opus dicti Johannis Gielijs soen faciet renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 14 do 05-09-1381. 

Arnoldus zvw Henricus Mans soen verkocht aan Gerardus gnd Hessels 

soen (1) de helft in een beemd gnd Bruekel Winkel, in de dingbank van 

Liemde, naast de molen gnd Audsel, in de beemden aldaar, tussen 

Theodericus zv Bartholomeus enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, (2) de helft in een beemd gnd die Voertbeemd, aldaar, 

voor voornoemde molen, tussen Arnoldus gnd Scutten soen enerzijds en 

de waterlaat gnd Runne anderzijds, van welke beemden de ene helft 

jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft. 

 

Solvit totum. 

Arnoldus filius quondam Henrici Mans soen (dg: soen) #medietatem 

ad se spectantem in# quodam prato #dicto Bruekel Winckel# sito in 

(dg: parochia) jurisdictione de Lijemde (dg: ad locum dictum) 

iuxta molendinum dictum (dg: Al) Audsel in pratis ibidem (dg: in) 

inter hereditatem Theoderici (dg: Bartho) filii Bartholomei ex uno 

et inter aquam dictam die Dommel ex alio (dg: et quod pratum 

dividitur annuatim contra unum) atque medietatem ad se spectantem 

in quodam prato dicto die (dg: Vertbe) Voertbeemt sito ibidem ante 

dictum molendinum inter hereditatem Arnoldi dicti Scutten soen ex 

uno et inter (dg: here) aqueductum dictum Runne ex alio et quorum 

pratorum unum dividitur contra aliud annuatim ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo dicto Hessels soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Boud et Scilder datum 

quinta post Egidii. 

 

BP 1176 f 218v 15 do 05-09-1381. 

Mijchael van Hal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Mijchael de Hal prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 16 do 05-09-1381. 

Heijmericus Stinen soen en zijn broer Rutgherus beloofden aan 

Johannes gnd Becker van Buchoven, tbv hem en Johannes gnd Oem van 

Buchoven, 40 gulden pieter en 30 plakken met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (zo 24-08-1382) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes Becker. 

 

Heijmericus Stinen soen et Rutgherus eius frater promiserunt 

Johanni dicto Becker de Buchoven ad opus sui et ad opus Johannis 

(dg: de Bu) dicti (dg: Oen) Oem de Buchoven seu ad opus (dg: .) 

alterius eorundem XL gulden peter et XXX placken ad Bartholomei 

proxime persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni 

Becker predicto. 

 

BP 1176 f 218v 17 do 05-09-1381. 

Reijmboldus zvw Johannes gnd Reijmbouts soen van Geffen verkocht aan 

zijn zwager Tielmannus Dircs soen (1) ¼ deel in een huis, erf en tuin 

van voornoemde wijlen Johannes, in Geffen, tussen Johannes Lanen soen 

enerzijds en Johannes van Geffen anderzijds, (2) alle erfgoederen, 

die aan voornoemde Reijmboldus gekomen waren na overlijden van zijn 
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broer Rodolpus, gelegen onder Geffen. 

 

Solvit. 

Reijmboldus filius quondam (dg: Reijl) Johannis dicti Reijmbouts 

soen de Geffen quartam partem ad se spectantem in domo area et 

orto #dicti quondam Johannis# sitis in parochia de Geffen inter 

hereditatem Johannis Lanen soen ex !alio et inter hereditatem 

Johannis de Geffen ex alio atque omnes hereditates dicto 

Reijmboldo de morte quondam Rodolp-(dg: lphi)-i sui fratris 

successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Gheffen 

sitas ut dicebat hereditarie vendidit Tielmanno Dircs soen suo 

(dg: so) sororio promittens warandiam et obligationem (dg: 

deponere ex) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 218v 18 do 05-09-1381. 

Voornoemde Tielmannus Dircs soen beloofde aan voornoemde Reijmboldus 

zvw Johannes gnd Reijmbouts soen van Geffen dat hij zal leveren (1) 

een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan het Leprozenhuis bij 

Den Bosch, (2) een erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, aan hr 

Henricus van Nuwelant ridder, welke pacht voornoemde Reijmboldus 

jaarlijks moet leveren, gaande uit erfgoederen {219r} die aan 

voornoemd Leprozenhuis behoorden, gelegen onder Geffen. 

 

Dictus Tielmannus emptor promisit super omnia dicto venditori quod 

ipse (dg: ven) emptor hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure #de Busco# domui leprosorum site prope 

Buscumducis hereditariam paccionem unius sextarii siliginis dicte 

mensure domino Henrico de Nuwelant militi (dg: annuatim) quam 

paccionem dictus Reijmboldus annuatim solvere tenetur ex 

hereditatibus 

 

1176 mf6 C 12 f.219. 

 Quarta post Egidii: woensdag 04-09-1381. 

 

BP 1176 f 219r 01 do 05-09-1381. 

que ad dictam domum leprosorum spectare consueverunt sitis infra 

parochiam de Geffen ut dicebat perpetue taliter dabit et persolvet 

sic quod dicto Reijmboldo #et suis hereditatibus# (dg: dabo) 

dampna exinde non (dg: exinde quovis) eveniant quovismodo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 02 do 05-09-1381. 

Albertus gnd Hoesdens soen van Dijnther beloofde aan Hermannus Scut 

zv Willelmus gnd Lu 19¼ oude schild met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1381) te betalen. 

 

Albertus dictus Hoesdens soen de Dijnther promisit Hermanno Scut 

filio Willelmi dicti Lu XIX aude scilde et quartam partem unius 

a[ude] scilt ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 03 do 05-09-1381. 

De broers Reijmboldus en Lambertus, kvw Johannes gnd Reijmbouts soen 

van Geffen, beloofden aan hun zwager Tielmannus Dircs soen de 

erfdeling na te komen, die gehouden is tussen hen en andere 

erfgenamen, van de goederen van wijlen voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Reijmboldus et Lambertus fratres liberi quondam Johannis dicti 

Reijmbouts soen de Geffen promiserunt indivisi super omnia 

Tielmanno Dircs soen eorum so[rorio] quod ipsi (dg: d) Reijmboldus 
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et Lambertus fratres hereditariam (dg: pa) divisionem prius 

habitam inter ipsos et alios suos in #hoc# heredes (dg: dicti 

quondam .) de bonis dicti quondam [Johannis] ut dicebant ratam et 

firmam perpetue observabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 04 do 05-09-1381. 

Fredericus gnd van der Veerdonc zvw Johannes van der Veerdonc 

verkocht aan Johannes Coninc van Berlikem 1/6 deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een beemd gnd die 
?Veerdonkse Beemd van voornoemde wijlen Johannes, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Hautart, tussen erfgoed behorend aan het klooster van 

Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

met wegen die hierbij horen, belast met 1/6 deel van een b-erfcijns 

van 40 schelling gemeen paijment. 

 

Solvit X plack {voor BP 1176 f 219r 04 en 05}. 

Fredericus dictus van der Veerdonc #filius quondam Johannis van 

der Veerdonc# (dg: pratum p sex q) sextam partem sibi de morte 

quondam parentum suorum successione advolutam in (dg: prato) 

quodam prato dicto die V[eer?]doncssche Beemt dicti quondam 

Johannis sito in parochia de (dg: Scijnle) Scijnle ad locum dictum 

Hautart inter hereditatem spectantem ad conventum sancte Clare 

(dg: ex) [in] Buscoducis ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio #cum viis ad hanc de jure spectantibus# ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Coninc de Berlikem promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta sexta parte (dg: ad 

dictam sextam partem) hereditarii census XL solidorum pagamenti 

communis annuatim ex dicta sexta parte (dg: ante) de jure 

solvenda. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 05 do 05-09-1381. 

Mijchael van Espdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael de Espdonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 06 do 05-09-1381. 

(dg: Theodericus zvw Rodolphus Bever verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Rodolphi Bever prebuit et 

reportavit). 

 

BP 1176 f 219r 07 do 05-09-1381. 

Godefridus zvw Rutgherus gnd Arken soen van Woensel ev Heijlwigis dvw 

Rodolphus van Zulikem verkocht aan Arnoldus Berwout een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, te betalen met Sint-Martinus, gaande uit een 

erfgoed van wijlen Petrus gnd Fuijt, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen en 2 huizen op dit erfgoed, in een waarvan Copkinus gnd 

Berten soen woont en in het andere Hilla Nijcholai gnd van den Wijer, 

welke cijns voornoemde wijlen Rodolphus gekocht had van Henricus zvw 

Rijcoldus van Tefelen, wonend in Oss. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri dicti Arken soen de Woensel 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris (dg: 

q) filie quondam Rodolphi de Zulikem hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie Martini de quadam 

hereditate quondam Petri dicti Fuijt sita in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum Bruggen atque de duabus domibus in predicta 

hereditate consistentibus in quarum una Copkinus dictus Berten 

soen et altera Hilla Nijcholai dicti van den Wijer morantur necnon 

dicte hereditatis attinentiis omnibus et singulis quem censum 
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dictus quondam Rodolphus erga Henricum filium quondam (dg: 

Rijcolph) Rijcoldi de Tefelen commorantem in Os emendo 

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

se spectare dicebat et (dg: sibi) dicte Heijlwigi mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsam et eius in hoc 

coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Berwout supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Boud et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 08 do 05-09-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 866, 05-09-1381. 

Voornoemde Godefridus zvw Rutgherus gnd Arken soen van Woensel ev 

Heijlwigis dvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan Arnoldus Berwout 

een b-erfcijns van 20 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en 

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

Bosch, achter het huis van Elizabeth Reijnkini in de Kerkstraat, 

naast erfgoed van Petrus van Orthen, welke cijns voornoemde wijlen 

Rodolphus van Zulikem gekocht had van Petrus van Bruggen zvw Gerardus 

van Bruggen. 

 

Dictus Godefridus venditor ut supra hereditarium censum viginti 

solidorum solvendum singulis annis hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de domo et area sita in Busco retro domum 

Elizabeth Reijnkini situatam in vico ecclesie iuxta hereditatem 

Petri de Orthen quem censum dictus quondam Rodolphus de Zulikem 

erga Petrum de Bruggen filium quondam (dg: Petri) Gerardi de 

Bruggen acquisiverat emendo (dg: ut) prout hec et alia in litteris 

scabinorum continentur (dg: hereditarie vendidit) et quem censum 

dicte Heijlwigi mediante hereditaria divisone prius habita inter 

ipsam et suos in hoc condebitores in partem cessisse dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Berwout cum litteris et jure 

occacione dicti census et cum omnibus aliis litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 09 do 05-09-1381. 

Nijcholaus Scilder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ghisbertums van Voeghet met zijn goederen. 

 

Nijcholaus Scilder omnes vendiciones et alienaciones per 

Ghisbertum de Voeghet cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 10 do 05-09-1381. 

Theodericus Hermans soen en zijn broer Johannes beloofden aan 

Johannes nzv Arnoldus Heijme, tbv voornoemde Arnoldus Heijme, 

gedurende 6 jaar, elk jaar met Kerstmis, 12 Brabantse dobbel te 

betalen. 

 

Theodericus Hermans soen et Johannes eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Johanni filio naturali Arnoldi Heijme ad opus 

eiusdem #Arnoldi# Heijme quod ipsi dabunt et solvent dicto Arnoldo 

Heijme ad spacium sex annorum datam presentem sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem sex annorum (dg: ..) duodecim 

Brabant dobbel seu valorem nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 11 do 05-09-1381. 

Henricus zvw Laurencius gnd Zanders soen verkocht aan Henricus gnd 

Smit van Bucstel een stuk land gnd die Hostat, in Boxtel, ter plaatse 
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gnd Zelisel, tussen Henricus van den Laer enerzijds en hr Willelmus 

van Aa ridder anderzijds, belast met 3 vlieguten. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam (dg: He) Laurencii dicti Zanders soen 

peciam terre #dictam die Hostat# sitam in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Zelisel inter hereditatem Henrici van den Laer ex uno 

et inter hereditatem domini Willelmi de Aa militis ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Smit de Bucstel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

vlieguijt annuatim exinde solvendis de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 12 do 05-09-1381. 

Yda van Hezellaer dvw Arnoldus van Hezellaer beloofde aan haar 

natuurlijke dochter Margareta, verwekt door Leonius van Langvelt, 150 

oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Yda. 

 

Yda van (dg: den) Hezellaer filia quondam Arnoldi van (dg: den) 

Hezellaer promisit super habita et habenda Margarete sue filie 

naturali ab eadem et Leonio de Langvelt pariter genite centum et 

quinquaginta aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Yde. 

 

BP 1176 f 219r 13 do 05-09-1381. 

Vastradis zvw Johannes van Berkel, Johannes van Kuijc zvw Arnoldus 

van Kuijc van Kessel en Henricus zv Henricius gnd Wouters soen 

beloofden aan Willelmus Balijart 27½ oude schild met Sint-Remigius 

over een jaar (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Vastradis (dg: van Berk) filius quondam Johannis de Berkel 

Johannes de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc de Kessel et 

Henricus filius Henricii dicti Wouters soen promiserunt Willelmo 

Balijart XXVII et dimidium aude scilde (dg: ad) a Remigii proxime 

ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 14 do 05-09-1381. 

Johannes van den Hautart verkocht aan Johannes zvw Henricus Voertman 

(1) de helft in een beemd, gnd die Rode Akkerbeemd, in Veghel, tussen 

Arnoldus van den Velde enerzijds en Gerardus Piggen anderzijds, (2) 

de helft in een beemd, in Veghel, naast de goederen gnd ten 

Bogaarden, beiderzijds tussen hr Adam van Berchen ridder, (3) de 

helft in een stuk land, gnd dat Voerakkerke, in Veghel, tussen 

Gheerlacus Cnode enerzijds en kv Truda van der Heijden anderzijds, 

(4) de helft in een b-erfcijns van 4 penning, die wijlen Egidius van 

der Sweenslaken betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Voertman. 

 

Solvit. 

Johannes van den Hautart medietatem ad se spectantem in prato 

dicto die Rode Acker Beemt sito in parochia de Vechel (dg: in lo) 

inter hereditatem Arnoldi van den Velde ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Piggen ex alio atque medietatem ad se 

spectantem in prato sito in dicta parochia iuxta bona dicta ten 

Bogarde inter hereditatem domini Ade de Berchen militis #ex 

utroque latere# item medietatem ad se spectantem in pecia terre 

dicta dat Voerackerken sita in dicta parochia inter hereditatem 

Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem liberorum Trude van 

der Heijden ex alio atque (dg: in hereditario censu quat) 

medietatem ad se spectantem in hereditario censu quatuor 

denariorum (dg: den) quem Egidius quondam van der Sweenslaken 

solvere consuevit Henrico #quondam# Voertman ut dicebat 
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hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici Voertman 

#predicti# promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 15 do 05-09-1381. 

Truda dvw Berisius gnd Piggen droeg over aan Katherina wv voornoemde 

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

haar ouders, zoals zij die goederen thans bezit. 

 

Solvit. 

Truda filia quondam Berisii dicti Piggen cum tutore omnia bona 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta prout 

et in quantum ipsa huiusmodi bona habet et possidet pro presenti 

ut dicebat hereditarie supportavit Katherine relicte dicti quondam 

Berisii promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 16 do 05-09-1381. 

Voornoemde Katherina beloofde voornoemde Truda te vrijwaren van alle 

schulden en beloften, die voornoemde Berisius schuldig was gebleven. 

 

Solvit (dg: debent VI d). 

Dicta Katherina cum tutore promisit super omnia dicte Trude quod 

ipsa Katherina dictam Trudam ab omnibus debitis (dg: et ab o) in 

quibus dictus !quibus Berisius mansit debens personis quibuscumque 

et ab omnibus promissionibus et obligationibus factis et promissis 

(dg: dicti) personis quibuscumque a dicto quondam Berisio a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat et a 

dampnis etc indempnem observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 17 wo 04-09-1381. 

Theodericus zvw Johannes Luwe droeg over aan Gerardus Yewijns soen 2 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd die Brand, tussen Thomas Belijen 

soen enerzijds en Henricus Cnodden anderzijds. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Johannis Luwe duo iugera terre sita in 

parochia de Os in loco dicto die Brant inter hereditatem Thome 

Belijen soen ex uno et inter hereditatem Henrici Cnodden ex alio 

ut dicebat (dg: here) hereditarie supportavit Gerardo Yewijns soen 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes Sta et Scilder datum supra. Quarta post Egidii. 

 

BP 1176 f 219r 18 wo 04-09-1381. 

Gerardus gnd Yewijns soen droeg over aan voornoemde Theodericus Luwe 

2 morgen land in Oss, achter Berghem, tussen hr Egidius zvw hr 

Godefridus van Os enerzijds en Johannes van Woesic anderzijds. 

 

Gerardus dictus Yewijns soen duo iugera terre sita in parochia de 

Os retro Berchen inter hereditatem domini Egidii filii quondam 

domini Godefridi de Os ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Woesic ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico Luwe 

predicto promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219r 19 wo 04-09-1381. 

Hadewigis wv Henricus Aelbrechts soen droeg over aan haar kinderen 

Albertus en Jacobus en aan haar schoonzoon? Johannes gnd Aelbrechts 

soen bakker (1) haar vruchtgebruik in alle erfgoederen, waarin 

voornoemde Henricus was gestorven, (2) alle erfgoederen die aan haar 

behoren, uitgezonderd (3) haar vruchtgebruik in een beemd gnd der 
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Monnik Beemd, gelegen voor de plaats gnd Loidonk, en uitgezonderd (4) 

haar bezit als? huizinge in het huis van wijlen voornoemde Albertus, 

gelegen op de plaats gnd die Dungen. 

 

Solvit. 

Hadewigis relicta quondam Henrici Aelbrechts soen cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus hereditatibus #in quibus# 

dictus quondam Henricus decessit quocumque locorum consistentibus 

sive sitis (dg: salv) atque omnes hereditates ad! spectantes 

quocumque locorum consistentes sive sitas salvo tamen dicte 

Hadwewigi suo usufurctu sibi competente in prato (dg: p) dicto der 

Monic Beemt sito ante locum dictum Loijdonc atque salva sibi suo 

pleno usu et possessione mansionis in (dg: dicta) domo dicti 

quondam Alberti (dg: sup) sita supra locum dictum die Donghen ut 

dicebat supportavit Alberto (dg: Johanni-s suis) et Jacobo suis 

liberis et Johanni dicto Aelbrechts soen (dg: eius soro de) 

pistori eius sororio! promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Sta et Scilder datum supra. 

 

1176 mf6 C 13 f.219v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 219v 01 wo 04-09-1381. 

De broers Albertus en Jacobus, kvw Henricus gnd Aelbrechts soen, en 

hun zwager Johannes gnd Aelbrechts soen bakker beloofden aan 

Hadewigis wv voornoemde Henricus Aelbrechts, mv voornoemde Albertus 

en Jacobus, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit al hun goederen. Ze zullen elk jaar 3 roeden 

turf uitgraven en drogen op het erfgoed van wijlen voornoemde 

Henricus, gelegen ter plaatse gnd Griensven, en die vervoeren naar 

het huis van voornoemde wijlen Henricus, gelegen ter plaatse gnd die 

Keer. 

 

Albertus Jacobus fratres liberi quondam Henrici dicti Aelbrechts 

soen et Johannes dictus Aelbrechts soen pistor eorum sororius 

promiserunt indivisi super habita et habenda #se daturos et 

soluturos# (dg: Yde) Hadewigi (dg: filie dicti) relicte dicti 

quondam Henrici Aelbrechts matri dictorum Alberti et Jacobi (dg: 

p) vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam dicte Hadewigis et non ultra nativitatis 

Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum ipsi 

effodient #et desiccabunt# dicte Hadewigi #anno quolibet ad vitam 

dicte Hadewigis# tres virgatas cespitum supra hereditatem dicti 

quondam Henrici sitam ad locum dictum Griesvenne! et huiusmodi 

cespites dicti debitores dicte Hadewigi vehent et deliberabunt in 

domo dicti quondam Henrici (dg: sup) sita ad locum dictum die Keer 

ut dicebant. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 02 wo 04-09-1381. 

(dg: Paulus zv Theodericus van Dormalen: alle). 

 

(dg: Paulus filius Theoderici de Dormalen omnes). 

 

BP 1176 f 219v 03 wo 04-09-1381. 

Arnoldus Heijme en Marcelius van Os beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 100 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1381; 26+31+11=68 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus Heijme et (dg: Philip) Marcelius de Os promiserunt 

Philippo Jozollo etc centum aude scilde Francie ad Martini proxime 
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persolvenda sub pena II. Testes Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 04 wo 04-09-1381. 

Paulus zv Theodericus van Dormalen gaf uit aan zijn broer Willelmus 

alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Benigna, gelegen onder Oirschot, ter plaatse gnd Best, en alle 

erfgoederen die voornoemde Paulus van zijn broer Johannes verworven 

had, gelegen onder Oirschot, ter plaatse gnd Best; de uitgifte 

geschiedde voor de erfcijnzen en erfpachten die hieruit gaan, en 

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

Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-

1383). 

 

Solverunt a... Paulo. Debent VI d. 

Paulus filius Theoderici de Dormalen omnes hereditates sibi de 

morte quondam Benigne sue (dg: m) matris successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Oerscot ad locum dictum Best 

situatas atque omnes hereditates quas dictus Paulus erga Johannem 

suum fratrem acquisiverat quocumque locorum infra dictam parochiam 

et locum sitas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo 

suo fratri ab eodem hereditarie possidendas pro hereditariis 

censibus et (dg: pas) paccionibus annuatim exinde prius de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie (dg: 

paccione) purificatione #et pro primo termino ultra annum# et in 

dicto loco Best vocato tradenda promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: d) Sta et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 05 wo 04-09-1381. 

Arnoldus Bernts soen, Arnoldus Dircs soen en zijn broer Rodolphus 

beloofden aan Andreas van Uden 38½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382), binnen 2 mijl van de villa van 

Hees, waar voornoemde Andreas dat wil, te leveren. 

 

Arnoldus Bernts soen Arnoldus Dircs soen et Rodolphus eius frater 

promiserunt Andree de Uden XXXVIII et dimidium modios siliginis 

mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et infra 

duas leucas (dg: a B) a villa de Hees (dg: traden) ubi dictus 

Andreas voluerit tradendos. Testes Sta et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 06 wo 04-09-1381. 

Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe gaf uit aan Walterus zv Henricus 

gnd Bits soen de navolgende erfgoederen in Oss, (1) een stuk land ter 

plaatse gnd die Krusenbeemd, tussen Gerardus Kepken enerzijds en 

wijlen Henricus van Gravia anderzijds, (2) een stuk land ter plaatse 

gnd Nederveld, tussen Marcelius Delijen soen enerzijds en erfgoederen 

gnd die Aanweinden anderzijds, (3) een stuk land ter plaatse gnd de 

Berghemse Weg, tussen hr Egidius Meijssen soen enerzijds en Henricus 

Rutghers soen anderzijds, (4) een stuk land ter plaatse gnd die Velt 

Ruediger Weg, tussen Johannes van Os enerzijds en kvw Johannes van 

Megen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 

oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1383). 

 

Solvit 3 plack. 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis Luwe hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Os primo peciam terre (dg: 

sitam dictam die Crusenbeemt) sitam ad locum dictum die 

Crusenbeemt inter hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter 

hereditatem Henrici quondam de Gravia ex alio item peciam terre 
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sitam ad locum dictum Nedervelt inter hereditatem Marcelii Delijen 

soen ex uno et inter hereditates dictas die Aenweijnden ex alio 

item peciam terre sitam ad locum dictum den Berchensche Wech inter 

hereditatem domini Egidii Meijssen soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Rutghers soen ex alio item peciam terre sitam 

ad locum dictum die Velt Ruediger Wech inter hereditatem Johannis 

de Os ex alio! et inter hereditatem liberorum Johannis quondam de 

Megen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium #censum# pactum 

Waltero (dg: dicto Bits soen) filio (dg: quondam) Henrici dicti 

Bits soen ab eodem etc pro hereditario censu quatuor aude scilde 

seu valore dando sibi ab alio hereditarie purificatione et primo a 

purificatione proxime ultra annum ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 07 wo 04-09-1381. 

Voornoemde Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe gaf uit aan Henricus 

zvw Gerardus Bouwelken de navolgende erfgoederen onder Oss, onder de 

tiende van Berghem, (1) 2 morgen land achter Berghem, onder de hoeve 

van wijlen hr Godefridus van Os, tussen Henricus Bruijn enerzijds en 

Marcelius gnd Zeel Kabelken anderzijds, (2) een stuk land gnd die 

Oude Hostat, aan de plaats gnd Schadewijk, tussen hr Johannes zvw 

voornoemde hr Godefridus van Os enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (3) 2 strepen land ter plaatse gnd op Tongeren, tussen 

Arnoldus gnd Groetaert enerzijds en Johannes van Os anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 8 oude schilden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1383). 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Theodericus (dg: #here# duo iugera terre sitam) hereditates 

infrascriptas sitas infra parochiam (verbeterd uit: parochias) de 

Os #infra decimam de Berchen# primo videlicet duo iugera terre 

sita retro Berchen infra mansum domini quondam Godefridi de Os 

inter hereditatem Henrici Bruijn ex uno et inter hereditatem 

Marcelii dicti Zeel Kabelken ex alio #in ea quantitate qua ibidem 

sunt sita# item peciam terre dictam die Aude Hostat sitam ad locum 

dictum Scadewijc inter hereditatem (dg: it) domini Johannis filii 

dicti quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter communem viam 

ex alio cum suis attinentiis universis item (dg: peciam terre) 

duas strepas terre sitas in loco dicto op Tongeren inter 

hereditatem Arnoldi dicti Groetaert ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Os ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Henrico filio quondam Gerardi Bouwelken ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu octo aude scilde seu valore 

dando sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino 

ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 219v 08 wo 04-09-1381. 

Voornoemde Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe gaf uit aan Willelmus 

Delijen soen 11 hont land in Oss, naast de plaats gnd Lither Weg 

enerzijds en wijlen Godefridus van Erpe anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns71 van 3 oude schilden of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-

1383). 

 

                         
71 Zie → BP 1176 f 220r 14 za 14-09-1381, verkoop van deze cijns. 
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Solvit 3 plack. 

Dictus Theodericus (dg: pe hereditates infra peciam terre) 

#undecim hont terre# sita in parochia de Os iuxta locum (dg: lo) 

dictum Litterre Wech ex uno et inter hereditatem (dg: Willelmi de 

Ouden) #quondam Godefridi de Erpe# ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sunt sita et ad dictum (dg: dictum) Theodericum noscuntur 

pertinere ut dicebat dedit ad hereditarium censum Willelmo Delijen 

soen ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu trium 

aude scilde seu valore dando sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 09 wo 04-09-1381. 

Voornoemde Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe gaf uit aan Marcelius 

gnd Zeel Bollen de navolgende erfgoederen in Oss, (1) een stuk land, 

achter Cristina Heijmerics, tussen Hermannus zvw hr Godefridus van Os 

enerzijds en wijlen Gerardus Vilt anderzijds, (2) een stuk land ter 

plaatse gnd Boumans Hoeve, beiderzijds tussen Jacobus gnd Scuvoet, 

(3) een stuk land ter plaatse gnd Veltruedigen Weg, tussen Aleijdis 

Arts dochter enerzijds en Hadewigis Willems anderzijds, waarover de 

weg loopt gnd Veltruedigen Weg, (4) een stuk land ter plaatse gnd 

Oosterse Veld, naast Johannes van Woesic, (5) een stuk land over de 

weg gnd die Berghemse Weg, tussen Cristina Vrancken dochter enerzijds 

en Willelmus van der Aelsvoert anderzijds, (6) een stuk land aldaar, 

tussen Hermannus zvw hr Godefridus van Os enerzijds en Rijcoldus gnd 

Belijen soen anderzijds, (7) een stukje land op de plaats gnd 

Oosterveld, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Oss enerzijds en 

Metta Wemelkens anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 2¼ oude schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383). Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Marcelius tot onderpand (8) een huis, erf en tuin 

van voornoemde Marcelius, in Oss, naast het hek gnd Landweer aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Hermannus zvw hr Godefridus van Os. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Theodericus (dg: peciam terre) hereditates infrascriptas 

sitas in parochia de Os primo videlicet peciam terre sitam retro 

hereditatem (dg: Cristine) Cristine Heijmerics inter hereditatem 

Hermanni filii quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter 

hereditatem (dg: l) quondam Gerardi Vilt ex alio item peciam terre 

sitam (dg: inter) ad locum dictum Boumans Hoeve inter hereditatem 

Jacobi dicti Scuvoet ex utroque latere coadiacentem item peciam 

terre sita ad locum dictum (dg: Veltro Veltrued) Veltruedigen Wech 

inter hereditatem Aleijdis Arts dochter ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis Willems ex alio (dg: item peciam) et per 

quam !viam tendit via dicta Veltruedigen Wech item peciam terre 

sitam ad locum dictum Oesterssche Velt contigue iuxta hereditatem 

Johannis de Woesic item peciam terre sitam ultra viam dictam die 

Berchenssche Wech inter hereditatem Cristine Vrancken dochter ex 

uno et inter hereditatem Willelmi van der Aelsvoert ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Hermanni filii quondam 

domini Godefridi de Os ex uno et inter hereditatem Rijcoldi dicti 

Belijen soen ex alio item particulam terre sitam supra locum 

dictum Oestervelt (dg: ex uno et i) inter hereditatem spectantem 

ad ecclesiam de Os ex uno et inter hereditatem Mette Wemelkens ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Marcelio dicto Zeel 

Bollen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu 

duorum aude scilde et unius quarte partis unius aude scilt seu 

valore dando sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo 

termino ultra annum ex premissis promittens warandiam pro 
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premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dictus Marcelius domum aream et 

ortum dicti Marcelii sitos (dg: in Os inter here) in dicta 

parochia iuxta (dg: l) repagulum dictum Landweer ibidem inter 

hereditates (dg: H) dicti (dg: dicti) Hermanni filii quondam 

domini Godefridi de Os ex utroque latere coadiacentes ut dicebat 

ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 10 wo 04-09-1381. 

Henricus Bouwelken beloofde aan voornoemde Theodericus Lu 38 oude 

schilden72 met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Henricus Bouwelken promisit Theoderico Lu predicto XXXVIII aude 

scilde a purificatione proxime ultra annum persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 11 wo 04-09-1381. 

Walterus zv Henricus Bits soen beloofde aan voornoemde Theodericus Lu 

19 oude schilden73 met Lichtmis over een jaar (zo 02-02-1382) te 

betalen. 

 

Walterus filius (dg: quondam) Henrici Bits soen promisit 

Theoderico Lu predicto XIX aude scilde a purificatione proxime 

ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 12 wo 04-09-1381. 

Willelmus Delijen soen beloofde aan voornoemde Theodericus Lu 18 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Willelmus Delijen soen promisit Theoderico Lu predicto XVIII aude 

scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 219v 13 wo 04-09-1381. 

Voornoemde Theodericus Lu gaf uit aan Johannes van Berchen alle 

stukken heideland, die aan hem en zijn broer Adam gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van hun grootvader hr Godefridus van Os, 

gelegen onder Oss, op de heide, buiten de landweer; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 12 groten geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383). Slechts op te 

geven met dubbele cijns. 

 

Solvit Johannes. Debent VI d. 

Theodericus Lu predictus omnes (dg: per) pecias terre mericales 

(dg: s) que sibi et Ade suo fratri de morte quondam domini 

Godefridi de Os eorum avi (dg: ce) successione (dg: est) advolutas 

sitas quocumque locorum infra parochiam de Os supra mericam #extra 

landweer# sunt situate et que dictis Theoderico et Ade mediante 

divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes 

cesserunt in partem ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni de Berchen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu XII grossorum monete dando sibi ab alio 

purificatione et primo termino ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum duplo censu. Testes datum 

supra. 

 

                         
72 Zie → BP 1176 f 272r 06 vr 05-09-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
73 Zie → BP 1176 f 272r 07 vr 05-09-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 219v 14 wo 04-09-1381. 

Johannes zvw Willelmus gnd Gielijs soen verkocht aan Henricus van 

Tuijfteze de helft, die aan voornoemde wijlen Willelmus behoorde, in 

een tiende in Esch, aan deze kant van de brug, met een eind strekkend 

op een gemene weg en met het andere eind aan de tiende van Vught, 

tussen de beemden en de heide, achter Arnoldus Wouters soen, {f.220r} 

van welke tiende de andere helft behoort aan voornoemde Henricus van 

Tuijfteze. Egidius zvw voornoemde Willelmus deed afstand. 

 

Johannes (dg: et Egidius fratres q liberi) #filius# quondam 

Willelmi dicti Gielijs soen (dg: quondam de) medietatem que ad 

dictum quondam Willelmum spectare consuevit in quadam decima sita 

in parochia de Essche (dg: ultra pontem ad f) ab ista parte pontis 

tendente cum uno fine supra communem viam et cum fine ad decimam 

de Vucht inter prata et mericam ut dicebat (dg: hereditarie 

vendidit #.......# Henrico de Tuijfteze promittens ratam) #retro 

hereditatem Arnoldi Wouters soen# in toto (dg: ea qu) jure et ea 

quantitate qua dicta medietas ibidem sita est et ad dictum quondam 

 

1176 mf6 C 14 f.220. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 06-09-1381. 

 in festo nativitatis Marie: zondag 08-09-1381. 

 Secunda post nativitatis Marie: maandag 09-09-1381. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 12-09-1381. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 13-09-1381. 

 in die exaltationis crucis: zaterdag 14-09-1381. 

 Secunda post exaltationem crucis: maandag 16-09-1381. 

 

BP 1176 f 220r 01 wo 04-09-1381. 

(dg: Egidium) #Willelmum# spectare consuevit et de qua decima 

primodicta reliqua medietas spectat ad (dg: here) Henricum de 

Tuijfteze ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit dicto 

Henrico de Tuijfteze promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam (dg: Egidii) 

#Willelmi# deponere. Quo facto Egidius filius dicti quondam (dg: 

Egidii frat) Willelmi super dicta medietate dicte decime et jure 

sibi in eadem medietate competente seu competituro ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220r 02 wo 04-09-1381. 

Johannes zvw Rodolphus van den Venne beloofde aan Godefridus van 

Broechoven snijder 8 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1381) te leveren. 

 

[Solvit 3] plack. 

Johannes filius quondam Rodolphi van den Venne promisit Godefrido 

(dg: filio) de Broechoven sartori VIII modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 220r 03 vr 06-09-1381. 

Wolterus zv Wolterus van Hijntham en Henricus Vrient beloofden aan 

Philippus Jozollo 36 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 

11-11-1381; 24+31+11=66 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Wolterus filius Wolteri de Hijntham et Henricus Vrient promiserunt 

Philippo Jozollo XXXVI scuta Francie ad Martini proxime pena III. 

Testes Sta et Liss datum sexta post Egidii. 

 

BP 1176 f 220r 04 zo 08-09-1381. 

Henricus Groveken verkocht aan Johannes van Gemonden een stuk land, 
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1½ lopen groot, in Gemonde, beiderzijds tussen voornoemde Johannes 

van Gemonden, met een eind strekkend aan de weg gnd die Heuvelstraat, 

belast met een kwart wijn aan de kerk van Gemonde, 2 schelling 

paijment en 3 penningen leuvens. 

 

Henricus Groveken peciam terre unam et dimidiam lopinatas terre 

(dg: continentem) in semine capientem in (dg: l) parochia de 

Gemonden inter hereditates Johannis de Gemonden ex utroque latere 

tendentem cum uno fine ad platheam dictam die Hovelstraet ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni de Gemonden promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis una quarta vini 

ecclesie de Gemonden duobus solidis pagamenti (dg: p) et tribus 

denariis Lovaniensibus solvendis ut dicebat. Testes Sta et Ouden 

datum in festo nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 220r 05 ma 09-09-1381. 

Elisabeth gnd Noijden verkocht aan Johannes zvw Johannes 

Scrunelaerts? soen van Zonne een erfpacht van ½ mud gerst, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ½ bunder 

beemd, gelegen op Dungen, naast zv Albertus gnd van Scijnle, welke 

pacht verkocht was aan Henricus gnd Nouden smid door voornoemde 

Johannes zvw Johannes gnd Scrunelaerts? soen, en welke pacht aan 

verkoopster gekomen was na overlijden van haar broer, voornoemde 

Henricus. Verkoopster en haar zoon Reijnerus beloofden verplichtingen 

af te handelen. 

 

Solvit. 

Elisabeth (dg: filia quondam) dicta Noijden cum tutore 

hereditariam paccionem dimidii modii ordei mensure de Busco 

solvendam hereditarie in nativitatis Domini de dimidio bonario 

prati sito supra locum dictum Dungen iuxta hereditatem filiorum 

Alberti dicti de Scijnle et in Busco tradendam venditam (dg: 

quondam Johanni filio qu) Henrico dicto Nouden fabro a Johanne 

filio quondam Johannis dicti Scrunelaerts? soen de Zonne prout in 

litteris et quam paccionem sibi de morte dicti quondam Henrici sui 

fratris successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Joh) dicto Johanni filio dicti quondam Johannis 

Scrunelaerts? soen supportavit cum litteris et jure (dg: promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) promittentes 

cum tutore et cum ea Reijnerus eius filius ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs t Scilder datum 

secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 220r 06 ma 09-09-1381. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 220r 07 do 12-09-1381. 

Gerardus van Gheldorp zvw Wolterus van Geldorp verkocht aan Johannes 

van Erpe een n-erfcijns van 20 schelling geld, te betalen met Sint-

Jacobus, gaande uit een erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, naast de 

Loefsbrug, tegenover het woonhuis van voornoemde koper, tussen 

erfgoed van Johannes Keijser enerzijds en het water anderzijds, reeds 

belast met 6 pond geld. 

 

Gerardus de Gheldorp filius quondam Wolteri de Geldorp hereditarie 

vendidit Johanni de Erpe hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Jacobi ex (dg: domo et area) #hereditate cum 

eius edificiis# dicti venditoris sita in Busco iuxta pontem dictum 

Loefsbruge in opposito domus habitationis dicti emptoris inter 
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hereditatem Johannis Keijser ex uno et inter aquam ibidem ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis sex libris denariis monete prius inde solvendis 

promittens sufficientem. Testes Lonijs et Lisscap datum quinta 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 220r 08 do 12-09-1381. 

Lambertus van der Heze: (1) de helft in 2 stukken land in Heeswijk, 

ter plaatse gnd Sceelwarts Hoeve, (1a) tussen Theodericus gnd Didde 

Hannen soen enerzijds en Johannes Coedrivers anderzijds, (1b) tussen 

voornoemde Theodericus enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de 

helft in een huis, staande {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus van der Heze medietatem ad se spectantem in duabus 

peciis terre sitis in parochia de Heeswijc in loco dicto 

Sceelwarts Hoeve quarum una inter hereditatem (dg: Di) Theoderici 

dicti Didde Hannen soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Coedrivers ex alio et altera inter! dicti Theoderici ex uno et 

inter (dg: communem) communitatem ex alio latere sunt site atque 

medietate ad se spectante in domo consistente. 

 

BP 1176 f 220r 09 vr 13-09-1381. 

Lambertus van der Heze verkocht aan Willelmus, zvw Willelmus van 

Hamvelt verwekt bij zijn laatste vrouw Ghisella, al zijn goederen, 

gelegen onder Heeswijk. 

 

Solvit. 

Lambertus van der Heze omnia et singula bona (dg: sibi) mobilia et 

immobilia hereditaria et parata ad se spectantia quocumque locorum 

infra parochiam de Hezewijc consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi de Hamvelt ab 

eodem quondam Willelmo et Ghisella eius uxore ultima pariter 

genito promittens ratam servare. Testes Lijsscap et Scilder datum 

sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 220r 10 vr 13-09-1381. 

Henricus en Yda, kvw Goswinus gnd van der Ynden, verkochten aan 

Elizabeth dv Hessello van Lijemde wv Johannes Becker zvw voornoemde 

Goswinus alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

hun voornoemde broer Johannes Becker zvw voornoemde Goswinus, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Elizabeth. 

 
?Solvit de ista et alia. Scabini noluerunt. 

Henricus et Yda liberi quondam Goswini dicti van der Ynden cum 

tutore omnia et singula bona eis de morte (dg: J) quondam Johannis 

Becker (dg: fi) eorum fratris filii dicti quondam Goswini 

successione advoluta et post mortem Elizabeth filie (dg: qu) 

Hessellonis de Lijemde relicte dicti quondam Johannis successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant et 

que nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt dicte 

Elizabeth promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

calangiam et impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Sta et 

Liss datum sexta post nativitatis Marie. Dimisiverunt? scabini? 

propter dominum Ad? de Scijnle. 

 

BP 1176 f 220r 11 za 14-09-1381. 

Petrus Smedeken ev Oda dv Godefridus van Kuijc droeg over aan 

Wolterus zv voornoemde Godefridus van Kuijc 1/3 deel in een erfgoed 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Henricus van Baex enerzijds en erfgoed van Berta Lambrechts 
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anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Petrus Smedeken maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris filie (dg: quondam) Godefridi de Kuijc terciam partem sibi 

competentem in hereditate sita in Busco in loco dicto 

Wijnmolenberch inter hereditatem Henrici de Baex ex uno et 

hereditatem (dg: Nicholai Kater) #Berte Lambrechts# ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Woltero filio dicti Godefridi de 

Kuijc promittens warandiam et obligationem (dg: de) ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Liss datum in die exaltationis crucis. 

 

BP 1176 f 220r 12 za 14-09-1381. 

Godefridus Heerkini beloofde aan Aleidis wv Joseph baardscheerder een 

lijfrente van 7½ oude schild, met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Godefridus Heerkini promisit #super omnia# se daturum Aleidi 

relicte quondam Joseph barbitonsoris vitalem pensionem septem et 

dimidii aude scilde vel valorem anno quolibet ad eius vitam in 

nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex omnibus suis bonis 

ut dicebat et cum mortua fuerit etc. Testes Lonijs et Scilder 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 220r 13 za 14-09-1381. 

Voornoemde Aleidis wv Joseph baardscheerder ontlastte voornoemde 

Godefridus Heerkini van alle schulden, die voornoemde Godefridus 

beloofd had aan haar voornoemde man Joseph. 

 

Dicta Aleidis quitum proclamavit dictum Godefridum ab omnibus 

debitis que dictus Godefridus dicto Joseph suo marito (dg: prom) 

prius promiserat ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 220r 14 za 14-09-1381. 

Theodericus Luwe zvw Johannes gnd Luwe verkocht aan Egidius Zeelmaker 

een n-erfcijns van 3 oude schilden, die Willelmus Delijen soen 

beloofd74 had aan voornoemde Theodericus, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 11 hont land in Oss, naast de plaats gnd Lither Weg 

enerzijds en wijlen Godefridus gnd van Erpe anderzijds. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis dicti Luwe hereditarium 

censum III aureorum denariorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis aut alterius pagamenti 

eiusdem valoris (dg: so) quem Willelmus Delijen soen promisit se 

daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie purificatione ex 

undecim hont terre sitis in parochia de Os iuxta locum dictum 

communiter Litterwech ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi dicti de Erpe !prout in litteris hereditarie vendidit 

Egidio Zeelmaker supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 220r 15 za 14-09-1381. 

Zebertus wever van Berlikem en zijn zoon Johannes Makaec beloofden 

aan Johannes zvw Arnoldus Truden soen 8 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. 

 

Zebertus textor de Berlikem et Johannes Makaec eius filius 

promiserunt Johanni filio quondam Arnoldi Truden soen VIII Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes Lonijs et Scilder datum 

                         
74 Zie ← BP 1176 f 219v 08 wo 04-09-1381, uitgifte voor deze cijns. 
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ut supra. 

 

BP 1176 f 220r 16 ma 16-09-1381. 

Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 18 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, 

gaande uit 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Rullen. 

 

Petrus filius quondam Engberti Ludinc Dicbier hereditarium censum 

XVIII solidorum monete quem se solvendum habuit hereditarie 

Lamberti ex uno jugero terre sito in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Rullen ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Vere et 

Scilder datum secunda post exaltationem crucis. 

 

BP 1176 f 220r 17 ma 16-09-1381. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri, Johannes Leonii van Erpe en Gerardus 

van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo 24 oude schilden met Sint-

Martinus aanstaande (ma 11-11-1381; 14+31+11=56 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri et Johannes Leonii de Erpe et 

Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo XXIIII aude scilde 

ad Martini proxime pena I. Testes Liss et Scilder datum secunda 

post exaltationem crucis. 

 

BP 1176 f 220r 18 ma 16-09-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 01 f.220v. 

 in die Lamberti: dinsdag 17-09-1381. 

 in crastino Lamberti: woensdag 18-09-1381. 

 quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1381. 

 

BP 1176 f 220v 01 di 17-09-1381. 

Henricus Koevoet en Henricus zv Henricus Penninc van Straten 

beloofden aan Goesswinus zv Johannes van Best 21 oude Franse schilden 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Henricus Koevoet et Henricus filius Henrici Penninc de Straten 

promiserunt Goesswino filio Johannis de Best XXI aude scilde (dg: 

Fl) Francie vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes (dg: Sta et Lonijs) #Boud et Scilder# datum in die 

Lamberti. 

 

BP 1176 f 220v 02 di 17-09-1381. 

Mr Willelmus gnd Clocghijeter van Helmont droeg al zijn goederen over 

aan zijn schoonzoon Arnoldus gnd Wigghers soen van den ?Ogave en 

diens vrouw Elisabeth dv voornoemde mr Willelmus. 

 

Magister Willelmus dictus Clocggijeter de Helmont omnia sua bona 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

dicto Wigghers soen van den ?Ogave suo genero atque Elisabeth sue 

uxori filie dicti magistri Willelmi promittens ratam servare. 

Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 03 di 17-09-1381. 

Voornoemde Arnoldus en Elisabeth beloofden voornoemde mr Willelmus, 

zijn leven lang, te onderhouden. 
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Dicti Arnoldus et Elisabeth promiserunt super omnia quod ipsi 

dictum magistrum Willelmum quoad vitam suam in expensis ipsorum 

Arnoldi et Elisabeth tenebunt omnia sua necessaria? fideliter 

amministrando. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 220v 04 wo 18-09-1381. 

Nicholaus gnd Spijring Jans soen beloofde aan Jacobus zv Jacobus Tijt 

600 Franse schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Nicholaus. 

 

Nicholaus dictus Spijring Jans soen promisit Jacobo filio Jacobi 

Tijt VIc scuta Francie ad monitionem persolvenda. Testes Boud et 

Scilder datum in crastino Lamberti. (dg: detur d) Detur dicto 

Nicholao. 

 

BP 1176 f 220v 05 04-04-1594. 

De navolgende brief werd, voor Jasparus Tielmans van Ketsrode, 

opnieuw geïngrosseerd. 

 

Per ....... dominorum scabinorum presens littera paccionis pro 

Jasparo Tielmans de Ketsrode secundarie est ingrossata qui 

Jasparus jure jurando affirmavit litteras primas 

ex....... esse 

et dit ac 

et inventuri 

requirat 
?quod juramus 

.. maqu....... 

XVA ....... 

Zevenberge et secretarii Ruijs est reinfirmata. Actum IIII aprilis 

XVc XCIIII. 

 

BP 1176 f 220v 06 do 19-09-1381. 

Adam zvw Johannes Luwe verkocht aan Johannes van Rode zv Elijas van 

Eijndove een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383), 

gaande uit een hoeve van verkoper, gnd ten Biezen, in Aarle, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Adam filius quondam Johannis Luwe hereditarie vendidit Johanni de 

Rode filio Elije de Eijndove hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et pro primo ultra annum #et in Busco tradendam# ex 

manso dicto venditoris dicto ten Biezen sito in parochia de Aerle 

et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis ut dicebat 

promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis inde solvendo (dg: 

testes) promittens super habita et habenda sufficientem facere. 

(dg: testes datum supra). Testes Lijsscap et Vere datum quinta 

post Lamberti. 

 

BP 1176 f 220v 07 do 19-09-1381. 

Marcelius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 08 do 19-09-1381. 

(dg: Ludovicus van Kessel gnd Lodewijcs soen van Kessel, Arnoldus zvw 

Johannes Louwers van). 
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(dg: Ludovicus de Kessel dictus Lodewijcs soen de Kessel Arnoldus 

filius quondam Johannis Louwers de). 

 

BP 1176 f 220v 09 do 19-09-1381. 

Willelmus van Kessel en zijn broer Johannes, kvw hr Johannes van 

Eijndoven ridder, verkochten aan Johannes van Hees zvw Johannes van 

Hees van Kessel 1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, 

tussen Hilla Roempots enerzijds en Heijlwigis wv Rutgherus Eghens 

soen anderzijds, belast met zegedijk, waterlaten en sluizen. 

Ze zullen hun broers Ghevardus en Theodericus Bijlant, zodra die 

gemakkelijk naar Brabant terug kunnen keren, afstand laten doen. 

Opstellen in twee brieven. 

 

Solvit 3 plack. Solvit 3 plack. Scribatur in duabus litteris. 

Willelmus de Kessel Johannes eius frater liberi quondam domini 

Johannis de Eijndoven militis unum juger terre situm in parochia 

de Maren in loco dicto Paddelaer inter hereditatem Hille Roempots 

ex uno et inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam Rutgheri 

Eghens soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Hees filio quondam 

Johannis de Hees de Kessel promittentes super omnia warandiam et 

obligationem tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et 

censibus libera exceptis zeghedijc aqueductibus et slusis ad hoc 

de jure spectantibus. Testes datum supra. 

Et quod ipsi Ghevardum et Theodericum Bijlant eorum fratres 

quamcito (dg: ad patria) ad patriam et infra limites Brabantie 

commode venire poterint super dicto (dg: do) jugero terre ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 10 do 19-09-1381. 

Aleijdis dvw Rutgherus van den Dijc van Maren verkocht aan voornoemde 

Johannes van Hees 1 hont land, in Maren, ter plaatse gnd den Obbartse 

Kamp, tussen Zegherus van Wordragen enerzijds en Petrus Gheghel 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Solvit 3 plack. 

Aleijdis filia quondam Rutgheri van den Dijc de Maren #cum# tutore 

unum hont terre situm in parochia de Maren in loco dicto den 

Obbartsche Camp inter hereditatem Zegheri de Wordragen ex uno et 

inter hereditatem Petri Gheghel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Hees emptori predicto promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus ad hoc 

spectantibus et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 11 do 19-09-1381. 

Jacobus Peters soen van Macharen en Ghisbertus Bruijn van Haren 

beloofden aan vrouwe Ermegardis van Waderle 85 oude Franse schilden 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Jacobus (dg: Wijers) #Peters# soen de Macharen et Ghisbertus 

Bruijn de H(dg: a)#a#ren promiserunt domine Ermegardi de Waderle 

LXXXV aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvenda. Testes 

Boud et Scilder datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1176 f 220v 12 do 19-09-1381. 

De broers Albertus en Jacobus, kvw Henricus gnd Aelbrechts soen, en 

Johannes gnd Aelbrechts soen ev Truda dvw voornoemde Henricus deden 

tbv Johannes gnd Arts soen afstand van de helft, die aan voornoemde 

wijlen Henricus behoorde, in een beemd, gelegen onder de vrijdom van 

Den Bosch, op de plaats gnd Dungen, ter plaatse gnd die Hooidonk, 

tussen Nijcholaus gnd Coel Keelbreker enerzijds en water gnd die Aa 
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anderzijds. 

 

Solvit. 

Albertus et Jacobus fratres liberi quondam Henrici dicti 

Aelbrechts soen et Johannes dictus Aelbrechts soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Trude sue uxoris filie quondam dicti 

Henrici super (dg: un) medietate que ad dictum quondam Henricum 

spectare consuevit (dg: si) in quodam prato sito infra libertatem 

oppidi de Busco supra locum dictum Dunghen ad locum dictum die 

Hodonc inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex uno et 

inter (dg: aq) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebant et super 

jure ad opus Johannis dicti Arts soen renunciaverunt promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sta 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 13 do 19-09-1381. 

Voornoemde Johannes Arts soen ev Hilla dvw Henricus gnd Aelbrechts 

soen deed tbv Albertus en Jacobus, kvw voornoemde Henricus, en tbv 

Johannes gnd Aelbrechts soen afstand van alle goederen, die aan hem 

en aan voornoemde Hilla gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Henricus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Hadewigis 

wv voornoemde Henricus. Uitgezonderd de helft in de beemd in het 

vorige contract. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Arts soen (dg: super omnibus bonis in quibus 

Henricus) maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris 

filie quondam Henrici dicti Aelbrechts soen super omnibus et 

singulis bonis (dg: in quibus dictus quondam Henricus decessit 

.... et que et .) sibi et dicte Hille sue uxori de morte dicti 

quondam Henrici successione advolutis et sibi et dicte Hille de 

morte Hadewigis relicte dicti quondam Henrici successione 

advolvendis et super jure sibi et dicte sue uxori in premissis 

competente seu competituro quovismodo ad opus Alberti et Jacobi 

fratrum liberorum dicti quondam Henrici et Johannis dicti 

Aelbrechts soen renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum heredum 

deponere salva tamen dicto Johanni Arts soen #dicta# medietate que 

ad dictum quondam Henricum spectabat in prato sito infra 

libertatem oppidi de Busco supra dictum Dunghen ad locum die 

Hodonc inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 14 do 19-09-1381. 

Henricus zvw Henricus gnd Mans soen gaf uit aan Lambertus gnd die 

Monic (1) een heidekamp, 3 bunder groot, in Boxtel, voor de plaats 

gnd Perrik, tussen Nijcholaus gnd Coelbornre enerzijds en de gemeint 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 oude groten aan de heer van 

Boxtel, en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Lambertus tot onderpand (2) een beemd in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, tussen Thomas gnd Boudekens soen enerzijds en 

Arnoldus zv Henricus Mans soen anderzijds, die reeds belast was met 

de grondcijns. 

 

Solverunt ambo. 

Henricus (dg: di) filius quondam Henrici dicti Mans soen campum 

merice tria bonaria terre continentem situm in parochia de Bucstel 

(dg: in loco dicto Lijemde) ante locum dictum Perric inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coelbornre ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 
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Lamberto dicto die (dg: D) Monic ab eodem hereditarie possidendum 

pro tribus grossis antiquis domino de Bucstel exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii (dg: 

modii sil) 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 et ad maiorem securitatem dictus Lambertus 

unum pratum situm in parochia predicta in loco dicto Lijemde inter 

hereditatem Thome dicti Boudekens soen ex uno et inter 

#hereditatem# Arnoldi filii Henrici Mans soen ex alio ut dicebat 

ad pignus imposuit et promisit dictus Albertus super omnia #aliam# 

obligationem in dicto prato existentem deponere excepto censu 

domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 15 do 19-09-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 867, 19-09-1381. 

Batha gnd Loden wv Matheus zv Godefridus Posteel en Ywanus van Gravia 

zvw Otto gnd Bilsemans ev Aleijdis dvw voornoemde Matheus droegen 

over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit de helft, behorend aan Nijcholaus zvw Reijnerus gnd metten 

Crommenhalze, van een hoeve die was van wijlen Franco gnd Hoefsleger 

svv voornoemde Nijcholaus, in Oss, tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en Johannes gnd Spermer anderzijds, welke pacht 

voornoemde wijlen Matheus gekocht had van voornoemde Nijcholaus. Met 

achterstallige termijn van een jaar. 

 

Batha (dg: re) dicta Loden relicta quondam Mathei (dg: dicti P) 

filii Godefridi Posteel #cum tutore# (dg: hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco s) et Ywanus de Gravia 

filius quondam Ottonis dicti Bilsemans maritus et tutor legitimus 

ut asserebat (dg: L) Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam 

Mathei hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

medietate spectante ad Nijcholaum filium quondam Reijneri dicti 

metten Crommenhalze #spectante# cuiusdam mansi qui fuerat quondam 

Franconis dicti Hoefsleger soceri dicti Nijcholai siti in parochia 

de Os inter hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in 

Busco ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Spermer ex alio 

atque ex (dg: hereditate medietate) attinentiis eiusdem medietatis 

mansi supradicti singulis et universis quocumque locorum sitis 

quam paccionem dictus quondam Matheus erga dictum Nijcholaum 

acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie supportaverunt 

(dg: Theoderico) Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in 

Busco cum litteris et jure (dg: promittens cum tutore ratam 

servare) et cum arrestadiis unius anni promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 16 do 19-09-1381. 

Johannes van den Eijnden wonend in Hees beloofde aan Johannes gnd 

Bruijstens 6½ oude schild met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) 

te betalen. 

 

Johannes van den Eijnden commorans in Heze ut dicebat promisit 

Johanni dicto Bruijstens sex et dimidium aude scilde ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 17 do 19-09-1381. 

Johannes van den Campe beloofde aan Zanderus van Zeland den 

Sweertveger 41 mud rogge van dit jaar, Bossche maat, met Sint-Petrus-
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Stoel aanstaande (za 22-02-1382) in Den Bosch, op de zolder in 

Rodenborg, te leveren. 

 

Johannes van den Campe promisit Zandero de Zeland den Sweertveger 

XLI modios siliginis (dg: mensure) istius anni mensure de Busco ad 

Petri ad cathedram proxime persolvendos et in Busco supra solarium 

in Rodenborch tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 220v 18 do 19-09-1381. 

Hr Arnoldus Rover ridder wilde waarschijnlijk bezwaar maken tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles omnes vendiciones et alienaciones. 

 

1176 mf6 D 02 f.221. 

 in vigilia Mathei apostoli: vrijdag 20-09-1381. 

 quinta post Lamberti: donderdag 19-09-1381. 

 

BP 1176 f 221r 01 do 19-09-1381. 

De broers Paulus en Egidius, kvw Arnoldus zvw Paulus gnd van 

Maelstrem, verkochten aan Johannes Kersmaker de jongere een 

b-erfcijns75 van 47 schelling 6 penning geld die Henricus gnd Moelner 

zvw Henricus gnd Moelner aan voornoemde Paulus en Egidius beloofd 

had, tbv hen, hun broer Arnoldus en hun zuster Engela, een helft te 

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

helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, 

tussen erfgoed van Johannes gnd Palken enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Volcwijc anderzijds. 

 

Paulus et Egidius fratres liberi quondam Arnoldi filii quondam 

Pauli dicti de Maelstrem hereditarium censum quadraginta septem 

solidorum et sex denariorum monete quem Henricus dictus Moelner 

filius quondam Henrici dicti Moelner promisit dictis Paulo et 

Egidio fratribus ad opus eorum et ad opus Arnoldi eorum fratri et 

Engele eorum sorori quod ipse Henricus dabit et exsolvet 

prenominatis Paulo Egidio Arnoldo et Engele liberis (dg: 

hereditarium) #dictum censum# hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex medietate domus et aree site in Busco ad 

vicum dictum Buerde inter hereditatem Johannis dicti Palken ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Volcwijc ex alio prout in 

litteris hereditarie (dg: su) vendiderunt Johanni Kersmaker 

juniori supportaverunt cum litteris et jure #et quem censum nunc 

ad se spectare dicebant# promittentes ratam servare et #et 

questionem proximitatis et aliam# obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi (dg: dictos Ar) dictum Arnoldum (dg: super) 

semper talem habebunt quod nunquam presumet se jus in predicto 

censu habere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 02 do 19-09-1381. 

Voornoemde Johannes Kersmaker beloofde aan Paulus zvw Arnoldus zvw 

Paulus van Maelstrem 10 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes Kersmaker promisit super omnia Paulo filio quondam 

Arnoldi filii quondam Pauli de Maelstrem (dg: XX) decem Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 03 do 19-09-1381. 

Godefridus gnd Vleminc beloofde aan Yda dvw Walterus gnd Snider een 

                         
75 Zie → BP 1177 f 094v 02 za 02-01-1384, overdracht van deze 

erfcijns. 
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lijfrente van 1 dobbel mottoen geld van Brabant, een helft te betalen 

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

erf in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Matheus gnd Rademaker enerzijds en erfgoed van kvw Henricus gnd 

der Eether anderzijds, en uit andere goederen van voornoemde 

Godefridus. 

 

Godefridus dictus Vleminc promisit super omnia se daturum et 

soluturum Yde filie quondam Walteri dicti Snider vitalem pensionem 

unius aurei denarii communiter dobbel mottoen vocati monete 

Brabantie boni auri et iusti ponderis (dg: he) anno quolibet ad 

vitam dicte Yde et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area sita in Busco ad finem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Mathei dicti Rademaker ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici dicti der Eether ex alio atque ex 

ceteris bonis dicti Godefridi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat et cum mortua fuerit 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 04 do 19-09-1381. 

Ludovicus van Broghel ev Belija dvw Henricus van Kasteren verkocht 

aan Willelmus van der Espendonc, tbv Johannes van der Espendonc vv 

voornoemde Willelmus, het deel, dat aan Nijcholaus zvw Arnoldus gnd 

van Kasteren gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Nijcholaus, in een beemd in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Espendonk, tussen Margareta gnd Lonen enerzijds en Johannes van der 

Espendonc anderzijds. 

 

Solvit (dg: 3 plack). Debent VI denarios. 

Ludovicus de Broghel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Belije sue uxoris filie quondam Henrici de Kasteren totam partem 

et omne jus Nijcholao filio quondam Arnoldi dicti de Kasteren de 

morte quondam parentum eiusdem Nijcholai successione advolutas in 

quodam prato sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Espendonc inter hereditatem Margarete dicte Lonen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Espendonc ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo van der Espendonc ad opus Johannis 

van der Espendonc patris eiusdem Willelmi promittens (dg: ratam) 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 05 do 19-09-1381. 

Johannes Swartinc droeg over aan Walterus zv Johannes van Oesterwijc 

(1) zijn vruchtgebruik in de helft van een kamp, 2½ morgen groot, 

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Petrus gnd Alart 

enerzijds en Laurencius gnd Boijen anderzijds, welk kamp voornoemde 

Johannes en Walterus in cijns gekregen hadden van Johannes Noppen, 

(2) de helft, erfelijk aan eerstgenoemde Johannes behorend, in 

voornoemd kamp. Johannes zvw voornoemde Johannes van Oesterwijc deed 

afstand tbv zijn broer, voornoemde Walterus. 

 

Johannes Swartinc suum usufructum sibi competentem in medietate 

cuiusdam campi duo et dimidium iugera terre continentis siti infra 

libertatem oppidi de Busco inter hereditatem Petri dicti Alart ex 

uno et inter et inter hereditatem Laurencii dicti Boijen ex alio 

quem campum dictus Johannes et Walterus filius Johannis de 

Oesterwijc erga Johannem Noppen ad censum acquisiverant prout in 

litteris atque medietatem ad primodictum Johannem jure hereditario 

spectantem in dicta medietate dicti campi ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Waltero cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 
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dictis litteris contento. Quo facto Johannes filius quondam 

Johannis de Oesterwijc predicti super dicta medietate et jure (dg: 

ad opus dicti W) competente et competituro ad opus dicti Walteri 

#sui fratris# renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 06 do 19-09-1381. 

Johannes Swartinc droeg over aan de broers Johannes en Walterus, kvw 

Johannes van Oesterwijc, zijn vruchtgebruik in de helft van 1/3 deel 

van het vijfde kamp, 5 morgen 5 hont groot, naast de plaats gnd 

Kalvenberg, ter plaatse gnd Riet, naast Gerardus Vos de jongere, 

reikend tot aan een weg die loopt vanaf de plaats gnd Kalvenberg tot 

aan het water gnd die Dieze, welk 1/3 deel voornoemde Johannes 

gekocht had van Arnoldus van Haenwijc, welke helft aan voornoemde 

broers Johannes en Walterus gekomen was na overlijden van hun moeder 

Metta ev voornoemde Johannes Swartinc. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Swartinc suum usufructum sibi competentem (dg: in) #in 

medietate (dg: qu) tercie partis# quinti campi (verbterd uit: 

campo) continente quinque iugera et quinque hont sito iuxta locum 

dictum Calvenberch in loco dicto Riet iuxta hereditatem Gerardi 

Vos junioris tendente ad quandam plateam tendentem a (dg: -d) 

dicto loco Calvenberch vocato ad aquam dictam die Dijesa quam 

terciam partem dictus Johannes erga Arnoldum de Haenwijc 

acquisiverat emendo prout in litteris (dg: legitime supportavit) 

#que medietas# Johanni et Waltero fratribus liberis quondam 

Johannis de Oesterwijc (dg: promittens ratam servare testes datum 

supra) de morte quondam Mette eorum (dg: fi) matris (dg: f) uxoris 

dicti (dg: qu) Johannis Swartinc successione est advoluta ut 

dicebat legitime supportavit dictis Johanni et Waltero fratribus 

promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera 

primodicto Johanni. 

 

BP 1176 f 221r 07 do 19-09-1381. 

Johannes Swartinc en Walterus zv Johannes van Oesterwijc hadden 

destijds in cijns verkregen van Johannes Noppen een kamp, 2½ morgen 

groot, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Petrus Alarts 

enerzijds en Laurencius Boijen anderzijds, voor een b-erfcijns van 6 

pond geld. Voornoemde Walterus beloofde thans deze cijns te zullen 

betalen, zodat voornoemde Johannes Swartinc en zijn goederen daarvan 

geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Swartinc et (dg: it) 

Walterus filius Johannis de Oesterwijc quendam campum duo et 

dimidium iugera terre continentem situm infra libertatem oppidi de 

Busco inter hereditatem Petri Alarts ex uno et inter hereditatem 

Laurencii Boijen ex alio erga Johannem Noppen ad censum 

acquisivisset scilicet pro hereditario censu sex librarum monete 

prout in litteris constitutus igitur dictus Walterus promisit 

super omnia quod ipse dictum censum perpetue taliter dabit et 

solvet sic quod dicto Johanni Swartinc et eius bonis dampna exinde 

non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 08 vr 20-09-1381. 

Voornoemde broers Johannes en Walterus, kvw Johannes van Oesterwijc, 

droegen over aan Johannes Swartinc de helft, die aan hen gekomen was 

na overlijden van hun moeder Metta ev voornoemde Johannes gnd 

Swartinc, resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde 

Johannes Swartinc, in de helft van 1/3 deel van het vijfde kamp, 5 
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morgen 5 hont groot. 

 

Dicti Johannes et Walterus fratres medietatem (dg: .) eis de morte 

quondam Mette eorum matris uxoris olim Johannis dicti Swartinc 

successione advoluta! atque post mortem dicti Johannis Swartinc 

successione advolvenda! (dg: in #...) in medietate tercie (dg: 

partis) partis# quinti campi quinque iugera et quinque hont 

continente etc et quam medietatem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt vendiderunt) #supportaverunt# 

dicto Johanni Swartinc promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte (dg: ex) eorum deponere. Testes Scilder et Ouden datum in 

vigilia Mathei apostoli. 

 

BP 1176 f 221r 09 do 19-09-1381. 

Hr Arnoldus Rover ridder, gemachtigd door jkvr Agnes dvw hr Hubertus 

van Zoelen ridder, om een lijfrente te manen en te beuren van 12 pond 

geld, die Emondus bv voornoemde jkvr Agnes aan haar moet betalen, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door 

voornoemde Emondus met zijn goederen. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles potens factus #ad hoc# a domicella 

Agnete filia quondam domini Huberti de Zoelen militis (dg: prout 

in litteris ad) scilicet monendi petendi et capiendi atque levandi 

vitalem pensionem duodecim (dg: librarum monete) librarum monete 

quam Emondus frater dicte domicelle Agnetis eidem domicelle Agneti 

dare et solvere tenetur prout litteris omnes vendiciones et 

alienaciones factas a dicto Emondo cum suis bonis quibuscumque 

(dg: monuit d) calumpniavit ex parte et nomine dicte (dg: ..) 

domicelle Agnetis. Testes Sta et Scilder datum quinta post 

Lamberti. 

 

BP 1176 f 221r 10 do 19-09-1381. 

De broers Johannes en Walterus, kvw Johannes van Oesterwijc, 

verhuurden aan Johannes Swartinc voor de duur van zijn leven een 

huis76 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Petrus gnd Wouters enerzijds en erfgoed van Elisabeth van Breda 

anderzijds, voor de hertogencijns, een b-erfcijns van 10 schelling 

geld, en de huurprijs van 4 pond geld, een helft te betalen met 

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

Swartinc zal het huis onderhouden in dak en wanden. 

 

Johannes et Walterus fratres liberi quondam Johannis de Oesterwijc 

domum et aream sitam in Busco ad (dg: v) aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Petri dicti Wouters ex uno et inter hereditatem 

Elisabeth de Breda ex alio ut dicebant (dg: dederunt ad) 

locaverunt Johanni Swartinc ab eodem ad vitam eiusdem Johannis 

Swartinc possidendas pro censu domini ducis et pro hereditario 

censu X solidorum monete annuatim exinde solvendis dandis a dicto 

Johanne Swartinc ad eius vitam etc atque pro quatuor libris monete 

dandis dictis Johanni et Woltero fratribus a dicto Johanne 

Swartinc anno quolibet ad vitam dicti Johannis Swartinc et non 

ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus Johannes 

Swartinc dictam domum in bona disposicione de tecto et parietibus 

ad suam #vitam# tenebit hoc eciam addito quod dicta domus et area 

post decessum dicti Johannis Swartinc ad dictos Johannem et 

Walterum fratres devolvetur jure hereditario. Testes datum supra. 

 

                         
76 Zie → BP 1176 f 286v 03 di 09-12-1382, verkoop van dit huis. 
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BP 1176 f 221r 11 do 19-09-1381. 

Everardus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen gaf uit aan zijn broer Jacobus 

4 lopen roggeland, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in 

die Donk, tussen voornoemde Everardus enerzijds en voornoemde 

Everardus en zijn broer Boudewinus anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor 

het eerst over 2 jaar (vr 25-12-1383). 

 

Solvit Everardus 2 plack. 

Everardus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen quatuor 

lopinatas terre siliginee sitas infra libertatem oppidi de Busco 

(dg: sup) ad locum dictum in die Donc inter hereditatem dicti 

Everardi ex uno et inter hereditatem dicti Everardi et Boudewini 

sui fratris ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Jacobo 

suo fratri ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime ultra 

duos annos promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 12 do 19-09-1381. 

Walterus van Oekel verkocht aan Stephanus van der Amervoert een 

b-erfcijns van 2½ groot (dg: gemeen geld), die voornoemde Stephanus 

met Sint-Thomas moet betalen aan voornoemde Walterus, gaande uit een 

stuk? land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, voor de kerk 

aldaar, tussen het ?kerkhof van voornoemde kerk enerzijds en erfgoed 

van Henricus gnd Lijnen? soen van den Ham anderzijds. 

 

[Solvit .] plack. 

Walterus de Oekel hereditarium censum duorum et dimidii grossorum 

(dg: communis monete) quem Stephanus van der Amervoert dicto 

Waltero solvere tenetur hereditarie Thome ex [?pecia] terre sita in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel ante ecclesiam 

#ibidem# (dg: inter hereditatem) inter ?atrium eiusdem ecclesie ex 

uno et inter hereditatem Henrici (dg: L..en) dicti Lijnen? soen van 

den Ham ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Stephano 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221r 13 do 19-09-1381. 

Willelmus zvw Johannes gnd Stercken verkocht aan Arnoldus Wonder de 

helft in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, ter 

plaatse gnd in Geen Hoek, tussen erfgoed van hr Henricus Buc 

enerzijds en erfgoed van Elizabeth Heijnen anderzijds, deze helft 

belast met een b-erfcijns van 9 schelling geld. 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Stercken medietatem ad! 

spectantem in domo et area sita in Busco in vico Ortensi in loco 

dicto in Gheen Hoecke inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth Heijnen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Wonder promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto (dg: cens) hereditario censu novem 

solidorum monete ex dicta medietate de jure solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 221r 14 do 19-09-1381. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van der Hullen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Nijcholaus filius Nijcholai van der Hullen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 03 f.221v. 

 Sexta post Lamberti: vrijdag 20-09-1381. 

 in vigilia Mathei: vrijdag 20-09-1381. 

 in festo beati Mathei: zaterdag 21-09-1381. 

 in crastino Mathei: zondag 22-09-1381. 

 Secunda post Mathei: maandag 23-09-1381. 

 

BP 1176 f 221v 01 vr 20-09-1381. 

Hr Petrus van Hoculem droeg over aan Nicholaus van Colen een 

b-erfcijns van 7 groten geld, sie hij met Sint-Jan beurt, gaande uit 

een kamer waarin Johannes van den Bolst woont, in Den Bosch, onder 

het gewanthuis, direct naast het vleeshuis, welke cijns aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

Dominus Petrus de Hoculem hereditarium censum VII grossorum monete 

quem se solvendum habere dicebat hereditarie Johannis ex camera 

quadam in qua Johannes van den Bolst commoratur sita sub domo 

pannorum contigue iuxta macellum de Busco et quem sibi de morte 

suorum parentum successione hereditarie advolutum esse dicebat 

hereditarie supportavit Nicholao de Colen promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Boud datum sexta 

post Lamberti. 

 

BP 1176 f 221v 02 vr 20-09-1381. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, Gerardus van Berkel 

en Nijcholaus gnd Coel van Bucstel beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 340 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-

1381; 10+31+11=52 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis 

(dg: Johannes de Dijnter) #Gerardus de Berkel# et Nijcholaus 

dictus Coel de Bucstel promiserunt Philippo Jozollo etc CCC et XL 

aude scilde Francie ad Martini proxime persolvenda sub pena V. 

Testes Scilder et Ouden datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1176 f 221v 03 vr 20-09-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 04 vr 20-09-1381. 

Johannes van Brolijo en Franco van Ghestel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 48 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 

11-11-1381; 10+31+11=52 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Brolijo et Franco de Ghestel promiserunt Philippo 

Jozollo etc XLVIII aude scilde Francie ad Martini proxime 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 05 vr 20-09-1381. 

De eerste zal Franco schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit (dg: al) Fra indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 06 vr 20-09-1381. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel droeg over aan Johannes van Rode 
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zvw Elijas van Eijndoven 16 oude Franse schilden, aan hem beloofd77 

door Johannes gnd Ghiben soen van Ghenen Enen. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de (dg: de) Hedel sedecim aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos monete regis 

Francie promissos sibi a Johanne dicto Ghiben soen van Ghenen Enen 

prout in litteris supportavit Johanni de Rode filio quondam Elije 

de Eijndoven cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 07 za 21-09-1381. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Emondus gnd Roesmont ev Heijlwigis dvw 

Henricus gnd Sceijve van Zoemeren verkocht aan Henricus gnd Bruijn 

zvw Arnoldus van Afterbossche alle erfelijke goederen, erfgoederen, 

cijnzen en pachten, die aan voornoemde Heijlwigis gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Henricus Sceijve en zijn vrouw Heijlwigis, 

ouders van eerstgenoemde Heijlwigis. De koopsom van 100 gulden pieter 

is voldaan. 

 

Solvit totum. 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Emondi dicti (dg: Roes) 

Roesmont (dg: filius quondam) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Henrici dicti 

Sceijve #de Zoemeren# omnia et singula bona hereditaria atque 

omnes et singulas hereditates atque census et pacciones dicte 

Heijlwigi de morte quondam dicti Henrici Sceijve et Heijlwigis sue 

uxoris parentum olim (dg: d) primodicte Heijlwigis successione 

advolutos quocumque (dg: locum) locorum consistentes sive sitas 

aut solvendos ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Henrico dicto Bruijn filio quondam Arnoldi van Afterbossche 

promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte 

dicti Nijcholai et dicte Heijlwigis sue uxoris deponere et dictus 

(dg: emptor) venditor recognovit sibi dictum emptorem satisfecisse 

de pretio dicte vendicionis scilicet de C gulden peter clamans 

inde quitum. Testes Scilder et Ouden datum in festo beati Mathei. 

 

BP 1176 f 221v 08 za 21-09-1381. 

Johannes van den Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brief 

overhandigen aan Johannes Slotel. 

 

Johannes van den Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Johanni Slotel. 

 

BP 1176 f 221v 09 za 21-09-1381. 

(Voornoemde Henricus. 

Johannes gnd van den Rode beloofde aan voornoemde Nijcho). 

 

(dg: dictus Henricus. 

Johannes dictus van den Rode promisit dicto Nijcho). 

 

BP 1176 f 221v 10 zo 22-09-1381. 

Johannes van der Dijesen droeg over aan Thomas zvw Willelmus gnd 

Veren Ghisenraden soen 50 dobbel mottoen geld van Brabant, aan hem 

beloofd door Egidius gnd Riemsleger. 

 

Johannes van der Dijesen L aureos denarios communiter dobbel 

mottoen vocatos monete Brabantie promissos sibi ab Egidio dicto 

Riemsleger prout in litteris continetur ut dicebat supportavit 

Thome filio quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen (dg: cum 

                         
77 Zie ← BP 1176 f 106v 06 di 13-03-1380, belofte van onder meer 16 

oude Franse schilden, te betalen op 24-06-1382. 
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litteris et jure). Testes Boud et Lijsscap datum in crastino 

Mathei. 

 

BP 1176 f 221v 11 ma 23-09-1381. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch verkocht aan 

Gerardus gnd Balijart 1/3 deel, aan het Geefhuis behorend, in een 

erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed van 

wijlen Marcelius van der Hagen enerzijds en de stadsmuur van Den 

Bosch anderzijds, welk 1/3 deel Mechtildis wv Hermannus gnd Cleijnael 

aan het Geefhuis vermaakt had. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco (dg: con) 

cum consensu et voluntate provisorum dicte mense terciam partem ad 

dictam (dg: s) mensam spectantem in hereditate sita (dg: inter) in 

Busco ad vicum dictum Papen (dg: v) Huls inter hereditatem quondam 

Marcelii van der Hagen ex uno et inter murum oppidi de Busco ex 

alio quam terciam partem (dg: Metta) #Mechtildis (dg: 
?Dijepenhake)# relicta quondam Hermanni dicti Cleijnael dicte mense 

legaverat ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo dicto (dg: Baly) 

Balijart #(dg: cum litteris et jure)# promittens tamquam 

procurator (dg: con) cum consensu provisorum predictorum ratam 

servare et obligationem ex parte dicte mense deponere. Testes 

Lonijs et Boud datum secunda post Mathei. 

 

BP 1176 f 221v 12 ma 23-09-1381. 

Franco van Ghestel en Godefridus Sceijvel, procuratores van de 

kerkfabriek van de Sint-Jan, verkochten aan voornoemde Gerardus 

Balijart 1/3 deel, behorend aan de kerkfabriek, in voornoemd erfgoed, 

welk 1/3 deel voornoemde wijlen Mechtildis aan de kerkfabriek had 

vermaakt. 

 

Franco de Ghestel et Godefridus Sceijvel procuratores fabrice 

ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco #cum consensu 

scabinorum in Busco# unam terciam partem ad dictam fabricam 

spectantem #in# dicta hereditate et quam terciam partem dicta 

quondam Mechtildis dicte fabrice legaverat hereditarie vendiderunt 

dicto Gerardo Balijart promittentes cum consensu scabinorum ratam 

servare (dg: et obligationem e). Testes Sta et Lonijs datum 

secunda post Mathei. 

 

BP 1176 f 221v 13 ma 23-09-1381. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch droeg over aan 

Adam van Mierd, tbv Luijta wv Mathijas Scermers, een kamer, aan het 

Geefhuis behorend, eertijds van wijlen Aleijdis Maelghijs, in het 

Kleine Begijnhof. 

 

Albertus Wael ut supra quandam (dg: q) cameram ad (dg: spect) 

dictam mensam spectantem que fuerat quondam Aleijdis Maelghijs 

sita in minori curia beghinarum ut dicebat supportavit Ade de 

Mierd ad opus Luijte relicte quondam Mathije Scermers promittens 

(dg: ratam servare) cum consensu provisorum ratam servare. Testes 

Lonijs et Boud datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 14 ma 23-09-1381. 

Gertrudis dv Johannes van der Bruggen gaf uit aan Egidius zv Egidius 

gnd Scoerwegge van Helvoert een stuk land in Helvoirt, naast de 

plaats gnd Aan den Molenberg, voor goederen van wijlen Arnoldus 

Berwouts, tussen Ghibo metten Gemake enerzijds en wijlen Johannes van 

Rode gruiter anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot 

aan voornoemde wijlen Arnoldus Berwouts; de uitgifte geschiedde voor 

(1) een n-erfcijns van 1½ oude groot Tournoois geld van de koning van 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

189 

Frankrijk, (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 30-11-1382). 

 

Solvit extraneus X plack. 

Gertrudis filia Johannis van der Bruggen cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Helvoert iuxta locum #dictum# Aen den 

Molenberch ante bona quondam Arnoldi Berwouts inter hereditatem 

Ghibonis metten Gemake ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Rode grumellatoris ex alio ut dicebat tendentem a 

communi platea retrorsum ad hereditatem dicti quondam Arnoldi 

Berwouts ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Egidio filio 

(dg: quondam) Egidii dicti Scoerwegge de Helvoert ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu unius et dimidii 

grossorum Turonensium antiquorum #monete regis Francie# et pro 

hereditaria (dg: pact) paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco dandis sibi ab alio hereditarie Andree et primo termino 

ultra annum #et in Busco tradendis# ex premissis promittens cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 15 ma 23-09-1381. 

Henricus van der Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Bruggen prebuit et (dg: pre) reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 16 ma 23-09-1381. 

Voornoemde Egidius zv Egidius Scoerwegge beloofde aan voornoemde 

Gertrudis 10 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

te betalen. 

 

Dictus Egidius (dg: pro) filius Egidii Scoerwegge promisit dicte 

Gertrudi X Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 17 ma 23-09-1381. 

Theodericus gnd Bathen soen verkocht aan Ghibo gnd Pels en zijn broer 

Johannes 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd die Overste Twee 

Hoeven, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en erfg van Goddinus 

gnd Heijnkens anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Polre Dijk, aan voornoemde Theodericus verkocht door Oda gnd Heijnen 

en haar kinderen Theodericus en Heijlwigis. 

 

Theodericus dictus Bathen soen unum iuger terre situm in parochia 

de Lijttoijen in loco dicto communiter die Overste Twee Hoeven 

inter hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem 

heredum Goddini dicti Heijnkens ex alio tendens cum uno fine ad 

locum dictum communiter Polre Dijke venditum dicto Theoderico ab 

Oda dicta Heijnen Theoderico et Heijlwige eius liberis prout in 

litteris hereditarie vendidit Ghiboni dicto Pels et Johanni eius 

fratri supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 18 ma 23-09-1381. 

Johannes Baten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Baten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 221v 19 ma 23-09-1381. 

Theodericus zvw Johannes gnd Bathen soen verkocht aan Ghibo Pels en 

zijn broer Johannes een deel land, gnd een alinge gemeint, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Twee Hoeven, tussen Oda gnd Heijnen 

enerzijds en Katherina dv Nijcholaus gnd van Dalem anderzijds, 

strekkend vanaf de dijk gnd die Polre Dijk tot aan erfgoed gnd die 

Wederscoet, welk deel aan voornoemde Theodericus verkocht was door 

Henricus gnd Pijeke zvw Henricus gnd Becker. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Bathen soen partem! terre 

dictam een alinge gemeijnt sitam in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto die Twee Hoeven inter hereditatem Ode dicte (dg: Heijn) 

Heijnen ex uno et inter hereditatem Katherine filie Nijcholai 

dicti de Dalem ex alio tendentem ab aggere dicto die (dg: Polre) 

Polre Dike ad hereditatem dictam die Wederscoet venditam dicto 

Theoderico ab Henrico dicto Pijeke filio quondam Henrici dicti 

Becker prout in litteris hereditarie vendidit Ghiboni Pels et 

Johanni eius fratri supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 221v 20 ma 23-09-1381. 

Johannes Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 21 ma 23-09-1381. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en Jordanus van Hoculem beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 68 oude Franse schilden, met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381; 7+31+11=49 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini et Jordanus de Hoculem 

promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: X) sexaginta octo aude 

scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvenda (dg: ...) 

sub pena II. Testes Boud et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1176 f 221v 22 ma 23-09-1381. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 147 (121), 23-09-1381. 

Godefridus Vleminc zvw Willelmus gnd Vleminc verkocht aan Godefridus 

Sceijvel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, een 

b-erfcijns van 20 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de 

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

in de Hinthamerstraat, waarin Johannes van Litte snijder woonde, en 

welke cijns voornoemde wijlen Willelmus Vleminc gekocht had van 

Alardus van Vauderic. 

 

Godefridus Vleminc filius quondam Willelmi dicti Vleminc 

hereditarium censum XX solidorum solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de domo et area sita in Buscoducis in 

vico dicto Hijntamerstrate in qua domo et area iamdicta Johannes 

de Litte sartor morari consueverat et quem censum dictus quondam 

Willelmus Vleminc erga Alardum de (dg: Vande) Vauderic emendo 

acquisiverat prout hec et alia in litteris continetur quas vidimus 

hereditarie vendidit (dg: Franconi de Ghestel et) Godefrido 

Sceijvel ad opus fabrice sancti Johannis ewangeliste in Busco 

promittens warandiam et obligationem ex parte #sui# et (dg: 

suorum) quorumcumque heredum dicti quondam Willelmi Vleminc 

deponere. Testes Lonijs et Scilder datum supra. 
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BP 1176 f 221v 23 ma 23-09-1381. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme verhuurde aan Johannes gnd Baten soen 2 

stukken land, die waren van wijlen Walterus Neijsers, in Oss, voor 

een periode van 2 jaar, ingaande heden, elk jaar voor 23 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme (dg: pe) duas pecias 

terre (dg: sitas) que fuerant quondam Walteri Neijsers sitas in 

parochia de Os ut dicebat locavit Johanni dicto Baten soen ab 

eodem ad spacium duorum annorum (dg: a purificatione proxime dei) 

datum presentem sine medio sequentium anno quolibet eorundem 

duorum annorum pro XXIII lopinis siliginis mensure de Busco dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum duorum annorum purificatione 

et primo termino a purificatione proxime ultra annum promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere dictis duobus annis 

durantibus et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 04 f.222. 

 Tercia post Mathei: dinsdag 24-09-1381. 

 Quarta post Mathei: woensdag 25-09-1381. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1381. 

 

BP 1176 f 222r 01 di 24-09-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Johannes Kepken van Geffen (1) 

een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd op den Ham, tussen Hilla gnd 

des Papen dochter en Gerardus van Zelant enerzijds en voornoemde 

Johannes Kepken en Nijcholaus Femijen soen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemene weg, voor hem gereserveerd een stukje 

land, dat een zekere Spijerinc Emonts placht te betelen, welk 

eerstgenoemd stuk voornoemde hr Rijcoldus bij wijze van erfwisseling 

verkregen had van voornoemde Spierinc, (2) 1 lopen land in Geffen, 

ter plaatse gnd op den Ham, tussen Gerardus Ricmoeden soen enerzijds 

en Everardus van der Soe anderzijds. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles peciam terre sitam in parochia de 

Gheffen #in loco dicto op den Ham# inter hereditatem Hille dicte 

des Papen dochter et Gerardi de Zelant ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kepken de Geffen et Nijcholai Femijen soen ex alio 

#tendentem cum utroque fine ad communem plateam# ut dicebat salva 

tamen et reservata quadam (dg: pecia) #particula# terre (dg: que 

fuerat) et quam particulam quidam dictus Spijerinc Emonts colere 

consuevit et quam particulam dictus dominus Rijcoldus erga dictum 

Spierinc per modum permutationis acquisiverat ut dicebat atque 

unam lopinatam terre sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Gerardi (dg: Ricb) Ricmoeden soen ex uno et inter 

hereditatem Everardi van der Soe ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita (dg: s) est ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Kepken promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Sta et Ouden datum 3a post (dg: Mathie) Mathei. 

 

BP 1176 f 222r 02 di 24-09-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 868, 24-09-1381. 

Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis uten Werde droeg over aan zijn broer 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteels het vruchtgebruik in een 

b-erfcijns78 van 4 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk in dezen voor 16 penningen gerekend of ander paijment 

van dezelfde waarde, te betalen met Sint-Remigius, gaande uit een 

huis en erf van Rutgherus van den Steenweg, in Den Bosch, in de 

                         
78 Zie → BP 1177 f 060r 01 ±do 02-07-1383, overdracht deel in deze 

cijns. 
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Kerkstraat, welke cijns Goeswinus gnd Knode vv eerstgenoemde 

Goeswinus gekocht had van voornoemde Rutgherus van den Steenweg. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Heijlwigis uten Werde suum 

usufructum sibi competentem etc in (dg: quarta parte) hereditario 

censu quatuor librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris dando et solvendo quolibet anno in festo 

beati Remigii confessoris de domo et area Rutgheri de Lapidea Via 

sita in Busco in vico (dg: quem censum G) ecclesie quem censum 

Goeswinus dictus Knode pater primodicti Goeswini erga dictum 

Rutgherum de Lapidea Via emendo acquisiverat prout in litteris 

supportavit Goeswino Cnode filio quondam Eufemie Posteels suo 

fratri (dg: promittens ratam servare) cum dictis litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes Scilder et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 03 di 24-09-1381. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen beloofde aan Johannes Nellen 112 

lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Severinus (wo 23-10-1381) en de andere helft met 

Sint-Andreas aanstaande (za 30-11-1381). 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen promisit Johanni Nellen 

centum et XII licht scilde vel pro quolibet XII placken (dg: ad) 

mediatim Severini et mediatim Andree proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 04 di 24-09-1381. 

Arnoldus nzvw Tielkinus zvw Arnoldus zv Tielkinus verkocht aan 

Theodericus van Loe zv Willelmus gnd de Prochiaens soen een kamer met 

ondergrond in Den Bosch, in de Kerkstraat79, tussen erfgoed van 

Johannes Ghijer die Pasteijdebecker enerzijds en erfgoed van 

Godefridus van Keeldonc anderzijds, aan hem verkocht80 door Paulus 

gnd Horenman bontwerker. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Tielkini filii quondam Arnoldi 

filii Tielkini quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco in 

vico ecclesie inter hereditatem Johannis Ghijer die 

Pasteijdebecker ex uno et inter hereditatem Godefridi de Keeldonc 

ex alio venditam sibi a Paulo dicto Horenman pellifice prout in 

litteris hereditarie vendidit Theoderico de Loe filio Willelmi 

dicti de Prochiaens soen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Liss et Ouden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 222r 05 di 24-09-1381. 

Voornoemde Theodericus koper beloofde aan voornoemde verkoper 24¾ 

Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Dictus Theodericus emptor promisit dicto venditori XXV Brabant 

dobbel minus quarta parte unius dobbel ad pascha proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 06 di 24-09-1381. 

Ancelmus zv Marcelius gnd Zeel Maechs soen verkocht aan Arnoldus 

Hoernken 1/6 deel in een hoeve gnd Rutven, in Heeswijk. Verkoper en 

met hem Theodericus zv Ancelmus van Gemert beloofden lasten af te 

                         
79 Zie → BP 1177 f 286r 06 do 15-03-1386, uitgifte van een erfgoed 

hier ter plaatse. 
80 Zie ← BP 1176 f 189r 01 wo 19-06-1381, verkoop van deze kamer. 
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handelen, uitgezonderd de grondcijns. 

 

Ancelmus filius (dg: quon) Marcelii dicti (dg: Zees) Zeel Maechs 

soen (dg: quartam) sextam partem ad se spectantem in manso dicto 

communiter Rutvenne sito in parochia de Hezewijc atque in 

attinentiis dicti mansi (dg: quam sextam partem d) ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken promittentes et cum eo 

Theodericus filius Ancelmi de Gemert #super omnia indivisi# 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 07 di 24-09-1381. 

Voornoemde Ancelmus beloofde voornoemde Theodericus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Ancelmus promisit dictum Theodericum indempnem servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 222r 08 di 24-09-1381. 

Goesswinus Cnode zvw Eufemia Posteel verklaarde dat Andreas van 

Oudigem drie achterstallige jaren heeft betaald van een b-erfcijns 

van 4 pond, 1 groot Tournoois etc, welke cijns voornoemde Goeswinus 

beurt uit een huis en erf van voornoemde Andreas, in Den Bosch, dat 

behoorde aan Rutgerus van den Steenweg. 

 

Goesswinus Cnode filius quondam Eufemie Posteel recognovit sibi 

Andream de Oudigem persolvisse et satisfecisse de arrestagiis sibi 

deficientibus de tribus annis proxime preteritis videlicet de 

hereditario censu quatuor librarum grosso Turonensi etc quem 

censum dictus Goeswinus solvendum habet in domo et area dicti 

Andree sita in Busco que ad Rutgerum de Lapidea Via spectare 

consuevit (dg: testes datum supra) et promisit ipsum Andream (dg: 

ind) de dictis #arrestagiis# tribus annis indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 09 di 24-09-1381. 

Hr Ricoldus Koc ridder verkocht aan Arnoldus van Stiphout een beemd, 

in Erp, ter plaatse gnd Empeldonk, tussen voornoemde Arnoldus van 

Stiphout enerzijds en Henricus Lucas soen en kinderen gnd van der 

Bolst anderzijds. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles pratum quoddam ad se spectans situm in 

parochia de Erpe in loco dicto Empeldonc inter hereditatem Arnoldi 

de Stiphout ex uno et hereditatem Henrici Lucas soen et liberorum 

dictorum van der Bolst ex alio (dg: ut d) prout ibidem est situm 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de Stiphout 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et 

Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1176 f 222r 10 di 24-09-1381. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 222r 11 di 24-09-1381. 

Vrouwe Ermegardis dvw Arnoldus van Waderle gaf uit aan Lambertus 

Leijdecker 1/3 deel in een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, 

onder de stadsmuur, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Mertens enerzijds 

en erfgoed van Paulus van Driel anderzijds, strekkend vanaf erfgoed 
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van voornoemde Lambertus Leijdecker tot aan de stadsmuur; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 7 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen. 

 

Domina Ermegardis filia quondam Arnoldi de Waderle #cum tutore# 

terciam partem ad se spectantem #in hereditate sita# sita in Busco 

ultra pontem piscium infra murum oppidi inter hereditatem Arnoldi 

dicti Mertens ex (dg: alio) uno et hereditatem Pauli de Driel ex 

alio tendente ab hereditate Lamberti Leijdecker ad murum oppidi de 

Busco ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Lamberto ab 

eodem pro hereditario censu VII solidorum monete dando dicte 

domine Ermegardi ab altero Johannis ex dicta tercia parte 

promittens cum tutore (dg: rat) warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Boud et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 222r 12 wo 25-09-1381. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch beloofde aan 

de secretaris, tbv Batha gnd Loeden, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van 

het Geefhuis. 

 

Albertus Wael tamquam procurator etc cum consensu etc promisit 

mihi ad opus Bathe dicte Loeden #se daturum dicte Bathe# vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

eius vitam purificatione ex omnibus bonis dicte mense tali 

condicione etc ?cum mortua etc. Testes Lonijs et Liss datum quarta 

post Mathei. 

 

BP 1176 f 222r 13 wo 25-09-1381. 

Johannes zvw Ghibo Pelser verkocht aan Robbertus Kersmaker van Geffen 

1½ roeden land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

Stamelart van de Kelder enerzijds en Arnoldus gnd Herics soen 

anderzijds, strekkend vanaf de sloot gnd die Vergrave tot aan de 

sloot gnd die Nieuwegrave. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Pelser unam et dimidiam virgatas 

terre sitas in parochia de Geffen in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Sta de Penu ex uno et hereditatem Arnoldi dicti Herics 

soen ex alio tendentes (dg: de) de fossato dicto die Vergrave 

usque ad fossatum dictum die Nuwegrave ut dicebat hereditarie 

vendidit Robberto Kersmaker de Geffen promittens warandiam. Testes 

Sta et Ouden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 222r 14 wo 25-09-1381. 

Woltherus zvw Henricus Wouters soen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Ghibo van Maren met zijn 

goederen. 

 

Woltherus filius quondam Henrici Wouters soen calumpniavit 

vendiciones et alienaciones factas per Ghibonem de Maren cum suis 

bonis etc. Testes Sta et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 222r 15 do 26-09-1381. 

Henricus van Helmont ev Katherina gnd van Dijnter maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes 

Spijerinc met de goederen gnd het Goed ter Molen, ter plaatse gnd 

Baest. 

 

X. 

Henricus de Helmont maritus et tutor legitimus ut asserebat 
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Katherine dicte de Dijnter sue uxoris omnes et singulas 

vendiciones et alienaciones factas per Johannem Spijerin[c] (dg: 

filiu) com bonis dictis tGoet ter Molen cum suis attinentiis sitis 

in (dg: parochia) loco dicto Baest ut dicebat calumpniavit. Testes 

Sta et Lijsscap datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 222r 16 do 26-09-1381. 

Theodericus Rover zv Johannes gnd Uden soen verkocht aan Johannes gnd 

Mor 5 morgen 33 roeden land in een kamp in Oijen, ter plaatse gnd die 

Maren?, tussen Johannes van Ghemonden enerzijds en wijlen Rutgherus 

gnd Theijen anderzijds, te weten de 5 morgen en 33 roeden, die in dit 

kamp liggen aan weerszijden van erfgoederen van voornoemde Johannes 

van Ghemonden en van de kerk van Oijen. 

 

Theodericus Rover filius Johannis dicti Uden soen (dg: quinque 

iugera) quinque iugera et XXXIII (dg: h) virgatas terre ad se 

spectantes in quodam campo sito in parochia de Oijen #in loco 

dicto die Ma[ren?] inter hereditatem# Johannis de Ghemonden ex uno 

et inter hereditatem quondam Rutgheri dicti Theijen (dg: soen) ex 

alio scilicet illa quinque iugera et XXXIII virgatas terre que 

sita sunt in dicto campo (dg: inter hereditatem) ab utroque latere 

#hereditatum# dicti Johannis de Ghemonden et ecclesie de Oijen ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Mor promittens super 

(dg: hi) warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate 

ab omnibus aggere et censibus libera. Testes (dg: datum supra) Sta 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 17 do 26-09-1381. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222r 18 do 26-09-1381. 

Godefridus van Lent en Henricus van Tricht beloofden aan Henricus 

Nerinc bakker 23 oude schilden en 21 Dordrechtse plakken, een helft 

te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1381) en de andere helft met Sint-

Jan aanstaande? (di 24-06-1382). 

 

Godefridus de Lent et Henricus de Tricht promiserunt Henrico 

Nerinc pistori XXIII aude scilde et (dg: XXII) XXI Dordrecht 

placken mediatim Domini et mediatim J[ohannis? ?proxime] 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 05 f.222v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1381. 

 

BP 1176 f 222v 01 do 26-09-1381. 

(dg: Godefridus van Langv). En hij kan terugkopen zoals Sijmon van 

Mijrabellum en Ger Oss. 

 

(dg: Godefridus de Langv). Et poterit redimere prout Sij de Mij et 

Ger Oss. 

 

BP 1176 f 222v 02 do 26-09-1381. 

Godefridus van Langvelt zvw Petrus van Keeldonc droeg over aan zijn 

zoon Petrus zijn deel81 in een erfpacht82 van 3½ mud rogge en 1 mud 

                         
81 Zie → BP 1178 f 182v 09 do 27-04-1391, dit deel wordt weer terug 

overgedragen. 
82 Zie ← BP 1176 f 128v 16 wo 30-05-1380, overdracht van een deel in 

deze pacht. 
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gerst, maat van Eindhoven, die voornoemde wijlen Petrus van Keeldonc 

verworven had van Andreas gnd Valant. 

 

Godefridus de Langvelt filius quondam Petri de Keeldonc totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditaria paccione trium 

modiorum et dimidii modii siliginis et unius modii ordei mensure 

de Eijndoven quam paccionem dictus quondam Petrus de Keeldonc erga 

Andream dictum Valant acquisiverat prout in litteris herediatrie 

supportavit Petro suo filio cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Scilder datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 222v 03 do 26-09-1381. 

Henricus gnd Neve zvw Johannes van Hoesden droeg over aan Johannes 

gnd Peijman ½ bunder beemd en een stuk land, in Westilburg, ter 

plaatse gnd Aan Lievengoer, tussen Willelmus gnd Velleken enerzijds 

en Jacobus gnd Cop Moer anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, belast met (dg: 1½ plakmeeuw) de hertogencijns. 

 

Henricus dictus Neve filius quondam Johannis de Hoesden dimidium 

bonarium prati #et peciam terre# situm in parochia de Westilborch 

(dg: inter hereditatem) in (dg: -t) loco dicto Aen (dg: Lievenge) 

Lievengoer inter hereditatem Willelmi dicti Velleken ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicti) Jacobi dicti Cop Moer ex alio 

tendentes (dg: ab) ab utroque fine ad (dg: communem pla) 

communitatem ut dicebat hereditarie! Johanni dicto Peijman 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto (dg: una et 

dimidia placka placmeuwe exinde annuatim solvendis) censu domini 

ducis exinde solvendo. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 04 do 26-09-1381. 

Gerardus gnd Roelen soen beloofde aan Godefridus gnd Marscalc 14 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Gerardus dictus Roelen soen promisit Godefrido dicto Marscalc 

XIIII aude scilde ad Martini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 222v 05 do 26-09-1381. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Johannes zvw Egidius van Gravia 

(1) een huis, hofstad en tuin, in Erp, naast de kerk, waarin kvw een 

zekere Hoernkens woonden, (2) 2 strepen land aldaar, tussen voornoemd 

huis en tuin enerzijds en Willelmus Hoernken anderzijds, (3) 2 

stukken land aldaar, tussen Leonius van Langvelt enerzijds en 

Willelmus zvw Lucas van Erpe anderzijds, (4) een akker land in Erp, 

ter plaatse gnd op Erliken, tussen Henricus gnd Rode Berniers soen 

enerzijds en Willelmus Hoernken anderzijds, (5) een stuk land gnd dat 

Rot, in Erp, ter plaatse gnd Erliken, dat aan Ydekina van der 

Luijtsaet behoorde, (6) een stuk land gnd dat Klootke, dat was van 

Henricus gnd Snavel, in Erp, beiderzijds tussen Fredericus Hoernken, 

(7) een stuk land gnd die Schuilenborg, in Erp, ter plaatse gnd in 

die Arschot, (8) een beemd83 in Erp, over het water gnd die Aa, 

tussen hr Emondus Rover ridder enerzijds en hr Godefridus investiet 

van Uden anderzijds. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles domum #et domistadium# et ortum sitos 

in parochia de Erpe iuxta ecclesiam in quibus liberi quondam dicti 

Hoernkens commorari consueverunt atque duas strepas terre sitas 

ibidem inter dictos domum et ortum ex uno et inter hereditatem 

                         
83 Zie → BP 1176 f 264v 08 vr 11-07-1382, verkoop van de beemd. 
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Willelmi Hoernken ex alio item duas (dg: strepas) pecias terre 

sitas ibidem inter hereditatem Leonii de (dg: Erpe ex uno) 

Langvelt ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Luce 

de Erpe ex alio item agrum terre situm in dicta parochia in loco 

dicto (dg: dicto) op Erliken inter hereditatem Henrici dicti Rode 

Berniers soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Hoernken ex 

alio item peciam terre (dg: sit) dictam dat Rot sitam in dicta 

parochia in dicto loco Erliken vocato (dg: inter) que pecia terre 

ad (dg: Ydek) Ydekinam van der Luijtsaet spectare consueverat item 

peciam terre dictam dat (dg: Cloe) Cloetken que fuerat (dg: 

quondam) olim Henrici dicti Snavel sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Frederici Hoernken ex utroque latere coadiacentem item 

peciam terre dictam die Sculenborch sitam in dicta parochia in 

loco dicto (dg: d) in die Arscot item pratum situm (dg: s) in 

dicta parochia ultra aquam dictam die Aa inter hereditatem domini 

Emondi Rover militis ex uno et inter hereditatem domini Godefridi 

investiti de Uden (dg: d) ex alio in ea quantitate qua ibidem siti 

sunt et ad (dg: ad) dictum dominum Rijcoldum pertinere dinoscuntur 

hereditarie vendidit Johannis! filio quondam Egidii de Gravia 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 06 do 26-09-1381. 

Johannes zvw Lucas van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Luce de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

(dg: d) datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 07 do 26-09-1381. 

Voornoemde koper en Gerardus van Berkel beloofden aan de secretaris 

100 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor et Gerardus de Berkel promiserunt mihi centum aude 

scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 222v 08 do 26-09-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 09 do 26-09-1381. 

Conrardus zv Arnoldus gnd Coenen soen beloofde aan Henricus van den 

Velde 17 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Conrardus filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Coenen soen promisit 

Henrico van den Velde XVII aude scilde Francie seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 10 do 26-09-1381. 

Jordanus zvw Jordanus van der Braken beloofde aan Cristianus van den 

Hoevel schoenmaker een lijfrente van 6 oude schilden, een helft te 

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

zijn goederen. 

 

Jordanus filius quondam Jordani van der Braken promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Cristiano van den Hoevel 

(dg: vi) sutori vitalem pensionem sex aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu valorem anno 

quolibet ad vitam dicti Cristiani mediatim Domini et mediatim 
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Johannis ex omnibus suis (dg: suis) bonis habitis et habendis et 

cum dictus Cristianus mortuus quitus etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 11 do 26-09-1381. 

Voornoemde Jordanus zvw Jordanus van der Braken beloofde aan 

voornoemde Cristianus van den Hoevel schoenmaker en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Hermannus van der Heijden een lijfrente van 4 oude 

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

Sint-Jan, gaande uit alle goederen van voornoemde Jordanus. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Dictus Jordanus promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Cristiano predicto et Elizabeth sue uxori filie quondam 

Hermanni van der Heijden vitalem pensionem IIIIor aude scilde seu 

valorem anno quolibet ad vitam dictorum Cristiani et Elizabeth seu 

alterius eorum diutius viventis et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex omnibus bonis dicti Jordani habitis et 

habendis et alter eorum diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 12 do 26-09-1381. 

Truda dv Johannes van der Bruggen verkocht aan haar broer 

Ghiselbertus (1) 1/7 deel in een kamp in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Loervoert, tussen wijlen Johanne van Rode gruiter 

enerzijds en de plaats gnd dat Ortbroek anderzijds, (2) 1/7 deel in 

een kamp aldaar, tussen voornoemde wijlen Johannes van Rode enerzijds 

en wijlen Walterus gnd Oude Woute anderzijds, zoals deze twee 1/7 

delen aan voornoemde Truda gekomen waren na erfdeling, belast met de 

hertogencijns. 

 

Truda filia Johannis van der Bruggen #cum tutore# septimam partem 

ad se spectantem in quodam campo sito in parochia de Vucht sancti 

Petri ad locum dictum (dg: Cr) Loervoert inter hereditatem (dg: 

Godefridi) Johannis quondam de Rode grummelatoris ex uno et inter 

(dg: hereditatem) locum dictum dat Ortbroec ex alio atque septimam 

partem ad se spectantem in quodam campo sito ibidem inter 

hereditatem J! dicti quondam Johannis (dg: van der) de Rode ex uno 

et inter hereditatem quondam Walteri dicti Oude Woute ex alio 

prout dicte septime partes ibidem sunt site et dicte Trude (dg: 

ce) mediante divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes cesserunt in partem ut dicebat hereditarie vendidit 

Ghiselberto suo fratri promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 13 do 26-09-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoopster 15½ Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte venditrici XV et dimidium Brabant 

dobbel seu valorem (dg: ad) a Remigii proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 14 do 26-09-1381. 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os verkocht aan Denkinus gnd Luwe zv 

Willelmus 2 stukken land in Empel, ter plaatse gnd in den Aalst, (1) 

3 morgen groot, gelegen tussen Theodericus zv Johannes gnd Rogghe 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) tussen Albertus gnd die 

Decker enerzijds en Gertrudis wv Henricus zv Johannes gnd Hermans 

soen anderzijds, belast met sloten. De koper zal onderhouden (a) een 

deel van de dijk naast de plaats gnd Scinnenoirde, tussen de dijk van 
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Albertus gnd Decker, en in de dijk van Goeswinus Steenwech, (b) een 

deel van de dijk beneden de sluis gnd die Vornse Sluis, tussen 

erfgoed van Johannes Rogge zv Henricus Rogge enerzijds en de dijk van 

Cristianus gnd Rogge anderzijds, welke delen van de dijk behoorden 

aan erfgoederen van wijlen Jacobus Scade. 

 

Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os duas pecias terre 

sitas in parochia de Empel in loco dicto in den Aelst quarum una 

continens tria iugera sita est inter hereditatem Theoderici filii 

Johannis dicti Rogghe ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

(dg: ste) stegam ex alio et altera (dg: al) inter hereditatem 

Alberti dicti die Decker ex uno et inter hereditatem Gertrudis 

relicte quondam Henrici filii Johannis dicti Hermans soen ex alio 

ut dicebat in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Denkino dicto Luwe #filio Willelmi# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis ad 

hoc de jure spectantibus (dg: atque) hoc addito quod dictus emptor 

quandam partem aggeris siti (dg: in loco di) iuxta locum dictum 

Scinnenoirde inter aggerem (dg: aggerem) Alberti dicti Decker (dg: 

ex) #et# in aggere Goeswini Steenwech atque partem aggeris siti 

inferius slusam dictam die Vornssche Sluse inter hereditatem! 

Johannis Rogge filii Henrici Rogge et inter aggerem Cristiani 

dicti Rogge #que partes aggeris ad hereditates quondam Jacobi 

Scade spectare consueverunt# ut dicebat (dg: pro) perpetue in bona 

disposicione observabit sic quod dicto venditori et (dg: suis) 

heredibus quondam Jacobi Scaden dampna exinde non eveniant quovis 

ut dictus emptor super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 15 do 26-09-1381. 

Voornoemde koper beloofde voornoemde delen dijk te onderhouden, zodat 

voornoemde verkoper en erfg vw Jacobus Scaden daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Dictus emptor promisit super omnia quod ipse dictas duas partes 

aggeris perpetue taliter observabit sic quod dicto venditori et 

(dg: d heredibus W) #hereditatibus# quondam Jacobi Scaden dampna 

exinde non eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 16 do 26-09-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 60 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (ma 11-11-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LX aude scilde seu valorem 

ad Martini proxime persolvenda. Testes datum. 

 

BP 1176 f 222v 17 do 26-09-1381. 

Nijcholaus Rover nzvw hr Theodericus Rover ridder beloofde aan 

broeder Walterus van Wasspijc orde van de Predikheren een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Nijcholaus Rover filius naturalis quondam domini Theoderici Rover 

militis promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

fratri Waltero de Wasspijc ordinis predicatorum vitalem pensionem 

unius modii siligins mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti 

fratris Walteri et non ultra purificatione et pro primo termino 

ultra annum #et in Busco# ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 222v 18 do 26-09-1381. 

Walterus gnd Herbrechts soen van der Bredeacker beloofde aan broeder 
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Walterus van Wasspijc Predikheer een lijfpacht van 1 mud rogge, 

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

zijn goederen. 

 

Walterus dictus Herbrechts soen van der Bredeacker promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum fratri Waltero de 

Wasspijc predicatori vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: here) anno quolibet ad vitam dicti fratris 

Walteri et non ultra purificatione et pro primo termino ultra 

annum #et in Busco tradendam# ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 06 f.223. 

 Quinta post Mathei: donderdag 26-09-1381. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 27-09-1381. 

 in profesto beati Mijchaelis: zaterdag 28-09-1381. 

 in crastino Mijchaelis: maandag 30-09-1381. 

 

BP 1176 f 223r 01 do 26-09-1381. 

Johannes die Koc van Woesic machtigde zijn broer Arnoldus Velkenneer 

zijn renten, pachten en tegoeden te manen, vanaf Sint-Petrus-Stoel 

over 3 jaar (wo 22-02-1385). 

 

Johannes die Koc de Woesic dedit potestatem Arnoldo Velkenneer 

#suo fratri# monendi etc suos redditus et pacciones et credita a! 

festo sancti Petri ad cathedram proxime futuro ultra (dg: annos 

...) 3 annos. Testes Sta et Lonijs datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 223r 02 do 26-09-1381. 

Johannes van Heeswijc verkocht aan Arnoldus Wonder zvw Johannes 

Wonder 2/3 deel in een huis en erf gnd in Boge, in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van de Gevangenpoort voor het huis van Theodericus 

Scout naar het water, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus 

Scouten enerzijds en erfgoed van Godefridus Keteleer de jongere 

anderzijds, het gehele huis belast met 1/3 oude Engelse sterling. 

 

Johannes de Heeswijc (dg: terciam par) duas tercias partes ad se 

spectantes in domo et area dicta (dg: d) in Boeghe sita in Busco 

in viculo tendente a porta captivorum ante domum Theoderici Scout 

versus aquam inter hereditatem dicti Theoderici Scouten ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Keteleer junioris ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Wonder filio quondam Johannis Wonder 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte 

unius antiqui sterlingi dicti aude Enghels ex dicta integra domo 

et area de jure solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 03 do 26-09-1381. 

Johannes Kepken van Gheffen en hr Rijcoldus Koc ridder beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381; 4+31+30+25=90 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Kepken de Gheffen dominus Rijcoldus Koc miles promiserunt 

Philippo Jozollo etc XL Brabant dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos sub pena II. Testes Boud et Lijsscap datum 

supra. 

 

BP 1176 f 223r 04 do 26-09-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 05 vr 27-09-1381. 

Johannes Scillinc en Theodericus zv Wellinus Ysebout beloofden aan 

Philippus Jozollo 50 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381; 3+31+30+25=89 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Scillinc et Theodericus filius Wellini Ysebout 

promiserunt Philippo Jozollo L aude sclde #Francie# ad Domini 

proxime pena quinque. Testes Liss et Scilder datum sexta post 

Mathei. 

 

BP 1176 f 223r 06 vr 27-09-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 07 vr 27-09-1381. 

Hermannus Eijcmans soen beloofde aan Henricus zv Henricus Paedse 5½ 

oude schild en 4 plakken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Hermannus Eijcmans soen promisit Henrico filio Henrici Paedse VJ 

auden scilt et IIII placken ad Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 08 vr 27-09-1381. 

Johannes Smijt van Engelen beloofde aan Wellinus van Beke 20 oude 

schilden met Kerstmis (wo 25-12-1381) en 30 oude schilden met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Johannes Smijt de Engelen promisit Wellino de Beke (dg: XII aude 

sci XII aude scilde) XX aude scilde ad Domini et XXX aude scilde 

ad Johannis proxime persolvenda. Testes Vere et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 223r 09 vr 27-09-1381. 

Hr Theodericus Rover beloofde aan Johannes zv Truda 50 mud rogge, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Dominus Theodericus Rover promisit Johanni filio Trude L modios 

bone nove siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 10 vr 27-09-1381. 

Voornoemde hr Theodericus beloofde aan Johannes van Bladel 50 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Dictus dominus Theodericus promisit Johanni de Bladel L modios 

bone nove siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 11 vr 27-09-1381. 

Willelmus gnd Nouden, Johannes Nouden en Woltherus Meij beloofden aan 

hr Theodericus Rover ridder 86 pond geld en 6 pond was, een helft te 

leveren met Pasen aanstaande (06-04-1382) en de andere helft met 

Sint-Remigius daarop volgend (wo 01-10-1382). 

 

Willelmus dictus Nouden Johannes Nouden et Woltherus Meij 

promiserunt domino Theoderico Rover militi LXXXVI libras monete et 
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sex libras cerei (?dg: -um) mediatim pasce proxime et mediatim 

Remigii deinceps sequente persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 12 vr 27-09-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder verhuurde aan Nicholaus zvw Reijnkinus 

met den Crommenhalze een stenen huis en erf van wijlen Petrus van 

Waderle, nu aan verhuurder behorend, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (ma 24-06-

1381), voor 33 Brabantse dobbel per jaar, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

(dg: Nicholaus filius) Dominus Theodericus Rover miles domum 

lapideam (dg: ar) et aream quondam Petri de Waderle nunc ad se 

spectantem sitam in Busco ad forum piscium cum eius attinentiis 

locavit etc Nicholao filio quondam Reijnkini met den Crommenhalze 

ab eodem ad spacium 4or annorum a festo nativitatis Johannis 

proxime preterito libere possidendam pro XXXIII Brabant dobbel 

dandis dicto domino Theoderico ab altero (dg: in n) anno quolibet 

dictorum 4or annorum (dg: et nativitatis Domini) #mediatim Domini 

et mediatim Johannis# ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes Veer 

et Ouden datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 13 za 28-09-1381. 

Arnoldus van Stiphout van Erpe en Johannes Leonii van Erpe beloofden 

aan Philippus Jozollo 24 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 

25-12-1381; 2+31+30+25=88 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus de Stiphout de Erpe et Johannes Leonii de Erpe 

promiserunt Philippo Jozollo XXIIII Brabant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime pena I. Testes Liss et Vere datum (dg: sabbato post 

Mathei) in profesto beati Mijchaelis. 

 

BP 1176 f 223r 14 za 28-09-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 15 za 28-09-1381. 

Truda dv Hermannus van Eijndoven verkocht aan Willelmus van Ghiessen 

zvw Johannes van Ghiessen 2 stukken land in Vught, tegenover de 

windmolen van Vught, aan Mechtildis wv Arnoldus van Eijndoven 

verkocht door hr Arnoldus van Beke priester en Jacobus Noppen, aan 

voornoemde Truda gekomen na overlijden van voornoemde Mechtildis 

grootmoeder van voornoemde Truda. 

 

Truda filia Hermanni de Eijndoven cum tutore duas percias terre 

sitas in parochia de Vucht directe in opposito molendini venti de 

Vucht venditas dudum Mechtildi relicte quondam Arnoldi de 

Eijndoven a domino Arnoldo de Beke presbitro et Jacobo Noppen 

prout in litteris et quas dicta (dg: Mech) Truda sibi de morte 

dicte Mechtildis sue avie successione hereditarie advolutas esse 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen filio quondam 

Johannis de Ghiessen supportavit cum litteris et jure promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et heredum dicte quondam Mechtildis deponere. Testes Lisscap 

et Scilder datum ut supra. 
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BP 1176 f 223r 16 za 28-09-1381. 

Egidius van Antwerpen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Antwerpen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 223r 17 za 28-09-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven en zijn schoonzoons Jacobus 

Coptiten en Johannes Berwout deden tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemde stukken. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven Jacobus Coptiten et Johannes 

Berwout generi dicti Hermanni super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti 

Hermanni deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 223r 18 za 28-09-1381. 

Voornoemde Truda dv Hermannus van Eijndoven verkocht aan Willelmus 

van Ghiessen zvw Johannes van Ghiessen ½ mudzaad roggeland in Vught, 

ter plaatse gnd op Schoonveld, aan Mechtildis wv Arnoldus van 

Eijndoven verkocht door Jacobus van Vucht knecht van wijlen hr 

Godefridus van Vucht, welke mudzaad aan voornoemde Truda gekomen was 

na overlijden van haar grootmoeder voornoemde Mechtildis. 

 

Dicta Truda cum tutore dimidiam modiatam terre seminis siliginee 

sitam in Vucht in loco dicto op Scoenvelt venditam Mechtildi 

relicte quondam Arnoldi de Eijndoven a Jacobo de Vucht famulo 

quondam domini Godefridi de Vucht prout in litteris et quam sibi 

de morte dicte quondam Mechtildis sue avie successione hereditarie 

advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen 

filio quondam Johannis de Ghiessen supportavit cum litteris 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et heredum dicti quondam Mechtildis deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 223r 19 za 28-09-1381. 

Egidius van Antwerpen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Antwerpen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 223r 20 za 28-09-1381. 

Johannes zv Hermannus van Eijndoven en zijn schoonzoons Jacobus 

Coptiten en Johannes Berwout deden tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemde ½ mudzaad. 

 

Johannes filius Hermanni de Eijndoven Jacobus Coptiten et Johannes 

Berwout generi dicti Hermanni super premissis et jure ad opus 

dicti Willelmi renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti Hermanni 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223r 21 za 28-09-1381. 

Voornoemde Willelmus van Ghiessen beloofde aan Jacobus Coptiten 20 

Brabantse dobbel met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus de Ghiessen promisit Jacobo Coptiten XX Brabant 

dobbel vel valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

204 

BP 1176 f 223r 22 ma 30-09-1381. 

Johannes van den Hoevel Zerijs soen droeg over aan Lambertus van den 

Hoevel 50 oude schilden geld van de kong van Frankrijk of van de 

graaf van Vlaanderen, aan hem beloofd84 door Johannes gnd Rijc en 

Johannes gnd Gherijs. 

 

Johannes van den Hoevel Zerijs soen quinquaginta aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos monete regis Francie vel 

comitis Flandrie promissos sibi a Johanne dicto Rijc et Johanne 

dicto Gherijs prout in litteris supportavit Lamberto van den 

Hoevel cum litteris et jure. Testes Lonijs et Vere datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

1176 mf6 D 07 f.223v. 

 in crastino Mijchaelis: maandag 30-09-1381. 

 

BP 1176 f 223v 01 ma 30-09-1381. 

Alardus bv Johannes de Berlikem verkocht aan Arnoldus nzvw Arnoldus 

Berwout 2 kamers met ondergrond in Den Bosch, over het kerkhof van 

Sint-Jan-Evangelist, aan de straat gnd Weverhuls, tussen voornoemd 

kerkhof enerzijds en een andere kamer van voornoemde Johannes 

anderzijds, met een tuin achter voornoemde 2 kamers gelegen strekkend 

van de beide kamers tot aan erfgoed van wijlen mr Hermannus, aan hem 

verkocht door zijn voornoemde broer Johannes van Berlikem. 

 

Alardus frater Johannis de Berlikem duas cameras cum earum fundis 

sitas in Busco ultra cymitherium ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste ad vicum dictum Weverhuls inter predictum cymitherium 

ex uno et inter aliam cameram dicti Johannis ex alio cum quodam 

orto retro predictas duas cameras situato tendente a dictis duabus 

cameris ad hereditatem quondam magistri Hermanni venditas sibi a 

Johanne de Berlikem suo fratre predicto prout in litteris 

hereditarie vendidit Arnoldo filio naturali quondam Arnoldi (dg: 

de Waderle promittens) #Berwout# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis condicionibus in dictis litteris contentis. Testes Lonijs 

et Vere datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1176 f 223v 02 ma 30-09-1381. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 148 (119), 30-09-1381: Marcelius gnd van Gheffen 

vernaderde 2 kamers met grond en tuin, in Den Bosch, over het kerkhof van de Sint-Jan, 

aan Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout verkocht door Alardus, broer van Johannes de 

Berlikem. 

Vergelijk: Sint Jan, nummer 149 (120), 30-09-1381: Marcelius gnd van Gheffen had 

vernaderd 2 kamers met grond en tuin in Den Bosch, over het kerkhof van de Sint-Jan, 

aan Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout verkocht door Alardus broer van Johannes gnd de 

Berlikem. Thans draagt voornoemde Marcelius het recht van wederkoop over aan 

voornoemde Arnoldus. 

Marcelius van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius de Geffen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223v 03 ma 30-09-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 23?½ Brabantse 

dobbel met het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 01-06-1382) te 

betalen. 

 

(dg: Theodericus filius). Dictus emptor promisit dicto venditori 
?XXIII et dimidium Brabant dobbel seu valorem ad (dg: nat) octavam 

                         
84 Zie ← BP 1176 f 185r 11 di 28-05-1381, belofte van deze 50 oude 

schilden op 25-12-1381 te betalen. 
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penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223v 04 ma 30-09-1381. 

Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus en zijn neef Stephanus 

zvw Stephanus gnd Hake verkochten aan Ghisbertus van Vlochoven een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penning in dezen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen het huis van wijlen Brustanus van Oesterwijc 

enerzijds en het huis van wijlen Henricus van Aken schoenmaker 

anderzijds, welke cijns was van wijlen voornoemde Barthomeus. 

 

Theodericus filius quondam Bartholomei filii Theoderici et 

Stephanus filius quondam Stephani dicti Hake #suus cognatus# 

hereditarium censum XL solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie pro XVI denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem se solvendum habere dicebant 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex hereditate 

sita in Busco in vico Hijntamensi inter domum quondam Brustani de 

Oesterwijc #ex uno# et inter domum #quondam# Henrici de Aken 

sutoris ex alio #et qui census fuerat olim dicti quondam 

Barthomei# ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghisberto de 

Vlochoven promittentes super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem in dicto censu existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223v 05 ma 30-09-1381. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 223v 06 ma 30-09-1381. 

Hessello. 

 

BP 1176 f 223v 07 ma 30-09-1381. 

Cristina wv Johannes Coptiten gaf uit aan Hessello zvw Wolterus gnd 

Doerman een stuk heide en een stuk beemd in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, tussen Stephanus van der Amervoert enerzijds en 

Hubertus Piggen anderzijds, zoals ze behoord hadden aan wijlen 

Fredericus bakker; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten aan de 

hertog, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-

1383), aan voornoemde Cristina te leveren, en na haar overlijden aan 

haar erfgenamen. Voornoemde Cristina, haar kinderen Jacobus en Agnes 

en haar schoonzoon Gerardus van Vladeracker beloofden garantie. 

 

Cristina relicta quondam Johannis Coptiten cum #tutore# peciam 

merice ac peciam prati sitas in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto (dg: Oest) Udenhout inter hereditatem Stephani van der 

Amervoert ex uno et hereditatem Huberti Piggen ex alio (dg: ut 

dicebat) prout (dg: dictam peciam me) prout ad Fredericum quondam 

pistorem pertinere consuevit ut dicebat dedit ad hereditariam 

#paccionem# (dg: censum) Hesselloni filio quondam Wolteri dicti 

Doerman ab eodem pro duobus antiquis grossos domino duci dandis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda dicte Cristine ad eius vitam et post eam suis veris 

heredibus hereditarie purificatione et pro primo ultra annum ex 

premissis promittentes cum tutore et cum ea Jacobus et Agnes eius 

liberi cum tutore et Gerardus de Vladeracker eius gener warandiam 
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pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

ex premissis. Testes Liss et Vere datum ut supra. 

 

BP 1176 f 223v 08 ma 30-09-1381. 

Voornoemde Hessello beloofde aan voornoemde Cristina 13 Brabantse 

dobbel, een helft te betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande 

(do 01-05-1382) en de andere helft met Lichtmis daarna (ma 02-02-

1383). 

 

Dictus Hessello promisit dicte Cristine XIII Brabant dobbel 

mediatim Philippi et Jacobi proxime et mediatim purificatione 

deinceps subsequente persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 D 08 f.224. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 04-10-1381. 

 anno LXXXI mensis octobris die quarta: vrijdag 04-10-1381. 

 Secunda post Remigii: maandag 07-10-1381. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 12-10-1381. 

 

BP 1176 f 224r 01 ±vr 04-10-1381. 

Begin van de contracten van de schepenen Arnoldus Stamelaert van 

Spanct, Marcelius van Os, Johannes van de Dijk, Henricus Dicbier zv 

Godefridus, Zibertus van Hoculem, Gerardus van Wiel en Willelmus van 

Hees, in het jaar 81. 

 

Incipiunt contractus scabinorum Arnoldi Stamelaert de Spanct 

Marcelii de Os Johannis de Aggere Henrici Dic[bier] filii 

Godefridi Ziberti de Hoculem Gerardi de Wiel et Willelmi de Hees 

anno LXXXI. 

 

BP 1176 f 224r 02 vr 04-10-1381. 

Gerardus van Aa, hr Willelmus van Aa ridder en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Phililppus Jozollo tbv etc 140 Brabantse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381; 27+30+25=82 dgn) te betalen op 

straffe van 5. 

 

Gerardus de Aa dominus Willelmus de Aa miles et Willelmus Coptiten 

promiserunt Phililppo Jozollo ad opus etc C et XL Brabant dobbel 

ad Domini proxime persolvendos pena quinque. Testes Sta et Wiel 

datum (dg: sabbato p) sexta post Remigii. 

 

BP 1176 f 224r 03 vr 04-10-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 224r 04 vr 04-10-1381. 

Henricus Rijc droeg over aan Everardus van Onstaden en Walterus van 

Hijntam zijn vruchtgebruik in (1) de goederen gnd te Nederven, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Tede, (2) in erfgoederen ter 

plaatse gnd Tede, die waren van Arnoldus van Onstaden. 

 

Henricus Rijc suum usufructum sibi competentem (dg: sibi) in bonis 

dictis te Nedervenne sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer in 

loco dicto Thede (dg: quocumque locorum q) et in attinentiis 

dictorum bonorum quocumque locorum consistentibus sive sitis 

#atque in hereditatibus sitis in dicto loco (dg: de) Thede vocato 

que fuerant Arnoldi de Onstaden (dg: attinentiis ib quocumque 

locorum sitis)# ut dicebat (dg: here) legitime supportavit 

Everardo de Onstaden et Waltero de Hijntam promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Aggere datum ut supra. 

 

BP 1176 f 224r 05 vr 04-10-1381. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot, Ghisbertus van den Hasenbossche en Henricus Maechelini. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Johanne de Globo 

Ghisberto van den Hasenbossche et Henrico Maechelini datum (dg: 

mens) anno LXXXI mensis octobris die quarta hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 224r 06 vr 04-10-1381. 

Hilla dvw Arnoldus gnd van den Venne de jongere droeg over aan 

Henricus Weijgerganc een stuk land in Berlicum, over de brug van 

Middelrode, tussen eertijds Ghisbertus Herinc enerzijds en erfgoed 

van de kerk van Berlicum anderzijds, belast met 10 schelling geld aan 

het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Hilla filia quondam Arnoldi dicti van den Venne junioris cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de Berlikem ultra pontem de 

Middelrode inter hereditatem #que fuerat# Ghisberti Herinc ex uno 

et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Berlikem ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Weijgerganc promittens 

tutore (dg: w) super habita et acquirenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis X solidis monete conventui sancte 

Clare in Busco (dg: p) inde solvendis. Testes Sta et Aggere datum 

supra. 

 

BP 1176 f 224r 07 vr 04-10-1381. 

Gerardus van Aa en Johannes van Doerne beloofden aan Gerardus zvw 

Lambertus van Gestel 30 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1382) te betalen. 

 

Gerardus de Aa et Johannes de Doerne promiserunt Gerardo filio 

quondam Lamberti de Gestel XXX aude scilde ad pasca proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 224r 08 vr 04-10-1381. 

Pijramus gnd Moers zvw Johannes van Gherwen droeg over aan Gerardus 

van Aa 23 oude Franse schilden, aan hem beloofd door de broers 

Willelmus en Godefridus, kvw Willelmus van Beest. 

 

Pijramus dictus Moers filius quondam Johannis de Gherwen (dg: XXL) 

XXIII aude scilde Francie promissa sibi a Willelmo et Godefrido 

fratribus liberis quondam Willelmi de Beest prout in litteris 

legitime supportavit Gerardo de Aa cum litteris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 224r 09 vr 04-10-1381. 

Jordanus van Roesmalen smid droeg over aan Goesswinus smid van 

Lieshout een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen van Johannes van 

der Meer zvw Albertus Steenken, in Haaren, in de goederen gnd te 

Mere, aan hem verkocht door voornoemde Johannes van den Mere. 

 

Jordanus de Roesmalen faber hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus Johannis 

van der Meer filii quondam Alberti Steenken sitis in parochia de 

Haren in bonis dictis te Mere venditam sibi a dicto Johanne van 

den Mere prout in litteris hereditarie supportavit Goesswino fabro 
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de Lieshout cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Wiel et Ws datum supra. 

 

BP 1176 f 224r 10 vr 04-10-1381. 
Vergelijk: GAH Groot Begijnhof regest 70, inv.nr. 40.070, 04-10-1381. 

Jordanus smid zvw mr Jordanus van Roesmalen droeg over aan voornoemde 

Goesswinus een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 stukken land in Haaren, in de 

akkers, naast de plaats gnd die Doren, aan de kant van de kerk van 

Haaren, aan hem verkocht door Godefridus gnd Walraven van Oesterwijc 

smid. 

 

Jordanus faber filius quondam magistri Jordani de Roesmalen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et ad Buscum tradendam de 

tribus peciis terre sitis in parochia de Haren in agris ibidem 

iuxta locum dictum die Doren in latere versus ecclesiam de Haren 

venditam sibi a Godefrido dicto Walraven de Oesterwijc fabro prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Goesswino cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 224r 11 vr 04-10-1381. 

Voornoemde Jordanus smid zvw mr Jordanus van Roesmalen85 beloofde aan 

voornoemde Goesswinus smid van Lieshout een erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/7 

deel dat hem toebehoort in de hoeve gnd te Leempoel, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel. 

 

Dictus Jordanus (hereditarie vendidit dicto Goesswino hereditariam 

p) promisit se daturum dicto Goesswino hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione 

et in Busco #tradendam# ex septima parte ad se spectante in manso 

dicto te Leempoel sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Berkel et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 224r 12 ma 07-10-1381. 

Ghisbertus Penninc bakker beloofde aan Johannes van Malsen zv 

Johannes van Malsen en Gerardus den Ledige 27 gulden pieter, een 

helft te betalen met Pasen (zo 06-04-1382) en de andere helft met 

Sint-Remigius (wo 01-10-1382). 

 

Ghisbertus (dg: Le) Penninc pistor promisit Johanni de Malsen 

filio Johannis de Malsen et Gerardo den Ledige XXVII gulden peter 

#mediatim pasce et mediatim# ad Remigii ?persolvendos. Testes (dg: 

Zi) Dicbier et Zibertus datum secunda post Remigii. 

 

BP 1176 f 224r 13 ma 07-10-1381. 

Cristina wv Wolterus van Os beloofde aan Arnoldus van Henxthovel van 

Uden 50 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Cristina relicta quondam Wolteri de Os promisit Arnoldo van 

Henxthovel de Uden L aude scilde Francie vel Flandrie vel valorem 

ad pasca proxime persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum ut 

                         
85 Zie → BP 1178 f 237v 01 do 03-06-1389, Jordanus van Roesmalen 

verkoopt erfpacht uit 1/6 deel van de goederen gnd te Leempoel. 
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supra. 

 

BP 1176 f 224r 14 ma 07-10-1381. 

Herbergis gnd Herborch en Rutgherus, kv Cristianus Coninc, droegen 

over aan Johannes Coninc het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van hun moeder Cristina, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van hun vader Cristianus, en van hun broers en zusters, in 

een hofstad in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

Ghisbertus Tolinc enerzijds en erfgoed van wijlen Albertus gnd Raet 

anderzijds, strekkend van de stal van voornoemde Johannes gnd Coninc 

tot aan erfgoed van Johannes van Amerssoijen. 

 

Herbergis #dicta Herborch# et Rutgherus liberi (dg: quondam) 

Cristiani Coninc cum tutore totam partem et omne (dg: -s) jus eis 

de morte quondam Cristine eorum matris successione advolutas et 

post (dg: d) mortem Cristiani eorum patris (dg: successione advol) 

et fratrum et sororum dictorum liberorum successione advolvendas 

in domistadio sito in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem 

Ghisberti Tolinc ex uno et inter hereditatem quondam Alberti dicti 

Raet ex alio (dg: ut dicebant hereditarie supportaverunt) tendente 

a stabulo Johannis dicti Coninc usque ad hereditatem Johannis de 

Amerssoijen hereditarie supportaverunt dicto Johanni Coninc 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes Wijel et Will datum 

supra. 

 

BP 1176 f 224r 15 za 12-10-1381. 

Arnoldus van Enode droeg over aan Egidius Zeelmaker, tbv broeder 

Lambertus Goddini Predikheer, voor de duur van diens leven, een 

b-erfcijns van 60 pond, 1 kruiskens mottoen voor 26 groten gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit goederen gnd ten Velde, die waren van wijlen Boertkinus 

van den Velde, in Sint-Oedenrode, naast goederen die waren van wijlen 

Arnoldus van den Velde, welke cijns wijlen Wolterus van Os 

gewantsnijder verworven had van Emondus Rover zvw Johannes van Hellu, 

en welke cijns Cristina wv voornoemde Wolterus, overgedragen had aan 

voornoemde Arnoldus haar schoonzoon, voor de duur van het leven van 

voornoemde Cristina. Zou voornoemde Cristina overlijden, terwijl 

voornoemde broeder Lambertus nog leeft, dan zal vervolgens voornoemde 

Arnoldus, gedurende het leven van voornoemde broeder Lambertus, 

betalen, gaande uit alle goederen, die aan hem zullen komen van 

voornoemde Cristina. Na overlijden van voornoemde broeder Lambertus 

gaat voornoemde cijns naar degenen, naar wie die moet gaan. De brief 

overhandigen aan voornoemde Cristina. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Enode hereditarium censum LX librarum (dg: ?mut) 

denario aureo dicto communiter cruijskens mottoen vocato boni auri 

et iusti ponderis pro XXVI grossis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie Johannis ex bonis 

dictis communiter ten Velde que fuerant quondam Boertkini van den 

Velde sitis in parochia de Rode sancte Ode iuxta bona que fuerant 

quondam Arnoldi van den Velde et ex eius attinentiis quem censum 

LX librarum Wolterus !de quondam de Os pannicida erga Emondum Rover 

filium quondam Johannis de Hellu acquisiverat et quem censum 

Cristina relicta dicti quondam Wolteri dicto Arnoldo suo genero ad 

vitam dicte Cristine supportaverat prout in litteris nod.. 

legitime supportavit Egidio Zeelmaker ad opus fratris Lamberti 

Goddini predicatoris ab eodem fratre Lamberto ad eius vitam 

possidendum promittens ratam servare et obligationem deponere tali 

condicione si contingat dictam Cristinam mori dicto fratre 

Lamberto supervivio remanente extunc dictus Arnoldus annuatim ad 
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vitam dicti fratris Lamberti dabit et solvet ex omnibus bonis sibi 

de morte dicte Cristine advolvendis ut recognovit et promisit et 

quod post mortem dicti fratris Lamberti dictus census revertetur 

ad illos ad quos de jure reverti (dg: tenebit) tenebitur ........ 

Testes Sta et Willelmus datum sabbato post Dijonisii. Detur dicte 

Cristine. 

 

1176 mf6 D 09 f.224v. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 12-10-1381. 

 LXXXI mensis octobris die XII: zaterdag 12-10-1381. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 14-10-1381. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 15-10-1381. 

 Dominica post Luce: zondag 20-10-1381. 

 in profesto undecim milia virginum: zondag 20-10-1381. 

 in festo Luce: vrijdag 18-10-1381. 

 Tercia post Luce: dinsdag 22-10-1381. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1381. 

 

BP 1176 f 224v 01 za 12-10-1381. 

Hr Franco Gasteldonc priester droeg over aan Goessuinus Herinc zvw 

Johannes Kael (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn broer Willelmus van Ghorpe, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van Gertrudis wv voornoemde Willelmus, (2) 

alle goederen, die aan voornoemde hr Franco vermaakt waren door 

wijlen zijn voornoemde broer Willelmus. 

 

Dominus Franco Gasteldonc presbiter omnia bona sibi de morte 

quondam Willelmi de Ghorpe sui fratris successione hereditarie 

advoluta et post mortem Gertrudis relicte dicti quondam Willelmi 

successione hereditarie advolvenda ac omnia bona dicto domino 

Franconi de dicto quondam Willelmo suo fratre legata quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Goessuino Herinc 

filio quondam Johannis Kael promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Wiel datum 

sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 224v 02 za 12-10-1381. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over een jaar (do 25-12-

1382) met 13 mud rogge, Bossche maat, en met 4½ Brabantse dobbel aan 

voornoemde Goeswinus te geven. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van hr Gerardus Stripen, Johannes van de 

Kloot en zijn broer Henricus. 

 

+. 

Et poterit redimere infra !et festum nativitatis Domini et a festo 

nativitatis Domini proxime ultra annum #inclusive semper quando 

voluerit# cum XIII modiis siliginis mensure de Busco et cum 

quatuor et dimidio Brabant dobbel dicto Goeswino solvendis dandis 

ut in forma promittens ut in forma. Actum in camera scriptorum 

presentibus domino Gerardo Stripen Johanne de Globo et Henrico 

eius fratre testibus datum LXXXI mensis octobris die XII hora 

vesperarum. 

 

BP 1176 f 224v 03 ma 14-10-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde aan Gerardus van Wiel en 

Henricus zv Godefridus Dicbier 100 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle promisit Gerardo de Wiel et 

Henrico filio Godefridi Dicbier C aude scilde ad monitionem 

persolvenda. Testes Aggere et Hoculem datum secunda post 
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Dijonisii. 

 

BP 1176 f 224v 04 ma 14-10-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde aan Johannes van de Dijk 

100 pieter na maning te betalen. 

 

Henricus Dicbier (dg: promisit) dominus de Mierle promisit Johanni 

de Aggere C peter ad monitionem persolvendos. Testes (dg: W) 

Dicbier et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 224v 05 ma 14-10-1381. 

Yseboldus zv Henricus van Zonne beloofde aan Henricus van de Kelder, 

tbv hem en Gerardus van Berkel, 100 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan Yseboldus. 

 

Yseboldus filius Henrici de Zonne promisit Henrico de Penu ad opus 

sui et ad opus Gerardi de Berkel vel ad opus alterius eorum C 

Brabant dobbel ad ipsorum vel alterius eorum monitionem 

persolvendos. Testes Os et Hoculem datum supra. Detur littera !de 

Yseboldo. 

 

BP 1176 f 224v 06 di 15-10-1381. 

Jacobus van Herzel en Johannes gnd Haen beloofden aan Johannes Bije 

van Zundert 22½ Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1381) te betalen. 

 

Jacobus de Herzel et Johannes dictus Haen promiserunt Johanni Bije 

de Zundert XXIIJ Brabant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Dicbier et Zib datum 3a post 

Dijonisii. 

 

BP 1176 f 224v 07 zo 20-10-1381. 

Hr Johannes heer van Geldrop ridder en zijn zoon Philippus 

verpachtten ten halven aan Henricus gnd Peters soen van Heze hun 

goederen gnd tot Genen Oude Hoeve, in Geldrop, naast de kerk, zoals 

de hoevenaar die goederen beteelde, voor een periode86 van 15 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382). Henricus zal diensten 

verlenen aan hr Johannes en Philippus zoals de hoevenaars dat deden. 

Henricus zal de gebouwen in goede staat houden, te pachters recht. Hr 

Johannes en Philippus zullen ervoor zorgen dat een beemd gehooid 

wordt, gnd dat Hogebroek, behorend tot voornoemde goederen; van dat 

hooi zal Henricus elk jaar 9 vrachten leveren aan hr Johannes en 

Philippus, in hun huizinge in Geldrop. Een brief voor voornoemde 

Henricus. 

 

Dominus Johannes #dominus# de Gheldorp miles et Philippus eius 

filius bona sua dicta tot Ghenen Auden Hoeve sita in parochia de 

Gheldorp iuxta ecclesiam ibidem cum suis attinentiis #universis# 

prout colonus eorundem bonorum dicta bona cum suis attinentiis 

colere consuevit ut dicebant (dg: dicebat) dederunt ad (dg: here) 

jus coloni quod exponetur ten halven Henrico dicto Peters soen de 

Heze ab eodem ad spacium XV annorum post festum penthecostes 

proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidenda ad jus 

coloni quod exponetur ten halven promittentes indivisi super omnia 

warandiam dicto (dg: –r) spacio durante et obligationem deponere 

hoc tamen addito quod dictus Henricus deserviet dictis domino 

Johanni #et# Philippo sicut et coloni dictorum bonorum eis (dg: 

coln) servire (dg: conseu) consueverunt et quod (dg: He) dictus 

                         
86 Zie → BP 1176 f 328v 16 za 05-12-1383, overdracht van de 

resterende jaren van de verpachting. 
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Henricus edificia dictorum bonorum dicto spacio pendente in bona 

disposicione (dg: ob) ad jus coloni tenebit item quod dicti 

(verbeterd uit : dictus) dominus Johannes et Philippus eius 

procurabunt (dg: anno medi fe) dicto Henrico meti fenum cuiusdam 

prati (dg: sit) dicti #dat# Hoeghebroec spectantis ad dicta bona 

scilicet anno quolibet eorum quindecim annorum tempore congruo 

scilicet de huiusmodi feno dictus Henricus dabit dictis domino 

Johanni et Philippo anno quolibet dictorum quindecim annorum novem 

plaustra feni et illa in Gheldorp in mansione eorundem. Testes 

Zibertus et Wiel datum dominica post Luce. Et erit una littera 

quam habebit dictus Henricus. 

 

BP 1176 f 224v 08 zo 20-10-1381. 

Voornoemde hr Johannes heer van Geldrop ridder en zijn zoon Philippus 

beloofden aan voornoemde Henricus gnd Peters soen van Heze 100 

Brabantse dobbel87 met Pinksteren over 16 jaar (26-05-1398) te 

betalen. 

 

Dicti dominus Johannes et Philippus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia dicto Henrico centum Brabant dobbel seu 

valorem a festo penthecostes proxime ultra XVI annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 224v 09 zo 20-10-1381. 

Een instrument hiervan maken, met belofte dit niet te ?bestrijden en 

met afstand van excepties. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van schepenen, Willelmus van Waerloes, Johannes van 

Gheldorp zv Johannes en Zibertus zv Zibertus van Hoculem. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: dicti) de dictis bonis ut 

supra (dg: pro) promittens fide prestita et contra non venire 

exceptis renunciando. Acta in camera scriptorum presentibus 

scabinis Willelmo de Waerloes Johanne de Gheldorp filio Johannis 

et Ziberto filio Ziberti de Hoculem testibus datum in profesto 

(dg: ..) IX-m! virginum hora prime. 

 

BP 1176 f 224v 10 vr 18-10-1381. 

Bodo van Tiela zvw Bodo van Tiela, mr Arnoldus van Oesterwijc en 

Godefridus Dunnecop beloofden aan Johannes Leonii en Jordanus van 

Hoculem 81 pond, 1 gulden voor 35 schelling gerekend, ¼ deel te 

betalen met Kerstmis (wo 25-12-1381), ¼ deel met Pasen (zo 06-04-

1382), ¼ deel met Sint-Jan (di 24-06-1382) en ¼ deel met Sint-

Remigius (wo 01-10-1382) aanstaande. 

 

(dg: Boudek) Bodo de Tiela filius quondam Bodonis de Tiela et 

magister Arnoldus de Oesterwijc et (dg: Le) Godefridus Dunnecop 

promiserunt Johanni Leonii et (dg: ...) Jordano de Hoculem seu 

eorum alteri LXXXI libras den (dg: gl) gulden pro XXXV solidis 

computato pro una quarta parte in festo nativitatis Domini pro 

secunda pasca pro tercia Johannis #et# pro ultima Remigii proxime 

persolvendas. Testes Dicbier et Zibertus datum in festo Luce. 

 

BP 1176 f 224v 11 vr 18-10-1381. 

Voornoemde Bodo van Tiela zvw Bodo van Tiela, mr Arnoldus van 

Oesterwijc en Godefridus Dunnecop beloofden aan voornoemde Johannes 

Leonii en Jordanus van Hoculem 17 pond, 1 gulden voor 35 schelling 

gerekend, ¼ deel te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1381), ¼ deel met 

                         
87 Zie → BP 1176 f 328v 17 za 05-12-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Pasen (zo 06-04-1382), ¼ deel met Sint-Jan (di 24-06-1382) en ¼ deel 

met Sint-Remigius (wo 01-10-1382) aanstaande. 

 

Dicti 3 promiserunt dictis creditoribus seu eorum alteri XVII 

libras dicte monete dictis terminis persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 224v 12 vr 18-10-1381. 

De eerste! twee zullen mr Arnoldus schadeloos houden. 

 

Duo primi! magistrum Arnoldum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 224v 13 vr 18-10-1381. 

Ancelmus zvw Henricus Willems, Henricus Rijc en Willelmus zvw 

Arnoldus Tielkini beloofden aan voornoemde Johannes Leonii en 

Jordanus van Hoculem 26 pond, 1 gulden voor 35 schelling gerekend, ¼ 

deel te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1381), ¼ deel met Pasen (zo 

06-04-1382), ¼ deel met Sint-Jan (di 24-06-1382) en ¼ deel met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1382). 

 

Ancelmus (dg: Henricus Rijc pistor) filius quondam Henrici Willems 

et Henricus Rijc et Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini 

promiserunt dictis creditoribus seu eorum alteri XXVI libras dicte 

monete dictis terminis persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 224v 14 vr 18-10-1381. 

De eerste twee zullen Willelmus schadeloos houden. 

 

Scabini noluerunt. 

Duo primi servabunt Willelmum indempnem. 

 

BP 1176 f 224v 15 di 22-10-1381. 

Hr Mathias Scilder priester en Johannes van Brolijo droegen over aan 

hr Arnoldus Ridder priester 200 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, 

aan hen beloofd door Gheerlacus zvw Gheerlacus gnd Cnode en Johannes 

Berwout. De brief overhandigen aan hr Mathias. 

 

Dominus Mathias Scilder presbiter et Johannes de Brolijo CC 

denarios aureos communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie 

promissos ipsis ad opus ipsorum amborum vel alterius eorum a 

Gheerlaco filio quondam Gheerlaci dicti Cnode et Johanne Berwout 

prout in litteris legitime supportaverunt domino Arnoldo Ridder 

presbitro cum litteris et jure. Testes Sta et Aggere datum 3a post 

Luce. Detur dicto domino Math. 

 

BP 1176 f 224v 16 di 22-10-1381. 

Hr Gerardus van Mameren priester, Sijmon van Mijrabellum, Andreas van 

Uden en Ywanus van Vauderic beloofden aan Henricus met den Baerde 320 

oude Franse schilden met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1382) 

te betalen. De brief overhandigen aan Johannes van Middengael. 

 

Dominus Gerardus de Mameren presbiter Sijmon de Mijrabello Andreas 

de Uden et Ywanus de Vauderic promiserunt Henrico met den Baerde 

IIIc et XX aude scilde Francie vel valorem in auro ad festum Petri 

ad cathedram proxime persolvenda. Testes Wiel et Hees datum ut 

supra. Detur Johanni de Middengael. 

 

BP 1176 f 224v 17 di 22-10-1381. 

Henricus van der Langedonc verkocht aan Henricus gnd Hogarts soen van 

Mierle een n-erfcijns van 3 dobbel mottoen geld van Brabant of de 
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waarde, met Allerheiligen in Mierlo te betalen, voor het eerst over 

een jaar (za 01-11-1382), gaande uit de helft, behorend aan verkoper, 

in het Goed ter Langedonk, in Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, 

welke goederen reeds belast waren met cijnzen en pachten. De brief 

overhandigen aan Johannes van de Kloot of aan de koper. 

 

Solvit. 

Henricus van der Langedonc hereditarie vendidit Henrico dicto 

Hogarts soen van Mierle hereditarium censum trium aureorum 

denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie 

seu valorem eorundem (dg: anno) solvendum hereditarie omnium 

sanctorum et pro primo termino a festo omnium sanctorum proxime 

ultra annum et in Mierle tradendum ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in bonis dictis tGoet ter Langedonc sitis 

in parochia de Mierle (dg: att) ad locum dictum op tHout atque 

ex (dg: att d) medietate attinentiorum dictorum bonorum 

singulorum et universorum quocumque locorum consistentium 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

et paccionibus exinde annuatim prius solvendis promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes Os et Will datum (dg: qu) 

tercia post Luce. Tradetur littera Johanni de Globo vel dicto 

emptori. 

 

BP 1176 f 224v 18 do 24-10-1381. 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Snavel wv Bartholomeus gnd van den Winckel 

maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Erp, met sint Maarten te leveren, aan voornoemde wijlen 

Bartholomeus verkocht door Henricus gnd Snavel. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi dicti Snavel relicta quondam (dg: 

Arnoldi) #Bartholomei# dicti van den Winckel hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Erpe solvendam 

hereditarie Martini venditam dicto quondam (dg: Arnoldo) 

Bartholomeo ab Henrico (dg: fi) dicto Snavel prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Dicbier et Wiel datum in crastino 

Severini. Tenetur n... unam plack. 

 

BP 1176 f 224v 19 do 24-10-1381. 

Aleijdis wv Johannes gnd Monic droeg over aan haar zoon Johannes (1) 

de helft van alle beesten en varend goed, aan voornoemde Aleijdis 

behorend, onder Berlicum, (2) de helft van alle ploegen van 

voornoemde Aleijdis, (3) en de helft van alle andere 

landbouwwerktuigen van voornoemde Aleijdis, (4) de helft van alle 

scharen op de goederen gnd ten Heienrode, in Berlicum. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Monic cum tutore 

medietatem omnium bestiarum et bonorum pecoralium dictorum varende 

goit ad dictam Aleijdem spectantem quocumque locorum infra 

parochiam de Berlikem consistentium atque medietatem omnium 

curruum aratrorum dicte Aleijdis et medietatem omnium aliorum 

instrumentorum dictorum! Aleijdis spectantium ad (dg: cul) 

agriculturam eiusdem Aleijdis dictam bouwerck quocumque locorum 

consistentium ut dicebat (dg: here) item medietatem omnium 

fructuum dictorum scharen consistentium (dg: in horreo bo) supra 

bona dicta ten Heijenrode sita in parochia de Berlikem ut dicebat 

legitime supportavit Johanni suo filio promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 
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1176 mf6 D 10 f.225. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 225r 01 do 24-10-1381. 

Johannes zvw Ghibo gnd Scelen soen van Belver beloofde aan Willelmus 

van Kerbraken 28 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 2 Hollandse plakken met Sint-Philippus-en-Jacobus 

aanstaande (do 01-05-1382) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Scelen soen de Belver 

promisit Willelmo (dg: de van K der) #de# Kerbraken XXVIII #licht# 

scilde scilt! XII Hollant placken pro quolibet scilt vocato! et II 

Hollant placken ad festum beatorum Philippi et Jacobi proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 02 do 24-10-1381. 

Johannes gnd Aelbrechts soen ev Truda dvw Henricus gnd Aelbrechts 

soen gaf uit aan Nijcholaus gnd Coel Hannen soen een stuk land gnd 

die Vliederhoernik, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen voornoemde Nijcholaus gnd Coel Hannen soen enerzijds 

en Gerardus Roelen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 6 pond geld, aan hem te betalen in het klooster Porta 

Celi, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor 

het eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382). 

 

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

Johannes dictus Aelbrechts soen (dg: de) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Trude sue uxoris filie quondam Henrici 

dicti Aelbrechts soen peciam terre dictam die Vliederhoernic sitam 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Donghen inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Roelen (dg: Roelen) soen ex alio ut dicebat 

(dg: hereditarie vendidit dicto Nijcholao) dedit ad hereditarium 

censum dicto Nijcholao dicto Coel Hannen soen ab eodem hereditarie 

possidendam hereditarie pro hereditario censu sex librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim (dg: me) Johannis et 

mediatim Domini et pro primo termino Johannis (dg: ex) in conventu 

de Porta Celi prope Buscumducis tradendo ex dicta pecia terre 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 03 do 24-10-1381. 

Hubertus zv Ancelmus gnd Wijnrics soen verkocht aan zijn zwager 

Theodericus van Os schoenmaker zvw Johannes van Os een huis, hofstad 

en tuin in Nuland, naast de plaats gnd dat Rot, tussen Johannes 

Neijsers enerzijds en voornoemde Hubertus anderzijds. 

 

Hubertus filius Ancelmi dicti Wijnrics soen domum domistadium et 

ortum sitos in parochia de Nuwelant (dg: ante #ad) iuxta# locum 

dictum (dg: int tRot) dat Rot inter hereditatem Johannis Neijsers 

ex uno et inter hereditatem dicti Huberti ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico de Os #sutori# filio quondam 

Johannis de Os suo sororio promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam (dg: depo) de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 04 do 24-10-1381. 

Berisius gnd van Breda verkocht aan zijn neef Rodolphus gnd van Breda 

de helft van een hofstad88 met gebouwen in Den Bosch, aan de 

                         
88 Zie → BP 1178 f 312v 12 do 02-09-1389, verkoop van de andere helft 

van de hofstad. 
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Vughterdijk, tussen erfgoed van Elizabeth gnd van Breda enerzijds en 

erfgoed van Gerardus gnd Langhe anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Elizabeth, aan voornoemde Berisius in cijns uitgegeven 

door Jacobus zvw Gerardus gnd Wouters soen, te weten voor een 

b-erfcijns van 3 pond geld, belast met voornoemde cijns van 3 pond 

voornoemd geld. 

 

Berisius dictus de Breda medietatem domistadii siti in Buscoducis 

ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Elizabeth dicte de 

Breda ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Langhe ex alio 

scilicet illam medietatem dicti domistadii que sita est contigue 

iuxta (dg: hereditatem) dictam hereditatem Elizabeth antedicte 

datam ad censum dicto Berisio a Jacobo filio quondam Gerardi dicti 

Wouters soen (dg: pro) scilicet pro hereditario censu trium 

librarum monete prout in litteris #simul cum edificiis# 

hereditarie vendidit Rodolpho dicto de Breda suo cognato 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto dicto censu trium 

librarum dicte monete. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 05 do 24-10-1381. 

Johannes zvw Petrus alias gnd Emmen neve verkocht aan Gerardus gnd 

Dwinghelant een huis en tuin in Son, tussen Petrus gnd Gerardinen 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan hem verkocht door 

Margareta dvw Johannes van Hedel, belast met een b-erfcijns van 2 

plakken, door verkoper hieruit verkocht aan de H.Geest in Son. 

 

Johannes filius quondam Petri alias dictus Emmen (dg: soen) #neve# 

domum et ortum cum suis attinentiis sitos in parochia de Zon inter 

hereditatem Petri dicti Gerardinen soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio venditos sibi a Margareta filia quondam Johannis 

de Hedel prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo dicto 

Dwinghelant supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario 

censu duorum denariorum communiter placken vocatorum (dg: ex) a 

dicto venditore exinde vendito mense sancti spiritus in Zonne ut 

dicebat. Testes datum supra. Famulus domini Emondi Rover. 

 

BP 1176 f 225r 06 do 24-10-1381. 

Henricus Hasart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Hasart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 07 do 24-10-1381. 

Berisius gnd van Breda verkocht aan zijn broer Johannes van Breda een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penning in dezen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jacobus-Apostel-en-Christofer-

martelaar in Den Bosch te betalen, gaande uit 1/3 deel van 4 roeden 

land, gelegen bij Waalwijk, waarop Gerardus gnd Monijn szv Henricus 

gnd van Amersoijen woonde, welke cijns aan hem was verkocht door 

Walterus zvw Johannes gnd Pijnappel. 

 

Berisius dictus de Breda hereditarium censum viginti solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum anno quolibet hereditarie in festo beati Jacobi apostoli 

et Cristoferi martiris et in Busco tradendum (dg: ex) de tercia 

parte quatuor (dg: vig) virgatarum terre sitarum apud Walewijc 

supra quam terre Gerardus dictus Monijn gener Henrici dicti de 

Amersoijen moratur venditum sibi a Waltero filio quondam Johannis 
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dicti Pijnappel prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Breda suo fratri supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 08 do 24-10-1381. 

Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle en haar kinderen Henricus 

en Mechtildis gaven uit aan Henricus gnd Hermans soen van Nijsterle 

(1) een hoeve van voornoemde wijlen Arnoldus, gnd ter Molenvoort, in 

Nistelrode, (2) een beemd gnd een Geslag, in Hees, ter plaatse gnd 

die Oude Bleken, tussen Hermannus Plassart enerzijds en Johannes gnd 

Weijndelen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grond- en 

nabuurcijnzen, een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan erfg 

vw Johannes van Rode gruiter, en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

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

 

(dg: Do) Domina Ermgardis filia quondam Arnoldi de Waderle 

Henricus et Mechtildis eius liberi cum tutore quendam mansum 

#dicti quondam Arnoldi# dictum ter Molenvoert situm in parochia de 

Nijsterle cum suis attinentiis singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque pratum dictum een (dg: s) 

Gheslach situm in parochia de Hees in loco dicto die Aude Bleken 

inter hereditatem Hermanni Plassart ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Weijndelen soen ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem (dg: Her) Henrico dicto Hermans soen de 

Nijsterle ab eodem hereditarie possidendum pro censibus (dg: 

dominorum fu) domini fundi et vicinorum ibidem exinde solvendo et 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

(dg: ex) heredibus quondam Johannis de Rode grumellatoris exinde 

prius de jure solvendis dandis et solvendis etc atque pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco 

danda dicte domine Ermgardi ad eius vitam et post vitam! veris 

heredibus eiusdem domine Ermgardis hereditarie (dg: p) Andree et 

in Busco tradenda ex premissis promittentes (dg:habita) super 

habita et habenda (dg: suf) warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 09 do 24-10-1381. 

Voornoemde Henricus gnd Hermans soen beloofde aan voornoemde vrouwe 

Ermgardis 29 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) 

te betalen. 

 

Dictus Henricus dictus Hermans soen promisit dicte domine (dg: ..) 

Ermgardi XXIX Brabant dobbel (dg: ad) seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 10 do 24-10-1381. 

Ghiselbertus zvw Johannes Lange Everaets soen van Hijntam verkocht 

aan Gerardus Hals zv Johannes gnd Hals van Hijntam (1) een akker ter 

plaatse gnd Kalfheuvel, achter Hintham, tussen Henricus zv Everardus 

enerzijds en Elizabeth dvw voornoemde Johannes anderzijds, (2) 1 

zesterzaad roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd in het ?Conden Rot, 

tussen voornoemde Henricus Everaets soen enerzijds en wijlen 

Marcelius gnd Zeel gnd Wamboesticker anderzijds. 

 

Ghiselbertus filius quondam Johannis Lange Everaets soen de 

Hijntam agrum terre situm in loco dicto Calfhoevel retro Hijntam 

inter hereditatem Henrici filii Everardi ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth filie (dg: pre) dicti quondam Johannis ex 

alio atque unam sextariatam tere siliginee sitam in parochia de 

Roesmalen in loco dicto int [?Co]nden Rot inter hereditatem dicti 
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Henrici Everaets soen ex !alio et inter hereditatem quondam 

Marcelii dicti Zeel dicti Wamboesticker ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Hals filio Johannis dicti Hals de 

Hijntam promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Aggere et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 11 do 24-10-1381. 

Gerardus Brocke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Brocke prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 12 do 24-10-1381. 

Henricus gnd van der Beke ev Elizabeth dvw Petrus zv Godefridus gnd 

Lambrechts soen verkocht aan Elijas zvw Everardus van Welpscot een 

erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, die Willelmus gnd van 

Meuwen beloofd had aan Henricus gnd Beijer, met Lichtmis in Zeelst te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus, welke 

pacht aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw gekomen was na 

erfdeling na overlijden van voornoemde Henricus Beijer grootvader van 

voornoemde Elizabeth. 

 

Henricus dictus van der Beke maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Petri filii Godefridi 

dicti Lambrechts soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oerle quam Willelmus dictus de Meuwen promisit ut 

debitor principalis super se et bona sua omnia se daturum et 

soluturum Henrico dicto (dg: Beijer) Beijer hereditarie 

purificatione et in Zeelst tradendam et deliberandam ex omnibus et 

singulis bonis predicti #Willelmi# ubicumque locorum (dg: q) 

situatis prout in litteris et quam paccionem primodictus Henricus 

sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam Henrici Beijer avi 

olim dicte Elizabeth successione advolutam esse et sibi mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum (dg: ip) et suos in 

hoc coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit 

Elije filio quondam (dg: Ev) Everardi de Welpscot supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 13 do 24-10-1381. 

De broers Henricus en Godefridus, kvw Willelmus van Beest, verkochten 

aan Theodericus gnd van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van 

Bakel een kamp, deels akkerland, deels weide, deels beemd en deels 

heide, in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Arnoldus gnd 

Carper en Johannes zvw Wolterus gnd Scoenwouter enerzijds en de dijk 

gnd die Grotelse Dijk anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan een erfgoed van voornoemde 

Henricus gnd die Bakhuisakker. 

 

Henricus (dg: filius) #et Godefridus fratres liberi# quondam 

Willelmi de Beest quendam campum partim terra arabilis partim 

pascua dicta eeusel et partim pratum et partim terra mericalis 

situm in parochia de Bakel in loco dicto Sceepstal inter 

hereditates Arnoldi dicti Carper et Johannis filii quondam Wolteri 

dicti Scoenwouter ex uno [et inter (dg: here)] aggerem dictum die 

Grotelsche Dijc ex alio tendens cum uno fine ad communitatem et 

cum reliquo fine !dicti Henrici (dg: ex alio) vocatum die 

Bachuusacker ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico dicto 

van der (dg: Veste) Vesten genero domini Nijcholai investiti de 

Bakel promittentes indivisi super habits et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Dicbier et Wiel 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 225r 14 do 24-10-1381. 

Voornoemde Henricus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Theodericus 

van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel (1) 2 stukken 

land in Bakel, (1a) gnd die Halve Hegge Akker, tussen Hermannus 

Rovers Suagher enerzijds en Arnoldus van den Goer anderzijds, (1b) 

naast Johannes zvw Henricus van den Brugxken; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 1 gulden pieter of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Theodericus tot onderpand (2) een tuin in Bakel, 

tussen erfgoed van voornoemde Henricus gnd die Bakhuisakker enerzijds 

en voornoemde Theodericus anderzijds. 

 

Dictus Henricus filius quondam Willelmi de Beest duas pecias terre 

(dg: sitas in parochia de quondam Godefridi de Sceepstal) sitas in 

parochia de Bakel quarum una dicta die Halve Hegghe Acker (dg: 

sita) inter hereditatem Hermanni Rovers Suagher ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Goer ex alio et altera #contigue# 

iuxta hereditatem (dg: quondam) Johannis (dg: van den Broecken 

sunt s) filii quondam Henrici van den Brugxken (dg: ex) ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Theoderico van der Vesten genero 

domini Nijcholai investiti de Bakel ad eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu unius gulden peter seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris dando sibi ab alio hereditarie 

purificatione ex premissis promittens super habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Theodericus quendam 

otrum (dg: situm in dicta parochia inter hereditatem) situm in 

dicta parochia inter h[ereditatem] dicti (dg: Theoderici) 

#Henrici# dictam die Bachuusacker ex uno et inter hereditatem 

dicti (dg: Henrici) #Theoderici# ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit et obligavit. 

 

1176 mf6 D 11 f.225v. 

 in crastino Severini: donderdag 24-10-1381. 

 Tercia post Luce: dinsdag 22-10-1381. 

 in profesto Severini: dinsdag 22-10-1381. 

 anno LXXXI mensis octobris die XXIIII: donderdag 24-10-1381. 

 in crastino Sijmonis et Jude: dinsdag 29-10-1381. 

 in die .......: 

 

BP 1176 f 225v 01 do 24-10-1381. 

Gerardus gnd die Bie en zijn vrouw Hilla gnd Stevens beloofden aan 

Johannes Scilder zvw Willelmus Scilder, gedurende 3 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Remigius 2 gulden hellingen of ander 

paijment van dezelfde waarde te betalen. 

 

Gerardus dictus die Bie et Hilla dicta Stevens eius uxor 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Johanni 

Scilder filio quondam Willelmi Scilder ad spacium trium annorum 

(dg: pre) datum presentem sine medio sequentium anno quolibet 

eorundem trium annorum duos florenos areos dictos gulden hellingen 

boni auri et iusti ponderis seu aliud pagamentum eiusdem valoris 

in festo Remigii. Testes Wiel et Will datum in crastino (dg: 

Remigii) Severini. 

 

BP 1176 f 225v 02 do 24-10-1381. 

Ludovicus zv Godescalcus van Bladel ontlastte zijn voornoemde vader 

Godescalcus van alle beloften aan hem gedaan, en zijn vader, zolang 
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hij leeft, nimmer aan te spreken. 

 

#(dg: Ludovicus)# Ludovicus filius (dg: Godefridi) Godescalci de 

Bladel quitum clamavit #dictum Godescalcum suum patrem# ab omnibus 

et singulis promissionibus et obligationibus dicto Ludovico factis 

et promissis a dicto Godescalco suo patre a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat et promisit dictus 

Ludovicus super habita et habenda quod ipse nec per se nec per 

alium vel alias personas nunquam rogabit vel intercedet dictum 

Godescalcum pro aliqua re quamdiu dictus Godescalcus vixerit in 

humanis promisit insuper dictus (dg: Godescalcus) Ludovicus super 

habita et habenda quod ipse nec per se nec per alium vel alias 

personas nunquam impetet vexabit nec molestabit dictum Godescalcum 

#patrem# aut eius bona quecumque nec possessores eorundem bonorum 

qui fuerint pro tempore in judicio spirituali vel seculari 

quovismodo seu quovis occacione quamdiu dictus Godescalcus vixerit 

in humanis. Testes Aggere et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 225v 03 do 24-10-1381. 

Emondus van Zoelen, Johannes van Heverle en Arnoldus Stamelart van de 

Kelder beloofden aan Wolphardus van Ghiessen 22 oude schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) te betalen. 

 

Emondus de Zoelen Johannes de Heverle et Arnoldus Sta de Penu 

promiserunt Wolphardo de Ghiessen XXII aude scilde ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes Sta et Os datum supra. 

 

BP 1176 f 225v 04 do 24-10-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225v 05 di 22-10-1381. 

Willelmus Balijart en Gerardus Kepken beloofden aan Petrus Scut van 

Riel 25 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te 

betalen. 

 

Willelmus Balijart Gerardus Kepken promiserunt Petro Scut de Riel 

XXV Brabant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Sta et Aggere datum tercia post Luce. 

 

BP 1176 f 225v 06 di 22-10-1381. 

(dg: Johannes Winckelman van Gheffen beloofde) aan Gerisius van Os 10 

Brabantse dobbel binnen 3 weken nu komend te betalen op straffe van 

10. 

 

(dg: Johannes Winckelman de Gheffen promisit) Gerisio de Os X 

Brabant dobbel infra 3 (dg: septem) septimanas proxime futuras 

persolvendos sub pena X (dg: Brabant dobbel etc). Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 225v 07 do 24-10-1381. 

Godescalcus van Bladel verkocht aan Henricus Weijhaze, Johannes van 

den Hoernic en Johannes zv Johannes gnd Gheenkens soen 28 roeden 

erfgoed gnd moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen wijlen Arnoldus van 

Waderle enerzijds en voornoemde Godescalcus anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus Veijhaze. 

 

Solvit. 

Godescalcus de Bladel XXVIII virgatas dictas roden hereditatis 
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dicte (dg: ven) moers sitas in loco dicto Huusvenne inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex !alio #et# inter 

hereditatem dicti Godescalci ex alio vendidit Henrico Weijhaze 

Johanni van den Hoernic et Johanni filio Johannis dicti Gheenkens 

soen promittens warandiam et obligationem deponere (dg: et).Testes 

(dg: datum supra) Aggere et Wiel datum in crastino Severini. 

Tradetur littera dicto Henrico Veijhaze. 

 

BP 1176 f 225v 08 do 24-10-1381. 

Henricus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Theodericus gnd van der 

Vesten szv de investiet van Bakel (1) een tuin in Bakel, tussen 

erfgoed gnd die Bakhuisakker van voornoemde Henricus enerzijds en 

voornoemde Theodericus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 1 gulden pieter of de waarde met Lichtmis te betalen. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot onderpand 

(2) 2 stukken land in Bakel, (2a) gnd die Halve Hegge Akker, tussen 

Hermannus Rovers Suager enerzijds en Arnoldus van den Goer 

anderzijds, (2b) naast Johannes zvw Henricus van den Bruxken. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest quendam ortum situm in 

parochia de Bakel inter hereditatem dictam die Bachuusacker dicti 

Henrici ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) Theoderici dicti 

van der Vesten (dg: ju) generi investiti de Bakel ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censu dicto Theoderico ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu unius gulden peter 

seu valore dando sibi ab alio hereditarie purificatione ex 

premisso promittens #super habenda et habita# warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Theodericus duas pecias terre sitas in 

dicta parochia quarum una dicta die Halve Hegge Acker inter 

hereditatem Hermanni Rovers Suager ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Goer ex alio et altera contigue iuxta hereditatem 

Johannis filii quondam Henrici van den Bruxken sunt site ad pignus 

imposuit. Testes Aggere et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 225v 09 di 22-10-1381. 

Jordanus van Hoculem en Johannes knecht van jkr Johannes graaf van 

Megen beloofden aan Henricus gnd Abelen soen 50 oude schilden met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1382) te betalen. 

 

Jordanus de Hoculem et Johannes famulus domicelli Johannis comitis 

de Megen promiserunt Henrico dicto (dg: Ale) Abelen soen (dg: X) 

quinquaginta (dg: .) aude scilde ad cathedram Petri (dg: pers) 

proxime persolvenda. Testes Aggere et Zibertus datum in profesto 

Severini. 

 

BP 1176 f 225v 10 di 22-10-1381. 

Hr Johannes gnd van Gheldorp ridder en zijn zoon Philippus verkochten 

aan Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode de korentiende en de smalle 

tiende in Geldrop, ter plaatse gnd Riel, in de dingbank van Hees en 

Leende. 

 

Dominus Johannes dictus de Gheldorp miles #(dg: medietatem) et 

Philippus eius filius# decimam (dg: tam) bladi et decimam minutam 

(dg: sitam) ad! spectantes sitas in parochia de Gheldorp in loco 

dicto Riel in jurisdictione de Heze et de Leende cum omnibus 

juribus et attinentiis decime prout huiusmodi decima bladi et 

decima minuta cum suis juribus et pertinentiis ad (dg: dictos) 

dictum dominum Johannem pertinet et ad suos progenitores et 

predecessores spectare consueverunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Ghiboni Herinc filio quondam Gerardi Cnode 
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promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio vero. Testes Wiel et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 225v 11 do 24-10-1381. 

Hiervan een instrument maken. Ze zagen af van excepties. Opgesteld in 

de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van schepenen, Johannes 

van de Kloot, Johannes van Gheldorp zv Johannes, Henricus van Aken, 

Marcelius van der Scueren en Philippus nzv voornoemde hr Johannes. 

 

A. 

Et fiet instrumentum eodem modo promiserunt fide prestita etc et 

renunciaverunt excepti[oni]bus. Actum in camera scriptorum 

presentibus scabinis Johanne de Globo Johanne de Gheldorp filio 

Johannis Henrico de Aken et Marcelio van der Scueren Philippo 

filio naturali dicti domini Johannis datum anno LXXXI mensis 

octobris die XXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 225v 12 do 24-10-1381. 

En hij kan terugkopen binnen 10 jaar na Kerstmis (wo 25-12-1381) met 

200 Brabantse dobbel. Dat terugkopen moet plaatsvinden tussen Sint-

Remigius (01-10) en Kerstmis erop volgend (25-12). Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Henricus van Aken, 

Marcelius van der Scueren en Johannes van Gheldorp zv Johannes. 

 

A. 

Et poterit redimere infra decem annos (dg: datum presentem) #post 

festum nativitatis Domini sine# medio sequentes semper quando sibi 

placuerit cum ducentis Brabant dobbel seu valore scilicet 

huiusmodi (dg: fiet) redemptio fiet infra festum Remigii et festum 

nativitatis Domini sequentem dictis X annis durantibus ut in 

forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo (dg: Mer) 

Henrico de Aken Marcelio van der Scueren Johanne de Gheldorp filio 

Johannis. Testes datum (dg: supra) ut supra. 

 

BP 1176 f 225v 13 do 24-10-1381. 

Johannes van den Worpe verkocht aan Johannes van Swalmen schoenmaker 

13 stuks beesten of hoornvee in het woonhuis van eerstgenoemde 

Johannes, in Wetten, 4 paarden in voornoemd huis en 7 bijenstokken 

aldaar. De verkoper behoudt voornoemde beesten en bijen te 

schattinge, gedurende 3 jaar. Zodra de koper hiervan 25 oude schilden 

ontvangen zal hebben voordat voornoemde verkoper iets van het 

voornoemde zal ontvangen, d.w.z. zodra de koper hiervan 25 oude 

schilden zal hebben ontvangen, dan zullen koper en verkoper 

gelijkelijk ontvangen wat hiervan voortkomt, volgens het recht van 

schattingen. 

 

Johannes van den Worpe tredecim pecias bestiarum seu pecorum 

dictarum horende (dg: -n) vee consistentes in domo habitationis 

dicti Johannis sita in Wetten et quatuor equos consistentes in 

dicta domo dicti Johannis et septem examina apium dicta yme 

stocken #dicti Johannis# consistentia ibidem ut dicebat (dg: h) 

vendidit Johanni de Swalmen sutori promittens warandiam et 

obligationem deponere tali condicione quod dictus venditor dictas 

bestias et apes tenebit ad jus stabilitionis ad spacium trium 

annorum et #quod# cum dictus emptor perceperiet! de premissis XXV 

aude scilde (dg: extunc) antequam dictus venditor aliqua de 

premissis percipiet et levabit scilicet cum dictus emptor 

perceperit de premissis XXV aude scilde extunc dicti emptor et 

venditor equaliter percipient illud (dg: de) quod de premissis 

(dg: eve) proveniet secundum consuetidinem juris stabilitionis. 
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Testes Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 225v 14 di 29-10-1381. 

Johannes Bathenborch en Henricus Scutken thans knecht van voornoemde 

Johannes beloofden aan Gerardus Hacken 46 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes Bathenborch et Henricus Scutken (dg: filius quondam) 

famulus ad presens dicti Johannis ut dicebant promiserunt Gerardo 

Hacken XLVI aude scilde (dg: vel) ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Sta et Dicbier datum in crastino Sijmonis et 

Jude. 

 

BP 1176 f 225v 15 di 29-10-1381. 

Henricus zal voornoemde Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Henricus servabit dictum Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 225v 16 ±di 29-10-1381. 

Hr Johannes van Ymerssel ridder, Arnoldus Veer, Theodericus zv 

Wellinus Ysebout en Henricus zv Boidekinus Kist van Eijndoven 

beloofden aan Johannes van de Kelder en Gerardus van Hemert 37 

Dordrechtse dobbel met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te 

betalen. 

 

Dominus Johannes van Ymerssel miles Arnoldus Veer Theodericus 

filius Wellini Ysebout et Henricus filius Boidekini Kist de 

Eijndoven promiserunt Johanni de Penu et Gerardo de Hemert #vel 

eorum alteri# XXXVII Dordrecht dobbel vel valorem ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes (dg: Sta) #Zibertus# 

et Wiel datum in die Marie?. 

 

BP 1176 f 225v 17 ±di 29-10-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 D 12 f.226. 

 Secunda post omnium sanctorum: maandag 04-11-1381. 

 Quinta post Martini: donderdag 14-11-1381. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 05-11-1381. 

 Quarta post Huberti: woensdag 06-11-1381. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1381. 

 

BP 1176 f 226r 01 ma 04-11-1381. 

Ghisbertus zvw Ghisbertus van de Doorn, gemachtigd door zijn moeder 

Agnes, maande 3 achterstallige jaren van alle cijnzen en pachten, die 

aan haar gekomen waren na overlijden van haar vader Gerardus Vos. 

 

Ghisbertus filius quondam Ghisberti de Spina potens factus ab 

Agnete sua matre monendi petendi levandi et recipiendi omnes et 

singulos census et pacciones quascumque dicte Agnetis prout in 

litteris omnes et singulos census et pacciones ad (dg: dictam 

Agnetem spectantes et) sibi de morte quondam Gerardi Vos sui 

patris successione hereditarie advolutos et qui huiusmodi census 

et pacciones ad dictam Agnetem pertinere dinoscuntur ut dicebat 

monuit de tribus annis. Testes Dicbier et Zibertus datum secunda 

post omnium sanctorum. 
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BP 1176 f 226r 02 ma 04-11-1381. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Ghisbertus van de Doorn, gemachtigd door 

zijn moeder Agnes, maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, die zijn voornoemde moeder Agnes met 

Sint-Andreas beurt, gaande uit een hoeve in Udenhout, ter plaatse gnd 

Enschot, welke hoeve thans behoort aan Egidius van Doorn. 

 

Dictus Ghisbertus ut supra hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Agnes eius mater 

solvendam habet hereditarie Andree ex manso sito in Udenhout ad 

locum dictum Eijnscit et eius attinentiis ut dicebat qui mansus ad 

Egidium de Spina ad presens pertinere dinoscitur ut dicebat monuit 

de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 226r 03 do 14-11-1381. 

Johannes van Brolijo verkocht aan Johannes zv Willelmus van Zelant 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch, op de Markt, te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1383), gaande uit een hoeve in Vught, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond geld. 

Wanneer voornoemde Johannes verkoper deze pacht gevestigd heeft op 

een ander erfgoed, binnen de villicatie van Den Bosch of binnen 2 

mijl van de stad Den Bosch binnen de villicatie zal hij hiervan 

ontlast zijn. 

 

Johannes de Brolijo hereditarie vendidit Johanni filio Willelmi de 

Zelant hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et pro primo ultra annum 

et in Busco (dg: tradere) supra forum tradere ex manso dicti 

venditoris sito in parochia de Vucht in loco dicto Cromvoert (dg: 

et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam .......) 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: tali 

condicione quod iam dictus) exceptis censu ducis et hereditario 

censu IIII librarum monete prius inde solvendis #promisit 

sufficientem facere# tali condicione quod cum dictus Johannes 

venditor dictam paccionem ad aliam hereditatem ad hoc sufficientem 

assignaverit (dg: extunc quitus erit etc testes datum supra) infra 

villicacionem de Busco vel infra duo miliaria ab oppido in 

villicacione de Busco sunt ?assignate extunc quitus erit. Testes Os 

et Hees datum quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 226r 04 ma 04-11-1381. 

Johannes van de Dijk maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 26 pond oude pecunia, gaande uit goederen van wijlen Daniel van 

de Dijk. 

 

Johannes de Aggere hereditarium censum XXVI librarum antique 

pecunie quem (dg: se) solvendum habuit hereditarie ex bonis 

#quondam# Danielis de Aggere omnibus et singulis ut dicebat monuit 

de tribus annis. Testes (dg: datum supra) Dicbier et Zibertus 

datum secunda post omnium sanctorum. 

 

BP 1176 f 226r 05 ma 04-11-1381. 

Wellinus van Erpe gewantsnijder verkocht aan Yda dv Willelmus gnd 

Vranken (1) een hofstad in Erp, tussen Katherina gnd Emonts enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) 2/3 deel in een tuin in Erp, tussen 

Willelmus Steenwech enerzijds en de gemeint anderzijds, waarvan 1/3 

deel behoort aan Hilla van den After, belast met een cijns. 

 

Wellinus de Erpe rasor pannorum domistadium ad se spectans situm 

in parochia de Erpe inter hereditatem Katherine dicte Emonts ex 
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uno et (dg: .) inter communitatem ex alio (dg: ...) atque duas 

partes ad se spectantes in orto sito in parochia predicta inter 

hereditatem (dg: d) Willelmi Steenwech ex uno et inter 

communitatem ex alio scilicet dividendo dictum ortum in tres 

partes duas partes de dictis omnibus partibus et de quo orto 

tercia pars ad Hillam van den After pertinere dinoscitur ut 

dicebat hereditarie vendidit Yde filie Willelmi dicti Vranken 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu de 

jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226r 06 di 05-11-1381. 

Mathias Bije zvw Henricus Bije en zijn zoon Arnoldus van Enode 

verkochten aan Henricus Berwout, zvw Henricus Berwout verwekt bij 

wijlen zijn laatste vrouw Sophija, een n-erfpacht van 10 zester 

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

eerst over een jaar (ma 02-02-1383), gaande uit 7 roeden land gnd 

gerden, in Druenen, (1) waarvan 4 roeden tussen Ludovicus gnd van 

Ysenborch enerzijds en Elizabeth gnd Mijs anderzijds, en (2) 3 roeden 

tussen voornoemde Elizabeth Mijs enerzijds en Gherburgis gnd Ebe 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Mathias Bije filius quondam Henrici Bije et Arnoldus de Enode eius 

filius hereditarie vendiderunt Henrico Berwout filio quondam 

Henrici Berwout ab eodem quondam Henrico Berwout et Sophija 

quondam ultima sua uxore pariter genito hereditariam paccionem 

(dg: u) decem sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et pro primo solucionis termino ultra 

annum et in Busco tradendam ex septem virgatis terre dictis (dg: 

communiter) communiter gherden sitis in parochia de Druenen quarum 

quatuor inter hereditatem Ludovici dicti de (dg: Ysenbroech) 

Ysenborch ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Mijs ex alio 

et relique tres inter hereditatem dicte Elizabeth Mijs ex [uno] et 

inter hereditatem Gherburgis dicte Ebe ex alio site sunt ut 

dicebat promittens (dg: su) indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo prius et sufficientem facere. Testes Dicbier 

et Zibertus datum tercia post Huberti. 

 

BP 1176 f 226r 07 wo 06-11-1381. 
Vergelijk: GAH THG regest 870, 06-11-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder verkocht aan Andreas Verkenman 2 bunder 

beemd in Breugel, ter plaatse gnd Aaldonk, tussen kvw Mijchael van 

Hoedonc enerzijds en Rodolphus Straetmans anderzijds. 

 

Dominus Theodericus Rover miles duo bonaria prati sita in parochia 

de Brogel in loco dicto Aeldonc inter hereditatem liberorum 

quondam Mijchaelis de Hoedonc ex uno et hereditatem Rodolphi 

Straetmans ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Andree 

Verkenman promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

vero allodio. Testes Os et Hees datum quarta post Huberti. 

 

BP 1176 f 226r 08 wo 06-11-1381. 

Johannes van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 226r 09 wo 06-11-1381. 

Rodolphus zv Henricus Roelofs soen maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan zijn oom Thomas gnd Rolofs soen 

met zijn goederen. 
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Rodolphus filius Henrici Roelofs soen vendiones et alienaciones 

factas per Thomam dictum Rolofs soen suum avunculum cum suis bonis 

ut dicebat calumpniavit. Testes Dicbier et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 226r 10 wo 06-11-1381. 

Mathias gnd Tijs Phien soen verkocht aan hr Henricus Boc priester en 

Lambertus Keelbreker 35 roeden moer in Schijndel, in een kamp gnd der 

Nonnenkamp, tussen Henricus Weijgerganc enerzijds en Hilla gnd 

Machiels anderzijds, (2) 1/8 of 1/9 deel in een stukje erfgoed gnd 

moer, in Schijndel, in een kamp gnd der Nonnenkamp, tussen erfgoed 

behorend aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en 

Henricus Weijgerganc anderzijds. Zodra de turf afgegraven is, gaat de 

bodem terug naar de verkoper. 

 
!Mijthias dictus Tijs Phien soen XXXV virgatas cespitum dictas moer 

sitas in parochia de Scijnle in campo dicto der Nonnencamp inter 

hereditatem Henrici Weijgerganc ex uno et hereditatem Hille dicte 

Machiels ex alio atque !atque (dg: terciam partem et jus) #octavam 

vel novam partem# sibi (dg: .) quovismodo competentem !quadam 

particula hereditatis dicte moer sita in #parochia et# campo 

predictis inter hereditatem spectantem ad conventum sancte Clare 

in Busco ex uno et Henrici Weijgerganc ex alio ut dicebat (dg: ..) 

legitime vendidit domino Henrico Boc presbitro et Lamberto 

Keelbreker promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod cum cespites ex premissis effosi fuerint extunc 

(dg: ad dictum) fundus ad dictum venditorem revertetur. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 226r 11 do 07-11-1381. 

Johannes van Ghemert ev Mechtildis dvw Gerardus Vos verkocht aan 

Rodolphus Rover zv Johannes Cuijlman een b-erfpacht van 3 lopen 

rogge, maat van Nistelrode, die voornoemde Johannes Cuijlman leverde 

aan wijlen voornoemde Gerardus, gaande uit erfgoederen in Nistelrode, 

welke pacht aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gerardus Vos, na erfdeling tussen 

eerstgenoemde Johannes en Ghisbertus van Doorn. 

 

Johannes de Ghemert maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Gerardi Vos hereditariam 

paccionem trium lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco quam) 

Nijsterle quam Johannes Cuijlman dicto quondam Gerardo solvere 

consuevit hereditarie ex hereditatibus sitis in Nijsterle et quam 

paccionem primodictus Johannes sibi et dicte sue uxori de morte 

dicti quondam Gerardi Vos successione advolutam esse dicebat (dg: 

here) et sibi mediante hereditaria divisione prius habita inter 

ipsum et Ghisbertum de Spina cessit in partem ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Rodolpho Rover filio (dg: 

qu) dicti Johannis Cuijlman promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Zibertus et Wiel datum 

in crastino Leonardi. 

 

BP 1176 f 226r 12 do 07-11-1381. 

Voornoemde Johannes van Ghemert ev Mechtildis dvw Gerardus Vos droeg 

over aan Leonius zv Batha gnd Lonijs, tbv voornoemde Batha en haar 

kinderen, een b-erfcijns van 20 schelling, die voornoemde Batha 

betaalde aan voornoemde wijlen Gerardus Vos, gaande uit erfgoederen 

in Nistelrode, welke cijns aan hem en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gerardus, na erfdeling tussen eerstgenoemde 

Johannes en Ghisbertus van Doorn. De brief overhandigen aan 

voornoemde Leonius. 
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Dictus Johannes de Ghemert ut supra hereditarium censum XX 

solidorum quem Batha dicta Lonijs dicto quondam Gerardo Vos 

solvere consuevit et tenebatur hereditarie ex hereditatibus sitis 

in Nijsterle et quem (dg: censum) censum sibi (dg: de m) et dicte 

sue uxori de morte dicti quondam Gerardi successione advolutum 

esse et sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et (dg: di) Ghisbertum de Spina in partem cessisse dicebat 

hereditarie supportavit Leonio #filio# dicte Bathe ad opus dicte 

Bathe et ad opus liberorum dicte Bathe promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Leonio. 

 

BP 1176 f 226r 13 do 07-11-1381. 

Arnoldus zvw Enghelberna gnd Goden soen beloofde aan Arnoldus Tolinc 

16 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen, op straffe van 1 Brabantse dobbel aan de hertog. 

 

Arnoldus filius quondam Enghelberne dicte Goden soen promisit 

super omnia Arnoldo Tolinc XVI licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro scilt computato ad monitionem persolvenda sub pena 

unius Brabant dobbel domino duci dandi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226r 14 do 07-11-1381. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert verkocht aan Jutta van 

den Aker 2 stukken land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die 

Overonkse Akker, (1) tussen Arnoldus zvw voornoemde Erenbertus 

enerzijds en kvw Jacobus gnd van der Scoervoert anderzijds, met een 

eind strekkend aan Goeswinus Steenwech en met het andere eind aan een 

beemd gnd die Overonk, (2) tussen voornoemde kvw Jacobus enerzijds en 

Rutgherus gnd Buerinc anderzijds, met beide einden strekkend aan 

Johannes van den Zande, met een weg lopend naar voornoemde 2 stukken, 

belast met 19½ penning nieuwe cijns. 

 

Erenbertus filius quondam Erenberti van der Scoervoert duas pecias 

terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto die 

Overoncsche Acker quarum una (dg: dicta die) inter hereditatem 

Arnoldi filii dicti quondam Erenberti ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Jacobi (dg: filii dicti quondam Erenberti) 

#dicti van der Scoervoert ex alio# tendens cum uno fine ad 

hereditatem Goeswini Steenwech (dg: ex uno et inter) et cum 

reliquo fine ad pratum dictum die Overonc et altera inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Jacobi ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri dicti Buerinc ex alio (dg: site sunt 

quarum) tendens cum utroque fine ad hereditates Johannis van den 

(dg: Zanden) Zande (dg: hereditarie vendidit Jutte) cum via 

veniente ad dictas duas pecias terre hereditarie vendidit Jutte 

van den Aker promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

(dg: .) XIX et dimidio denariis novi census domino duci exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 13 f.226v. 

 in crastino Leonardi: donderdag 07-11-1381. 

 

BP 1176 f 226v 01 do 07-11-1381. 

Johannes van der Poeldonc verkocht aan Johannes Colen soen een stukje 

beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, ter 

plaatse gnd Poeldonk, beiderzijds tussen Johannes gnd Colen soen. 

 

(dg: Solvit). 

Johannes van der Poeldonc particulam prati sitam infra libertatem 

de Busco ad locum dictum die Dongen in loco dicto Poeldonc inter 
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hereditatem Johannis dicti Colen soen ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Colen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Zibertus et Wiel datum (dg: qu) in 

crastino Leonardi. 

 

BP 1176 f 226v 02 do 07-11-1381. 

Nijcholaus van der Smedebroec droeg over aan Arnoldus Hoernken 8 mud 

rogge, Bossche maat, aan voornoemde Arnoldus Hoernken, tbv voornoemde 

Nijcholaus, beloofd door Arnoldus van Eijcke. 

 

Nijcholaus van der Smedebroec octo modios siliginis mensure de 

Busco promissos Arnoldo Hoernken ad opus dicti Nijcholai (dg: pro) 

ab Arnoldo de Eijcke prout in litteris supportavit dicto Arnoldo 

Hoernken cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 03 do 07-11-1381. 

Jutta van den Aker verhuurde aan Gobelinus van den Berghe en 

Bertoldus van Arle 6 2/3 morgen land in een kamp ter plaatse gnd 

Vughtbroek, tussen Willelmus Mijnnemere enerzijds en kvw Gheerlacus 

van Keeldonc anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingaande Sint-

Martinus aanstaande (ma 11-11-1381). De brief overhandigen aan 

voornoemde Gobelinus. 

 

Jutta van den Aker sex iugera et duas tercias partes unius jugeris 

terre ad se spectantes in quodam campo sito in loco dicto 

Vuchtbroec inter hereditatem (dg: ...) #Willelmi# Mijnnemere ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Gheerlaci de Keeldonc 

ex alio ut dicebat ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Gobelino van den Berghe et Bertoldo de (dg: Arl) Arle ab eisdem ad 

spacium octo annorum a festo Martini proxime deinceps sine medio 

sequentium possidendas promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto (dg: B) 

Gobelino. 

 

BP 1176 f 226v 04 do 07-11-1381. 

Voornoemde Gobelinus van den Berghe en Bertoldus van Arle beloofden 

aan voornoemde Jutta van den Aker gedurende 8 jaar, elk jaar met 

Sint-Martinus, 6 2/3 Hollandse dobbel te betalen. 

 

Dicti Gobelinus et Bertoldus promiserunt indivisi super omnia se 

(dg: dagturos) daturos et soluturos dicte Jutte ad spacium octo 

annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum octorum sex (dg: 

Br) Hollant dobbel et duas tercias partes unius Hollant dobbel 

Martini et primo termino a Martini proxime ultra annum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 05 do 07-11-1381. 

Jacobus gnd Bulle zvw Willelmus gnd Bulle en zijn vrouw Hadewigis dvw 

Ghisbertus van Loen gaven uit aan Henricus Bac van Rijthoven zvw 

voornoemde Ghisbertus van Loen alle erfelijke goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Ghisbertus vv Hadewigis, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Hilla mv voornoemde 

Hadewigis, gelegen onder Oisterwijk, Tilburg en Loon, uitgezonderd ½ 

bunder erfgoed gnd moer van voornoemde wijlen Ghisbertus, in Loon, 

ter plaatse gnd die Zeikbos, en eveneens uitgezonderd hun deel in 

cijnzen, die Elizabeth Britters en kv Aleijdis Snabben betaalden aan 

voornoemde wijlen Ghisbertus; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen, een erfpacht aan de H.Geest in Oisterwijk en thans voor 

n-een erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Loon, met Lichtmis in Loon, 

in het huis van voornoemde wijlen Ghisbertus, aan voornoemde 
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Hadewigis door haar voornoemde broer Henricus Bac te leveren, voor 

het eerst over een jaar (ma 02-02-1383). 

 

Jacobus dictus Bulle filius quondam Willelmi dicti Bulle maritus 

(dg: et t) legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris filie 

quondam Ghisberti de Loen et dicta Hadewigis cum eodem tamquam cum 

tutore omnia bona hereditaria sibi de morte quondam dicti (dg: 

Willelmi fi) #Ghisberti# patris dicte Hadewigis successione 

advoluta #et post mortem Hille matris dicte Hadewigis successione 

advolvenda# quocumque locorum infra parochias de Oesterwijc de 

Tilborch et de Loen situata exceptis (dg: dimidio b) tamen et 

salvis dictis Jacobo et Hadewigi dimidio bonario hereditatis dicte 

moer (dg: si) dicti quondam Ghisberti sito in parochia de Loen in 

loco dicto die Zeijcbossche et salvis eis eciam (dg: censibus) 

tota et parte et jure eis competentibus in censibus quos (dg: 

liberi quondam) Elizabeth Britters et (dg: Alei) liberi Aleijdis 

Snabben dicto quondam Ghisberto solvere consueverunt et tenebantur 

dederunt ad hereditariam paccionem Henrico Bac de Rijthoven filio 

dicti quondam Ghisberti de Loen (dg: pro) ab eodem hereditarie 

possidenda pro censibus (dg: cen) dominorum fundi exinde solvendis 

et pro paccione mense sancti spiritus in Oesterwijc exinde prius 

solvendis dandis et solvendis atque pro hereditaria paccione 

quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de Loen danda (dg: 

sibi) dicte Hadewigi a dicto Henrico Bac eius fratre hereditarie 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra 

annum #et in parochia de Loen in domo dicti quondam Ghisberti 

tradenda# ex premissis promittentes indivisi warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 06 do 07-11-1381. 

Voornoemde Jacobus Bulle en zijn vrouw Hadewigis beloofden aan 

voornoemde Henricus Bac de eventuele schade, die voornoemde Henricus 

Bac lijdt als voornoemde goederen zouden worden uitgewonnen, voor 

gezamenlijke rekening te nemen. 

 

Solvit 3 plack. 

Dicti Jacobus Bulle (dg: m) ut supra maritus etc dicte Hadewigis 

et dicta Hadewigis cum eodem tamquam cum tutore promiserunt 

indivisi super omnia (dg: si) dicto Henrico Bac quod si dicto 

Henrico Bac de bonis (dg: dicti quondam Henrici) dictis Hadewigi 

et Henrico Bac de morte dicti quondam Ghisberti successione 

advolutis et post mortem Hille eorum matris successione 

advolvendis aliquid imposterum via juris invincetur quod dampna 

exinde evenientia dicti Hadewigis et Henricus inter se equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 07 do 07-11-1381. 

Voornoemde Henricus Bac beloofde hetzelfde aan zijn voornoemde zuster 

Hadewigis. 

 

Dictus Henricus Bac promisit super omnia dicte Hadewigi sue sorori 

eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 08 do 07-11-1381. 

Arnoldus Coedriver verkocht aan Johannes Zoemer, tbv hem en zijn 

vrouw Elizabeth Crabbarts, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit (1) een kamp gnd Colen Hoeve, in Heeswijk, tussen 

Denkinus van der Eijken enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met 18 penning cijns, (2) de helft van een huis en tuin, 
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aldaar, tussen voornoemde Denkinus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, deze helft reeds belast met 18 penning gemeen paijment. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus Coedriver legitime vendidit Johanni Zoemer ad opus sui et 

ad opus Elizabeth (dg: Crabbart) Crabbarts sue uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum Johannis et Elizabeth seu alterius 

eorum diutius viventis et non ultra (dg: nativitatis D) mediatim 

(dg: Jo) Domini et mediatim Johannis ex (dg: me) campo dicto Colen 

Hoeve sito in parochia de Hezewijc inter hereditatem Denkini van 

der Eijken ex uno et inter communitatem ex alio item #ex# 

medietate domus et orti sitorum ibidem inter hereditatem dicti 

Denkini !et inter communem plateam ex alio (dg: atque ex) ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XVIII denariis census ex dicto 

campo et XVIII denariis #communis pagamenti# ex dicta medietate 

domus et orti predictorum prius solvendis et sufficientem facere 

et alter diutius vivens integraliter possidebit etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 226v 09 do 07-11-1381. 

Zebertus gnd Machiels soen van Berlikem en zijn broer Zebertus 

beloofden aan Henricus gnd Das timmerman 9 Hollandse dobbel met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Zebertus dictus Machiels soen de Berlikem et Zebertus eius fratrer 

promiserunt Henrico dicto Das carpentatori novem Hollant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 10 do 07-11-1381. 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer beloofde aan Johannes gnd Colen 

soen, gedurende 2 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 

30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

minus 1 plak, te betalen. 

 

Solvit. 

Jacobus (dg: va) filius quondam Johannis van den Yvenlaer promisit 

(dg: Johanni Colen X) super omnia se daturum et soluturum Johanni 

dicto (dg: Lo) Colen soen ad spacium duorum annorum datum 

presentem sine medio sequentium anno quolibet dictorum duorum 

annorum XXX licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt 

computato minus una placka Martini persolvenda et primo termino a 

Martini proxime ultra annum. Testes Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 11 do 07-11-1381. 

Johannes Colen verhuurde aan Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer 

een kamp in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen Jacobus van 

Enghelant enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf 

akkerland van voornoemde Johannes tot aan het water gnd die Aa, voor 

een periode van 2 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382). 

Johannes Colen soen zal het kamp omwallen. 

 

Solvit. Debent V denarios. 

Johannes Colen quendam campum situm in parochia de Berlikem in 

loco dicto die Hasselt inter hereditatem Jacobi de Enghelant ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentem a terra arabili 

dicti Johannis usque ad aquam dictam die Aa locavit recto 

locacionis modo Jacobo filio quondam Johannis van den Yvenlaer ab 

eodem ad spacium duorum annorum a purificatione proxime (dg: ultra 

?duos annos) sine medio sequentium possidendum additis 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

231 

condicionibus sequentibus quod dictus Johannes Colen soen dictum 

capum dictis duobus bene et laudabiliter circumvallabit quod 

exponetur beheijmen et secundum istas condiciones promisit super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere dictis duobus annis 

durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 12 do 07-11-1381. 

Jacobus van den Placke verkocht aan Jacobus Scutter korenkoper een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383), gaande uit een 

akker gnd die Leetakker, in Gestel bij Herlaer, tussen Haanwijk en 

Rumel, ter plaatse gnd Midakker, tussen hr Theodericus Rover ridder 

enerzijds en Johannes van der Haseldonc szv Hermannus gnd Penninc 

anderzijds. 

 

Jacobus van den Placke hereditarie vendidit Jacobo Scutter emptori 

bladi hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et pro primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex agro dicto die Leetacker sito 

in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: in lo) inter Haenwijc et 

Rumel in loco dicto Midacker inter hereditatem domini Theoderici 

Rover militis ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Haseldonc (dg: ex alio) generi Hermanni dicti Penninc ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et (dg: sufficientem facere) super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 13 do 07-11-1381. 

Willelmus zv Willelmus gnd Loijer, gemachtigd door hr Arnoldus Loijer 

priester, al zijn cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond geld, die 

Johannes van Beke vleeshouwer beloofd had aan voornoemde hr Arnoldus 

Loijer priester, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een morgen 

land ter plaatse gnd Spijk. 

 

Willelmus filius Willelmi dicti Loijer potens factus (dg: di) a 

domino Arnoldo Loijer presbitro (dg: pro) monendi etc omnes census 

pacciones et redditus quosqumque dicti domini Arnoldi et credita 

quecumque eiusdem domini Arnoldi prout in litteris hereditarium 

censum (dg: trium librarum) quinque librarum monete quem Johannes 

de Beke carnifex promisit se daturum et soluturum dicto domino 

Arnoldo Loijer presbitro hereditarie Martini (dg: heij) hijemalis 

ex quodam iugero terre sito in loco dicto Spijc prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 14 do 07-11-1381. 

Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode verkocht aan Henricus Weijgherganc 

een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die Loe, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus gnd Weijgherganc. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Gerardi Cnode peciam terre sitam in 

parochia de Berlikem in loco dicto die Loe inter hereditatem 

Henrici dicti Weijgherganc ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico Weijgherganc promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 15 do 07-11-1381. 

Voornoemde Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode verkocht aan Johannes zvw 

Rutgherus gnd Alarts soen een stuk in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Loe, tussen Johannes gnd Bruijstens en Margareta van Best enerzijds 
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en Elizabeth gnd Vijfvoets dochter anderzijds. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Ghibo peciam sitam in parochia de Berlikem in loco dicto 

die Loe inter hereditates Johannis dicti Bruijstens et Margarete 

de Best ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Vijfvoets 

dochter ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Rutgheri dicti Alarts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 16 do 07-11-1381. 

Johannes gnd Wederhout verkocht aan Otto van Cleve een huis en erf in 

Den Bosch, aan de straat gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed van 

Elizabeth van Zonne enerzijds en erfgoed van Henricus Stercken 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 11 

schelling geld. 

 

Johannes dictus Wederhout domum et aream sitam in Busco ad vicum 

dictum die Aude Diese inter hereditatem Elizabeth de Zonne ex uno 

et inter hereditatem Henrici Stercken ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Ottoni de Cleve promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: .. uno) censu domini ducis et 

hereditario censu XI solidorum monete exinde prius solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 17 do 07-11-1381. 

Arnoldus zvw Johannes Godekens soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius Johannis quondam Godekens soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 226v 18 do 07-11-1381. 

Voornoemde Otto van Cleve beloofde aan voornoemde Johannes Wederhout 

een n-erfcijns89 van 30 schelling geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (wo 25-12-1381), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Otto promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Wederhout hereditarium censum XXXta solidorum monete hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo nativitatis 

Domini proxime ex premissis domo et area ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 226v 19 do 07-11-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper Johannes 12½ 

Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto (dg: ven) Johanni venditori XII et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 D 14 f.227. 

 in crastino Willibrordi: vrijdag 08-11-1381. 

 sabbato post Huberti: zaterdag 09-11-1381. 

 in crastino Martini: dinsdag 12-11-1381. 

 in festo Martini: maandag 11-11-1381. 

 

                         
89 Zie → BP 1177 f 010r 08 do 04-12-1382, overdracht van deze cijns. 
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BP 1176 f 227r 01 ±vr 08-11-1381. 

Johannes Wederhout beloofde aan Johannes van den Kelder 50 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes Wederhout promisit super habita et habenda Johanni de 

Penu L Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes Dicbier 

et Wiel datum (dg: supra) crastino ....... 

 

BP 1176 f 227r 02 ±vr 08-11-1381. 

Johannes Colen soen verkocht aan Nijcholaus van Berze een stukje land 

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

gnd die Buenre, beiderzijds tussen voornoemde Nijcholaus van Berze, 

belast met 1 penning hertogencijns. 

 

Johannes Colen soen particulam terre sitam infra libertatem oppidi 

de Busco supra locum dictum Donghen in loco dicto die Buenre inter 

hereditates Nijcholai de Berze ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao de Berze predicto 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario 

census domino duci exinde solvendo de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 03 ±vr 08-11-1381. 

Ancelmus zvw Henricus Willems, Johannes van der Dijesen en Goeswinus 

van Best beloofden aan Willelmus Daems soen van Buchoven 20 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems Johannes van der Dijesen 

et Goeswinus de Best promiserunt Willelmo Daems soen de Buchoven 

XX aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 04 ±vr 08-11-1381. 

Ancelmus beloofde voornoemde Johannes en Goeswinus schadeloos te 

houden. 

 

Ancelmus promisit super omnia dictos Johannem et Goeswinum 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 05 ±vr 08-11-1381. 

Metta dvw Johannes van Driel bakker verkocht aan Jacobus van Bladel 

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

ouders. 

 

Metta filia quondam Johannis de Driel pistoris cum tutore omnia 

bona sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Jacobo de Bladel promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 06 ±vr 08-11-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Metta 25 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) en de andere helft met Kerstmis 

over een jaar (do 25-12-1382). 

 

Dictus emptor promisit dicte Mette XXV licht scilde scilicet XII 

Hollant pro quolibet scilt computato mediatim (dg: mediatim) 

Johannis proxime et mediatim a nativitatis Domini proxime ultra 

annum persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 227r 07 ±vr 08-11-1381. 

Franco van Ghestel en Johannes van de Dijk beloofden aan de 

secretaris, tbv Philippus Jozollo etc, 90 oude Franse schilden met 

Epiphanie aanstaande (ma 06-01-1382) te betalen, op straffe van 2. 

 

Franco de Ghestel et Johannes de Aggere promiserunt mihi ad opus 

Philippi Jozollo etc nonaginta aude scilde Francie ad epyphaniam 

proximam persolvenda sub pena II. Testes Dicbier et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 227r 08 ±vr 08-11-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alium indempnem (dg: -s). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 09 ±vr 08-11-1381. 

Gerardus van Berkel verhuurde aan Henricus van den Loeke en Johannes 

gnd Zeben 6 morgen land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd die 

Korte Beemden, tussen Petrus van Zonne enerzijds en erfgoed van de 

kerk van Empel anderzijds, zoals die plachten te behoren aan wijlen 

Willelmus Vrancken, voor een periode van 8 jaar, ingaande Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (za 22-02-1382), elk jaar voor 12 Hollandse 

dobbel met Kerstmis te betalen. De brief aan een van hen 

overhandigen. 

 

[Solverunt] extranei . plack. 

Gerardus de Berkel sex iugera terre sita in jurisdictione de Empel 

in loco dicto die Cort Beemde inter hereditatem Petri de Zonne ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex alio 

in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad Willelmum quondam 

Vrancken spectare consueverunt ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Henrico van den Loeke et Johanni dicto Zeben ab eisdem ad 

spacium octo annorum post festum beati Petri ad cathedram proxime 

futurum deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet 

dictorum octo annorum pro XII Hollant dobbel seu valore dandis 

sibi ab aliis nativitatis Domini et pro termino a nativitatis 

Domini proxime ultra annum promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super 

omnia. Testes datum supra. Traditur alteri eorundem. 

 

BP 1176 f 227r 10 vr 08-11-1381. 

Elizabeth wv Akerinus van Hezelt droeg over aan Johannes gnd 

Pijlijseren haar vruchtgebruik in al haar goederen. 

 

Elizabeth relicta quondam Akerini de Hezelt cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus suis bonis quocumque 

locorum sitis ut dicebat supportavit Johanni dicto (dg: Pijlijren 

Pijl) Pijlijseren promittens cum tutore ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere). Testes Aggere et Wiel datum 

in crastino Willibrordi. 

 

BP 1176 f 227r 11 vr 08-11-1381. 

Voornoemde Johannes Pijlijseren beloofde aan voornoemde Elizabeth wv 

Akerinus van Hezelt een lijfrente van 12 oude schilden en 2 mud 

rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes Pijlijseren promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicte Elizabeth vitalem pensionem XII aude 

scilde #et duorum modiorum siliginis mensure de Busco# anno 
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quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 12 vr 08-11-1381. 

Aleijdis wv Benedictus gnd Bits van Gheffen, Johannes, Petrus, 

Theodericus en Bertradis, kv voornoemde Aleijdis en Benedictus, en 

Henricus Steenken ev Elizabeth, dv voornoemde Aleijdis en Benedictus, 

verkochten aan Johannes Kepken van Gheffen 2 morgen land in Nuland, 

ter plaatse gnd Vinkel, tussen Gerardus Arts soen enerzijds en 

Rodolfus Bubben Wijnrics soen anderzijds. 

 

Aleijdis (dg: filia) relicta quondam Benedicti dicti Bits de 

Gheffen cum tutore Johannes Petrus Theodericus (dg: et The #et 

Bertradis cum#) liberi dictorum Aleijdis et Benedicti #et 

Bertradis eorum filia cum tutore# et Henricus Steenken maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris (dg: filie) 

filie dictorum Aleijdis et Benedicti duo iugera terre sita in 

parochia de Nuwelant in loco dicto (dg: Nuwelant) Vinckel inter 

hereditatem Gerardi Arts soen ex uno et inter hereditatem Rodolfi 

(dg: Bebb) Bubben Wijnrics soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Kepken de Gheffen promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 13 vr 08-11-1381. 

Petrus gnd Alarts zv Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis uten Werde en 

Johannes Keijser beloofden aan Johannes Coninc en Martinus Monic, 

gedurende 11 maanden, d.w.z. november, december enz, op de laatste 

dag van elke maand 14 Brabantse dobbel en 16 Hollandse plakken te 

betalen. 

 

Petrus dictus Alarts filius Goeswini Cnode filii quondam 

Heijlwigis uten Werde et Johannes Keijser promiserunt Johanni 

Coninc et Martino Monic seu eorum alteri ad spacium XI mensium 

scilicet (dg: de) novembris decembris etc (dg: anno) scilicet 

quolibet mense XIIII Brabant dobbel et XVI Hollant placken ad 

ultimum diem cuiuslibet mensis persolvendos et primo termino ad 

ultimum die presentis mensis novembris. Testes Zibertus et Wiel 

datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 14 vr 08-11-1381. 

Voornoemde Petrus en Johannes Keijser beloofden aan voornoemde 

Johannes Coninc en Martinus 31 Brabantse dobbel en 20 Hollandse 

plakken na maning te betalen. 

 

Dicti Petrus et Johannes Keijser promiserunt dicto Johanni Coninc 

et Martino seu eorum alteri XXXI Brabant dobbel et XX Hollant 

placken ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 15 za 09-11-1381. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 45 schelling geld, die Jacobus, Wolterus en 

Egidius, kv Jacobus Tijt, met Lichtmis moeten betalen, gaande uit al 

hun goederen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum XLV 

solidorum monete quem Jacobus Wolterus et Egidius liberi Jacobi 

Tijt solvere tenentur purificatione ex omnibus suis bonis ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Dicbier et Wiel datum 
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sabbato post Huberti. 

 

BP 1176 f 227r 16 di 12-11-1381. 

Willelmus zvw Willelmus gnd die Hertoge gaf uit aan Arnoldus gnd 

Herbrechts soen van Houthem (1) alle erfgoederen, die aan zijn moeder 

Ermgardis dvw Luppertus gnd Lippe gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Ermgardis, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Houthem; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 1 mud gerst en ½ lopen raapzaad, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) een huis, tuin 

en boomgaard, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

Johannes bv voornoemde Arnoldus enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti die Hertoge omnes 

hereditates que Ermgardi sue matri filie quondam Lupperti dicti 

Lippe de morte quondam parentum dicte Ermgardis successione 

fuerant advolute quocumque locorum infra parochiam de Rode sancte 

Ode #in loco dicto Houthem# situatas et quibus dicti Willelmus die 

Hertoge et Ermgardis coniuges decesserunt ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo dicto (dg: Herber) Herbrechts soen 

de Houthem ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: censibus 

pact) omnibus oneribus dictis onraets annuatim exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis et 

unius modii ordei et dimidii (dg: lopindis) lopini seminis raparum 

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 et ad maiorem 

securitatem dictus Arnoldus domum et ortum cum (dg: et cum) 

pomerio dicti Arnoldi (dg: inter here) sitos in dicta parochia in 

dicto loco Houthem vocatos inter hereditatem Johannis fratris 

dicti Arnoldi ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebant ad 

pignus imposuit. Testes Os et Willelmus datum in crastino (dg: 

Martini) Martini. 

 

BP 1176 f 227r 17 di 12-11-1381. 

Cristianus bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Cristianus pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 18 ma 11-11-1381. 

Arnoldus Veer, Walterus van Erpe en Ghisbertus Lijsscap de jongere 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude Franse schilden met 

Epiphanie aanstaande (ma 06-01-1382; 19+31+6=56 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Arnoldus Veer Walterus de Erpe et Ghisbertus Lijsscap junior 

promiserunt Philippo Jozollo etc C aude scilde (dg: s) Francie etc 

ad epyphaniam proximam persolvenda sub pena quinque. Testes Aggere 

et Dicbier datum in festo Martini. 

 

BP 1176 f 227r 19 ma 11-11-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227r 20 ±wo 13-11-1381. 

Wolterus gnd Fijen soen van Helvoert en zijn kinderen Henricus en 

Johannes beloofden aan Wellinus van Beke 27 mud rogge, 5 mud gerst en 
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8 mud even, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Wolterus dictus Fijen soen de Helvoert Henricus et Johannes eius 

liberi promiserunt Wellino de Beke (dg: promiserunt) XXVII modios 

siliginis quinque modios ordei et octo modios avenule dicte evenen 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Os et Dicbier datum quarta post ...... 

 

1176 mf6 E 01 f.227v. 

 Sexta post Martini: vrijdag 15-11-1381. 

 Secunda post Brictii: maandag 18-11-1381. 

 in octavis Martini: maandag 18-11-1381. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1381. 

 

BP 1176 f 227v 01 vr 15-11-1381. 

Arnoldus Heijme droeg over aan de secretaris, tbv nkv hr Egidius zvw 

hr Godefridus van Os, verwekt bij Magreta? dv Godefridus Wever, (1) 

een stuk land in Hees, in de hoeve gnd Spijtings Hoeve, ter plaatse 

gnd op Runne, tussen Henricus Cromijseren enerzijds en Metta sv 

Henricus Cromijseren anderzijds, (2) 1/3 deel van een bos gnd 

Rijsbroekske, in Hees, ter plaatse gnd op Runne, welk bos daar 

onverdeeld ligt. Overhandigen aan voornoemde hr Egidius. 

 

Arnoldus Heijme peciam terre sitam in parochia de Hees in manso 

dicto Spijtings Hoeve ad locum dictum op Runne inter hereditatem 

(dg: domini Eg) Henrici Cromijseren ex uno et hereditatem Mette 

sororis Henrici Cromijseren ex alio atque terciam partem cuiusdam 

(dg: ..) nemoris dicti Rijsbroexken siti in (dg: di) parochia et 

loco predictis et quod nemus (dg: inter dictum Henricum et Mettam 
?divitur) indivisum .... iacet ut dicebat hereditarie supportavit 

mihi ad opus puerorum naturalium domini Egidii filii quondam 

domini Godefridi de Os ab ipso et Magreta? filia Godefridi Wever 

genitorum et generandorum promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Os et Zibertus datum sexta post 

Martini. Detur dicto domino Egidio. 

 

BP 1176 f 227v 02 vr 15-11-1381. 

Voornoemde hr Egidius beloofde aan voornoemde Arnoldus 26 Brabantse 

dobbel en 21½ plak met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Dictus dominus Egidius promisit dicto Arnoldo XXVI Brabant dobbel 

et XXIJ placke ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 227v 03 ma 18-11-1381. 

Ghevardus van Doerne verkocht aan Henricus Scilder (1) een deel van 

een woonhuis met ondergrond in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over 

de brug van hr Gheerlacus, aan de zijde van de plaats gnd Muntelken, 

over de Dieze, te weten af te meten vanaf de tussenwand in voornoemd 

huis richting de Dieze, in welke wand zich een haard bevindt, met de 

helft van die haard en wand, (2) een deel van het erfgoed dat loopt 

vanaf voornoemd deel van het huis tot aan de Dieze, (3) een streep 

erfgoed aldaar, tussen erfgoed van Gerardus van Boerdonc enerzijds en 

erfgoed van wijlen .... van Neijnsel anderzijds, zoals afgepaald, 

echter voor voornoemde Gerardus van Boerdonc een weg gereserveerd, 

gelegen aan het einde van voornoemde streep naast het water, (4) het 

recht om met kar en vier paarden te gaan vanaf de Hinthamerstraat tot 

aan voornoemde delen van het huis, erfgoed en streep, te weten over 

de weg die loopt vanaf de Hinthamerstraat tot aan eerstgenoemd 

erfgoed, en over de brug aldaar over de Dieze, verkocht aan Willelmus 
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Scilder tbv voornoemde Ghevardus door Theodericus van Brakel. 

 

Ghevardus de Doerne quandam partem domus habitationis cum suo 

fundo hereditatis site in Busco in vico Hijnthamensi ultra pontem 

domini Gheerlaci in latere versus locum dictum Muntelken ultra 

Dijesam ibidem fluentem scilicet mensurando eandem partem dicte 

domus cum suo fundo a pariete interstitiali consistente in dicta 

domo versus Dijesam in quo pariete predicto caminus existit ad 

presens cum medietate eiusdem camini et parietis iamdictorum atque 

quandam partem hereditatis predicte sitam ibidem tendentem a dicta 

parte domus supradicte usque ad dictum Dijesam cum edificiis in 

eadem parte consistentibus atque quandam strepam hereditatis sitam 

ibidem inter hereditatem Gerardi de Boerdonc ex uno et hereditatem 

quondam .... de Neijnsel ex alio prout huiusmodi partes et strepa 

ibidem sunt site et limitate salva tamen dicto Gerardo de Boerdonc 

via consistente in fine dicte strepe hereditatis iuxta aquam 

ibidem cum jure eundi et (dg: re rede) redeundi ac pergendi libere 

cum (dg: cu curru) curru cum quatuor equis a dicto vico 

Hijnthamensi usque ad dictas partes domus hereditatis et strepe 

hereditatis predictarum scilicet per viam (dg: ibidem) tendentem 

ibidem a dicto vico Hijnthamensi usque ad primodictam hereditatem 

atque per pontem ibidem supra Dijesam seu aquam consistentem sive 

constructum prout eadem via pertinet ad hereditatem primodictam 

venditas Willelmo Scilder ad opus dicti Ghevardi (dg: prout in 

litteris he) a Theoderico de Brakel prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico Scilder supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Wiel datum secunda post Brictii. 

 

BP 1176 f 227v 04 ma 18-11-1381. 

Rogherus van Doerne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rogherus de Doerne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227v 05 ma 18-11-1381. 

Arnoldus, Egidius, Henricus en Conegundis, kvw Johannes van Hees, 

deden tbv Ywanus Stierken afstand van (1) goederen in Hees, ter 

plaatse gnd Heelwijk, bij de dijk, met de beesten en toebehoren, 

zoals het Geefhuis in Den Bosch die goederen thans bezit, (2) een 

akker gnd Mullaar, in Hees, welke akker Johannes z?vw Johannes van 

Hees eertijds uitgegeven had aan Hermannus van Zoelen. 

 

Arnoldus Egidius Henricus et Conegundis liberi quondam Johannis de 

Hees cum tutore super bonis (dg: dictis d te) sitis in parochia de 

Hees ad locum dictum Heelwijc prope aggerem cum #bestiis et# suis 

attinentiis singulis et universis prout mensa sancti spiritus in 

Busco huiusmodi bona ad presens possidet atque super agro terre 

dicto Mullaer sito in dicta parochia quem agrum Johannes quondam 

Johannis de Hees dudum Hermanno de Zoelen dederat ad pactum ut 

dicebat atque super toto jure ad opus Ywani Stierken hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore dicte Conegundis ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et si via juris 

vincentur dampna equaliter portabunt. Testes Zibertus et Wiel 

datum in octavis Martini. 

 

BP 1176 f 227v 06 do 05-12-1381. 

Thomas gnd die Hoege ev Mechtildis dvw Johannes van Hees deed tbv 

voornoemde Ywanus Stierken afstand van voornoemde goederen. 

 

Thomas dictus die Hoege maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis de Hees super 
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premissis et jure ad opus dicti Ywani renunciavit promittens per 

totum ut supra. Testes Zibertus et Wiel datum in profesto 

Nijcholai. 

 

BP 1176 f 227v 07 do 05-12-1381. 

Henricus en Conegundis, kvw Johannes van Hees, en Ywanus Stierken ev 

Elisabeth dvw Johannes zvw voornoemde Johannes van Hees deden tbv 

Arnoldus en Egidius, kvw voornoemde Johannes, afstand van (1) een 

hoeve, in Dinther, ter plaatse gnd Boege, zoals die behoorde aan hun 

vader Johannes van Hees, (2) een vak op het gewanthuis, aan de kant 

richting de Minderbroeders, tussen het vak van Nicholaus Scilder 

enerzijds en het vak van wijlen Petrus van Bruheze anderzijds, (3) 1 

morgen land in den Vliedert, die was van wijlen hun voornoemde vader 

Johannes, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge erfpacht, Bossche maat, 

die Gheza van den Peel met Lichtmis moet leveren, gaande uit een stuk 

land in Hees, naast goederen, die behoren aan het Geefhuis in Den 

Bosch, (5) een heidekamp in Hees, in de gemeint aldaar. 

 

(dg: Egidius) Henricus et Conegundis liberi quondam Johannis de 

Hees cum tutore (dg: s) atque Ywanus Stierken maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Johannis 

filii dicti quondam Johannis de Hees super manso (dg: si dicto) 

sito in parochia de Dijnther ad locum cum Boege cum eius 

attinentiis prout ad Johannem de Hees eorum patrem pertinere 

consuevit insuper super stallo dicto vac sito super domum pannorum 

#latere versus fratrum minorum# inter stallum Nicholai Scilder ex 

uno et inter stallum quondam Petri de Bruheze ex alio item super 

uno iugero terre sito in den Vliedert (dg: in .) quod fuerat (dg: 

dicti) quondam dicti Johannis eorum patris item super hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Gheza van 

den Peel solvere tenetur hereditarie purificatione ex pecia terre 

sita in parochia de Hees iuxta bona spectantia ad mensam sancti 

spiritus in Busco insuper super campo merice sito in dicta 

parochia de Hees in communitate ibidem atque super toto jure ad 

opus Arnoldi et Egidii liberorum dicti quondam Johannis 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere et si via juris etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 227v 08 do 05-12-1381. 

Voornoemde Thomas gnd die Hoege ev Mechtildis dvw Johannes van Hees 

deed tbv voornoemde Arnoldus en Egidius, kvw voornoemde Johannes, 

afstand van voornoemde goederen. 

 

Dictus Thomas ut supra super premissis et jure ad opus dictorum 

Arnoldi et Egidii renunciavit promittens per totum ut supra. 

Testes Zibertus et Wiel datum in profesto Nijcholai. 

 

BP 1176 f 227v 09 do 05-12-1381. 

Arnoldus, Egidius en Henricus, kvw Johannes van Hees, en Ywanus 

Stierken ev Elisabeth dvw Johannes zvw voornoemde Johannes van Hees 

deden tbv Conegundis dvw voornoemde Johannes van Hees afstand van (1) 

de helft van een b-erfcijns van 16 pond oude pecunia en 3 pond gemeen 

paijment, die wijlen hun voornoemde vader Johannes jaarlijks in Megen 

beurt, (2) de helft van een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, 

gaande uit erfgoederen in Oijen, (3) de helft van een b-erfcijns van 

6 schelling, gaande uit erfgoederen in Oijen, (4) de helft van een 

vak op het gewanthuis, aan de kant richting de? Kameren, naast 

erfgoed van Ghevardus Stummeken, (5) de helft van een hoeve in Hees, 

naast het kerkhof van de kerk van Hees, (6) de helft van een akker in 

Hees, welke akker voornoemde wijlen Doncker beteelde, (6) de helft 
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van 2 zester rogge en 3 cijnshoenderen, die erfg van Petrus Duvel met 

Lichtmis moeten leveren. 

 

Arnoldus Egidius et Henricus liberi quondam Johannis de Hees et 

Ywanus ut supra super (dg: here) medietate hereditarii census XVI 

librarum antique pecunie (dg: quem Joh) #et trium librarum 

communis pagamenti# quem dictus quondam Johannes eorum pater in 

(dg: Hees) Megen annuatim habuit solvendum item super medietate 

hereditarii census XX solidorum antique pecunie solvendi ex 

hereditatibus sitis in Oijen item super (dg: hereditario censu VI 

solidorum solven) medietate hereditarii census VI solidorum 

solvendi ex hereditatibus in Oijen predicta sitis item medietate 

cuiusdam stalli dicti (dg: v) vac sito supra domum pannorum in 

latere versus Thalamos iuxta hereditatem Ghevardi Stummeken item 

super medietate mansi siti in parochia de Hees iuxta cymitherium 

(dg: de) ecclesie de Hees cum eiusdem medietatis attinentiis 

universis item super medietate agri (dg: dicti) siti in parochia 

de Hees quem agrum quondam dictus Doncker colere consuevit item 

#super# medietate duorum sextariorum siliginis et trium pullorum 

censualium quos heredes Petri Duvel (dg: solvere cons) solvere 

tenentur purificatione #et super toto jure# ut dicebant ad opus 

Conegundis filie dicti quondam Johannis de Hees promittentes ut 

supra et totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 227v 10 do 05-12-1381. 

Voornoemde Thomas gnd die Hoege ev Mechtildis dvw Johannes van Hees 

deed tbv voornoemde Conegondis dvw voornoemde Johannes van Hees, 

afstand van voornoemde goederen. 

 

Dictus Thomas ut ut supra super premissis et jure ad opus dicte 

Conegondis renunciavit promittens ut supra. Testes Zibertus et 

Wiel datum in profesto [Nijcholai]. 

 

BP 1176 f 227v 11 do 05-12-1381. 

Voornoemde Arnoldus, Egidius en Conegondis, kvw Johannes van Hees, en 

Ywanus Stierken ev Elisabeth dvw Johannes zvw voornoemde Johannes van 

Hees deden tbv Thomas gnd die Hoege ev Mechtildis dvw Johannes van 

Hees afstand van de andere helft. 

 

Dicti Arnoldus Egidius (dg: Henricus) Conegondis cum tutore et 

Ywanus Stierken ut supra super reliqua medietate premissorum ad 

opus Thome Hoeghe renunciaverunt promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 227v 12 do 05-12-1381. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes van Hees deed tbv tbv Thomas gnd die 

Hoege ev Mechtildis dvw Johannes van Hees afstand van (1) de helft 

van de cijns van 16 pond oude pecunia en 3 pond gemeen paijment, (2) 

de helft van het vak. 

 

Dictus Henricus filius quondam Johannis de Hees super dicta 

#medietate# census XVI librarum antique pecunie et trium librarum 

communis pagamenti et super dicta medietate (dg: dicti) stalli ad 

opus dicti (dg: stalli) #[Thome]# renunciavit promittens ut supra. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1176 f 227v 13 do 05-12-1381. 

Arnoldus, Egidius en Conegundis, kvw Johannes van Hees, en Ywanus 

Stierken ev Elisabeth dvw Johannes zvw voornoemde Johannes van Hees 

deden tbv hun broer Henricus afstand van (1) de helft van erfgoederen 

van hun vader voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de 
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Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, tussen erfgoed van 

hr Henricus van Best enerzijds en erfgoed van Hilla wv Henricus 

Seijnskens anderzijds, met toebehoren aan deze en gene zijde van het 

water, (2) de helft van een hoeve in Hees, naast de plaats gnd 

Lijpkens Berg, (3) de helft van een b-erfcijns van 6 pond oude 

pecunia, die wijlen Gerardus van Beest beurt, gaande uit erfgoederen 

in Lith. 

 

Arnoldus Egidius et Conegundis liberi quondam Johannis de Hees cum 

tutore et Ywanus Stierken ut supra super medietate (dg: et 

habitationis) #hereditatum# dicti quondam Johannis eorum patris 

site in Busco in vico Hijnthamensi ultra pontem domini Gheerlaci 

#{BP 1176 f 227v 15 hier invoegen}# cum attinentiis dicte 

medietatis #tam ultra aquam quam citra aquam# item super medietate 

mansi siti in parochia de Heze (dg: in loco dicto Lij) iuxta locum 

dictum Lijpkens Berch cum attinentiis dicte medietatis item super 

medietate hereditarii census sex librarum (dg: .) antique pecunie 

quem Gerardus quondam de Beest solvere tenetur ex hereditatibus 

sitis in Lijt (dg: item atq) super toto jure ad opus Henrici eorum 

fratris hereditarie renunciaverunt promittentes ut supra et ?erit 

totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 227v 14 do 05-12-1381. 

Voornoemde Thomas gnd die Hoege ev Mechtildis dvw Johannes van Hees 

deed tbv voornoemde Henricus afstand van voornoemde goederen. 

 

Dictus Thomas super premissis et jure ad opus dicti Henrici 

renunciavit promittens ut supra. Testes Zibertus et Wiel datum in 

profesto Nijcholai. 

 

BP 1176 f 227v 15 do 05-12-1381. 

{Invoegen in BP 1176 f 227v 13}# inter hereditatem domini Henrici 

de Best ex uno et hereditatem Hille relicte quondam Henrici 

Seijnskens ex alio#. 

 

1176 mf6 E 02 f.228. 

 in octavis Martini: maandag 18-11-1381. 

 in festo Elizabeth: dinsdag 19-11-1381. 

 

BP 1176 f 228r 01 ma 18-11-1381. 
Vergeljk: Zie GAH THG regest 871, 18-11-1381. 

Hr Willelmus van Aa ridder verkocht aan Heilwigis ev Willelmus 

Posteel, tbv voornoemde Willelmus, een n-erfpacht90 van 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van 

Willelmus te leveren, gaande uit een korentiende in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Tede. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles hereditarie vendidit Heilwigi uxori 

Willelmi Posteel ad opus dicti Willelmi sui mariti hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione (dg: ex deci) et in Busco tradendam #ad 

domum habitationis sue# ex decima bladi ipsius venditoris sita in 

parochia de Gestel prope Herlaer et ad locum dictum Thede et ex 

eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam questionem et 

aliam obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes 

Os et Wiel datum in octavis Martini. 

 

BP 1176 f 228r 02 ma 18-11-1381. 

Nicholaus Bollen droeg over aan Arnoldus gnd Alaert Koetmans soen 18 

                         
90 Zie → BP 1180 p 752v 04 do 05-04-1397, overdracht van de pacht. 
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Hollandse dobbel, die Godefridus Ludekens en zijn moeder Bela aan hem 

moeten betalen. Knecht van Stamelart van de Kelder. 

 

Nicholaus Bollen XVIII Hollant dobbel quos (dg: B) Godefridus 

Ludekens et Bela eius mater sibi solvere tenentur ut dicebat 

legitime supportavit Arnoldo dicto Alaert Koetmans soen. Testes 

Zibertus et Wiel datum supra. Famulus Sta de Penu. 

 

BP 1176 f 228r 03 di 19-11-1381. 

Sophija dvw Engbertus gnd uit de Kamp wv Johannes van Uijtwijc, haar 

kinderen Theodericus en Engbertus, Engbertus van den Zande ev Agnes, 

en Gerardus van Slingelant ev Belija, dv voornoemde Sophija en wijlen 

Johannes van Uijtwijc, verkochten aan Beatrix Loden wv Matheus 

Posteel 3 morgen land voor in een kamp eertijds van Luppo gnd 

Haveloes, gelegen op het eind, richting de kerk van Nuland, ter 

plaatse gnd die Korte Hoeven, naast wijlen Arnoldus gnd Haec, welke 3 

morgen voornoemde wijlen Engbertus uit de Kamp verworven had van 

Johannes zvw voornoemde Luppo Haveloes, en welke 3 morgen aan 

voornoemde Sophija gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

Arnoldus gnd Wisschart, onmondige zv voornoemde Sophija en wijlen 

Johannes van Uijtwijc, zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

Johannes zvw voornoemde Engbertus uit de Kamp deed afstand. 

 

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

Sophija filia quondam Engberti dicti de Campo relicta quondam 

Johannis de Uijtwijc cum tutore Theodericus et Engbertus eius 

liberi Engbertus van den Zande maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Agnetis sue uxoris et Gerardus de Slingelant maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Belije sue uxoris filiarum dictorum 

Sophije et #quondam# Johannis de Uijtwijc tria iugera terre in 

anteriori (dg: locum cui) loco cuiusdam campi olim Lupponis dicti 

Haveloes situata in fine versus ecclesiam de Nuwelant in loco 

dicto die Corte Hoeven contigue iuxta hereditatem quondam Arnoldi 

dicti Haec que (dg: tria) tria iugera terre dictus quondam (dg: 

Eg) Engbertus de Campo erga Johannem filium dicti quondam Lupponis 

Haveloes acquisiverat prout in litteris et que dicte Sophije de 

morte quondam parentum eiusdem Sophije successione advoluta esse 

dicebant et nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Beatrici (dg: relicte dicti) Loden relicte quondam Mathei Posteel 

supportaverunt cum litteris et jure et cum condicionibus in dictis 

litteris contentis promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte et dicti quondam Engberti de Campo et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Engberti de Campo deponere. 

Testes Os et Aggere datum in festo Elizabeth. 

Et quod ipsi Arnoldum dictum Wisschart filium dictorum Sophije et 

quondam (dg: Soph) Johannis de Uijtwijc adhuc impuberem existentem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dictis tribus 

iugeribus terre et jure ad opus dicte emptricis facient 

renunciare. 

Quo facto Johannes filius dicti quondam Engberti de Campo super 

dictis tribus iugeribus terre et jure ad opus dicte emptricis 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 04 di 19-11-1381. 

Henricus zv Henricus gnd Paedse ev Gertrudis, en Theodericus gnd die 

Wrede snijder ev Katherina, dvw Johannes zvw Arnoldus van Postel 

smid, maakten een erfdeling van goederen, die aan voornoemde 

Gertrudis en Katherina gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

Henricus zv Henricus gnd Paedse ev Gertrudis dvw Johannes zvw Arnodus 

van Postel smid kreeg 1/3 deel, dat aan voornoemde Gertrudis en 
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Katherina gekomen was na overlijden van hun ouders, in een huis91 en 

erf van voornoemde wijlen Johannes van Postel, in Den Bosch, aan de 

Markt, naast erfgoed van wijlen Johannes Cuper. 

 

Solvit. 

Henricus filius Henrici dicti Paedse maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Gertrudis sue uxoris et Theodericus dictus die Wrede 

sartor maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filiarum quondam Johannis (dg: de Postel) #filii quondam 

Arnoldi de Postel fabri# palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis dictis Gertrudi et 

Katherine de morte quondam parentum successione advolutis ut 

dicebant mediante qua divisione tercia pars dictis Gertrudi et 

Katherine sororibus de morte quondam suorum parentum successione 

advoluta in domo et area dicti quondam Johannis de Postel sita in 

Busco ad forum contigue iuxta hereditatem Johannis quondam Cuper 

ut dicebant primodicto Henrico cessit in in partem ut alter 

recognovit super qua et jure etc promittens ratam servare et 

dampna equaliter portabunt. Testes Aggere et Dicbier datum in 

festo Elizabeth. 

 

BP 1176 f 228r 05 di 19-11-1381. 

Theodericus die Wrede snijder ev Katherina dvw Johannes zvw Arnodus 

van Postel smid kreeg een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes 

van Postel, in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen 

erfgoed van Arnoldus Clueckinc enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd 

Meelman anderzijds, welk huis en erf aan voornoemde Gertrudis en 

Katherina gekomen was na overlijden van hun ouders. De brief 

overhandigen aan Henricus zv Henricus gnd Paedse. 

 

Et mediante qua divisione domus et area (dg: dicti quondam) #cum 

suis attinentiis# dicti quondam Johannis de Postula sita in Busco 

in (dg: vico) #viculo# reparatorum veterum vestium inter 

hereditatem Arnoldi Clueckinc ex uno et inter hereditatem (dg: 

Nijcholai dicti Coel die Riemsleger) #Gerardi dicti Meelman# ex 

alio et que domus et area dictis Gertrudi et Katherine de morte 

quondam suorum parentum successione est advoluta ut dicebant dicto 

Theoderico die Wrede cessit in partem ut alter recognovit super 

quibus promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. Tradetur littera primodicto Henrico. 

 

BP 1176 f 228r 06 di 19-11-1381. 

Voornoemde Theodericus die Wrede ev voornoemde Katherina verkocht aan 

Henricus zv Henricus gnd Paedse voornoemd huis92 en erf, in Den 

Bosch, in de Kleerherstellersstraat, aan voornoemde wijlen Johannes 

zvw Arnoldus van Postula smid uitgegeven door Johannes gnd Meelman 

zvw Johannes gnd Meelman. 

 

Dictus Theodericus die Wrede maritus et tutor legitimus ut 

asserebat dicte Katherine sue uxoris dictam domum et aream #cum 

suis attinentiis# sitam in Busco in viculo reparatorum veterum 

vestium datam ad censum dicto quondam Johanni filio quondam 

Arnoldi de Postula fabro a Johanne dicto Meelman filio quondam 

Johannis dicti Meelman prout in litteris #et que sibi cessit in 

partem# hereditarie vendidit Henrico filio Henrici dicti Paedse 

                         
91 Zie → BP 1178 f 306r 04 ma 02-08-1389, overdracht vruchtgebruik in 

een ander 1/3 deel van huis van Johannes van Postel. 
92 Zie → BP 1176 f 357r 08 wo 04-05-1384, afspraken tussen Arnoldus 

Clueckinc en Henricus Paeds over een stenen muur die zij tussen hun 

beider erfgoederen zullen bouwen. 
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supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 07 di 19-11-1381. 

Agierus Vinsot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Agierus Vinsot prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 08 di 19-11-1381. 

Voornoemde koper Henricus beloofde aan voornoemde verkoper 22 

Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382), ?22 Brabant 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) en 23 Brabantse dobbel 

met Kerstmis over 1 jaar (do 25-12-1382) te betalen. Opstellen in 3 

brieven. 

 

Dictus Henricus emptor promisit super omnia dicto venditori XXII 

Brabant dobbel seu valorem ad purificationem proximam atque ?XXII 

Brabant dobbel seu valorem ad festum nativitatis Johannis proxime 

persolvendos atque XXIII Brabant dobbel seu valorem a festo 

nativitatis (dg: Joh) #Domini# proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. Et erunt 3 litere. 

 

BP 1176 f 228r 09 di 19-11-1381. 

Gerardus van Boerdonc verkocht aan Johannes van Os zvw Goeswinus van 

Os een beemd in Den Bosch, achter de Hinthamerstraat richting de 

plaats gnd Muntelken, achter de tuin van voornoemde Gerardus, tussen 

erfgoed van Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van Arnoldus Heijme 

anderzijds, met de helft van de sloten aan weerszijden van de beemd, 

welke beemd reikt van vanaf de sloot tussen voornoemde tuin en beemd 

achterwaarts tot aan de gemeint. 

 

Gerardus de Boerdonc quoddam pratum situm in Busco retro vicum 

Hijnthamensem versus locum dictum Muntelken retro (dg: h) ortum 

dicti Gerardi inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex alio cum medietate fossatorum 

sitorum ab utroque latere dicti prati quod pratum tendit a fossato 

sito inter dictum ortum et inter dictum pratum retrorsum usque ad 

communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Os filio 

quondam Goeswini de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 10 di 19-11-1381. 

Sophia dvw Enghelbertus gnd uten Campe, wv Johannes van Uijtwijc, 

haar kinderen Theodericus en Engbertus, Engbertus van den Zande ev 

Agnes, en Gerardus van Slingelant ev Belija, dv voornoemde Sophija en 

wijlen Johannes van Uijtwijc, verkochten aan Johannes zvw voornoemde 

Engbertus uten Kamp een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde wijlen Engbertus uten Campe met Lichtmis op die Dungen, 

aan het woonhuis van voornoemde wijlen Engbertus, beurde, gaande uit 

(1) 2 stukken land, in Son, ter plaatse gnd op Espe, (1a) die 

Langakker, tussen kv Arnoldus zv Hessello gnd van den Wolsvinkel 

enerzijds en Arnoldus gnd Pedelman anderzijds, (1b) de Bredeakker, 

tussen Hessello gnd van Wolsvinkel enerzijds en erfgoed behorend aan 

het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Eindhoven anderzijds, 

(2) een stuk land gnd den Aabos, in Woensel, tussen erfgoed behorend 

aan de H.Geest in Woensel enerzijds en Willelmus gnd van Geswinke 

anderzijds, welke 3 stukken land voornoemde wijlen Engelbertus uten 

Campe voor voornoemde erfpacht uitgegeven had aan Gerardus gnd die 

Haen zvw Johannes gnd die Leuwe van Zonne, en welke pacht nu aan 

verkopers behoort. Arnoldus gnd Wisschart, minderjarige zv voornoemde 
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Sophija en wijlen Johannes van Uijtwijc, zal afstand doen. 

 

Sophia filia quondam (dg: Engberti dicti de Campo) #Enghelberti 

dicti uten Campe# relicta quondam Johannis de Uijtwijc #cum# 

tutore Theodericus et Engbertus eius liberi Engbertus van den 

Zande maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris 

et Gerardus de Slingelant maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Belije sue uxoris filiarum dictorum Sophije et quondam Johannis de 

Uijtwijc predicti hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco quam dictus quondam Engbertus (dg: de) #uten# 

Campe solvendam habuit hereditarie purificatione et supra locum 

dictum die Dunghen ad domum habitationis dicti quondam Engberti 

tradendam ex duabus peciis terre sitis in parochia de Zonne ad 

locum dictum op Espe quarum una die Langhacker inter hereditatem 

liberorum Arnoldi filii Hessellonis dicti van den Wolsvinkel ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Pedelman ex alio et altera 

den Bredenacker nominate sunt inter hereditatem Hessellonis dicti 

de Wolsvinkel ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare 

beate Katherine situm in ecclesia de Eijndoven ex alio latere 

situate sunt atque (dg: p) ex pecia terre (dg: i d) dicta 

communiter den Abosch sita in parochia de Woensel inter 

hereditatem ad mensam sancti spiritus in Woensel spectantem ex uno 

et inter hereditatem Willelmi dicti de Geswinke ex alio quas tres 

pecias terre dictus quondam Engelbertus (dg: de) #uten# Campe pro 

predicta paccione dederat ad pactum Gerardo dicto die Haen filio 

quondam Johannis dicti die Leuwe de Zonne prout in litteris et 

quam paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Johanni filio dicti quondam Engberti 

(dg:van de) de Campo cum litteris et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Os 

et Aggere datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 11 di 19-11-1381. 

{invoegen in BP 1176 f 228r 10}. 

Et quod ipsi Arnoldum dictum Wisschart filium dictorum Sophije et 

quondam Johannis de Uijtwijc adhuc impuberem existentem quamcito 

ad annos pubertatis pervenerit super dicta paccione ad opus dicti 

Johannis filii dicti quondam Engberti de Campo facient renunciare. 

Testes Os et Aggere datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 12 di 19-11-1381. 

Voornoemde Sophia dvw Enghelbertus gnd uten Campe, wv Johannes van 

Uijtwijc, haar kinderen Theodericus en Engbertus, Engbertus van den 

Zande ev Agnes, en Gerardus van Slingelant ev Belija, dv voornoemde 

Sophija en wijlen Johannes van Uijtwijc, verkochten aan Johannes zvw 

voornoemde Engbertus uit de Kamp 5 morgen land in Berlicum, ter 

plaatse gnd Hasselt, tussen erfgoed behorend aan het klooster van 

Sint-Clara enerzijds en voornoemde Johannes uit de Kamp zvw 

voornoemde Engbertus uit de Kamp anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan de plaats gnd die 

Hasselt. Arnoldus Wisscart onmondige zv voornoemde Sophije zal, zodra 

hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Dicti venditores cum tutore ut supra quinque iugera terre sita in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Hasselt inter hereditatem 

spectantem ad conventum sancte Clare ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Campo (dg: filie) #filii# dicti quondam Engberti de 

Campo ex alio tendentia cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum 

reliquo fine ad locum dictum die Hasselt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Engberto van d) dicto Johanni filio dicti quondam 

Engberti de Campo promittentes cum tutore warandiam et 
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obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 13 di 19-11-1381. 

Et quod ipsi Arnoldum Wisscart filium dicte (dg: Spo) Sophije (dg: 

et di) adhuc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super premissis et jure ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 14 di 19-11-1381. 

Voornoemde Johannes zvw voornoemde Engbertus uit de Kamp beloofde aan 

Engbertus gnd van den Zande 70 Brabantse dobbel met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia Engberto dicto van den Zande 

LXX Brabant dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228r 15 di 19-11-1381. 

Voornoemde Johannes zvw voornoemde Engbertus uit de Kamp beloofde aan 

Gerardus van Slinghelant 140 Brabantse dobbel met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Gerardo de Slinghelant C et quadraginta 

Brabant dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf6 E 03 f.228v. 

 in crastino Elizabeth: woensdag 20-11-1381. 

 in festo Elizabeth: dinsdag 19-11-1381. 

 quinta post Elizabeth: donderdag 21-11-1381. 

 

BP 1176 f 228v 01 wo 20-11-1381. 

Johannes gnd Makaec zv Zebertus gnd Wever van Berlikem beloofde aan 

Henricus gnd van Duesborch poorter van Kampen, gedurende 4 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 7¾ oude schild te 

betalen. De brief overhandigen aan Gerardus Hacken. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Makaec filius Zeberti dicti Wever de Berlikem 

promisit Henrico dicto de Duesborch burgensi (dg: -s) in Campen ad 

spacium quatuor annorum (dg: pro) datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem quatuor annorum octo scuta 

antiqua minus quarta parte unius antiqui scuti in festo Martini et 

pro primo termino in festo beati Martini proxime futuro. Testes 

Zibertus et Wiel datum in crastino Elizabeth. Tradetur littera 

Gerardo Hacken. 

 

BP 1176 f 228v 02 ±wo 20-11-1381. 

Hilla dvw Jacobus gnd Caen Yuweels: haar deel in 2 huizen en erven in 

Den Bosch in een straat die loopt {niet afgewerkt contract}. 

 

Hilla filia quondam Jacobi dicti Caen Yuweels cum tutore totam 

partem et omne jus sibi competentes in duabus domibus et areis 

sitis in Busco in vico tendente. 

 

BP 1176 f 228v 03 di 19-11-1381. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes gnd 

Goetkijnt droegen over aan Nijcholaus zvw Reijnerus met den 

Crummenhalze en Johannes nzvw hr Adam investiet van Den Bosch ev 

Elizabeth dvw voornoemde Reijnerus met den Crummenhalze, haar 

vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde Nijcholaus en 
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Elizabeth, broer en zuster van voornoemde wijlen Johannes Goetkijnt, 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes Goetkijnt, resp. 

die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Aleijdis, in (1) 

een erfgoed gnd die Geer, 3½ morgen groot, in Rosmalen, aan het eind 

van een erfgoed gnd Godevarts Hoeveke, (2) een erfgoed, 2½ morgen en 

1 hont groot, gelegen voor het huis gnd Scerpincs Huis, welke 

erfgoederen voornoemde wijlen Johannes Goetkijnt gekocht had van de 

stad Den Bosch. 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris (dg: f) relicte quondam Johannis 

dicti Goetkijnt et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore ad 

hoc etc (dg: suum) usufructum etc (dg: dicte) quem dicta Aleijdis 

habuit seu habere potuit ac debuit quovis modo in medietate que 

(dg: ad here) Nijcholao (dg: filio quondam Reijnkini) et Elizabeth 

liberis quondam Reijneri met den Crummenhalze fratri et sorori 

dicti quondam quondam Johannis Goetkijnt tamquam heredibus dicti 

quondam Johannis Goetkijnt de morte eiusdem quondam Johannis 

Goetkijnt successione est advoluta et post mortem dicte Aleijdis 

successione advolvetur #in hereditatibus subscriptis scilicet# in 

hereditate quadam dicta communiter die (dg: Eg) Gheer tria et 

dimidium iugera terre continens! sita in parochia de Roesmalen ad 

finem hereditatis dicte communiter Godevarts Hoeveken atque 

hereditate quadam (dg: tria) #duo# et dimidia iugera et unum hont 

terre continente sita ante domum dictam Scerpincs Huijs et quas 

(dg: here) hereditates dictus quondam Johannes Goetkijnt erga de 

Busco emendo acquisiverat prout in litteris vero sigillo etc 

supportaverunt dicto Nijcholao et Johanni filio naturali quondam 

domini Ade investiti de Busco marito legitimo dicte Elizabeth 

promittentes (ratam servare) ratam servare. Testes O Os et 

Zibertus datum in festo Elizabeth. 

 

BP 1176 f 228v 04 wo 20-11-1381. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Reijnerus metten Crummen Halze en Johannes 

nzvw hr Adam investiet van Den Bosch ev Elizabeth dvw voornoemde 

Reijnerus verkochten aan Johannes nzv Arnoldus Heijme voornoemde 

helft, die aan hen gekomen was als erfg vw voornoemde Johannes 

Goetkijnt resp. die aan hen zal komen na overlijden van Aleijdis wv 

voornoemde Johannes, van welke helft voornoemde Johannes nzv Arnoldus 

Heijme en zijn vrouw voornoemde Aleijdis het vruchtgebruik aan hen 

hadden afgestaan. 

 

Dicti Nijcholaus (dg: et Johannes) filius quondam Reijneri metten 

Crummen Halze et Johannes filius naturalis quondam domini Ade 

investiti de Buscoducis mariti et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Reijneri dictam 

medietatem dictarum hereditatum que medietas eis tamquam heredibus 

dicti quondam Johannis Goetkijnt successione est advoluta et post 

mortem Aleijdis relicte eiusdem quondam Johannis successione 

advolvetur et de qua medietate Johannes filius naturalis Arnoldi 

Heijme maritus legitimus dicte Aleijdis et dicta Aleijdis cum 

eodem tamquam cum suo tutore usufructum dicte Aleijdi (dg: -s) in 

dicta medietate competentem dictis Nijcholao et Johanni filio 

naturali dicti quondam domini Ade supportaverat ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni filio naturali Arnoldi 

Heijme cum litteris et jure promittentes (dg: ratam servare) 

indivisi ratam servare et obligationem ex parte deponere. Testes 

Zibertus et Hoculem #et Willelmus# datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1176 f 228v 05 wo 20-11-1381. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes 
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Goetkijnt droegen over aan Nijcholaus zvw Reijnerus mette Crummen 

Halze bv voornoemde wijlen Johannes Goetkijnt en aan Johannes nzvw hr 

Adam investiet van Den Bosch ev Elizabeth dvw voornoemde Reijnerus 

(1) de helft, aan voornoemde Aleijdis behorend, in 5 morgen land in 

Rosmalen, tussen Wijnkinus gnd Screijnmaker enerzijds en Theodericus 

van Meghen anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes Goetkijnt 

verkocht door de stad Den Bosch, (2) haar vruchtgebruik in de andere 

helft. 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris relicte quondam Johannis Goetkijnt 

et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad 

dictam Aleijdem jure hereditario spectantem in quinque iugeribus 

terre sitis in parochia de Roesmalen inter hereditatem Wijnkini 

dicti Screijnmaker ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Meghen ex alio venditis dicto quondam Johanni Goetkijnt ab oppido 

de Busco prout in litteris vero sigillo etc atque usufructum dicte 

Aleijdi competentem in reliqua medietate dictorum quinque iugerum 

terre ut dicebant (dg: hereditatem) hereditarie supportaverunt 

Nijcholao filio quondam Reijneri mette Crummen Halze fratri dicti 

quondam Johannis Goetkijnt et Johanni filio naturali quondam 

domini Ade investiti olim de Buscoducis marito legitimo Elizabeth 

sue uxoris filie dicti quondam Reijneri cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228v 06 do 21-11-1381. 

Gerardus gnd die Snider van Essche verkocht aan zijn schoonzoon 

Johannes gnd van Eirde een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen van 

verkoper, gelegen in Esch, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Solvit. 

Gerardus dictus die Snider de Essche hereditarie vendidit Johanni 

dicto de (dg: Ert) Eirde suo genero hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex omnibus hereditatibus dicti 

venditoris sitis in parochia de Essche ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde prius de jure solvendis. Testes Os et Dicbier 

datum quinta post Elizabeth. 

 

BP 1176 f 228v 07 do 21-11-1381. 

Johannes van Luijssel smid en zijn vrouw Beatrix dvw Willelmus gnd 

Mutsart verkochten aan Willelmus zv Johannes gnd Coneman (1) 1/3 

deel, behorend aan voornoemde Beatrix, in 2½ bunder beemd, in Eilde, 

tussen Gerardus van Zeland enerzijds en kvw Walterus gnd Nennen zoen 

anderzijds, dit 1/3 deel belast met de hertogencijns, (2) 1/3 deel, 

behorend aan voornoemde Beatrix, in een akker in Gemonde, tussen 

erfgoed behorend aan de kerk van Gemonde enerzijds en Walterus gnd 

Zanders anderzijds, (3) 1/3 deel, behorend aan voornoemde Beatrix, in 

een beemd in Boxtel, ter plaatse gnd die Hoelt, tussen Willelmus zv 

Goeswinus van Hoelt enerzijds en Walterus gnd Zanders anderzijds. 

 

Johannes de Luijssel faber maritus legitimus ut dicebat Beatricis 

sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Mutsart et dicta Beatrix 

cum eodem tamquam cum tutore terciam partem ad dictam Beatricem 

spectantem in duobus et dimidio bonariis prati sitis in (dg: 

parochia) Eilde inter hereditatem Gerardi de Zeland ex uno et 

inter liberorum quondam Walteri dicti Nennen zoen ex alio atque 

terciam partem ad dictam Beatricem spectantem in quodam agro sito 
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in Ghemonden inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Ghemonden ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Zanders ex 

alio item terciam partem ad dictam Beatricem spectantem in prato 

(dg: in) quodam sito in parochia de Bucstel in loco dicto die 

Hoelt inter hereditatem Willelmi filii Goeswini de (dg: Hoe) Hoelt 

ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Zanders ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Wo) Willelmo filio Johannis 

dicti (dg: Conelman) #Coneman# ab eodem etc promittentes indivisi 

warandiam et obligationem deponere excepto censu (dg: fun) domini 

ducis ex primodicta tercia parte dictorum duorum et dimidii 

bonariorum prati exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228v 08 do 21-11-1381. 

Gerardus gnd Pauwe zvw Gerardus gnd Ermgarden soen van Luijssel 

verkocht aan Johannes gnd van den Zande (1) de helft van een stuk 

land gnd die Waterlaat, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Scoervoert, tussen Johannes gnd Erenbrechts soen van den Scoervoert 

enerzijds en Johannes gnd Rademaker van Hal anderzijds, (2) de helft 

in een stuk land gnd dat Brekelen, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd die Scoervoertse Hoeve, tussen Arnoldus gnd Erenbrechts soen 

enerzijds en voornoemde Johannes die Rademaker anderzijds, (3) al 

zijn erfgoederen gelegen onder Vught Sint-Petrus, belast met de helft 

van 7½ penning oude pecunia aan Theodericus van de Poort en 1/6 

cijnshoen. 

 

Solvit IX plack. 

Gerardus (dg: f) dictus Pauwe filius quondam Gerardi dicti 

Ermgarden soen de Luijssel #medietatem ad se spectantem# pecie 

terre (dg: s) dictam! die Waterlaet site in pecia! de Vucht sancti 

(dg: st) Petri in loco dicto Scoervoert inter hereditatem Johannis 

dicti Erenbrechts soen van den Scoervoert ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Rademaker (dg: ex) de Hal ex alio ut 

dicebat (dg: hereditarie vendidit Johanni) atque medietatem ad se 

spectantem in pecia terre dicta dat Brekelen sitam in dicta 

parochia in loco dicto (dg: de) die Scoervoertsche Hoeve inter 

hereditatem Arnoldi dicti Erenbrechts soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis die Rademaker ex alio atque omnes 

hereditates ad se spectantes (dg: in hereditatibus) quocumque 

locorum infra parochiam predictam (dg: spectantes) sitas ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto van den Zande 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta medietate 

(dg: octo) septem et dimidii denariorum antique pecunie annuatim 

Theoderico de Porta et sexta parte unius pulli censualis exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228v 09 do 21-11-1381. 

Henricus van Essche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Essche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228v 10 do 21-11-1381. 

De broers Barthomeus gnd Meus en Henricus, kvw Henricus van den 

Hoernic, verkochten aan Bertoldus zvw Johannes gnd Lemkens soen ¼ 

deel minus 1/8 deel van een beemd in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Haanwijk, tussen Johannes gnd Groet enerzijds en Arnoldus van 

Haenwijc anderzijds, belast met recht van weg naar een beemd gnd die 

Hare aldaar. 

 

Barthomeus dictus Meus et Henricus fratres liberi quondam Henrici 

van den Hoernic (dg: medietatem) quartam partem minus octava parte 

(dg: octava) cuiusdam prati siti in parochia de Ghestel prope 
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Herlaer (dg: inter hereditatem) in loco dicto Haenwijc inter 

hereditatem Johannis dicti Groet ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Haenwijc ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Bertoldo filio quondam Johannis dicti Lemkens soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta via quam illi ad quos 

pratum dictum die Hare situm ibidem in dicto prato de jure! habent 

ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228v 11 do 21-11-1381. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt beloofde aan Berwinus van der 

Steghen en Robbertus zvw Petrus gnd Teijen soen van Os, tbv de 

H.Geest in Oss, 10 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Gerardus Vilt filius naturalis quondam Gerardi (dg: W) Vilt 

promisit Berwino van der Steghen et Robberto filio quondam Petri 

dicti Teijen soen de Os ad opus provisorum mense spiritus in Os X 

Brabant dobbel ad monitionem dictorum provisorum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 228v 12 do 21-11-1381. 

Ghibo Herinc en Johannes zvw Danijel van Vladeracken beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 60 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 18-02-1382; 9+31+31+18=89 dgn) te betalen, op straffe 

van 3. 

 

Ghibo Herinc et Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken 

promiserunt Philippo Jozollo etc LX aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime persolvenda sub pena trium. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 228v 13 do 21-11-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus servabit] alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 E 04 f.229. 

 in crastino Clementis: zondag 24-11-1381. 

 in crastino Katherine: dinsdag 26-11-1381. 

 

BP 1176 f 229r 01 do 21-11-1381. 

Berwinus gnd Claes soen van der Stegen en Robbertus zvw Petrus gnd 

Teijen soen van Os, procuratores van de H.Geest in Oss, met 

instemming van Marcelius van Os provisor superior, verkochten aan 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt van Os een huis en tuin in Oss, 

tussen Hermannus gnd Scotelman enerzijds en Arnoldus gnd Bloemelinc 

anderzijds, welk huis en tuin voornoemde Berwinus, tbv voornoemde 

H.Geest, gekocht had van Henricus gnd Hake en zijn vrouw Enghela dvw 

Henricus van Tricht van Os wv Johannes van Arkel. De koper zal 

hieruit een b-erfcijns betalen van 3 pond, in de brief vermeld, aan 

Theodericus Berwout, cijnzen aan het klooster Porta Celi en aan erfg 

vw Franco Hoefsleger, en alle cijnzen die voornoemde wijlen Henricus 

van Tricht eruit moest betalen. 

 

Solvit 3 plack. 

Berwinus dictus Claes soen van der Stegen et Robbertus filius 

quondam Petri dicti Teijen soen de Os procuratores mense sancti 

spiritus in Os ut dicebant cum consensu et voluntate Marcelii de 

Os provisoris superioris ut dicebant dicte mense domum et ortum 

sitos in parochia de Os inter hereditatem Hermanni dicti Scotelman 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Bloeme-(dg: linc ex)-

linc ex alio quos domum et ortum dictus Berwinus ad opus dicte 
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mense sancti spiritus erga Henricum dictum Hake et Enghelam suam 

uxorem filiam quondam Henrici de Tricht de Os relictam quondam 

Johannis de Arkel (dg: et dictam Enghelam) acquisiverat emendo 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Gerardo Vilt filio 

naturali quondam Gerardi Vilt de Os (dg: pro) supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes cum consensu dicti provisoris ex 

parte et nomine dicte mense ratam servare et obligationem ex parte 

dicte mense deponere tali condicione quod dictus emptor solvet ex 

dictis domo et orto hereditarium censum (dg: tu) trium librarum in 

dictis litteris contento! Theoderico Berwout exinde solvendum atque 

census conventui de Porta Celi prope Buscumducis et heredibus 

quondam Franconis Hoefsleger exinde solvendos ac (dg: omnibus) 

omnes census quos dictus quondam Henricus de Tricht exinde solvere 

tenebatur annuatim ut dicebant. Testes Os et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 02 do 21-11-1381. 

Godefridus Buckinc van Oesterwijc, Mathias van Huculem en Johannes 

gnd Ef van Oesterwijc beloofden aan Willelmus van Lille smid 68 oude 

schilden93 met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Godefridus Buckinc de Oesterwijc Mathias de Huculem et Johannes 

dictus Ef de Oesterwijc promiserunt Willelmo de Lille (dg: de 

Oesterwijc) fabro (dg: XVI) LXVIII aude scilde (dg: Francie) seu 

valorem ad Jacobi proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 03 do 21-11-1381. 

Ancelmus van den Hecke verkocht aan Lambertus zvw Johannes gnd 

Reijmbouts soen ¼ deel in een hofstad van wijlen voornoemde Johannes 

gnd Reijnbouts soen, in Geffen, ter plaatse gnd Aan Genen Wijk, 

tussen Johannes van Gheffen enerzijds en voornoemde Lambertus 

anderzijds, te weten het ¼ deel naast voornoemde Johannes van 

Gheffen, belast met cijnzen. 

 

Ancelmus van den Hecke quartam partem ad se spectantem in quodam 

domistadio (dg: s) quondam Johannis dicti Reijnbouts soen sito in 

parochia de Gheffen ad locum dictum Aen Ghenen Wijc inter 

hereditatem Johannis de Gheffen ex uno (dg: et inter) et inter! 

Lamberti filii dicti quondam Johannis dicti Reijmbouts soen ex 

alio scilicet illam quartam partem que sita est contigue iuxta 

hereditatem dicti Johannis de Gheffen ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Lamberto promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 229r 04 do 21-11-1381. 

Marcelius gnd Groet van Driel verkocht aan Jacobus gnd Yudaes zv 

Theodericus gnd Judaes soen van Alem een akker in Alem, tussen een 

gemene weg enerzijds en erfgoed gnd die Meren anderzijds, belast met 

voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Marcelius dictus Groet de Driel quendam agrum terre situm in 

parochia de Alem inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter die Meeren ex alio (dg: u) 

hereditarie vendidit Jacobo dicto Yudaes (dg: de A) filio 

Theoderici dicti Judaes soen de Alem supportavit omnibus litteris 

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

                         
93 Zie → BP 1176 f 254v 13 do 17-04-1382, betaling van 10 oude 

schilden door Mathijas van Huculem en niemand anders. 
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parte sui deponere exceptis condicionibus in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 05 do 21-11-1381. 

Johannes gnd Vrient maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Lambertus zv Rodolphus gnd Jan Roelkens 

soen met zijn goederen. 

 

Johannes dictus Vrient omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Lamberto filio Rodolphi dicti Jan Roelkens soen cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 06 do 21-11-1381. 

Willelmus van Vechel en Henricus zvw Gerardus gnd Pouwels soen van 

Gheffen beloofden aan Willelmus Balijart 25 oude schilden, een helft 

te betalen met Pasen (zo 06-04-1382) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382). 

 

Willelmus de Vechel et Henricus filius quondam Gerardi dicti 

Pouwels soen de Gheffen promiserunt Willelmo (dg: Ba) Balijart XXV 

aude scilde mediatim pasce et mediatim Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 07 do 21-11-1381. 

(dg: Voornoemde twee beloofden aan voornoemde Willelmus Balij). 

 

(dg: dicti duo promiserunt dicto Willelmo Balij). 

 

BP 1176 f 229r 08 do 21-11-1381. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Willelmus van Vechel en Henricus zvw 

Gerardus gnd Pouwels soen van Gheffen een kamp, 4 morgen groot, in 

Kessel, ter plaatse gnd die Vrankmere, tussen Johannes Erenbrechts 

soen enerzijds en Thomas van Stroebroec anderzijds, voor een periode 

van 2 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (ma 11-11-1381), voor 8 

Brabantse dobbel per jaar, met Sint-Martinus te betalen, belast met 

sloten aan de einden en zijden. De brief van de buitenlui aan een van 

hen overhandigen, die het eerst komt. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus Balijart quendam campum (dg: quart) quatuor iugera terre 

continentem situm in parochia de Kessel in loco dicto die 

Vrancmere inter hereditatem Johannis Erenbrechts soen ex uno et 

inter hereditatem Thome de Stroebroec ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situs est ut dicebat (dg: h) locavit recto locacionis modo 

Willelmo de Vechel et Henrico filio quondam Gerardi dicti Pouwels 

soen de Gheffen ab eisdem ad spacium duorum annorum a festo 

Martini proxime preterito deinceps sine medio sequentium 

possidendum anno quolibet dictorum duorum annorum !octo Brabant 

dobbel seu valorem dandis sibi ab aliis (dg: anno) #anno quolibet# 

dictorum duorum annorum Martini et pro primo termino Martini 

proxime promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere exceptis fossasis ad fines et ad latera dicti campi sitis 

ut dicebat et alii repromiserunt super omnia et quod ipsi dicta 

fossata dictis duobus (dg: f) annis ad dictum spacium duorum 

annorum in bona disposicione servabunt sic quod dicto Willelmo 

Balijart dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. Tradetur 

littera extraneorum alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1176 f 229r 09 do 21-11-1381. 

Jacobus Funsel van Heeswijc en Theodericus zvw Rodolphus Bever 

beloofden aan Philippus Jozollus etc 24 oude Frande schilden met 
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Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382; 9+31+31+18=89 dgn) te betalen 

op straffe van 2. 

 

Jacobus Funsel de Heeswijc et Theodericus (dg: dictus Roefs) 

filius quondam Rodolphi Bever promiserunt Philippo Jozollo etc 

XXIIII aude scilde Francie ad carnisprivium proxime persolvenda 

sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 10 do 21-11-1381. 

Johannes zvw Henricus gnd Alarts soen verkocht aan Ghibo zvw Ghibo 

gnd Rovers soen van den Broec een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad met gebouwen in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels 

Poort, tussen erfgoed van Johannes van den Hazelberch enerzijds en 

erfgoed van Hilla wv Henricus gnd Keelbreker anderzijds, reeds belast 

met 1 oude groot en een b-erfcijns van 3 pond gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Henrici dicti Alarts soen hereditarie 

vendidit Ghiboni filio quondam Ghibonis dicti Rovers soen van den 

Broec hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domistadio sito in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis (dg: iuxta port) extra portam dictam 

Pijnappels Port inter hereditatem Johannis van den Hazelberch ex 

uno et inter hereditatem Hille relicte quondam Henrici dicti 

Keelbreker ex alio atque ex edificiis in dicto domistadio 

consistentibus ut dicebat promittens warandiam #et questionem 

proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis uno grosso 

antiquo et hereditario censu (dg: cens) trium librarum communis 

pagamenti exinde solvendis prius et sufficientem. Testes Zibertus 

et Willelmus datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 11 do 21-11-1381. 

Johannes Smit van Enghelen en Vastradus van Berkel zvw Johannes van 

Berkel beloofden aan Willelmus zvw Willelmus gnd Bastart van Bucstel 

29 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (zo 24-08-1382) te betalen. De brief overhandigen aan hem 

of aan zijn moeder. 

 

Johannes Smit de Enghelen (dg: promisit) et Vastradus de Berkel 

filius quondam Johannis de Berkel promiserunt Willelmo filio 

quondam Willelmi dicti Bastart (dg: soen) de Bucstel XXIX aude 

scilde #Francie vel Flandrie# seu valorem ad Bartholomei proxime 

persolvenda. Testes datum (dg: supra traditur sibi vel sue matri) 

Zibertus et Willelmus datum supra. Tradetur littera sibi vel sue 

matri. 

 

BP 1176 f 229r 12 do 21-11-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI plack (dg: ....... plack). 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 13 do 21-11-1381. 

Marcus gnd Mert zvw Heijmericus van Wetten beloofde aan Theodericus 

gnd Bever zvw Rodolphus gnd Langhe Roef die Bever 100 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Marcus (dg: filius quondam) dictus Mert filius quondam Heijmerici 

de Wetten promisit super habita et habenda Theoderico dicto Bever 

filio quondam Rodolphi dicti Langhe Roef die Bever centum Brabant 
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dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 14 do 21-11-1381. 

Vervolgens beloofde voornoemde Theodericus aan voornoemde Marcus dit 

geld niet te manen, tenzij voornoemde Marcus en Katherina sv 

voornoemde Theodericus zouden overlijden zonder wettig nageslacht. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Theodericus promisit super 

omnia habita et habenda dicto Marco quod ipse Theodericus dictum 

Martum dictam (dg: m) pecuniam non (dg: pecin) monebit nec petet 

nisi contingat (dg: dictam) dictum Marcum et Katherinam sororem 

dicti Theoderici ambos decedere sine prole legitima ab eisdem 

pariter generanda superstite remanente (dg: s) salvis tamen sibi 

dictis litteris in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 15 do 21-11-1381. 

Walterus zvw Danijel van den Stadeacker van Oerscot verkocht aan 

Steffenia dvw Godefridus van Hedechusen, tbv haar en (na haar 

overlijden) haar zuster Sophia, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

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

goederen van verkoper. 

 

Walterus (dg: dictus) filius quondam Danijelis van den (dg: 

Scaden) Stadeacker de Oerscot legitime vendidit Steffenie filie 

quondam Godefridi de Hedechusen (dg: vitalem pensionem .) ad opus 

sui et ad opus Sophie sue sororis vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

ipsarum seu alterius earum et non ultra purificatione et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti venditoris habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere et dicta (dg: St) Steffenija dictam pensionem ad suam vitam 

integraliter possidebit scilicet extunc dicta Sophija si ipsam 

extunc vivere contingat dictam pensionem ad suam vitam 

integraliter possidebit et cum ambe mortue fuerint etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 16 do 21-11-1381. 

Johannes gnd die Jonghe zv Johannes gnd die Jonghe van Herpen 

beloofde aan Henricus gnd die Jonghe nzvw Johannes gnd die Sluijter 

van Haren 50 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes dictus die Jonghe filius Johannis dicti die Jonghe de 

Herpen promisit super omnia habita et habenda Henrico dicto die 

Jonghe filio #naturali# quondam Johannis dicti die Sluijter de 

Haren L aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229r 17 zo 24-11-1381. 

Hr Goeswinus van Rossem ridder beloofde aan Johannes nzv Arnoldus 

Heijme 13 gulden pieter en 25½ Hollandse plakken met Pasen aanstaande 

(zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Dominus Goeswinus de Rossem miles promisit Johanni filio naturali 

Arnoldi Heijme (dg: -n) XIII gulden peter et XXV et dimidium 

Hollant placken ad pasca proxime persolvendos. Testes Os et Hees 

datum (dg: d) in crastino Clementis. 

 

BP 1176 f 229r 18 di 26-11-1381. 

Johannes Wrede van Herpen en Henricus van Herpen beloofden aan 

Henricus die Jegher 107½ Hollandse plakken? met Kerstmis aanstaande 
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(wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes Wrede de Herpen et Henricus de Herpen promiserunt Henrico 

die Jegher C et septem et dimidium Hollant! seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Dicbier et Wiel 

datum [in] crastino Katherine. 

 

1176 mf6 E 05 f.229v. 

 Quarta post Katherine: woensdag 27-11-1381. 

 Quinta post Katherine: donderdag 28-11-1381. 

 in die Andree: zaterdag 30-11-1381. 

 Tercia post Andree: dinsdag 03-12-1381. 

 in die Barbare: woensdag 04-12-1381. 

 

BP 1176 f 229v 01 wo 27-11-1381. 

Walterus gnd Bloemmaert droeg al zijn goederen over aan Henricus gnd 

die Rode van Sint-Oedenrode, belast met lasten. 

 

Walterus dictus (dg: Lo) Bloemmaert omnia et singula sua bona 

hereditaria atque parata quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Henrico dicto die Rode de Rode 

sancte Ode promittens (dg: ratam) warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes Os et 

Zibertus datum quarta post Katherine. 

 

BP 1176 f 229v 02 do 28-11-1381. 

Johannes gnd die Smit van Enghelen beloofden aan Johannes nzv 

Arnoldus Heijme 67 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, een helft te betalen op zondag Lethare (zo 16-03-

1382) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382). 

 

Johannes dictus die Smit de Enghelen promisit super (dg: omnia 

Aleijdi uxori) Johannis filii naturalis Arnoldi Heijme (dg: ad 

opus eiusdem Johannis filii naturalis Arnoldi Heijme) sexaginta 

septem lichte scilde scilicet XII Hollant (dg: scil) placken pro 

scilt computato seu valorem mediatim ad lethare et mediatim ad 

pasche proxime persolvenda. Testes Wiel et Heze datum quinta post 

Katherine. 

 

BP 1176 f 229v 03 wo 27-11-1381. 

Willelmus zvw Johannes Scoenvoet verkocht aan Gerardus gnd Roesellen 

1/7 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder 

Elisabeth in een huis en tuin in Geldrop, tussen Ghibo Tillen soen 

enerzijds en Johannes zv Rutgherus anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Scoenvoet septimam partem (dg: 

ad se spectantem) #sibi post mortem Elisabeth sue matris 

competentem# in domo et orto sitis in parochia de Geldorp inter 

hereditatem Ghibonis Tillen soen ex uno et hereditatem Johannis 

filii Rutgheri ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

(dg: filio quondam Con) dicto Roesellen promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aggere et Hees datum 

quarta post Katherine. 

 

BP 1176 f 229v 04 wo 27-11-1381. 

Ghibo Penninc, zijn zoon Johannes en Johannes Becker zvw Johannes 

Heverde? beloofden aan Philippus Jozollo, en? de secretaris, tbv 

Thomas Asinarius, 16 pieter leuvens {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghibo Penninc #Johannes eius filius# et Johannes Becker filius 

quondam Johannis Heverde? promiserunt (dg: P) #Philippo Jozollo# 
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mihi ad opus (dg: Pl) Thome Asinarii (dg: XV XV libras XV XX 

placken pro qualibet libra computato ad) XVI peter Lovanienses. 

 

BP 1176 f 229v 05 do 28-11-1381. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus beloofden aan 

Johannes Becker van Buchoven 44 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 18-02-1382) te betalen. 

 

Johannes van der Dijesen et Goeswinus eius filius promiserunt 

Johanni Becker de Buchoven XLIIII aude scilde ad carnisprivium 

proxime persolvenda. Testes Zibertus et Wiel datum quinta post 

Katherine. 

 

BP 1176 f 229v 06 do 28-11-1381. 

Elizabeth wv Everardus van den Water maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 2 mud rogge, die Theodericus gnd Mersman moet 

leveren aan Yda mv voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis quam Theodericus dictus 

Mersman Yde matri dicti Elizabeth solvere consuevit #et tenebatur# 

ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229v 07 za 30-11-1381. 

Johannes van den Broecke zv Arnoldus van den Loe verkocht aan 

Godescalcus Roesmont een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met lichmis in Den Bosch, aan zijn huis, te leveren, gaande uit 1/3 

deel in 2 waterkorenmolens en in 1 oliemolen in de vrijheid van Sint-

Oedenrode, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

+. 

Johannes van den Broecke filius Arnoldi van den Loe hereditarie 

vendidit Godescalco Roesmont hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco #ad domum suam tradere# tradendam ex tercia parte ad se 

spectante in duobus molendinis #bladi# aquatilibus et in uno 

molendino olei stantibus in #libertate de# Rode et ex attinentiis 

dicte tercie partis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus et paccionibus prius solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes Sta et Zibertus datum in 

die Andree. 

 

BP 1176 f 229v 08 za 30-11-1381. 

Wolterus van Erpe beloofde aan mr Johannes van Andel 42 oude schilden 

van Frankrijk of Vlaanderen op zondag Invocavit aanstaande (zo 23-02-

1382) te betalen. 

 

Wolterus de Erpe promisit magistro Johanni de Andel XLII aude 

scilde Francie vel Flandrie ad dominicam invocavit proxime 

persolvenda. Testes Zibertus et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 229v 09 di 03-12-1381. 

Godefridus zvw Rutgherus gnd Werken soen en Johannes Lisscap 

beloofden aan Philippus Jozollo 24 oude schilden op Vastenavond 

aanstaande (di 18-02-1382; 28+31+18=77 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri dicti Werken soen et Johannes 

Lisscap promiserunt Philippo Jozollo XXIIII aude scilde ad 

carnisprivium proxime pena II. Testes Zibertus et Wiel datum 3a 
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post Andree. 

 

BP 1176 f 229v 10 wo 04-12-1381. 
Vergelijk: GAH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.57v, 04-12-1381. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermegardis dvw Petrus van 

Waderle verkocht aan Johannes van Bladel een b-erfcijns94,95 van 9 

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

Kerstmis, gaande uit een hofstad96 in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen huis en erf van voornoemde wijlen Petrus van Waderle enerzijds 

en huis en erf van Johannes Fijoloer anderzijds, welke hofstad 

voornoemde wijlen Petrus van Waderle voor de hertogencijns en voor 

voornoemde cijns van 9 pond uitgegeven had aan Matheus gnd Theuken 

zvw Baudekinus zv Matheus van Driel. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus ut 

asserebat (dg: E) domine Ermegardis sue uxoris filie quondam Petri 

de Waderle hereditarium censum novem librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domistadio 

sito in Busco ultra pontem piscium inter domum et aream dicti 

quondam Petri (dg: ex) de Waderle ex uno et inter domum et aream 

Johannis Fijoloer ex alio quod domistadium dictus quondam Petrus 

de Waderle pro censu domini nostri ducis et pro predicto censu IX 

librarum Matheo dicto Theuken filio quondam Baudekini filii Mathei 

de Driel dederat ad censum prout in litteris et quem censum sibi 

et dicte sue uxori de morte etc advolutum esse dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel supportavit cum litteris et (dg: al) 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Petri deponere. Testes Os et Hees datum ut infra. 

 

BP 1176 f 229v 11 wo 04-12-1381. 

Johannes zv Truda verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Trude prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229v 12 wo 04-12-1381. 

Woltherus zvw Wolterus van Hijntham gaf uit aan Everardus zvw 

Henricus Coninc van Berlikem een stuk land in Berlicum, ter plaatse 

gnd dat Middelste Gewert, beiderzijds tussen Arnoldus van Berklikem 

zvw Johannes van Berlikem; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Slechts op te geven met de volle pacht en 4 zester rogge 

eens. 

 

Everardus solvit. 

Woltherus filius quondam Wolteri de Hijntham peciam terre (dg: 

dicti) sitam in parochia de Berlikem in loco dicto dat Middelste 

Ghewert inter hereditates Arnoldi de Berklikem filii #quondam# 

Johannis de Berlikem ex utroque latere ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: dicto) Everardo filio quondam Henrici 

Coninc de Berlikem ab eodem etc pro hereditaria paccione IIIIor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto Woltero ab altero 

                         
94 Zie → BP 1177 f 038r 07 do 26-03-1383, afstand doen van de 

erfcijns. 
95 Zie → VB 1799 f 110v 01, ma 06-03-1396, Jan van Bladel was gericht 

aen een hostat gelegen in tsHertogenbossche over die Visschebrugge 

tusschen huus ende erve wilner Peters van Waderle ende tusschen huus 

ende erve Jans Fijolaer overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen 

heeft ende Jan van Bladel heeft des mechtich gemaect Daem van Mierd. 
96 Zie ← BP 1175 f 183r 12 ±do 05-04-1369, verkoop van de helft van 

een erfcijns uit een huis en erf op kennelijk deze plaats. 
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(dg: in nativitatis Domini et in B) in purificatione et in Busco 

tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et non resignabit nisi cum plena pactione et cum 

quatuor sextariis siliginis dicto Woltero semel dandis. Testes 

Wiel et [O]s datum in (dg: crastino) in die Barbare. 

 

BP 1176 f 229v 13 wo 04-12-1381. 

Voornoemde Woltherus zvw Wolterus van Hijntham gaf uit aan Willelmus 

zv Willelmus Meester (1) een beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westerbroek, tussen wijlen Gerardus Carper enerzijds en wijlen 

Godescalcus van der Sporct anderzijds, strekkend vanaf Goessuinus 

Hanscoenmaker tot aan voornoemde Willelmus zvw Willelmus Meester, (2) 

een stuk land aldaar, tussen erfgoed van het klooster van Berna 

enerzijds en voornoemde Willelmus zvw Willelmus Meester anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor (a) ½ lopen gerst, Bossche maat, aan de 

abdij van Berne, en thans voor (b) een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Ws solvit. 

Dictus Woltherus pratum quoddam situm in parochia de Berlikem in 

loco dicto Westerbroec inter hereditatem quondam Gerardi Carper ex 

uno et hereditatem quondam Godescalci van der Sporct ex alio 

tendens ab hereditate (dg: J) Goessuini Hanscoenmaker ad 

hereditatem Willelmi filii quondam Willelmi Meester atque peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem conventus de Berna ex uno et 

hereditatem dicti Willelmi filii quondam Willelmi Meester ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Willelmo filio 

Willelmi Meester ab eodem pro dimidio lopino ordei mensure de 

Busco dando conventui de Berna (dg: dicto) a dicto Willelmo 

termino solucionis in hoc consueto et pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure danda dicto Woltero ab 

altero in nativitatis Domini et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 229v 14 wo 04-12-1381. 

Henricus Barniers soen verkocht aan Wolterus zvw Wolterus van 

Hijntham een stukje land in Berlicum, ter plaatse gnd Westerakker, 

tussen voornoemde Wolterus enerzijds en Rutgherus gnd Alaerts soen 

anderzijds. 

 

(dg: dictus Wolterus) Henricus Barniers soen particulam terre 

sitam in parochia de Berlikem in loco dicto Westeracker inter 

hereditatem Wolteri filii quondam Wolteri de Hijntham ex uno et 

hereditatem Rutgheri dicti Alaerts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Woltero promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 229v 15 wo 04-12-1381. 

Voornoemde Henricus Barniers soen droeg over aan Wolterus zv Wolterus 

van Hijntham een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus Heirde van Hijntham aan hem met Lichtmis in Berlicum moet 

leveren, gaande uit een stuk land gnd die Onderstal, in Berlicum, van 

welke pacht Alardus van Cluechoeven afstand had gedaan tbv 

eerstgenoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Barniers soen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Henricus Heirde de Hijntham sibi 

solvere tenetur hereditarie purificatione (dg: ex .) et in 

Berlikem tradere ex pecia terre dicta die Onderstal sita in 

parochia de Berlikem (dg: in) super qua paccione Alardus de (dg: 
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L) Cluechoeven ad opus dicti Henrici renunciaverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Woltero filio Wolteri de Hijntham 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 E 06 f.230. 

 in die Barbare: woensdag 04-12-1381. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1381. 

 

BP 1176 f 230r 01 wo 04-12-1381. 

Voornoemde Henricus Barbiers soen verkocht aan Johannes Aben soen 1 

lopen land in Berlicum, tussen voornoemde Johannes Aben soen 

enerzijds en Henricus Coppen soen anderzijds. 

 

Dictus Henricus Barbiers soen lopinatam terre sitam in parochia de 

Berlikem inter hereditatem Johannis Aben soen ex uno et 

hereditatem H[enrici] Coppen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Aben soen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 230r 02 wo 04-12-1381. 

Hr Theodericus Rover, Johannes zv Truda en Arnoldus Hoernken 

beloofden aan Johannes van Bladel dat Arnoldus van Dieperbeke tussen 

nu en donderdag na Maria-Ontvangenis aanstaande (do 12-12-1381), tbv 

voornoemde Johannes van Bladel afstand zal doen van een b-erfcijns 

van 9 pond, aan voornoemde Johannes van Bladel verkocht door 

voornoemde hr Theodericus. Zo niet, dan zullen voornoemde 

schuldenaren aan voornoemde Johannes van Bladel 42 Brabantse dobbel 

na maning betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover (dg: promisit super) Johannes filius 

Trude et Arnoldus Hoernken promiserunt super omnia #Johanni de 

Bladel# quod ipsi (dg: .) Arnoldum de Dieperbeke infra hinc et 

feriam quintam post festum conceptionis Maria proxime futuram 

facient renunciare ad opus dicti (dg: Arnoldi) #Johannis# de 

Bladel super hereditario censu IX librarum vendito dicto (dg: 

Arnoldo) #Johanni# de Bladel a dicto domino Theoderico ut dicebant 

et si non super predicto censu infra dictum terminum non 

renunciaverit extunc dicti debitores dabunt dicto (dg: Arnoldo) 

#Johanni# de Bladel XLII Brabant dobbel ad eius monitionem 

persolvendos. Testes Os et Hees datum in die Barbare. 

 

BP 1176 f 230r 03 do 05-12-1381. 

Hubertus zvw Henricus van Onstaden en zijn vrouw Yda beloofden aan 

Johannes zv Truda, gedurende 6 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (zo 

02-02-1382), elk jaar met Lichtmis in Den Bosch 4 mud rogge en 3 mud 

gerst, Bossche maat, te leveren. Ook zullen ze de hertogen- en 

nabuurcijnzen van Schijndel betalen, uit de goederen van voornoemde 

Johannes zv Truda, gelegen in Schijndel. 

 

Hubertus filius quondam Henrici de Onstaden et Yda eius uxor 

promiserunt indivisi super omnia #habita et habenda# se daturos et 

soluturos Johanni filio Trude ad spacium sex annorum a festo 

purificationis proxime (dg: ultra) deinceps sine medio sequentium 

(dg: poss) anno quolibet eorundem sex annorum quatuor modios 

siliginis et tres modios (dg: h.) ordei mensure de Busco 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra 

annum et in Busco tradendos et quod census domino duci et vicinis 

de Scijnle annuatim solvendos ex bonis dicti Johannis filii Trude 

sitis in parochia de Scijnle dictis sex annis durantibus 
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persolvent sic quod dicto Johanni dampna exinde non eveniant. 

Testes Zibertus et Wiel datum in profesto Nijcholai. 

 

BP 1176 f 230r 04 do 05-12-1381. 

Nijcholaus gnd Lemmens soen, Henricus gnd van Vinkenscoet en Henricus 

gnd Godekens soen beloofden aan Petrus van Laervenne 17 gulden pieter 

en 25 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) 

te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Lemmens soen Henricus dictus de Vinkenscoet et 

Henricus dictus Godekens soen promiserunt Petro de Laervenne XVII 

gulden peter et XXV Hollant placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 05 do 05-12-1381. 

Johannes gnd Wouters soen timmerman beloofde aan Godefridus van 

Hermalen 57 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (wo 25-12-1381) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382). 

 

Johannes dictus Wouters soen carpentator promisit Godefrido de 

Hermalen (dg: LVII licht s) #LVII# licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato (dg: n) mediatim nativitatis 

Domini et mediatim pasce proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 06 do 05-12-1381. 

Henricus Potter beloofde aan Gerardus de oudere zv Godefridus 

Heerkini 40 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Henricus Potter promisit Gerardo (dg: He) filio seniori Godefridi 

Heerkini XL aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad 

Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 07 do 05-12-1381. 

Reijnerus Kul de oudere beloofde aan Wellinus van Beke 11 Hollandse 

dobbel met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Reijnerus Kul senior promisit Wellino de Beke XI Hollant dobbel ad 

pasca proxime persolvendos. Testes Zibertus et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 230r 08 do 05-12-1381. 

(dg: Arnoldus Ruver zv). 

 

(dg: Arnoldus Ruver filius). 

 

BP 1176 f 230r 09 do 05-12-1381. 

Johannes gnd Plaetmaker van Moudewijc verhuurde aan Nijcholaus gnd 

der Kijnder den Plaetmaker een huis en erf van wijlen zijn broer 

Petrus Plaetmaker in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Mingen? de oudere enerzijds en erfgoed van 

Walterus Heijnrics soen anderzijds, voor de duur van 8 jaar, ingaande 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382). 

 

Johannes dictus Plaetmaker de Moudewijc domum et aream quondam 

Petri Plaetmaker sui fratris sitam in Busco in vico selliparorum 

inter hereditatem Johannis de Mi[n?]gen (dg: ex) senioris ex uno et 

inter hereditatem Walteri Heijnrics soen ex alio ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Nijcholao dicto der Kijnder den 

Plaetmaker ab eodem ad spacium octo annorum (dg: fm f) post festum 
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nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium libere possidendas promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 10 do 05-12-1381. 

Nijcholaus gnd der Kijnder die Plaetmaker verhuurde aan Arnoldus nzvw 

Arnoldus Berwout een huis en erf in Den Bosch, in de 

Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes van Brolio enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes van Berlikem anderzijds, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382), per 

jaar voor 10 oude schilden een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. 

 

Nijcholaus dictus der Kijnder die Plaetmaker domum et aream sitam 

in Busco in vico selliparorum inter hereditatem Johannis de Brolio 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Berlikem ex alio 

ut dicebat locavit Arnoldo filio naturali quondam Arnoldi Berwout 

ab eodem ad spacium octo annorum post festum nativitatis Johannis 

proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidendas anno 

quolibet dictorum octo annorum pro X aude scilde dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum octo annorum mediatim Domini et 

mediatim Johannis et pro primo termino a nativitatis Domini 

proxime ultra annum promittens warandiam et obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 11 do 05-12-1381. 

Petrus gnd Meijnskens soen ev Hilla dvw Arnoldus van Enghelant 

verkocht aan Johannes zvw voornoemde Arnoldus alle goederen, die aan 

voornoemde Petrus en Hilla gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Katherina, ouders van Hilla. 

 

[Solvit .] plack. 

Petrus dictus Meijnskens soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Hille sue uxoris filie quondam Arnoldi de Enghelant 

omnia et singula bona mobilia et immobilia et hereditaria et 

parata dictis Petro et Hille sue uxori de morte dicti quondam 

Arnoldi et Katherine sue uxoris parentum dicte Hille successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio dicti quondam Arnoldi 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 12 do 05-12-1381. 

Henricus die Writer zvw Johannes gnd Writer van Scijnle gaf uit aan 

Henricus van den Broecke zvw Arnoldus van den Broecke (1) 5 bunder 

land in Schijndel, ter plaatse gnd Writers Hoeve, beiderzijds tussen 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle, (2) 2 bunder land in Schijndel, 

tre plaatse gnd Writers Hoeve, tussen Ghibo Writer enerzijds en Ghibo 

Hont anderzijds, (3) 3 strepen land in Schijndel, ter plaatse gnd 

Writers Hoeve, in 2 plaatsen, (3a) 2 strepen beiderzijds tussen 

voornoemde Arnoldus, (3b) 1 streep beiderzijds tussen voornoemde 

Arnoldus; de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 4 pond 

oude pecunia aan het klooster Sint-Clara in Den Bosch, en thans voor 

(b) een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1382). 

 

Henricus die Writer filius quondam Johannis dicti Writer de 

Scijnle quinque bonaria terre sita in parochia de Scijnle in loco 

dicto Writers Hoeve inter hereditates Arnoldi filii naturalis 

quondam domini Leonii de Scijnle ex utroque latere coadiacentes 

atque duo bonaria terre sita in parochia et loco predictis inter 
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hereditatem Ghibonis Writer ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Hont ex alio atque tres (dg: agros) #strepas# terre sitas in 

parochia et loco predictis in (dg: tribus locis inter) duobus 

locis quarum due inter hereditates dicti Arnoldi ex utroque latere 

et tercia inter hereditates dicti Arnoldi !sunt site #in ea 

quantitate qua ibidem site sunt# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico van den Broecke filio quondam Arnoldi van den 

Broecke ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu 

IIIIor librarum antique pecunie conventui sancte Clare in Busco 

annuatim exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria (dg: 

cens) pactione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo 

termino a nativitatis Domini proxime ultra annum (dg: ex 

premissis) et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 13 do 05-12-1381. 

Ghibo die Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo die Writer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 14 do 05-12-1381. 

Johannes Swartbroec de jongere beloofde aan Elizabeth wv Everardus 

van der Water 15 gulden pieter met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1382) te betalen. 

 

Johannes Swartbroec junior promisit Elizabeth relicte quondam 

Everardi van der Water XV gulden peter ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Zibertus et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 15 do 05-12-1381. 

Johannes van der Dijesen beloofde aan Henricus van Huesen 21 oude 

schilden met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) te betalen. 

 

Johannes van der Dijesen promisit Henrico de Huesen XXI aude 

scilde seu valorem ad purificationem proxime persolvenda. Testes 

(dg: da) Zibertus et W datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 16 do 05-12-1381. 

Johannes Crillart beloofde aan Theoderius Nobel 55 lichte schilden, 

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

aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Johannes Crillart promisit Theoderio Nobel (dg: X) LV licht scilde 

scilicet XII (dg: plac) Hollant placken pro scilt computato ad 

Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 17 do 05-12-1381. 

Willelmus zvw Johannes van Hees van Kessel verkocht aan Herbertus gnd 

Truden soen van Kessel een erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Sint-Nicolaas te leveren, voor het eerst morgen over een jaar, 

gaande uit alle goederen van verkoper, gelegen onder Kessel, reeds 

belast met een lijfrente van 1 oude schild. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Hees de Kessel hereditarie 

vendidit Herberto dicto Truden soen de Kessel hereditariam 

paccionem XII lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Nijcholai et primo termino a crastino ultra annum ex 

omnibus bonis dicti venditoris (dg: sitis) quocumque locorum infra 

parochiam de Kessel situatis ut dicebat promittens warandiam et 
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aliam obligationem deponere excepta vitali pensione unius aude 

scilt exinde prius solvenda ut dicebat promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230r 18 do 05-12-1381. 

Theodericus gnd die Luker van Scijnle gaf uit aan Elizabeth dvw 

Johannes van de Dijk een huis en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd 

aan die Putsteeg, tussen Henricus Loze enerzijds en Rutgherus Willems 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 5 

schelling geld, en thans voor (2) een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Theodericus [solvit .] plack. Elizabeth . plack. 

Theodericus dictus die Luker de Scijnle domum et ortum sitos in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen die Putstege inter 

hereditatem Henrici Loze ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

Willems soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Elizabeth filie quondam Johannis de Aggere ab eadem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu quinque solidorum monete exinde 

prius solvendo dando etc atque pro hereditario censu XXti solidorum 

monete dando sibi ab alio hereditarie Remigii ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et altera cum tutore repromisit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 E 07 f.230v. 

 in profesto Nijcholai: donderdag 05-12-1381. 

 in festo Nijcholai: vrijdag 06-12-1381. 

 

BP 1176 f 230v 01 do 05-12-1381. 

Johannes Kemerlijnc wonend in Rosmalen verkocht aan Ghibo Kesselman 

snijder een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar, gaande uit (1) 

een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, beiderzijds 

tussen Johannes Gheronc, (2) een huis en tuin in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Bruggen, tussen Gerongius Betten soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Kemerlijnc (dg: de) commorans in parochia de Roesmalen 

hereditarie vendidit Ghiboni Kesselman sartori hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen in 

loco dicto (dg: He) Bruggen inter hereditatem Johannis Gheronc ex 

utroque latere coadiacentem atque ex domo et orto sitis in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Gerongii Betten soen 

ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Zibertus et Will datum supra. 

 

BP 1176 f 230v 02 do 05-12-1381. 

Jacobus zv Jacobus de Baest beloofde aan Andreas de Straten 8 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-1382) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest promisit Andree de Straten octo 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230v 03 do 05-12-1381. 

Johannes zvw Johannes gnd Kemmer zvw Johannes Kemmer droeg over aan 
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zijn grootmoeder Aleijdis Kemmer de helft97 in een huis en erf van 

wijlen Henricus gnd Pijnlet van Hees, grootvader van eerstgenoemde 

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

wijlen Johannes van Vessen rademaker enerzijds en erfgoed van wijlen 

Engbertus van Waelwijc anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Kemmer filii quondam 

Johannis Kemmer medietatem ad se spectantem in domo et area 

quondam Henrici (dg: de Os sui) #dicti Pijnlet de Hee[s]# avi olim 

primodicti Johannis sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem quondam Johannis de Vessen rotificis ex uno et inter 

hereditatem quondam Engberti de Waelwijc ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Aleijdi (dg: -s) Kemmer (dg: -s) sue avie 

cum litteris et jure promittens ratam servare etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 230v 04 do 05-12-1381. 

Willelmus zvw Henricus gnd Scoenman verkocht aan Henricus Grieten 

soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Deurne, ter plaatse gnd die Haseldonk, te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Helmond, die Godefridus zvw 

Godefridus van den Haseldonc met Lichtmis in Deurne moet leveren aan 

voornoemde Willelmus, gaande uit alle goederen, die aan eerstgenoemde 

Willelmus en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Godefridus gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Godefridus, gelegen onder Deurne 

en Asten. De brief overhandigen aan hem of aan Matheus van Doerne 

snijder. 

 

Solvit. 

#(dg: dictu)# Willelmus filius quondam Henrici dicti Scoenman 

hereditarie vendidit Henrico Grieten soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificatione et in parochia de Doerne in loco dicto die (dg: 

Hazs) Haseldonc tradendam ex hereditaria paccione (dg: pact) XVIII 

lopinorum siliginis dicte mensure quam Godefridus filius quondam 

Godefridi van den Haseldonc dicto Willelmo solvere tenetur 

hereditarie termino solucionis et loco predictis ex omnibus et 

singulis bonis primodicto Willelmo et Aleijdi eius uxori filie 

dicti quondam Godefridi de morte dicti quondam Godefridi 

successione advolutis tam mobilibus quam immobilibus hereditariis 

atque paratis ubicumque locorum infra parochias de Doerne et de 

Asten consistentibus sive sitis (dg: prout in litteris dicebat 

contineri) promittens warandiam et obligationem (dg: dep) in dicta 

pactione existentem deponere et sufficientem facere. Testes (dg: 

da) Zibertus et Will datum in profesto Nijcholai. Tradetur littera 

sibi vel Matheo de Doerne sartori. 

 

BP 1176 f 230v 05 do 05-12-1381. 

Johannes zvw Johannes Kemmer zvw Johannes Kemmer droeg over aan zijn 

grootmoeder Aleijdis Kemmers het momberrecht op kvw zijn vader 

Johannes Kemmer. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kemmer filii quondam Johannis 

Kemmer totum jus mamburnitatis sibi competens in liberis 

primodicti quondam Johannis Kemmer sui (dg: -s) patris et in 

eorundem liberorum bonis quibuscumque ut dicebat supportavit 

Aleijdi Kemmers sus avie promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

                         
97 Zie → BP 1178 f 203v 14 di 12-12-1391, schenking van deze helft. 
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BP 1176 f 230v 06 do 05-12-1381. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch verkocht 

aan Arnoldus Heijme een b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes van 

Dordrecht beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een kamp beemd, 3½ bunder groot, in Dinther, ter plaatse gnd 

Boege, tussen de gemeint enerzijds en Johannes gnd Claes soen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint. Verkoper 

behoudt een b-erfcijns van 3 oude groten, in de brief vermeld. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

hereditarium censum trium librarum monete quem Johannes de 

Dordrecht promisit se daturum et soluturum hereditarie 

purificatione et in Busco tradendum ex quodam campo prati tria et 

dimidium bonaria continente sito in parochia de Dijnter in loco 

dicto Boege inter communitatem ex uno et inter hereditatem (dg: 

Jo) Johannis dicti Claes soen ex alio tendente cum utroque fine ad 

communitatem prout (dg: in litteris here) hic et alia in litteris! 

hereditarie vendidit Arnoldo Heijme cum litteris et jure occacione 

dicti census promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et promisit super habita et habenda sufficientem salvo 

tamen dicto venditori hereditarium! censum trium grossorum 

antiquorum in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230v 07 do 05-12-1381. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hautart prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 230v 08 vr 06-12-1381. 

Jacobus zv Gerardus gnd Groij van Driel, voornoemde Gerardus Groij en 

Willelmus Meus soen beloofden aan Petrus van den Hoevel van Hedel 

192½ lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) te betalen. 

 

Jacobus filius Gerardi dicti Groij de Driel dictus Gerardus Groij 

et Willelmus Meus soen promiserunt Petro van den Hoevel de Hedel 

centum et XCIIJ licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

scilt computato ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes 

Zibertus et Willelmus datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1176 f 230v 09 vr 06-12-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230v 10 vr 06-12-1381. 

Yda wv Henricus zvw Gerongius gnd van Bruggen en Gerongius, Ghibo, 

Heijlwigis, Elizabeth en Maria, kv voornoemde Yda en wijlen Henricus, 

verkochten aan Petrus gnd Otten soen (1) een hoeve van wijlen 

Henricus van den Laer, in Rosmalen, gereserveerd voor voornoemde 

Henricus van den Laer (2) 2 morgen land gnd Foijtsheuvel aldaar, bij 

voornoemde hoeve behorend, welke hoeve minus voornoemde 2 morgen 

voornoemde wijlen Henricus zvw Gerongius in cijns en pacht verkregen 

had van voornoemde Henricus van den Laer, nu voor voornoemde Yda en 

haar kinderen gereserveerd (3) 1 morgen land, tot voornoemde hoeve 

behorend, in Rosmalen, ter plaatse gnd op die Koijeheuvel, en (4) een 

stuk land achter de kerk van Rosmalen, naast erfgoed van Johannes van 

der Dijesen, belast met cijnzen en pachten in de brief vermeld, te 
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betalen zodat laatstgenoemde morgen en stuk land geen schade lijden. 

 

Yda relicta quondam Henrici filii quondam Gerongii dicti de 

Bruggen Gerongius Ghibo Heijlwigis Elizabeth et Maria (dg: eius) 

liberi dictorum Yde et quondam Henrici cum tutore mansum quondam 

Henrici van den Laer situm in parochia de Roesmalen cum edificiis 

terris agris pratis pascuis et mericis atque cum ceteris 

attinentiis eiusdem mansi omnibus et singulis ubicumque locorum 

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

sive sitis perexceptis tamen duobus iugeribus terre dictis 

vulgaliter Foijtshovel sitis ibidem ad dictum mansum spectantibus 

et dicto Henrico van den Laer plenarie et integraliter reservatis 

quem mansum cum suis attinentiis minus dictis iugeribus terre 

dictus quondam Henricus filii! quondam Gerongii predicti erga 

dictum Henricum van den Laer ad censum et pactum acquisiverat 

prout in litteris salvis tamen dictis Yde et suis liberis uno 

iugero terre #ad dictum mansum spectante# sito in dicta parochia 

in loco op die Koijehoevel (dg: inter hereditatem Petri Ludincs ex 

uno et Johannis Bathen soen) et pecia terre sita retro ecclesiam 

de Roesmalen contigue iuxta hereditatem Johannis (dg: de) van der 

Dijesen ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro dicto Otten soen 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere exceptis censibus 

et paccionibus in dictis litteris contentis quos census et 

pacciones dictus dare et solvere promiserat perpetue sic quod ad 

et supra dictum iuger terre et dictam (dg: si) peciam terre dampna 

exinde non eveniant. Testes (dg: Wiel) Dicbier et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 230v 11 vr 06-12-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth dv Henricus zv 

Gerongius 14 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Elizabeth filie Henrici filii 

Gerongii XIIII Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 230v 12 vr 06-12-1381. 

(dg: voornoemde koper beloofde aan voornoemde Maria 10 Brabantse met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen.) 

 

(dg: dictus emptor promisit dicte Marie X Brabant ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. 

 

 

BP 1176 f 230v 13 vr 06-12-1381. 

(dg : Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Gerongius zv 

voornoemde Henricus zv Gerongius). 

 

dictus Petrus promisit dicto Gerongio filio dicti Henrici filii 

Gerongii). 

 

BP 1176 f 230v 14 vr 06-12-1381. 

Godefridus van Weert zadelmaker ev Heijlwigis ndvw Everardus van den 

Water verklaarde ontvangen te hebben (1) 40 pond, die Heijlwigis mvw 

voornoemde Everardus vermaakt had aan eerstgenoemde Heijlwigus, (2) 

100 lichte schilden, (3) alle andere goederen, die voornoemde wijlen 

Everardus beloofd had te schenken aan voornoemde Godefridus en 

eerstgenoemde Heijlwigis. 
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Solvit. 

Godefridus de Weert selliparus maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heijlwigis sue uxoris filie naturalis quondam Everardi 

van den Water palam recognovit sibi fore satisfactum a XL libris 

quas Heijlwigis mater quondam #dicti# Everardi primodicte 

Heijlwigi legaverat atque a centum licht scilde #et ab omnibus 

aliis bonis# quos dictus quondam Everardus dicto Godefrido cum 

primodicta Heijlwige nomine dotis promiserat clamans heredes et 

bona dicti Everardi inde quitos. Testes Dicbier et Wiel datum 

supra. 

 

1176 mf6 E 08 f.231. 

 in crastino conceptionis Marie: maandag 09-12-1381. 

 anno LXXXI mensis decembris die IX: maandag 09-12-1381. 

 Quinta post conceptionis Marie: donderdag 12-12-1381. 

 

BP 1176 f 231r 01 ±vr 06-12-1381. 

(dg: Johannes van der Dijezen en Goessuinus van Best beloofden aan 

Philippus Jozollo). 

 

(dg: Johannes de van der Dijezen et Goessuinus de Best promiserunt 

Philippo Jozollo). 

 

BP 1176 f 231r 02 ma 09-12-1381. 

Willelmus van der Aelsvoert verkocht aan Johannes Muijl van Os (1) 

een stuk land in Oss, ter plaatse gnd dat Westerveld, tussen Ricoldus 

Belien soen en Johannes Mersman enerzijds en erfg vw Gerardus Vilt 

van Vessen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, met een eind 

strekkend aan voornoemde stuk land, tussen erfg vw Johannes Bles 

enerzijds en Petrus Meussen soen anderzijds. 

 

Willelmus van der Aelsvoert peciam terre sitam in parochia de Os 

in loco dicto dat Westervelt inter hereditatem Ricoldi Belien soen 

et Johannis Mersman ex uno et hereditatem heredum quondam Gerardi 

Vilt de Vessen ex alio item peciam terre sitam ibidem tendentem 

cum uno fine ad dictam peciam terre inter (dg: hereditatem) 

hereditatem quondam Johannis (dg: Bels) #Bles# ex uno et 

hereditatem Petri Meussen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Muijl de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Sta et Dicbier datum in crastino conceptionis 

Marie. 

 

BP 1176 f 231r 03 ma 09-12-1381. 

Petrus zv Willelmus van Aelsvoert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Petrus filius Willelmi de Aelsvoert prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 04 ma 09-12-1381. 

Voornoemde Willelmus van der Aelsvoert verkocht aan Rutgerus zvw 

Johannes Weijnskens soen een stuk land in Oss, ter plaatse gnd dat 

Oosterveld, beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Solvit totum. 

Dictus Willelmus peciam terre sitam in parochia de Os in loco 

dicto dat Oestervelt inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex utroque latere ut dicebat hereditarie vendidit Rutgero 

filio quondam Johannis Weijnskens soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 231r 05 ma 09-12-1381. 

Petrus zv Willelm us van der Aelsvoert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Petrus filius Willelmi (dg: de) van der Aelsvoert. Testes datum 

supra. Prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 231r 06 ma 09-12-1381. 

Henricus Cuper en Ancelmus zvw Henricus Willems beloofden aan 

Johannes van den Hoevel Zerijs soen 30 oude schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Henricus Cuper et Ancelmus filius quondam Henrici Willems 

promiserunt Johanni van den Hoevel #Zerijs soen# XXX aude scilde 

ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 07 ma 09-12-1381. 

Johannes van der Dijesen en Goeswinus van Best beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes van der Dijesen et Goeswinus de Best promiserunt Philippo 

Jozollo etc XL aude scilde Francie ad purificationem proxime sub 

pena IIII. Testes Sta et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 08 ma 09-12-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 09 ma 09-12-1381. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken en Gerardus van Vladeracken 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 20 oude Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382; 22+31+18=71 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken et Gerardus de 

Vladeracken promiserunt Philippo Jozollo etc XX aude scilde 

Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvenda sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 10 ma 09-12-1381. 

Johannes Muijlken van Os beloofde aan Willelmus van der Aelsvoert 26 

Brabantse dobbel daags na Kerstmis aanstaande (do 26-12-1381) te 

betalen. 

 

Johannes Muijlken de Os promisit Willelmo van der Aelsvoert XXVI 

Brabant dobbel (dg: a) in crastino nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 11 ma 09-12-1381. 

Rutgherus zvw Johannes gnd Weijnskens soen beloofde aan Willelmus van 

der Aelsvoert 12 Brabantse dobbel daags na Kerstmis aanstaande (do 

26-12-1381) te betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis dicti Weijnskens soen promisit 

Willelmo van der Aelsvoert XII Brabant dobbel in crastino 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 231r 12 ma 09-12-1381. 

Egidius nzvw hr Egidius nzvw hr Egidius van de Waag priester verkocht 

aan Maria ndvw voornoemde hr Egidius van de Waag een b-erfpacht van 3 

mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis op na te noemen huis, tuin 

en hofstad te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin, boomgaard en 

hofstad van Henricus gnd Odener en zijn vrouw Jutta dv Maria van 

Steensel, in Steensel, (2) 3 stukken land, aan voornoemde Henricus en 

Jutta behorend, aldaar in Steensel, (2a) gnd die Geer, (2b) die 

Manertschove, (2c) Kranenbraat, welke pacht wijlen Agnes van de Waag 

gekocht had van voornoemde Henricus en zijn vrouw Jutta, welke pacht 

aan laatstgenoemde wijlen hr Egidius van de Waag gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde moeder Agnes, en welke pacht 

laatstgenoemde hr Egidius in zijn testament vermaakt had aan 

eerstgenoemde Egidius. 

 

Egidius filius naturalis quondam domini Egidii filii naturalis 

domini quondam Egidii de Statera presbitri hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Eersel solvendam anno quolibet 

hereditarie purificatione ex domo orto pomerio et domistadio 

Henrici dicti Odener et Jutte filie Marie de (dg: Steenstel) 

Steensel uxoris eiusdem Henrici sitis in Steensel et de tribus 

peciis terre ad dictos Henricum et Juttam pertinentibus sitis 

ibidem in Steensel de quibus vero tribus peciis terre una die 

Gheer altera die Manertschove et tercia Cranenbraet sunt vocate et 

super dictos domum ortum ac domistadium tradendam ac deliberandam 

quam paccionem III modiorum siliginis dicte mensure Agnes quondam 

de Statera erga dictos Henricum et Juttam eius uxorem emendo 

acquisiverat prout in litteris et que paccio #ultimo#dicto quondam 

domino Egidio de Statera de morte dicte quondam Agnetis sue matris 

successione fuerat advoluta et quam paccionem ultimodictus quondam 

dominus Egidius primodicto Egidio in suo testamento legaverat ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: .. ad opus) Marie (dg: -.) filie 

naturali dicti quondam domini Egidii de Statera supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Zibertus et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 13 ma 09-12-1381. 

Voornoemde Egidius nzvw hr Egidius nzvw hr Egidius van de Waag 

priester verkocht aan voornoemde Maria ndvw voornoemde hr Egidius van 

de Waag een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Steensel, die 

voornoemde wijlen hr Egidius van de Waag met Lichtmis beurde, gaande 

uit goederen van Metta gnd ?Ter Met Wouten, in Steensel, welke pacht 

voornoemde wijlen hr Egidius in zijn testament vermaakt had aan 

eerstgenoemde Egidius. 

 

Dictus venditor hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Steensel (dg: solvendam here) quam dictus quondam 

dominus Egidius de Statera solvendam habuit hereditarie 

purificatione ex bonis Mette dicte [?T]er Met Wouten sitis in 

parochia de Steensel ut dicebat et quam paccionem dictus quondam 

dominus Egidius primodicto Egidio in suo testamento legaverat ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Marie promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 14 ma 09-12-1381. 

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

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Veer, Johannes 

Wael en meer anderen. 

 

Et fiet instrumentum super premissis acta in camera scriptorum 

presentibus dictis scabinis Arnoldo Veer Johanne Wael et pluribus 
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aliis datum anno LXXXI mensis decembris die IX hora complete. 

 

BP 1176 f 231r 15 ma 09-12-1381. 

Voornoemde Maria ndvw voornoemde hr Egidius van de Waag beloofde aan 

voornoemde Egidius nzvw hr Egidius nzvw hr Egidius van de Waag 

priester een lijfpacht van 3 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis 

in Steensel te leveren, gaande uit al haar goederen. 

 

Dicta Maria cum tutore promisit super habita et habenda se daturam 

et soluturam dicto Egidio venditori vitalem pensionem III modiorum 

siliginis mensure de Eersel solvendam anno quolibet ad vitam 

primodicti Egidii et non ultra purificatione et in Steensel 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicte Marie habitis et 

habendis et cum mortuus fuerit etc (dg: tali condicione annexa 

quod dictus Egidius). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231r 16 ±ma 09-12-1381. 

Hilla dvw Jacobus gnd Caenijnweels verkocht aan Aleijdis dvw Petrus 

Karnans haar deel in een huis98, erf en hofstad, in een straat die 

loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Arnoldus gnd Snegghelens enerzijds en erfgoed van Andreas 

Raventeers anderzijds. 

 

Hilla (dg: relicta) #filia# quondam Jacobi dicti Caenijnweels cum 

tutore totam partem et omne jus sibi competentes in domo et area 

#ac domistadio# sitis in vico tendente a vico dicto Colperstraet 

versus vicum dictum Peperstraet inter hereditatem quondam Arnoldi 

dicti Snegghelens ex uno et inter hereditatem Andree Raventeers ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: su) vendidit Aleijdi filie 

quondam Petri Karnans promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 231r 17 ±ma 09-12-1381. 

Voornoemde Aleijdis beloofde aan voornoemde Hilla een lijfrente van 4 

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

Kerstmis, gaande uit al haar goederen. 

 

Dicta Aleijdis #cum tutore# promisit super habita et habenda se 

daturam et soluturam dicte Hille vitalem pensionem quatuor 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Hille et non ultra 

#mediatim# nativitatis Johannis et mediatim Domini et pro primo 

termino nativitatis Johannis proxime ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis et cum mortua fuerit etc. 

 

BP 1176 f 231r 18 ±ma 09-12-1381. 

Voornoemde Hilla ontlastte voornoemde Aleijdis van alle goederen, die 

Aleijdis of haar man Marcelius van Puppel ontvangen hebben van de 

goederen van voornoemde Hilla. 

 

Dicta Hilla quitam clamavit dictam Aleijdem ab omnibus bonis et 

rebus quas dicta Aleijdis seu Marcelius de Puppel eius maritus 

(dg: ex parte) de bonis rebus dicte Hille seu ex parte eiusdem 

Hille perceperunt seu levaverunt a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem. 

 

BP 1176 f 231r 19 do 12-12-1381. 

Henricus en Conegundis, kvw Johannes van Hees de oudere, verklaarden 

een erfdeling gemaakt te hebben van een hoeve, in Hees, naast het 

                         
98 Zie ← BP 1176 f 055v 05 do 11-03-1378 (1), verkoop van een deel in 

dit huis, erf en hofstad. 
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kerkhof. Voornoemde Henricus kreeg (1) een stuk land gnd Daams Kloot, 

naast Theodericus van der Runnen, (2) een stuk land naast de plaats 

gnd die Rijbos, naast Jacobus Stijnen soen, (3) een stuk land ter 

plaatse gnd Bredekens Kempen, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd dat Klein Haagske, (4) een stuk land ter plaatse gnd die Pas, 

naast erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (5) een stuk land gnd 

die Stelt, over de plaats gnd die Hege, naast erfgoed van de hertog 

en hertogin, (6) een stuk land achter de hofstad van Reijnkinus gnd 

Grieten soen, bij erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (7) een stuk 

land achter de plaats gnd die Berge, bij Willelmus gnd des Smeeds, 

(8) een stuk land aldaar, naast Godefridus gnd Hake, (9) een stuk 

land aldaar, naast de plaats gnd des Konings Straat, (10) een stuk 

land bij de weg gnd Kerkweg, naast Henricus Stephens {231v}, (11) een 

stuk land ter plaatse gnd Heerbueken, (12) de oostelijke helft van 

een stuk land gnd die Bogaard, (13) een stuk land, achter Henricus 

gnd Box, (14) de helft van een stuk land ter plaatse gnd Rotaart, te 

weten de helft richting de plaats gnd te Schoot, (15) de oostelijke 

helft van een stuk land gnd die Hegakker, (16) een stuk heideland met 

een stukje erfgoed gnd dat Venneke, ter plaatse gnd Rotaart, (17) een 

streep land ter plaatse gnd die Nieuwe Raakt, naast Henricus gnd 

Cort, (18) een streep land ter plaatse gnd die Oude Raakt, richting 

het oosten, (19) de westelijke helft van een stuk land ter plaatse 

gnd Kruisberg, (20) een stuk beemd gnd een geslag, ter plaatse gnd 

die Oude Bleken, richting het westen, (21) de westelijke helft van 

een stuk beemd gnd geslag, in een kamp gnd die Beirk Kamp, (22) een 

stuk beemd gnd een geslag, ter plaatse gnd die Oude Bleken, richting 

het westen, (23) de westelijke helft van een stuk beemd gnd geslag, 

in een kamp gnd die Grotelaarse Kamp, (24) een erfpacht van 1 zester 

rogge, uit 2 zester rogge, die kv Petrus gnd Duvel moeten leveren. 

 

Henricus et Conegundis liberi quondam Johannis de Hees senioris 

cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam fecisse 

de quodam manso ad ipsos spectante sito in parochia de Hees iuxta 

cymitherium ut dicebant mediante qua divisione pecia terre dicta 

Daems Cloet sita prope hereditatem Theoderici van der Runnen item 

pecia terre sita iuxta locum dictum die Rijebossche iuxta 

hereditatem Jacobi Stijnen soen item pecia terre sita in (dg: ca) 

loco dicto Bredekens Kempen tendens cum uno fine ad locum dictum 

dat Cleijn Haeghesken item pecia terre sita in loco dicto die Pas 

iuxta hereditatem mense sancti spiritus in Busco item pecia terre 

dicta die Stelt sita ultra locum dictum die Hege iuxta hereditatem 

domini nostri ducis et domine nostre ducisse Brabantie item pecia 

terre sita retro domistadium Reijnkini dicti Grieten soen #prope 

hereditatem sancti spiritus in Busco# item pecia terre sita retro 

locum dictum die Berge prope hereditatem Willelmi dicti des Smeeds 

item pecia terre sita ibidem iuxta hereditatem Godefridi dicti 

Hake item pecia terre sita ibidem iuxta locum dictum des Conincs 

Straet item pecia terre sita prope viam dictam Kercwech iuxta 

hereditatem Henrici Stephens 

 

1176 mf6 E 09 f.231v. 

 Quinta post conceptionis Marie: donderdag 12-12-1381. 

 Tercia post conceptionem: dinsdag 10-12-1381. 

 

BP 1176 f 231v 01 do 12-12-1381. 

item pecia terre sita in loco dicto Heerbueken item (dg: di) 

medietas pecie terre dicte die Boeghaert scilicet illa medietas 

que sita est versus oriens item pecia terre sita retro hereditatem 

Henrici dicti Box item medietas pecie terre site in loco dicto 

Roetaert videlicet illa medietas que sita est versus locum dictum 

te Scoet item medietas pecie terre dicte die Hegacker scilicet 
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illa medietas que sita est versus oriens item pecia terre 

mericalis cum particula hereditatis dicta dat Venneken sita in 

loco dicto Rotaert item strepa terre sita in loco dicto die Nu 

Raect (dg: int) iuxta hereditatem Henrici dicti Cort item strepa 

terre sita in loco dicto die Aude Raect versus oriens item 

medietas pecie terre site in loco dicto Cruijsberge videlicet illa 

medietas que sita est versus occidens item pecia prati dicta een 

geslach sita in loco dicto die Aude Bleken videlicet illa pecia 

que sita est versus occidens item medietas pecie prati dicte 

geslach site in campo dicto die (dg: Beij) Beircke Camp videlicet 

illa medietas que sita est versus occidens item (dg: here) pecia 

prati dicta een geslach sita in dicto loco die Aude Bleken vocato 

videlicet illa pecia prati que sita est versus ocidens item 

medietas pecie prati dicte geslach (dg: site in) site in campo 

dicto die Grotelaersche Camp scilicet illa medietas que sita est 

versus occidens ut dicebant dicto Henrico cesserunt (dg: in partem 

ut dicta Conegundis recognovit super quibus etc promittens ratam 

servare) item (dg: ?unus) hereditaria paccio unius sextarii 

siliginis de duobus sextariis siliginis quos liberi Petri dicti 

Duvel solvere tenentur ut dicebant dicto Henrico cesserunt in 

partem ut alia recognovit super etc promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Dicbier et Wijel datum quinta post conceptionis 

Marie. 

 

BP 1176 f 231v 02 do 12-12-1381. 

Voornoemde Conegundis dvw Johannes van Hees de oudere kreeg (1) een 

stuk land gnd die Gerst Kloot, achter Reijnkinus gnd Grieten soen, 

(2) een stuk land ter plaatse gnd die Mullaar, (3) een stuk land ter 

plaatse gnd die Pas, naast Aleijdis van Heelwijc, (4) een stuk land 

ter plaatse gnd die Pas, naast Johannes Campaerts soen, (5) een stuk 

land ter plaatse gnd Heerbueken, (6) een stuk land, met een eind 

strekkend aan erfgoed gnd Andries Brake, (7) een stuk land ter 

plaatse gnd dat Schootse Venneke, naast erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch, (8) een stuk land gnd die Kest?, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd die Landweer, (9) een stuk land naast de plaats gnd 

Veren Eefsen Kloot, (10) een stuk land naast Henricus zv Stephanus, 

(11) de westelijke helft van een stuk land gnd die Bogaard, (12) de 

helft van een stuk land ter plaatse gnd Roetaart, buiten de landweer, 

richting Hees, (13) de westelijke helft van een akker gnd Heggeakker, 

(14) een stuk land ter plaatse gnd dat Geer, (15) een streep land ter 

plaatse gnd die Oude Raakt, richting het westen, (16) een stuk beemd 

gnd een geslag, ter plaatse gnd die Oude Bleken, richting het oosten, 

(17) de oostelijke helft van een stuk land gnd een geslag, in een 

kamp gnd die Beirk Kamp, (18) de oostelijke helft van een stuk land 

ter plaatse gnd Ruisberg, (19) de oostelijke helft van een stuk beemd 

gnd geslag, ter plaatse gnd Grotelaarse Kamp, (20) een erfpacht van 1 

zester rogge, uit 2 zester rogge, die kv Petrus gnd Duvel jaarlijks 

leveren, (21) een erfpacht van 1½ cijnshoenderen, die voornoemde kvw 

Petrus Duvels jaarlijks moeten leveren. 

 

Et mediante eadem divisione pecia terre dicta die Gherst Cloet 

sita retro hereditatem Reijnkini dicti Grieten soen item pecia 

terre sita in loco dicto die Mullaer item pecia terre sita in loco 

dicto die Pas juxta hereditatem Aleijdis de Heelwijc item pecia 

terre sita in dicto loco die Pas vocato iuxta hereditatem Johannis 

Campaerts soen item pecia terre sita in loco dicto Heerbueken item 

pecia terre tendens cum uno fine ad hereditatem dictam Andries 

Brake item pecia terre sita in loco dicto dat Scoetsche Venneken 

iuxta hereditatem mense sancti spiritus in Busco item pecia terre 

dicta die Kest? tendens cum uno fine ad locum dictum die Landweer 

item pecia terre sita iuxta locum dictum Veren Eefsen Cloet item 
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pecia terre sita iuxta hereditatem Henrici filii Stephani item 

medietas pecie terre dicte die Boegaert videlicet illa medietas 

que sita est versus occidens item medietas pecie terre site (dg: 

supra) ad locum dictum Roetaert (dg: s) extra munimentum terre 

dicte landweer in latere versus Hees item medietas agri terre 

dicti Heggeacker scilicet illa medietas que sita versus occidens 

item pecia terre sita in loco dicto dat Gheer item strepa terre 

sita in loco dicto die Aude Raect versus occidens item pecia prati 

dicta een gheslach sita in loco dicto die Aude Bleken versus 

oriens item medietas pecie terre dicta een geslach site in campo 

dicto die Beirc Camp versus oriens item medietas pecie terre site 

in loco dicto Ruijsberch scilicet illa medietas que sita est 

versus oriens item medietas pecie prati dicti gheslach site in 

loco dicto Grotelaersche Camp scilicet illa medietas que sita est 

versus oriens (dg: ut dicebant) atque hereditaria paccio unius 

sextarii siliginis de duobus sextariis siliginis quos liberi Petri 

dicti Duvel annuatim solvere tenentur ut dicebant dicte Conegundi 

cesserunt in partem et erit totum ut supra. Testes datum supra. 

+ atque hereditaria paccio unius et dimidii pullorum censualium 

quem dicti liberi quondam Petri Duvels solvere tenentur annuatim 

ut dicebant. 

 

BP 1176 f 231v 03 di 10-12-1381. 

Hermannus gnd Eijcmans soen en Theodericus zvw Wolterus gnd Wellen 

Ysebout beloofden aan Woltherus zvw Wolterus van Os 21 oude schilden 

met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Hermannus dictus Eijcmans soen et Theodericus filius quondam 

Wolteri dicti Wellen Ysebout promiserunt Wolthero filio quondam 

Wolteri de Os XXI aude scilde ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes (dg: d) Zibertus et Wiel datum 3a post conceptionem. 

 

BP 1176 f 231v 04 di 10-12-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231v 05 di 10-12-1381. 

Johannes van Doerne snijder verkocht aan Egidius Scoerwegge zvw 

Willelmus Sticker een ledig erfgoed met gebouwen in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen het stenen huis gnd Rodenborg enerzijds en het erf van 

Margareta gnd Potters anderzijds, strekkend tot aan de Dieze, aan hem 

verkocht door Rodolphus zvw Johannes Donc. 

 

Johannes de Doerne sartor vacuam hereditatem sitam in Busco ad 

forum inter domum lapideam dictam communiter Rodenborch ex uno et 

inter aream Margarete dicte Potters ex alio tendentem ad aquam 

ibidem currentem dictam die Dieze simul cum edificiis in eadem 

consistentibus venditam sibi a Rodolpho filio quondam Johannis 

Donc prout in litteris hereditarie vendidit Egidio Scoerwegge (dg: 

supportavit cum dictis litteris et aliis) filio quondam Willelmi 

Sticker supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 231v 06 di 10-12-1381. 

Theodericus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 231v 07 di 10-12-1381. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde vekoper 161 oude schilden 

met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) en 100 oude schilden met 

Kerstmis daarna (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori C et LXI aude scilde #vel 

valorem# ad carnisprivium (dg: et C) proximum et centum aude 

scilde vel valorem ad nativitatis Domini deinceps sine sequentem 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 231v 08 di 10-12-1381. 

Hermannus gnd Eijcmans soen van Doerne verkocht aan Theodericus zvw 

Wellinus gnd Ysebout het deel, dat aan Jutta gnd Paeschdach dvw 

Henricus gnd Warmoes gekomen was na overlijden van haar tante 

Elisabeth gnd van Veen, in (1) een huis99 en erf in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Henricus gnd Goessen 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Cuper anderzijds, (2) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, die wijlen Elisabeth 

van Veen in Deurne beurt, welk deel voornoemde Hermannus verworven100 

had van voornoemde Jutta. 

 

Hermannus dictus Eijcmans soen de Doerne totam partem et omne jus 

Jutte dicte Paeschdach filie quondam Henrici dicti Warmoes de 

morte quondam Elisabeth dicte de (dg: Vee) Veen eius matertere 

jure successionis hereditarie advolutas in domo et area sita in 

Busco in vico Scrijniparorum inter hereditatem Henrici dicti 

Goessen ex uno et hereditatem Johannis dicti Cuper ex alio atque 

in hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Helmont quam dicta quondam Elisabeth de Veen annuatim 

habuit solvendam in parochia de Doerne quam partem et quod jus 

dictus Hermannus erga dictam Juttam acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Wellini dicti 

Ysebout supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Wiel 

datum ut supra. 

 

1176 mf6 E 10 f.232. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 12-12-1381. 

 anno LXXXI mensis decembris die XII: donderdag 12-12-1381. 

 

BP 1176 f 232r 01 do 12-12-1381. 

De broers Nicholaus en Rodolphus, kvw Nicholaus Wise, Franco zvw 

Henricus Croeke ev Anna, en Godefridus van Straten ev Goedeldis, dvw 

voornoemde Nicholaus Wise, maakten een erfdeling van goederen die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (1) een vleesbank in het vleeshuis in Den 

Bosch, die voornoemde wijlen Nicholaus Wise verworven had van 

Johannes gnd Veerdonc, (2) een huis en erf in Den Bosch, naast de 

huizinge van wijlen Engbertus Ludinc van den Dike, (3) de helft van 

een b-erfcijns van 6 pond geld, die Henricus gnd Groetleuwe betaalt, 

gaande uit erfgoederen op de plaats gnd Oeteren. Voornoemde Franco 

behoudt een n-erfcijns van 45 schelling, die hij bij deze deling uit 

voornoemd huis en erf krijgt. 

 

Nicholaus Rodolphus fratres liberi quondam Nicholai Wise Franco 

filius quondam Henrici Croeke maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Anne sue uxoris et Godefridus de Straten maritus et 

                         
99 Zie → BP 1179 p 213r 03 ma 23-01-1391, verkoop van ¼ deel in de 

helft van dit huis. 
100 Zie ← BP 1175 f 042r 15 do 27-01-1379, verkoop van dit deel. 
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tutor legitimus ut asserebat Goedeldis sue uxoris filiarum dicti 

quondam Nicholai Wise palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de bonis ipsis de morte parentum suorum 

successione hereditarie advolutis ut dicebant mediante qua 

divisione stallus (dg:quod f q fu) ?conventualiter dictus 

vleeschebanc situs in macello oppidi de Busco quem dictus quondam 

Nicholaus (dg: Veer) #Wise# erga Johannem dictum Veerdonc 

acquisiverat item domus et area sita in Busco iuxta mansionem 

quondam Engberti Ludinc van den Dike (dg: ut dicebant dicto 

Nicholao cess) atque medietas hereditarii census sex librarum 

monete quem Henricus dictus Groetleuwe solvere tenetur ex 

hereditatibus sitis super locum dictum Oetheren ut dicebant dicto 

Nicholao cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc salvo tamen dicto Franconi et sibi a dicta renunciacione 

reservata hereditario censu XLV solidorum quem in dicta domo et 

area solvendum obtinebit et qui census dicto Franco mediante eadem 

divisione cessit in partem ut dicebant promittentes ratam servare 

et si via juris evincetur dampna equaliter portabunt. Testes 

Dicbier et Hees datum quinta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 232r 02 do 12-12-1381. 

Voornoemde Rodolphus zvw Nicholaus Wise kreeg een huis en erf in Den 

Bosch, naast erfgoed van wijlen Johannes Eghens soen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Franco gnd Herinc anderzijds. Voornoemde 

Godefridus van Straten ev Goedeldis dvw Nicholaus Wise kreeg hieruit 

een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Et mediante eadem divisione domus et area sita in Busco iuxta 

hereditatem quondam Johannis Eghens soen ex uno et hereditatem 

Franconis dicti quondam Herinc ex alio ut dicebant dicto Rodolpho 

cessit in partem super quibus etc salvo et antedicto Godefrido et 

sibi a dicta renunciacione reservata in dicta domo et area 

hereditario censu sex librarum monete (dg: s) quem dictus 

Godefridus in eadem solvendum obtinebit hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis promittentes ut supra et erit totum ut 

supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232r 03 do 12-12-1381. 

Voornoemde Franco zvw Henricus Croeke ev Anna dvw voornoemde 

Nicholaus Wise kreeg (1) ½ morgen land ter plaatse gnd Wolfsdonk, (2) 

een n-erfcijns van 45 schelling geld, te betalen met Sint-Jan, gaande 

uit een huis en erf dat aan voornoemde Nicholaus zvw Nicholaus Wise 

ten deel viel, in Den Bosch, voor de woning van wijlen Engbertus 

Ludinc van den Dijk, (3) de helft van een b-erfcijns van 6 pond geld 

die Henricus Groetleuwe betaalt uit erfgoederen op de plaats gnd 

Oeteren. 

 

Et mediante eadem divisione dimidium juger terre situm in loco 

dicto Wolfsdonc item hereditarius census XLV solidorum monete 

solvendus hereditarie Johannis ex domo et area dicto Nicholao 

mediante eadem divisione in partem cessa sita in Busco (dg: i) 

ante domum habitationis quondam Engberti Ludinc de Aggere item 

(dg: he) medietas hereditarii census sex librarum monete quem 

censum Henricus Groetleuwe solvere tenetur ex hereditatibus supra 

locum dictum Oetheren (dg: item) ut dicebant dicto Franconi 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt promittens ratam servare 

et si via juris etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232r 04 do 12-12-1381. 

Voornoemde Godefridus van Straten ev Goedeldis dvw Nicholaus Wise 
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kreeg (1) een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met 

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

dat bij deze erfdeling gekomen is aan voornoemde Rodolphus zvw 

Nicholaus Wise, in Den Bosch, naast de plaats gnd Zile, tussen wijlen 

Johannes Eghens soen enerzijds en wijlen Franco Herinc anderzijds, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit erfgoederen van Sijmon gnd Coppen soen, in de dingbank van 

Herpen, (3) ½ morgen land, op die Lage Donk, (4) twee vleesbanken in 

Den Bosch in het vleeshuis, waarvan voornoemde wijlen Nicholaus Wise 

er een verworven had van Godefridus Heerkini en de andere van 

Johannes Pilter. 

 

Et mediante eadem divisione hereditarius census sex librarum 

monete solvendus hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo et area dicto Rodolpho mediante eadem divisione in partem 

cessa sita in Busco iuxta locum dictum Zile inter hereditatem 

quondam Johannis Eghens soen ex uno et hereditatem quondam 

Franconis Herinc ex alio item hereditarius census XL solidorum 

monete solvendus hereditarie Johannis ex hereditatibus Sijmonis 

dicti Coppen soen sitis in jurisdictione de Herpen item dimidium 

juger terre situm op die Leghe Donc item duo stalli dicti 

vleeschbancke siti in Busco in macello de quibus vero duobus 

stallis dictus quondam Nicholaus Wise unum erga Godefridum 

Heerkini et alium erga Johannem Pilter acquisiverat ut dicebant 

dicto Godefrido cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittens ratam servare et si via juris etc. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232r 05 do 12-12-1381. 

Nicholaus Wise droeg over aan Franco zvw Henricus Croeke een 

b-erfcijns van 3 pond 15 schelling geld, een helft te betalen met 

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

van wijlen Gerardus Cnode, in Den Bosch ter plaatse gnd Zile, tussen 

Johannes van der Diesen enerzijds en Johannes knecht van Ghevardus 

van Eijndoven anderzijds, aan hem verkocht door Ghibo gnd Herinc zvw 

voornoemde Gerardus Cnode. 

 

Nicholaus Wise hereditarium censum trium librarum et quindecim 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area quondam Gerardi Cnode sita in Busco ad 

locum dictum Zile inter hereditatem Johannis van der Diesen ex uno 

et hereditatem Johannis famuli Ghevardi de Eijndoven ex alio 

venditum sibi a Ghibone dicto Herinc filio dicti quondam Gerardi 

Cnode prout in litteris hereditarie supportavit Franconi filio 

quondam Henrici Croeke simul cum litteris et aliis promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 232r 06 do 12-12-1381. 

Everardus gnd Huet droeg over aan Johannes van Bladel 15 mud rogge, 

Bossche maat, aan hem beloofd door Walterus gnd Herbrechts soen van 

den Bredeacker, Henricus van der Bunsbeke en Johannes gnd van den 

Zande. 

 

Everardus dictus Huet quindecim modios siliginis mensure de Busco 

promissos sibi a Waltero dicto Herbrechts soen van den Bredeacker 

et Henrico van der (dg: Bunsbek) Bunsbeke et Johanne dicto van den 

Zande prout in litteris supportavit Johanni de Bladel cum litteris 

et jure. Testes Dicbier et Wiel datum quinta post conceptionem. 
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BP 1176 f 232r 07 do 12-12-1381. 

Johannes van Keent beloofde aan zijn zwager Johannes gnd die Jode 15 

oude schilden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen. 

 

Johannes de Keent promisit Johanni dicto die Jode suo sororio XV 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 232r 08 do 12-12-1381. 

De broers Henricus, Egidius en Johannes, kvw Johannes van der Hoeven, 

verkochten aan Johannes gnd Zelen soen ¾ deel in een streep land, in 

Helvoirt, naast de plaats gnd die Hogevonder, tussen Egidius 

Scoerwegge enerzijds en wijlen Ghisbertus gnd Hessels soen 

anderzijds, belast met 21 penning gemeen paijment en ¾ deel van 1 

Vlaamse groot. 

 

Solvit 3 plack. 

Henricus Egidius Johannes fratres liberi quondam Johannis van der 

Hoeven #tres quartas partes ad se spectantes in# strepa terre sita 

in parochia de Helvoert (dg: in) #iuxta# locum dictum die 

Hogevonder inter hereditatem Egidii Scoerwegge ex uno et inter 

hereditatem Ghisberti (dg: dicti) quondam dicti Hessels soen ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni dicto Zelen soen 

promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis 

XXI denariis communis pagamenti (dg: ex dictis tribus quartis 

partibus exinde p de jure solvendis) #atque# atque tribus (dg: 

tercias partes) quartis partibus unius grossi Flandrensis ex 

dictis tribus quartis partibus prius solvendis. Testes datum 

supra. (dg: .) 

 

BP 1176 f 232r 09 do 12-12-1381. 

(dg: Johannes gnd Matheus soen witlederbereider beloofde aan Wil). 

 

(dg: Johannes filius dictus Matheus soen parator corei albi 

promisit Wil). 

 

BP 1176 f 232r 10 do 12-12-1381. 

Willelmus van den Arennest beloofde aan Johannes gnd Matheus soen 

witlederbereider 49 Brabantse dobbel en 10 Dordrechtse plakken met 

Epiphanie aanstaande (ma 06-01-1382) te betalen. 

 

Willelmus van den Arennest promisit Johanni (dg: filio) dicto (dg: 

d) Matheus soen paratori coreorum alborum XLIX Brabant dobbel #seu 

valorem# et X Dordrecht placken ad epyphaniam proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232r 11 do 12-12-1381. 

(dg: Henricus Maechelini beloofde aan Amisius gnd Mijs zv Volcquinus 

gnd Mijs soen van Amersfoert 8 oude schilden met Lichtmis aanstaande 

(zo 02-02-1382) te betalen.) 

 

(dg: Henricus Maechelini promisit Amisio dicto Mijs filio 

Volcquini #dicti Mijs soen# de Amersfoert VIII aude scilde seu 

valorem ad purificationem proxime persolvenda. Testes datum 

supra.) 

 

BP 1176 f 232r 12 do 12-12-1381. 

Amisius gnd Mijs zv Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert droeg 

over aan Henricus Maechelini 21 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, 

aan hem beloofd door Godefridus gnd Buikens soen. 
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Amisius dictus Mijs filius Volcquini dicti Mijs soen de Amersfoert 

viginti unum denarios aureos communiter dobbel mottoen vocatos 

monete Filfordie promissos sibi a Godefrido dicto Buikens soen 

prout in litteris supportavit Henrico Maechelini cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232r 13 do 12-12-1381. 

Rutgherus zvw Johannes gnd Buerinc verkocht aan Elizabeth dvw 

Walterus van den Laer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in de parochies van Vught te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde verkoper, gelegen onder de parochies van 

Vught, belast met de onraad. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis dicti Buerinc hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Walteri van den Laer hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in parochiis de Vucht tradendam ex 

omnibus et singulis bonis dicti venditoris quocumque locorum infra 

parochias de Vucht consistentibus sive sitis ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem aliam exceptis onderibus dictis onraet 

annuatim exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232r 14 do 12-12-1381. 

En hij kan terugkopen binnen 4 jaar, ingaande heden, met 12 Brabantse 

dobbel en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Gheerwinus zvw Johannes 

gnd Buerinc, voornoemde schepenen, Ghisbertus zvw Gerardus Besselens 

soen en Henricus van Hees. 

 

Et poterit redimere infra quatuor annos proxime futuros post datum 

presentem cum XII Brabant dobbel seu cum valore et cum arrestadiis 

ut in forma. Actum in camera scriptorum presentibus Gheerwino 

filio Johannis quondam dicti Buerinc et dictis scabinis et 

Ghisberto filio quondam Gerardi Besselens soen et Henrico de Hees. 

Acta in camera scriptorum anno LXXXI mensis (dg: s) decembris die 

XII hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 232r 15 do 12-12-1381. 

Johannes gnd Koijllart ev Truda dvw Enghelberna gnd van den 

Bergheacker van Essche droeg over aan Johannes nzvw Luijtgardis dvw 

voornoemde Enghelberna alle goederen, die aan hem en voornoemde Truda 

gekomen waren na overlijden van Luijtgardis dvw voornoemde 

Enghelberna. 

 

Johannes dictus Koijllart maritus et tutor legitimus ut dicebat 

(dg: quondam) Trude sue uxoris filie quondam Enghelberne dicte van 

den Bergheacker de Essche (dg: omnes h) omnia en singula bona sibi 

(dg: de morte quondam) et dicte Trude sue uxori #de morte quondam 

Luijtgardis filie dicte quondam Enghelberne# successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio #naturali# quondam Luijtgardis filie 

dicti quondam Enghelberne promittens ratam servare (dg: testes 

datum supra) et obligationem ex parte sui deponere (dg: de). 

Testes datum supra. 

 

1176 mf6 E 11 f.232v. 

 in die Lucie: vrijdag 13-12-1381. 

 

BP 1176 f 232v 01 do 12-12-1381. 

Rodolphus gnd Bever zvw Henricus gnd Alarts soen droeg over aan 
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Aleijdis wv Petrus, tbv haar en kvw voornoemde Petrus en Aleijdis, 

een huis101 en erf van wijlen hr Theodericus Gheghel, in Den Bosch, in 

de Gorterstraat, tussen erfgoed van Elizabeth van Huesden enerzijds 

en erfgoed van Johannes gnd Vlasman anderzijds, aan hem verkocht door 

Petrus zvw Nijcholaus gnd Bever van Nijsterle. 

 

Rodolphus dictus Bever filius quondam Henrici dicti Alarts soen 

domum et aream quondam domini (dg: domini) Theoderici Gheghel 

sitam in Busco in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem 

Elizabeth de Huesden ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Vlasman ex alio (dg: s) venditam sibi a Petro filio quondam 

Nijcholai dicti Bever de Nijsterle prout in litteris hereditarie 

supportavit Aleijdi (dg: fi) relicte dicti quondam Petri ad opus 

sui et ad opus (dg: Nijcholai filii) #liberorum# dicti quondam 

Petri et Aleijdis predicte cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

dicta Aleijdis suum usufructum in premissis possidebit post 

eiusdem Aleijdis decessum ad dictos liberos (dg: Nijcho) eius 

?successione devolvendas. Testes Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 02 do 12-12-1381. 

Theodericus zvw Johannes gnd Bathen soen droeg over aan Arnoldus 

Stamelart van de Kelder een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een erfpacht van 10 

mud rogge, maat van Aarlebeek, die Lucas zvw Johannes van de Kelder 

beurde, gaande uit goederen die waren van voornoemde Johannes van de 

Kelder, in Aarlebeek, ter plaatse gnd Leeke, welke pacht van 1 mud 

voornoemde Theodericus verworven had van voornoemde Lucas. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Bathen soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam et deliberandam ex 

hereditaria paccione decem modiorum siliginis mensure de Arlebeke 

(dg: quos) quam Lucas filius quondam Johannis de Penu solvendam 

habuit de bonis que fuerant dicti Johannis de Penu sitis in 

parochia de Arlebeke ad locum dictum Leeke atque ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quam paccionem unius modii 

siliginis dictus Theodericus erga dictum Lucam acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Sta de Penu (dg: s) 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 03 do 12-12-1381. 

Johannes zvw Robbertus van Doerne en Leija dv Henricus Scilders gaven 

uit aan Ghibo van Kuijc zvw Gerardus van Kuijc (1) een stuk land in 

Oss, ter plaatse gnd die Vier Hoeven, tussen Goeswinus zvw Gheerlacus 

Cnode enerzijds en voornoemde Ghibo anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 25 schelling geld, met Sint-

Willibrordus te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Ghibo tot onderpand (2) ½ morgen land naast voornoemd stuk land. 

 

Solvit 3 plack et dimidium. 

Johannes filius quondam Robberti de (dg: dw Os) Doerne et Le-(dg: 

ij)-ija filia Henrici Scilders cum tutore peciam terre (dg: sit) 

sitam in parochia de Os in loco dicto die Vier Hoeven inter 

hereditatem Goeswini filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis de Kuijc filii quondam Gerardi de Kuijc ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditarium #censum# (dg: pactum) 

                         
101 Zie ← BP 1176 f 214v 10 do 01-08-1381, verkoop van een erfcijns 

die uit dit huis gaat. 
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dicto Ghiboni ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario 

censu XXV solidorum monete dando eis ab alio hereditarie in die 

beati Willibrordi ex premissa promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Ghibo dimidium iuger terre ad se spectans situm 

contigue iuxta dictam peciam terre ad (dg: im) pignus imposuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 04 do 12-12-1381. 

Willelmus van der Aelsfoert droeg over aan voornoemde Ghibo van Kuijc 

zvw Gerardus van Kuijc een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Ghibo van Kuijc zvw Gerardus van Kuijc beloofd had aan voornoemde 

Willelmus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 1 morgen land in 

Oss, ter plaatse gnd die Vier Hoeven, tussen Goeswinus zvw Gheerlacus 

Cnode enerzijds en Henricus gnd Baudekens soen anderzijds. 

 

Solvit 3 plack et dimidium. 

Willelmus van der Aelsfoert hereditarium censum XX solidorum 

monete quem (dg: Ghibers) Ghibo de Kuijc filius quondam Gerardi de 

Kuijc promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie 

Martini ex uno jugero terre sito in parochia de Os in loco dicto 

die Vier Hoeven inter hereditatem Goeswini filii quondam Gheerlaci 

Cnode ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Baudekens soen ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ghiboni (dg: 

promittens ratam) cum litteris et jure promittens ratam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 05 do 12-12-1381. 

Willelmus van der Aelsfoert verkocht aan Johannes gnd Wert 

schoenmaker van Os een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op 

Westerakker, tussen Theodericus gnd Hermans soen enerzijds en wijlen 

Theodericus van Steenre en Godefridus van Zanbeke anderzijds. 

 

Solvit 3 plack {voor BP 1176 f 232v 05, 06 en 07}. 

Willelmus van der Aelsfoert peciam terre sitam in parochia de Os 

in loco dicto op Westeracker inter hereditatem Theoderici dicti 

Hermans soen ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici de 

Steenre et Godefridi de Zanbeke ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni dicto Wert sutori de Os promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 06 do 12-12-1381. 

Voornoemde Willelmus van der Aelsfoert verkocht aan Johannes zv 

Marcelius gnd Zeel Delijen? soen van Os een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd op Oosterveld, tussen erfgoed van de kerk van Oss 

enerzijds en Happo gnd Hab gewantsnijder anderzijds. 

 

Dictus Willelmus peciam terre sitam in parochia de Os in loco 

dicto op Oestervelt inter hereditatem ecclesie de Os ex uno et 

inter hereditatem Happonis dicti Hab rasoris (dg: pannorum) 

pannorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

Marcelii dicti Zeel De[lij?]en soen de Os promittens warandiam et 

obligtionem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 07 do 12-12-1381. 

(dg: Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 10 Brabantse dobbel 

minus 12 plaken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1381) te betalen.) 

 

(dg: Dictus Willelmus Willelmus) dictus (dg: emptor promisit dicto 

emptori venditori X Brabant dobbel #minus XII placken# ad 
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nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra.) 

 

BP 1176 f 232v 08 do 12-12-1381. 

Voornoemde Willelmus van der Aelsfoert verkocht aan Henricus gnd 

Bruijn Aelwijns soen, tbv Johannes bv voornoemde Henricus Bruijn, een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd op het Westerveld, ter plaatse gnd 

Endenpoel, tussen erfgoed van de H.Geest van Oss enerzijds en 

Henricus gnd Reijmbouts soen van Ussen anderzijds. 

 

Dictus Willelmus peciam terre sitam in parochia de Os in loco 

dicto opt Westervelt in loco dicto Endenpoel inter hereditatem 

mense sancti spiritus de Os ex uno et inter hereditatem Henrici 

dicti Reijmbouts soen de Ussen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico dicto Bruijn (dg: filio quondam Aelwini) Aelwijns 

soen ad opus Johannis fratris (dg: f) eiusdem Henrici Bruijn 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 09 do 12-12-1381. 

(dg: Petrus zvw Andreas van Kildonc). 

 

(dg: Petrus filius quondam Andree de Kildonc). 

 

BP 1176 f 232v 10 do 12-12-1381. 

Arnoldus gnd van Boekel zvw Wolterus van Boekel verkocht aan Arnoldus 

zv Rodolphus van Merlaer en aan Henricus nzv voornoemde Rodolphus 

huis en erf van wijlen Georgius gnd Louwer, waarin wijlen Goeswinus 

gnd van Avenjoen woonde, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van 

Everardus gnd Scoenmaker enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Voet 

anderzijds, aan hem verkocht102 door Albertus handschoenmaker en diens 

vrouw Margareta dvw Georgius gnd Louwer. 

 

Arnoldus dictus de Boekel filius quondam Wolteri de Boekel domum 

et aream quondam Georgii dicti Louwer in qua Goeswinus dictus 

quondam de Avenjoen commorari sonsuevit sita in Busco ad (dg: vi) 

finem vici Hijnthamensis extra portam lapideam dictam Pijnappels 

Port inter hereditatem Everardi dicti Scoenmaker ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Voet ex alio venditam sibi ab Alberto 

cyrothecario et Margareta sua uxore filia quondam Georgii dicti 

Louwer prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio 

Rodolphi de Merlaer et Henrico filio naturali eiusdem Rodolphi 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 11 do 12-12-1381. 

Lambertus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 12 do 12-12-1381. 

Gerardus van Herlaer en zijn zwager Daniel van den Loeke beloofden 

aan Ghibo Kesselman 43 oude schilden met Sint-Philippus-en-Jacobus 

aanstaande (do 01-05-1382) te betalen. 

 

Gerardus de Herlaer et Daniel van den Loeke eius sororius 

promiserunt Ghiboni Kesselman XLIII aude scilde vel valorem ad 

festum Philippi et Jacobi proxime persolvenda. Testes Dicbier et 

                         
102 Zie ← BP 1176 f 218v 03 do 29-08-1381, verkoop van het huis. 
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Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 232v 13 do 12-12-1381. 

Mechtildis wv Willelmus Claes soen droeg over aan Johannes zv 

voornoemde Mechtildis alle schulden, die Laurencius Boijen 

verschuldigd was aan voornoemde wijlen Willelmus. 

 

Mechtildis relicta Willelmi Claes soen omnia debita que Laurencius 

Boijen dicto quondam Willelmo tenebatur ut dicebat legitime 

supportavit Johanni filio dicte Mechtildis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232v 14 do 12-12-1381. 

Johannes Matheus soen witlederhersteller maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 10 pond geld, die Jacobus Stephens soen 

aan hem moet betalen. 

 

Johannes Matheus soen reparator! albi corei hereditarium censum 

decem librarum monete quem Jacobus Stephens soen sibi solvere 

tenetur ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232v 15 vr 13-12-1381. 

Noudo gnd Ghijskens soen van Andel droeg over aan Jacobus Tijt de 

jongere (1) 50 oude schilden, aan hem beloofd door Godefridus Hacken 

en Berwoldus Berwout Meus soen van Dordrecht in zekere jaren te 

betalen, (2) 85 oude schilden103, aan hem beloofd104 door Theodericus 

Buc en Arnoldus Berwout de jongere, (3) 85 oude schilden, aan hem 

beloofd105 door Jacobus zvw Johannes nzvw Johannes Loze en zijn oom 

Jacobus Loze. 

 

Noudo dictus Ghijskens soen de Andel quinquaginta aude scilde 

promissa sibi a Godefrido Hacken et Berwoldus! dictus! Berwout Meus 

soen de (dg: Dord) Dordrecht ad certos annos persolvenda atque 

LXXXV aude scilde promissa sibi a Theoderico (dg: Boc) Buc et 

Arnoldo Berwout juniore item LXXXV aude scilde promissa sibi a 

Jacobo filio quondam Johannis filii naturalis quondam Johannis 

Loze et Jacobo Loze eius avunculo prout hec in litteris! Jacobo 

Tijt juniori cum litteris et jure. Testes Dicbier et Zibertus 

datum in die Lucie. 

 

BP 1176 f 232v 16 vr 13-12-1381. 

Henricus zvw Johannes gnd Spaenrebeen verkocht aan Erevardus gnd van 

den Kerchoeve rademaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een beemd gnd Snavels 

Abroek, in Erp, tussen Henricus Snavel enerzijds en Johannes zv Lucas 

gnd van Erpe anderzijds, (2) een beemd gnd die Noele, in Erp, tussen 

de tuin van kinderen gnd Barniers kijnder enerzijds en voornoemde 

Henricus Snavel anderzijds, reeds belast met 1 penning cijns. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Spaenrebeen hereditarie 

vendidit (dg: Arnoldo Erenvo) Erevardo dicto van den Kerchoeve 

rotifici hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Martini ex prato dicto Snavels Abroec 

sito in parochia de Erpe inter hereditatem Henrici Snavel ex uno 

et hereditatem Johannis filii Luce dicti de Erpe ex alio et ex 

                         
103 Zie → BP 1176 f 251v 10 ma 31-03-1382, verklaring dat ¼ deel van 

de schuld is betaald. 
104 Zie ← BP 1176 f 081c 02 za 11-12-1378, belofte van de 85 oude 

schilden, ¼ deel in elk van vier jaar met Sint-Martinus te betalen. 
105 Zie ← BP 1176 f 081c 01 vr 04-03-1379, belofte van de 85 oude 

schilden, ¼ deel in elk van vier jaar met Sint-Martinus te betalen. 
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prato dicto die Noele sito in dicta parochia (dg: retro or) inter 

ortum (dg: Bernierii) liberorum dictorum Barniers kijnder ex uno 

et hereditatem dicti Henrici Snavel ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere excepto I denario census 

prius solvendo promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes (dg: W) #Dicbier# et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232v 17 vr 13-12-1381. 

Arnoldus Huernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Huernken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232v 18 vr 13-12-1381. 

Johannes Smijt van Engelen en Johannes Zwartbroec de jongere 

beloofden aan Philippus Jozollo 20 oude Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382; 18+31+18=67 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Johannes Smijt de Engelen et Johannes Zwartbroec #junior# 

promiserunt Philippo Jozollo XX aude scilde Francie ad 

carnisprivium persolvenda pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 232v 19 vr 13-12-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

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

Primus servabit alium indempnem. 

 

1176 mf6 E 12 f.233. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1381. 

 

BP 1176 f 233r 01 vr 13-12-1381. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwer droeg over aan Goessuinus 

Model van de Steenweg alle allodiale goederen en cijnsgoederen van 

wijlen Arnoldus van Kessel, in Orthen en ter plaatse gnd Maalstram, 

belast met cijnzen en dijken. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwer omnia et singula 

bona allodialia et censualia (dg: sibi de morte quondam Arnoldi de 

Kess) quondam Arnoldi de Kessel quocumque locorum in parochia de 

Orthen et in loco dicto (dg: Maes) Maelstram situata ut dicebat 

hereditarie supportavit Goessuino Model de Lapidea Via promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et aggeribus 

(dg: et aq) ad premissa spectantibus et exinde solvendis. Testes 

Sta et Os datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 02 vr 13-12-1381. 

Voornoemde Goessuinus beloofde, op verband van voornoemde goederen, 

alle dijken en waterlaten die Arnoldus Bije van Kessel had liggen in 

Orthen en ter plaatse gnd Maalstram te onderhouden, zodat Arnoldus 

van Kessel zvw Johannes Louwer en zijn goederen daarvan geen schade 

ondervinden. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Goessuinus 

erfgoederen tot onderpand gelegen ter plaatse gnd Langdonk met de 

steenoven daarop. 

 

(dg: Dictus Go). Fiet notum ex premissis. Quo facto promisit 

dictus Goessuinus sub obligatione dictorum bonorum quod ipse omnes 

aggeres (dg: qus) et aqueductus quos Arnoldus Bije de Kessel 

habuit situatos in parochia de Orthen et in loco dicto Maelstram 

(dg: semper) taliter tenebit quod Arnoldo de Kessel filio quondam 

Johannis Louwer nec suis bonis nullum dampnum exinde eveniat et ad 
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maiorem securitatem premissorum dictus Goessuinus hereditates ad 

se spectantes sitas in loco dicto Langdonc cum lapificidia in (dg: 

ead) eisdem consistente et earum attinentiis pro conservacione et 

satisfactione premissorum ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 03 vr 13-12-1381. 

Philippus Jozollo als houder van de navolgende brief verklaarde dat 

Gerardus zvw Henricus gnd Os betaald heeft 16 oude schilden in 

afkorting van 26 oude schilden, die voornoemde Gerardus en Jacobus 

Rutten soen beloofd106 hadden aan voornoemde Philippus, tbv Thomas 

Asinarius en de zijnen of tbv de houder van de brief. Ter meerdere 

zekerheid droeg voornoemde Philippus voornoemde brief voor voornoemde 

16 schilden over. 

 

Philippus Jozollo tamquam lator litterarum infrascriptarum 

recognovit sibi Gerardum filium quondam Henrici dicti de Os 

persolvisse XVI aude scilde in abbreviationem XXVI aude scilde 

quos dictus Gerardus et Jacobus Rutten soen dicto Philippo ad opus 

Thome Asinarii et eius sociorum vel ad opus latoris litterarum 

scabinorum de Busco !prout in litteris et ad maiorem securitatem 

dictus Philippus dictas litteras pro predictis XVI scilde etc 

supportavit. Testes Sta et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233r 04 vr 13-12-1381. 

Willelmus Koc zvw Johannes Koc van Megen verkocht aan Boudewinus zvw 

Johannes van Zelant van Geffen en zijn vrouw Yda dvw Johannes 

Sneggelen een lijfrente van 4 oude schilden, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land in Megen, tussen Gerardus van Hemert 

enerzijds en Johannes van Duer anderzijds, (2) een tuin in Megen, 

tussen de oliemolen enerzijds en Heijla gnd Wellens dochter 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Willelmus Koc filius quondam Johannis Koc de Megen legitime 

vendidit Boudewino filio quondam Johannis de Zelant de Geffen et 

Yde sue uxori filie quondam Johannis Sneggelen vitalen pensionem 

IIIIor aude scilde seu valorem solvendam ad eorum vitam vel 

alterius eorum purificatione et pro primo ultra annum ex pecia 

terre sita in parochia de Megen inter hereditatem Gerardi de 

Hemert ex uno et hereditatem Johannis de Duer ex alio atque ex 

orto sito in parochia predicta inter molendinum olei ex uno et 

hereditatem Heijle dicte Wellens dochter ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

sufficientem et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit 

scilicet cum ambo etc. Testes Os et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 05 vr 13-12-1381. 

Rodolphus Bever als procurator van het leprozenhuis gnd Eikendonk 

verhuurde aan Willelmus zvw Willelmus van Loen en aan Rodolphus gnd 

Bubbe een erfgoed gnd een vierdeel, in Nuland, tussen Gerardus Kepken 

enerzijds en Johannes zvw Daniel gnd van den Heijden anderzijds, met 

een eind strekkend aan de Hoevedijk en met het andere eind aan een 

gemene weg, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (ma 11-11-1381), per jaar voor 27 pond met Sint-Martinus te 

betalen. Voornoemde Willelmus en Rodolphus Bubbe zullen de dijken, 

sloten en sluizen van dit erfgoed onderhouden. De laatste 2 jaar van 

de 6 jaar zullen ze het erfgoed niet bezaaien. Een brief voor het 

leprozenhuis. 

 

                         
106 Zie ← BP 1176 f 214bisv 07 di 06-08-1381, belofte van 26 Franse 

schilden. 
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(dg: Jo) Rodolphus Bever tamquam procurator domus leprosorum dicte 

Eijendonc cum consensu et voluntate proviosorum eiusdem domus ut 

dicebat quandam hereditatem ad dictam domum spectantem dictam een 

vierdeel sitam in parochia de Nuwelant inter hereditatem Gerardi 

Kepken ex uno et hereditatem Johannis filii Danielis dicti quondam 

van den Heijden ex alio tendentem cum uno fine ad aggerem dictum 

die Hoevedike et cum reliquo fine ad communem platheam ut dicebat 

(dg: d) locavit Willelmo filio quondam Willelmi de Loen (dg: ad) 

et Rodolpho dicto Bubbe ad eisdem ad spacium sex annorum a festo 

Martini proxime ?preterito subsequentium possidendam pro XXVII 

libris monete dandis dicte domui ab aliis Martini promittens ex 

parte et nomine dicte domus warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: tali) et alii repromiserunt (dg: super 

et cum eis) super omnia ex premissis et super omnia tali 

condicione quod ipsi Willelmus Rodolphus Bubbe aggeres et fossata 

slusas ad dictam hereditatem de jure spectantes sub eorum custibus 

et expensis et absque custibus dicte domus conservabunt et quod 

ipsi duobus ultimis annis dictorum sex annorum dictas hereditates 

non seminabunt. Testes Dicbier et Willelmus datum supra. Et erit 

una littera quam habebit domus. 

 

BP 1176 f 233r 06 vr 13-12-1381. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Henricus van den Hoernoc, 

verkochten aan Elisabeth wv Everardus van den Water, tbv haar en kv 

haar en voornoemde wijlen Everardus, een erfpacht van 1 mud rogge, 

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

(do 25-12-1382), gaande uit een stuk land gnd die Venakker, in Gestel 

bij Herlaer, tussen Haanwijk en Rumel, tussen Albertus Mutsaert 

enerzijds en Johannes van der Poeldonc anderzijds. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Henrici van den 

Hoernoc hereditarie vendiderunt Elisabeth relicte quondam Everardi 

van den Water ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa et dicto 

quondam Everardo genitorum hereditariam paccionem unius modiorum-

#dii# siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex pecia terre dicta 

die Venacker sita in parochia de Gestel prope Herlaer (dg: in 

loco) inter Haenwijc et Rumel inter hereditatem Alberti Mutsaert 

ex uno et hereditatem Johannis van der Poeldonc ex alio ut 

dicebant promittentes warandiam et aliam obligationem deponere et 

promiserunt super habita et acquirenda sufficientem facere. Testes 

Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 07 vr 13-12-1381. 

Everardus bv Boudewinus gnd Art Ghenen soen droeg over aan Gerardus 

gnd Hadewigen soen ½ bunder beemd met gebouwen, gelegen op die 

Dungen, aan hem overgedragen107,108 door zijn broer, voornoemde 

Boudewinus. 

 

Solvit VI plack. {Voor BP 1176 f 233r 07 en 08}. 

Everardus frater Boudewini dicti Art Ghenen soen dimidium bonarium 

prati situm super locum dictum op die Dungen supportatum sibi a 

dicto Boudewino suo fratre prout in litteris hereditarie 

supportavit #cum edificiis# Gerardo dicto Hadewigen soen cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Wiel et Hees datum ut supra. 

 

                         
107 Zie ← BP 1176 f 218r 02 do 29-08-1381, overdracht door Boudewinus. 
108 Zie → BP 1176 f 233r 09 vr 13-12-1381, vestiging van een erfcijns 

op kennelijk deze ½ bunder beemd. 
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BP 1176 f 233r 08 vr 13-12-1381. 

Jacobus zv Arnoldus gnd Ghenen soen deed tbv voornoemde Gerardus 

Hadewigen afstand van voornoemde ½ bunder. 

 

Jacobus filius Arnoldi dicti Ghenen soen super dicto dimidio 

bonario ad opus dicti Gerardi Hadewigen hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 09 vr 13-12-1381. 

Gerardus gnd Hadewigen soen beloofde aan Everardus zv Arnoldus Ghenen 

soen een n-erfcijns109 van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar, gaande uit ½ bunder beemd110 op die Dungen, 

tussen Boudewinus zv voornoemde Arnoldus Ghenen soen enerzijds en een 

weg gnd die Yvenlaarse Straat anderzijds, en uit de gebouwen. 

 

Solvit 3 plack. 

Gerardus dictus Hadewigen soen promisit se daturum Everardo filio 

Arnoldi Ghenen soen hereditarium censum (dg: IIIIor) quatuor 

librarum monete hereditarie purificatione et (dg: pro) primo ultra 

annum ex dimidio bonario prati sito op die Dungen inter 

hereditatem Boudewini filii dicti Arnoldi Ghenen soen ex uno et 

inter platheam dictam die Yvelaersche Straet ex alio et ex eius 

edificiis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233r 10 vr 13-12-1381. 

Everardus zv Arnoldus Ghenen soen gaf uit aan zijn broer Boudewinus 

een zesterzaad land op die Donk, onder de vrijdom van Den Bosch, 

beiderzijds tussen Jacobus zv voornoemde Arnoldus; de uitgifte 

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

betalen, voor het eerst over een jaar (do 25-12-1382). 

 

Everardus solvit 3 plack. 

Boudewinus solvit 3 plack. 

Everardus filius Arnoldi Ghenen soen sextariatam terre sitam op 

die Donc infra libertatem inter hereditatem Jacobi filii dicti 

Arnoldi ex utroque latere ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Boudewino suo fratri ab eodem pro hereditario censu XL solidorum 

monete dando dicto Everardo ab altero in nativitatis Domini et pro 

primo ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 11 vr 13-12-1381. 
Vergelijk: Zie GAH GZG regest 156, inv.nr. 3706, 13-12-1381. 

Nicholaus Louwer droeg over aan Elisabeth wv Johannes Korf alle 

goederen van Cristianus van Zonne de jongere, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Elisabeth. 

 

Nicholaus Louwer omnia bona Cristiani de Zonne junioris vendita 

sibi ab Elisabeth relicta quondam Johannis Korf per judicem 

mediante sententia scabinorum prout in litteris hereditarie 

supportavit dicte Elisabeth cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Zibertus et 

Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 233r 12 za 14-12-1381. 

Daniel van Vlierden zvw Johannes van Vlierden beloofde aan Albertus 

                         
109 Zie → BP 1177 f 307v 08 vr 29-06-1386, overdracht (aflossing) van 

de cijns. 
110 Zie ← BP 1176 f 233r 07 vr 13-12-1381, overdracht van kennelijk 

deze ½ bunder beemd. 
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Boc van Lit, gedurende 6 jaar, elk jaar met Kerstmis, 9 oude schilden 

te betalen. 

 

Daniel de Vlierden filius quondam Johannis de Vlierden promisit 

super omnia Alberto Boc de Lit ad spacium sex annorum proxime 

futurorum anno quolibet (dg: s) novem aude scilde in festo 

nativitatis Domini persolvenda et pro primo a nativitatis Domini 

proxime ultra annum. Testes Dicbier et Wiel datum in crastino 

Lucie. 

 

1176 mf6 E 13 f.233v. 

 in crastino Lucie: zaterdag 14-12-1381. 

 Dominica post Lucie: zondag 15-12-1381. 

 Secunda post Lucie: maandag 16-12-1381. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 17-12-1381. 

 

BP 1176 f 233v 01 za 14-12-1381. 

Voornoemde Albertus Boc verhuurde aan voornoemde Daniel van Vlierden 

een kamp dat was van wijlen Willelmus van Beest en dat nu aan hem 

behoort, 3 morgen groot, in Lith, ter plaatse gnd Litherbroek, voor 

een periode van 6 jaar, ingaande heden. 

 

Albertus Boc predictus campum quendam qui fuerat quondam Willelmi 

de Beest nunc ad se spectantem tria jugera terre continentem situm 

in parochia de Lijt in loco dicto Lijtterbroec ut dicebat locavit 

dicto Danieli de Vlierden ab eodem ad spacium sex annorum a data 

presentium sine medio sequentium possidendum promittens warandiam 

ita quod suum manipulum et obligationem deponere. Testes Dicbier 

et Wiel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1176 f 233v 02 za 14-12-1381. 

Henricus van Gheffen zvw Willelmus van Geffen gaf uit aan Henricus 

gnd Meijnen soen een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Judocus van Vucht enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van Hoelt de jongere anderzijds, strekkend van de gemene 

weg tot aan erfgoed van voornoemde Willelmus van Hoelt; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 4 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan. 

 

Henricus de Gheffen #filius quondam Willelmi de Geffen# (dg: 

domistadium situm in Busco) domum et aream sitam in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Judoci de Vucht ex uno 

et hereditatem Willelmi de Hoelt (dg: ex a) junioris ex alio 

tendentem a plathea communi ad hereditatem dicti Willelmi de Hoelt 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico (dg: filio) dicto 

Meijnen soen ab eodem hereditarie possidendam pro censu ducis inde 

solvendo et pro hereditario censu IIIIor librarum monete dando 

Henrico ab altero mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ... premissa. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 03 za 14-12-1381. 

Henricus van Gheffen zvw Willelmus van Gheffen verkocht aan Henricus 

gnd Meijnen soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Willelmus 

van Hoelt hem beloofd111 had, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis112 en erf in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen het huis en erf waarin voornoemde 

                         
111 Zie ← BP 1176 f 101v 12 za 11-02-1380, uitgifte voor de erfcijns. 
112 Zie → BP 1176 f 284r 07 za 22-11-1382, verkoop van de onderpanden. 
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Henricus woont enerzijds en erfgoed van Theodericus van Spoerdonc 

anderzijds, welk eerstgenoemd huis en erf eertijds waren van Johannes 

Bisscop, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan een gemene 

sloot, (2) de helft van een tuin over voornoemde sloot, tussen 

erfgoed van Johannes van Loen enerzijds en erfgoed van Judocus van 

Vucht, (3) een weg in de andere helft van de tuin. 

 

Henricus de Gheffen filius quondam Willelmi de Gheffen 

hereditarium censum XL solidorum monete quem Willelmus de Hoelt 

sibi dare et solvere promiserat anno quolibet hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in 

aggere vici Vuchtensis ex domo et area in quibus dictus Henricus 

moratur ex uno et hereditatem Theoderici de Spoerdonc ex alio que 

domus et area primodicta fuerant (dg: quond) dudum Johannis 

Bisscop tendentem a communi plathea retrorsum ad quoddam commune 

fossatum atque ex medietate orti siti ibidem ultra dictum fossatum 

inter hereditatem Johannis de Loen ex uno et hereditatem Judoci de 

Vucht ex alio atque ex quadam via in reliqua medietate dicti orti 

prout in litteris hereditaie vendidit Henrico dicto Meijnen soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 04 zo 15-12-1381. 

Arnoldus Stamelaert van de Kelder beloofde aan hr Willelmus van Aa 

ridder, tbv hem en zijn vader Goessuinus, 100 oude Franse schilden 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelaert de Penu promisit domino Willelmo de Aa militi 

(dg: C acuta Franci) ad opus sui et ad opus Goessuini sui patris 

vel ad opus alterius eorundem C aude scilde Francie vel valorem in 

auro (dg: ad) a nativitatis Domini proxime ultra annum 

persolvenda. Testes Zibertus et Wiel datum dominica post Lucie. 

 

BP 1176 f 233v 05 zo 15-12-1381. 

Gerardus zvw hr Gerardus van Aa ridder beloofde aan voornoemde hr 

Willelmus van Aa ridder, tbv hem en zijn vader Goessuinus, 100 oude 

Franse schilden met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Gerardus filius quondam domini Gerardi de Aa militis promisit 

dicto domino Willelmo ad opus (dg: Go) sui et ad opus dicti 

Goessuini ut supra C scuta ut supra. Testes datum [supra]. 

 

BP 1176 f 233v 06 zo 15-12-1381. 

Willelmus Coptiten beloofde aan voornoemde hr Willelmus van Aa 

ridder, tbv hem en zijn vader Goessuinus, 100 oude Franse schilden 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Willelmus Coptiten promisit eodem modo C scuta ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 233v 07 zo 15-12-1381. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofde aan voornoemde hr Willelmus 

van Aa ridder, tbv hem en zijn vader Goessuinus, 100 oude Franse 

schilden met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle promisit ut supra C scu... ut 

supra persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 08 zo 15-12-1381. 

Arnoldus Veer beloofde aan voornoemde hr Willelmus van Aa ridder, tbv 
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hem en zijn vader Goessuinus, 100 oude Franse schilden met Kerstmis 

over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Veer promisit eodem modo C scuta ad dictum terminum 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 09 zo 15-12-1381. 

Woltherus van Erpe beloofde aan voornoemde hr Willelmus van Aa 

ridder, tbv hem en zijn vader Goessuinus, 100 oude Franse schilden 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Woltherus de Erpe promisit eodem modo C scuta ad dictum terminum 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 10 zo 15-12-1381. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Gerardus van Eijcke 11 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Johannes de Os tinctor promisit Gerardo de Eijcke XI aude scilde 

ad pasca proxime persolvenda. Testes Zibertus et Wijel datum 

dominica post Lucie. 

 

BP 1176 f 233v 11 ma 16-12-1381. 

Goessuinus Model zvw Bernardus van Loen en Johannes Smijt van Engelen 

beloofden aan Philippus Jozollo 36 oude schilden met Vastenavond (di 

18-02-1382; 15+31+18=64 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Goessuinus Model filius quondam Bernardi de Loen et Johannes Smijt 

de Engelen promiserunt Philippo Jozollo XXX#VI# aude scilde ad 

carnisprivium persolvenda pena III. Testes Zibertus et Hees datum 

secunda post Lucie. 

 

BP 1176 f 233v 12 ma 16-12-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 233v 13 di 17-12-1381. 

Henricus van Amstel zv Ghisbertus Bastaert van Amstel droeg over aan 

Hermannus zv Ghibo Greve alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van Godefridus Grieten soen en zijn vrouw Yda, 

grootouders van eerstgenoemde Henricus, gelegen in de villa van Lith 

en Lithoijen. 

 

OX. Solvit totum. 

Henricus de Amstel filius Ghisberti Bastaert de Amstel omnes 

hereditates sibi de morte quondam Godefridi Grieten soen et Yde 

eius uxoris avi et avie primodicti Henrici successione hereditarie 

advolutas et quocumque locorum in (dg: locis dictis) #villis de# 

Lijt et #de# Littoijen sitas ut dicebat hereditarie supportavit 

Hermanno filio Ghibonis Greve promittens (dg: warandiam) et 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et 

Wiel datum tercia post Lucie. 

 

BP 1176 f 233v 14 di 17-12-1381. 

Johannes van Amstel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Amstel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 233v 15 di 17-12-1381. 

Arnoldus Hoesch, Henricus van Lent, Bernardus Greve en Gerardus zvw 

Johannes van Tefelen beloofden aan voornoemde Henricus van Amstel 75 

oude schilden113 met Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-03-1382) te 

betalen. 

 

Arnoldus Hoesch Henricus de Lent Bernardus Greve Gerardus filius 

quondam Iohannis de Tefelen promiserunt dicto Henrico de Amstel 

LXXV aude scilde vel valorem ad letare Jherusalem proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 233v 16 di 17-12-1381. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven, Gerardus van Zidewijnden 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven, Bruijstinus 

Palart en Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofden aan Yudocus 

gnd Yoest Bruijstens soen 23½ oude schild minus 4 plakmeeuwen met 

Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven Gerardus de 

Zidewijnden et Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac 

de Broechoven (dg: promiserunt) Bruijstinus Palart et Godefridus 

filius quondam Andree de Berlikem promiserunt (dg: Yoes) Yudoco 

dicto Yoest Bruijstens soen XXIII et dimidium aude scilt minus 

IIII placmeuwen seu valorem ad carnisprivium proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 233v 17 di 17-12-1381. 

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan Johannes van den Berge van 

Dommellen 42 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle promisit Johanni van den Berge de 

Dommellen XLII aude scilde Francie vel Flandrie vel valorem ad 

pascha proxime persolvenda. Testes (dg: He) Wijle et Hees datum 3a 

post Lucie. 

 

BP 1176 f 233v 18 di 17-12-1381. 

Jacobus Coptiten, Gerardus van Vladeracken en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Philippus Hondsnoeze alias gnd Jozollo 200 franken met 

Pasen aanstaande (zo 06-04-1382; 14+31+28+31+6=110 dgn) te betalen op 

straffe van 5. 

 

Jacobus Coptiten Gerardus de Vladeracken Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Hondsnoeze alias dicto Jozollo IIc francos ad 

pasca proxime pena V. Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 19 di 17-12-1381. 

Rodolphus van Breda verkocht aan zijn oom Johannes van Breda een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Mijchael van Breda enerzijds en erfgoed van Johannes 

Cnoep anderzijds, reeds belast met 3 pond voornoemd geld. 

 

Rodolphus de Breda hereditarie vendidit Johanni de Breda suo 

avunculo hereditarium censum (dg: XV) XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex domo et area sita in Busco in 

(dg: vico) aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Mijchaelis de 

Breda ex uno et hereditatem Johannis Cnoep ex alio ut dicebat 

                         
113 Zie → BP 1176 f 236v 09 vr 17-01-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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promittens warandiam et aliam obligationem (dg: ..) deponere 

exceptis III libris dicte monete prius inde solvendis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 20 di 17-12-1381. 

Petrus gnd die Scriver verkocht aan Willelmus zv Willelmus gnd 

Prochiaens de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed dat was van Gerardus gnd Pasteijbecker, nu 

Johannes gnd Zwartbroec enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

Pasteijbecker anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts 

tot aan erfgoed van Albertus Ketelaar, te weten de helft aan de kant 

van voornoemde Johannes Zwartbroec, aan voornoemde Petrus verkocht114 

door voornoemde Johannes Zwartbroec, deze helft belast115 met een 

b-erfcijns van 6 pond 3½ schelling geld. 

 

Solvit totum. Non ....... de ....... partium. 

Petrus dictus die Scriver medietatem domus et aree site in 

Buscoducis in vico ecclesie inter hereditatem que fuerat Gerardi 

dicti Pasteijbecker nunc ad Johannem dictum (dg: Swa) Zwartbroec 

spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Pasteijbecker ex alio tendentis a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Alberti cacabarii scilicet illam medietatem que sita 

est in latere versus hereditatem dicti Johannis Zwartbroec 

venditam dicto Petro a dicto Johanne (dg: S) Zwartbroec prout in 

litteris hereditarie vendidit Willelmo filio Willelmi dicti 

Prochiaens supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem (dg: ex p) deponere excepto 

hereditario censu sex librarum et III et dimidii solidorum monete 

ex dicta medietate solvendo atque condicione in dictis litteris 

contenta. Testes Os et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 233v 21 di 17-12-1381. 

Theodericus zv Ancelmus van Ghemert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius Ancelmi de Ghemert prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 233v 22 di 17-12-1381. 

Voornoemde koper en zijn broer Theodericus beloofden aan voornoemde 

verkoper 37½ Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

te betalen. 

 

Dictus emptor #et Theodericus eius frater# promisit dicto 

venditori XXXVII et dimidium (dg: aude scilde ad nat) Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf6 E 14 f.234. 

 Quinta post Lucie: donderdag 19-12-1381. 

 in vigilia Thome: vrijdag 20-12-1381. 

 in die Thome apostoli: zaterdag 21-12-1381. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 30-12-1381. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 31-12-1381. 

 in crastino circoncisionis Domini: donderdag 02-01-1382. 

 Sexta post circoncisionem: vrijdag 03-01-1382. 

 

                         
114 Zie ← BP 1176 f 098v 11 do 19-01-1380, verkoop van deze helft. 
115 Zie ← BP 1176 f 161v 14 do 03-01-1381, verkoop van een erfcijns 

van 40 schelling. 
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BP 1176 f 234r 01 do 19-12-1381. 

Theodericus Rover Uden soen verkocht aan Gerardus van Herlaer en 

diens zwager Daniel van den Loeken zijn eikenhout in een akker gnd 

Lambrechts Kamp van der Straten, in Nuland. 

 

Theodericus Rover Uden soen ligna quercina ad se spectantia 

consistentia in agro terre dicto Lambrechts Camp van der Straten 

qui ager situs est in parochia de Nuwelant ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo de Herlaer (dg: de Nuw) et Danieli van den Loeken 

suo sororio promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dicbier et Zibertus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1176 f 234r 02 do 19-12-1381. 

Voornoemde Gerardus en Daniel beloofden aan voornoemde Theodericus 

Rover 8 oude Franse schilden en 2 Hollandse plakken met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen en hetzelfde bedrag met 

Vastenavond daarop volgend (di 03-02-1383). 

 

(dg: dictus) Dicti Gerardus et Daniel promiserunt dicto Theoderico 

Rover VIII aude scilde #Francie vel valorem# et II placken Hollant 

ad Remigii proxime persolvendos et tantum in (dg: ?crast) 

carnisprivio deinceps sequente persolvendum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 234r 03 do 19-12-1381. 

Matheus Snoec verpachtte aan Johannes Kersmaker zv Johannes Kersmaker 

en Paulus zvw Theodericus Knaep (1) een huis, tuin en aangelegen 

akkerland in Rosmalen, tussen Johannes Colen soen enerzijds en 

eengemene weg anderzijds, (2) een kamp ter plaatse gnd die Hasselt, 

tussen een gemene weg enerzijds en een waterlaat anderzijds, (3) een 

kamp achter de molen gnd die Baseldonkse Molen, tussen voornoemde 

Matheus enerzijds en Jordanus van Roesmalen anderzijds, (4) een kamp 

in die Vliedert, tussen Johannes Hals enerzijds en erfgoed van 

ziekenhuis anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382), per jaar voor 6 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, en 7 dobbel van Vilvoorde met 

Kerstmis te betalen. In het vijfde jaar zullen ze de erfgoederen te 

pachters recht hebben. 

 

Matheus Snoec (dg: mansum terre dictum die Hoeve tot Enghele) 

domum ortum atque terram arabilem (dg: ad dcs) ipsis adiacentem 

sitos in parochia de Roesmalen inter hereditatem Johannis Colen 

soen ex uno et inter communem platheam ex alio atque campum terre 

situm in loco dicto die Hasselt inter (dg: hereditatem .) communem 

platheam ex uno et inter aqueductum ex alio item campum situm (dg: 

in Hijntham p) retro molendinum dictum die Baseldoncsche Molen 

inter hereditatem dicti Mathei ex uno et hereditatem Jordani de 

Roesmalen ex alio item campum situm in die Vliedert inter 

hereditatem Johannis Hals ex uno et hereditatem domus infirmorum 

ex alio ut dicebat dedit ad annuum pactum Johanni Kersmaker filio 

Johannis Kersmaker et Paulo filio quondam Theoderici Knaep ab 

eisdem ad spacium quatuor annorum a festo penthecostes proxime 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor pro sex 

modiis siliginis mensure de Busco dandis dicto Matheo ab aliis 

purificatione et pro primo ultra annum et pro septem dobbel 

Filfordie vel valorem dandis dicto Matheo nativitatis Domini et 

pro primo ultra annum ex premissis additis condicionibus quod ipsi 

dictas hereditates quinto anno (dg: .) tenebunt ad jus coloni et 

quod ipsi dictos domum et hereditates (dg: ad) ad jus coloni 

tenebunt promittens warandiam dicto ?non durante et alter 



Bosch’ Protocol jaar 1381 02. 

 

293 

repromisit super omnia. Testes datum supra. Detur. 

 

BP 1176 f 234r 04 do 19-12-1381. 

Hubertus van Gouberdingen en Mathias van Dordrecht beloofden aan 

Jacobus van der Braemsdonc 15 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 18-02-1382) te betalen. 

 

Hubertus de Gouberdingen et Mathias de Dordrecht promiserunt 

Jacobo van der Braemsdonc XV aude scilde vel valorem ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes Dicbier et Zibertus 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1176 f 234r 05 do 19-12-1381. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit] 1 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 234r 06 vr 20-12-1381. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Philippus Jozollo 340 pieter leuvens met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382; 11+31+2=44 dgn) te betalen op straffe van 

10. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles Gerardus de Aa et Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo IIIc et XL peters Lovanienses ad 

purificationem proxime pena X. Testes Sta et Zib datum in vigilia 

Thome. 

 

BP 1176 f 234r 07 vr 20-12-1381. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+ 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 234r 08 za 21-12-1381. 

Hr Arnoldus Rover ridder beloofde aan de secretaris, tbv hr Willelmus 

van Aa ridder en Goessuinus van Aa, 100 oude schilden met Kerstmis 

over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles promisit mihi ad opus domini Willelmi 

de Aa militis et Goessuini de Aa vel ad opus alterius eorum C 

scuta antiqua a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvenda. Testes Dicbier et Zibertus datum in die Thome 

apostoli. 

 

BP 1176 f 234r 09 za 21-12-1381. 

Johannes zvw Johannes van Gestel en Jacobus uter Oesterwijc beloofden 

aan de secretaris, tbv voornoemde hr Willelmus en Goessuinus, 100 

oude schilden met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Gestel et Jacobus uter 

Oesterwijc promiserunt mihi ad opus domini Willelmi et Goessuini 

predictorum vel alterius eorum C scuta antiqua a nativitatis 

Domini proxime ultra annum persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 234r 10 ma 30-12-1381. 

Willelmus zvw Albertus gnd Abe van Bucstel verkocht aan hr Willelmus 

Custer priester, tbv Elizabeth wv Henricus van Huculem zv Wijtmannus, 

een erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar, gaande uit de helft van een hoeve in Vught Sint-
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Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, welke hoeve was van wijlen 

Johannes van Woudrichem schoonvader van voornoemde verkoper, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Willelmus filius quondam Alberti (dg: de B) dicti Abe de Bucstel 

hereditarie vendidit domino Willelmo Custer presbitro ad opus 

Elizabeth relicte quondam Henrici de Huculem #filii Wijtmanni# 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra 

annum ex medietate cuiusdam mansi dicti venditoris siti in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert et ex 

attinentiis dicte medietatis singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et qui mansus cum suis 

attinentiis fuerat olim Johannis quondam de Woudrichem soceri 

dicti venditoris ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis et 

sufficientem facere. Testes Sta et Wiel datum (dg: sexta post nat) 

secunda post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 234r 11 di 31-12-1381. 

Matheus van Aelst en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus 

Jozollo 22 dobbel van Vilvoorde met Lichtmis aanstaande (zo 02-02-

1382; 31+2=33 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Matheus de Aelst et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo 

Iozollo XXII dobbel Filfordie ad purificationem proximam 

persolvendos pena II. Testes Dicbier et Zibertus datum feria 

tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 234r 12 di 31-12-1381. 

Johannes zv Arnoldus smid van Zomeren en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Philippus Jozollo 10 dobbel van Vilvoorde met Lichtmis 

aanstaande (zo 02-02-1382; 31+2=33 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes (dg: dictus) filius Arnoldi fabri de Zomeren et Gerardus 

de Berkel promiserunt Philippo Iozollo X dobbel Filfordie ad 

purificationem proxime pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 234r 13 do 02-01-1382. 

Marcelius van der Oe maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 73 oude schilden, gaande uit goederen van wijlen Willelmus van 

Beest. 

 

Marcelius van der Oe hereditarium censum LXXIII aude scilde quem 

se solvendum habere dicebat hereditarie ex bonis quondam Willelmi 

de Beest ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Os et Hees 

datum (dg: quinta post nativitatis Domini) in crastino 

circoncisionis Domini. 

 

BP 1176 f 234r 14 do 02-01-1382. 

Willelmus Kepken van Nuwelant beloofde aan Rijxkinus zv Arnoldus 

Mersman van Os, tbv mr Wolphardus van Ghiessen, 35 oude schilden en 

33 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Willelmus Kepken de Nuwelant promisit Rijxkino filio Arnoldi 

Mersman de Os ad opus magistri Wolphardi de Ghiessen XXXV aude 

scilde et XXXIII placken Hollant ad Johannis proximum persolvendos 

?testes. Testes (dg: Zib) et Dicbier et Zibertus datum supra. 
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BP 1176 f 234r 15 vr 03-01-1382. 

Jkvr Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc machtigde haar zoon 

Johannes haar cijnzen, pachten en tegoeden te manen en haar goederen 

te beheren. 

 

Domicella Gertrudis relicta quondam Gheerlaci de Keeldonc dedit 

Johanni suo filio potestatem monendi eius census pacciones credita 

quecumque et gubernandi eius bona universa quocumque etc ut in 

forma ad revocacionem. Testes Dicbier et Wiel datum sexta post 

circoncisionem. 

 

BP 1176 f 234r 16 vr 03-01-1382. 

Henricus van Geffen droeg over aan Gerardus gnd Metten soen de helft 

in ¼ deel, behorend aan wijlen Johannes gnd Noppe, in de Vughterdijk, 

om te onderhouden, met alle voorwaarden en verplichtingen en met het 

recht, behorend aan Henricus zvw voornoemde Johannes Noppe, in het 

geld voor het loon van het onderhoud, afgezonderd van het weggeld, 

welke helft aan hem verkocht was door voornoemde Henricus zvw 

Johannes Noppe. 

 

Henricus de Geffen medietatem in quarta parte ad Johannem dictum 

quondam Noppe spectante in aggere Vuchtensi videlicet dictam 

medietatem dicte quarte partis aggeris predicti tenendi aggerandi 

procurandi et conservandi cum omnibus suis attinentiis et cum 

omnibus et singulis condicionibus et obligationibus ad hoc 

appositis atque cum toto jure Henrico filio dicti quondam Iohannis 

Noppe competente in somma pecunie pro mercede operis huiusmodi 

recipienda ad hoc deputata de pecunia dicta wechghelt venditam 

sibi a dicto Henrico filio dicti quondam Johannis Noppe prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo dicto Metten soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare [et obligationem ex 

parte] sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 F 01 f.234v. 

 in crastino circumcisionis Domini: donderdag 02-01-1382. 

 Quinta post Agnetis: donderdag 23-01-1382. 

 Sabbato post circumcisionem Domini: zaterdag 04-01-1382. 

 Sexta post circonsicionem Domini: vrijdag 03-01-1382. 

 

BP 1176 f 234v 01 do 02-01-1382. 

Gerardus gnd Moelner zvw Gerardus Moelner verkocht aan Henricus 

Hadewigen een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden met Kerstmis in 

Den Bosch te betalen, gaande uit een stuk land, 8 hont groot, gnd die 

Geer, in Megen, ter plaatse gnd die Ham, tussen Aleidis van Os 

enerzijds en Zebertus gnd Ghijskens soen anderzijds. 

 

Gerardus dictus Moelner filius quondam Gerardi Moelner hereditarie 

vendidit Henrico Hadewigen hereditarium censum duorum aude scilde 

Francie vel valorem solvendum hereidtarie in festo nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex pecia terre #octo hont terre 

continente# dicta die Gheer sita in parochia de Megen (dg: inter 

here) in loco dicto die Ham inter hereditatem Aleidis de Os ex uno 

et hereditatem Zeberti dicti Ghijskens soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere tamquam de 

vero allodio promisit sufficientem facere. Testes Dicbier et Wiel 

datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1176 f 234v 02 do 02-01-1382. 

Johannes zvw Gheerlacus van Keeldonc vroeg aan zijn moeder jkvr 

Gertrudis om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de 
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kosten te mogen gaan van zijn moeder. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci de Keeldonc petiit a domicella 

Gertrude eius matre licenciam recedendi a domo convictu et 

expensis dicte sue matris et ipsa annuens (dg: ... ?et) dedit sibi 

licenciam a se emancip[andi] etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 234v 03 do 02-01-1382. 

Andreas Hoppenbrouwer van Kessel beloofde aan Willelmus Baliaert, 

gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis, 9 oude schilden te betalen. 

 

Andreas Hoppenbrouwer de Kessel promisit Willelmo Baliaert ad 

spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet IX aude 

scilde in nativitatis #Domini# persolvenda et pro primo 

nativitatis Domini proxime et sic deinceps. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 04 do 02-01-1382. 

Theodericus zv Andreas gnd Broechovens soen verkocht aan Otto zvw 

Gerardus Otten soen, tbv Elisabeth mv voornoemde Otto, een beemdje 

gnd dat Horstke, in Erp, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Yda 

Lucaes anderzijds. 

 

Theodericus filius Andree dicti Broechovens soen pratulum dictum 

dat Horstken situm in parochia de Erpe inter aquam dictam die Aa 

ex uno et hereditatem Yde Lucaes ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ottoni filio (dg: G) quondam Gerardi Otten soen ad opus 

Elisabeth matris dicti Ottonis promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 05 do 02-01-1382. 

Willelmus zv Hubertus van Volkel verkocht aan Jacobus van den Wege de 

helft van 2 kamers met ondergrond en bijbehorende hofstad, in de 

Windmolenbergse Straat, aan hem verkocht door Henricus Munro? zv 

Gobelinus trommelaar, met gebouwen. Verkoper behoudt hieruit een 

n-erfcijns van 4 pond geld, vandaag aan hem beloofd. 

 

Willelmus filius Huberti de Volkel medietatem duarum camerarum cum 

suis fundis atque domistadii vacui ad easdem spectantis sitarum in 

vico dicto Wijnmolenberchsche Straet venditas sibi ab Henrico 

Munro? filio Gobelini (dg: tympanis) tympanatoris #cum (dg: eis) 

eius edificiis# prout in litteris hereditarie vendidit Jacobo van 

den Wege supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: testes 

datum ut supra) salvo sibi hereditario censu IIII librarum monete 

quem obtinuit (dg: testes) eadem! solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 06 do 02-01-1382. 

Theodericus van den Culen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Culen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 234v 07 do 02-01-1382. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Willelmus een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde helft 

van de 2 kamers. 

 

Dictus Jacobus promisit se daturum dicto Willelmo hereditarium 

censum IIII librarum monete hereditarie domini ex dicta medietate 

dictarum duarum camerarum. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 234v 08 do 02-01-1382. 

Ghevardus Stummeken beloofde aan Godefridus van Bottel 45½ oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Ghevardus Stummeken promisit Godefrido de Bottel XLVJ aude scilde 

ad pasca proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 234v 09 do 02-01-1382. 

Arnoldus van Berze verkocht aan Johannes Monijns ketelaar een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Braak, in Hees, tussen 

erfgoed gnd die Schoot enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 

1 zesterzaad roggeland in Hees, ter plaatse gnd die Pas, tussen kv 

Wellinus van Berze enerzijds en Ghisella van Uden anderzijds, reeds 

belast met 1 penning cijns. 

 

Arnoldus de Berze hereditarie vendidit Johanni Monijns cacabario 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in nativitatis Domini et in Busco tradendam 

ex pecia terre dicta die Brake sita in parochia de Hees inter 

hereditatem dictam die Scoet ex uno et (dg: he) inter communem 

stegam ex alio atque ex sextariata terre siliginee sita in dicta 

parochia (dg: inter) in loco dicto die Pas inter hereditatem 

liberorum Wellini de Berze ex uno et hereditatem Ghiselle de Uden 

ex alio ut dicebat promittens warandiam questionem et aliam 

obligationem deponere excepto uno denario census inde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Zibertus et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 234v 10 do 02-01-1382. 

Godefridus van Zanbeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Zanbeke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 11 do 23-01-1382. 

Voornoemde koper droeg voornoemde pacht over aan Arnoldus zv Johannes 

van Uden, tbv hem en Nijcholaus bv voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus emptor dictam paccionem supportavit Arnoldo filio Johannis 

de Uden ad opus sui et opus Nijcholai fratris eius Arnoldi 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dicbier et Zibertus datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1176 f 234v 12 do 23-01-1382. 

Nicholaus Moelner ev Beatrix dvw Henricus Campen verkocht aan 

Godefridus zvw Arnoldus gnd Palke de helft116 in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Henricus, in Den Bosch, in de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Johannes van Beke zv Philippus enerzijds en 

erfgoed van Egidius gnd Zecker anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Egidius Zecker, deze helft belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 32 schelling 3 penning geld. 

 

Nota. 

Nicholaus Moelner (dg: medietatem ad se spectantem) maritus et 

tutor legitimus ut dicebat Beatricis sue uxoris filie quondam 

Henrici Campen medietatem ad se spectantem in domo et area dicti 

quondam Henrici sita in Busco in vico Huls inter hereditatem 

Johannis de Beke filii Philippi ex uno et inter hereditatem Egidii 

                         
116 Zie ← BP 1176 f 218v 11 ma 02-09-1381, erfdeling waarbij dit huis 

in twee helften wordt verdeeld. 
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dicti Zecker ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta (dg: hereditatem) dictam hereditatem dicti Egidii 

Zecker ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio quondam 

Arnoldi dicti Palke promittens warandiam et obligationem in dicta 

medietate existentem exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu XXXII solidorum et III denariorum monete ex (dg: -inde) 

dicta medietate de jure solvendis. Testes Zibertus et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 234v 13 do 23-01-1382. 

Petrus zv Everardus van Pettelaer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Petrus #filius Everardi# de Pettelaer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 14 do 23-01-1382. 

Willelmus zv Willelmus Loijer verkocht117 aan Johannes gnd Mesmaker 

wollenklerenwever (1) een hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Lambertus Campen enerzijds en erfgoed van 

Willelmus gnd Wijnter anderzijds, (2) een ledig erfgoed in Den Bosch, 

aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van voornoemde Lambertus 

Campe enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Kempen anderzijds, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Adam van Mierd. 

 

Willelmus filius Willelmi Loijer domistadium situm in Busco ad 

vicum dictum Boerde inter hereditatem Lamberti Campen et inter 

hereditatem Willelmi dicti Wijnter atque vacuam hereditatem sitam 

in Busco ad vicum dictum Aude Huls inter hereditatem Lamberti 

Campe predicti et inter hereditatem Theoderici dicti (dg: K) 

Kempen venditas sibi ab Adam de Mierd per judicem mediante 

sententia etc prout in litteris hereditarie vendidit Johanni dicto 

Mesmaker textori laneorum supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 15 do 23-01-1382. 

Willelmus zv Willelmus Loijer de jongere droeg over aan Johannes 

Mesmaker wollenklerenwever een b-erfcijns118 van 20 schelling geld, 

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

gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Johannes van Lijt enerzijds en erfgoed van 

Lambertus gnd Campe anderzijds, (2) een erfpacht van 5 lopen rogge, 

maat van Oirschot, die Theodericus gnd Hoghe Neve aan Egidius zvw 

Henricus gnd Leijdecker met Kerstmis levert, gaande uit erfgoederen 

in Oirschot; voornoemde Willelmus Loijer had voornoemde cijns 

verworven van voornoemde Egidius. 

 

Willelmus filius Willelmi Loijer junioris hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini de domo et area sita in Buscoducis ad vicum 

dictum Buerde inter hereditatem Johannis de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Lamberti dicti Campe ex alio atque ex hereditaria 

paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam 

Theodericus dictus Hoghe Neve Egidio filio quondam Henrici dicti 

Leijdecker solvere tenetur hereditarie nativitatis Domini ex 

                         
117 Zie ← BP 1176 f 214bisv 22 ±do 08-08-1381, zelfde contract van 

overdracht, maar zonder testes of datum. 
118 Zie → BP 1180 p 393r 02 do 13-01-1396 (3), verkoop van deze 

erfcijns (niet afgewerkte contract). 
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quibusdam hereditatibus sitis in Oerscot quem censum dictus 

Willelmus Loijer erga dictum Egidium acquisiverat prout in 

litteris #et quem censum nunc ad se spectare dicebat# hereditarie 

supportavit Johanni Mesmaker textori laneorum cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 16 do 23-01-1382. 

Voornoemde Johannes Mesmaker en Gerardus gnd Machiels soen beloofden 

aan voornoemde Willelmus verkoper 21 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan over een jaar (wo 24-06-

1383) te betalen. 

 

Dictus Johannes Mesmaker et Gerardus dictus Machiels soen 

promiserunt dicto Willelmo venditori XXI licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato (dg: ad) a nativitatis 

Johannis proxime ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 17 do 23-01-1382. 

Ghevardus van Eijndoven verhuurde aan Andreas Verkenman 2 kampen ter 

plaatse gnd Yecscot, (dg: waarvan een gnd die Weide Hoeve, 44), 

tussen Arnoldus zv voornoemde Ghevardus enerzijds en Arnoldus Vere 

anderzijds, voor een periode van 2 jaar. 

 

Ghevardus de Eijndoven duos campos sitos in loco dicto (dg: 

Yeysti) Yecscot (dg: quorum unus dictus die Weijde Hoeve XLIIII) 

inter hereditatem Arnoldi filii dicti Ghevardi ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Vere ex alio ut dicebat locavit Andree 

Verkenman ab eodem ad spacium duorum annorum datam presentem medio 

sequentium possidendos promittens warandiam adversus omnes qui 

dictos campos in jure impetere velint. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 234v 18 za 04-01-1382. 

Willelmus Hondertmarcke maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een kamp, 4 morgen groot, in Meerwijk, welke pacht hij 

verworven had van Goessuinus Cnode zvw Eufemija Posteels. 

 

Willelmus Hondertmarcke hereditariam (dg: per) paccionem duorum 

modiorum siliginsi mensure de Busco solvendam (dg: hereditariam 

pa) hereditarie purificatione ex campo IIIIor jugera terre 

continente sito in parochia de Merewijc quam paccionem ipse erga 

Goessuinum Cnode filium quondam Eufemije Posteels acquiserat prout 

in litteris monuit de (dg: tribus annis testes) tribus annis. 

Testes Aggere? et Wiel datum sabbato post (dg: nativitatis Domini) 

circumcisionem Domini. 

 

BP 1176 f 234v 19 vr 03-01-1382. 

Snellardus gnd Snellaert van Ymerle, Amisius gnd Mijs van Ymerle en 

Johannes van Eijke de oudere beloofden aan Philippus Jozollo 56 oude 

Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382; 28+28+31+6=93 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Snellardus dictus Snellaert de Ymerle (dg: Amis) Amisius dictus 

Mijs de Ymerle et Johannes de Eijke senior promiserunt Philippo 

Iozollo LVI aude scilde Francie ad pasca proxime pena V. Testes 

(dg: Sta) Dicbier et W datum (dg: supra datum) sexta post (dg: 

nat) circonsicionem Domini. 
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BP 1176 f 234v 20 vr 03-01-1382. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: Primus servabit a) Duo primi servabunt tercium indempnem. 

Testes datum supra. 

 

 


