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1176 mf6 F 02 f.235. 

 Sexta post circoncisionis: vrijdag 03-01-1382. 

 Sabbato post circoncisionis: zaterdag 04-01-1382. 

 Quinta post epyphaniam: donderdag 09-01-1382. 

 in crastino epyphanie: dinsdag 07-01-1382. 

 Sexta post epyphaniam: vrijdag 10-01-1382. 

 

BP 1176 f 235r 01 ±vr 03-01-1382. 

(dg: Emondus van Zoelen: een hoeve gnd ten Heuvel, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best met toebehoren). 

 

(dg: Emondus de Zoelen mansum suum dictum ten Hoevel situm in 

parochia de Best de Oerscot ad locum dictum Best cum suis 

attinentiis). 

 

BP 1176 f 235r 02 vr 03-01-1382. 

Ghiselbertus gnd Danels soen beloofde aan Johannes van der Berge van 

Dommellen 21¼ oude schilden geld van Frankrijk of Vlaanderen, met 

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

 

Ghiselbertus dictus Danels soen promisit Johanni van der Berge de 

Dommellen XXI aude scilde et quartam partem unius aude scilt 

monete Francie vel Flandrie vel valorem ad pasche proxime 

persolvendos. Testes Sta et Wijel datum sexta post circoncisionis. 

 

BP 1176 f 235r 03 za 04-01-1382. 

Engela wv Johannes van den Loe en haar kinderen Johannes, Arnoldus, 

Petrus, Woltherus en Goedestodis verkochten aan Theodericus molenaar 

van Lieshout (1) een stuk land in Lieshout, tussen Theodericus 

Moelner enerzijds en erfg van Henricus gnd Hoerners anderzijds, (2) 

een stuk beemd aldaar, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en 

voornoemde erfg van Henricus anderzijds, (3) de helft van een stuk 

beemd aldaar, tussen Henricus Sceenken enerzijds en Johannes van der 

Kijndhuijs anderzijds, (4) de helft van een stuk beemd aldaar, 

beiderzijds tussen Willelmus van Kriekenbeke, belast met cijnzen. 

Hilla, minderjarige dv voornoemde Engela, zal, zodra ze meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

Engela relicta quondam Johannis van den Loe Johannes Arnoldus 

Petrus Woltherus et Goedestodis eius liberi cum tutore (dg: 

quatuor pecias prati ad se spectantes sitas in sitas quarum una in 

parochia de Lieshout et reliquu sita in parochia de Lieshout 

quorum unum) #peciam terre sitam in parochia de Lieshout pecia 

sita# inter hereditatem (dg: Willelmi) Theoderici Moelner ex uno 

latere et hereditatem heredum Henrici dicti Hoerners ex alio item 

peciam (dg: terre) #prati# sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Theoderici ex uno et hereditatem dictorum heredum dicti Henrici ex 

alio item (dg: partil p...) medietatem pecie prati siti ibidem 

inter hereditatem (dg: Sce) Henrici Sceenken ex uno et hereditatem 

Johannis van der Kijndhuijs ex alio item medietatem pecie prati 

siti ibidem inter hereditates Willelmi de Kriekenbeke ex utroque 

latere ut dicebat hereditarie vendiderunt Theoderico multori de 

Lieshout promittentes cum tutore warandiam questionem et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus inde solvendis et 

promiserunt quod ipsi Hillam filiam dicte Engele dum annos 

pervenerit super premissis ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes Zibertus et Wiel datum sabbato post 

circoncisionis. 
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BP 1176 f 235r 04 za 04-01-1382. 

Johannes Krabben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Krabben soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 235r 05 do 09-01-1382. 

Godefridus van Straten ev Godeldis dvw Nicholaus Wijse droeg over aan 

zijn vader Johannes van Dommellen (1) een vleesbank in het vleeshuis 

in Den Bosch die voornoemde wijlen Nicholaus verworven had van 

Godefridus Heerkini, (2) de helft van 1 morgen land, ter plaatse gnd 

die Legedonk. 

 

Godefridus de Straten maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Godeldis sue uxoris filie quondam Nicholai Wijse (dg: medietatem 

ad se spectantem cuiusdam) stallum dicti vleeschbanc situm in 

macello de Busco quem (dg: medietatem) #stallum# dictus quondam 

Nicholaus erga Godefridum Heerkini acquisiverat atque medietatem 

unius jugeris terre siti in loco dicto die Legedonc ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Dommellen suo patri promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Zibertus et Willelmus datum quinta post epyphaniam. 

 

BP 1176 f 235r 06 di 07-01-1382. 

Henricus zv Henricus Penninc van Straten, Johannes Crom, diens broer 

Theodericus en Johannes Walsch beloofden aan Goessuinus van Best 100 

oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen, met Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

Henricus filius (dg: Henrici) Henrici Penninc de Straten Johannes 

Crom Theodericus eius frater et Johannes Walsch promiserunt 

Goessuino de Best C (dg: et XXIIII) aude scilde Francie vel 

Flandrie vel valorem ad letare Jherusalem proxime persolvenda. 

Testes Aggere et Wiel datum (dg: secunda) in crastino epyphanie. 

 

BP 1176 f 235r 07 di 07-01-1382. 

Voornoemde Henricus zv Henricus Penninc van Straten droeg al zijn 

goederen over aan voornoemde Johannes Crom, diens broer Theodericus 

en Johannes Walsch. 

 

Primodictus Henricus omnia sua bona mobilia et immobilia #habita 

et habenda# hereditarie supportavit dictis Johanni Crom Theoderico 

suo fratri et Johanni Walsch promittens warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 235r 08 di 07-01-1382. 

Johannes Craenken nzv Henricus Moelner van Herlaer beloofde aan 

Pijramus gnd Moers van Lijeshout 20 oude schilden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes Craenken filius naturalis Henrici Moelner de Herlaer 

promisit (dg: Johanni dicto Moe) Pijramo dicto Moers de Lijeshout 

XX aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes Os et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 09 di 07-01-1382. 

Johannes Mesmaker wollenklerenwever beloofde aan Johannes Craenken 

nzv Henricus Moelner van Herlaer 8 oude schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 
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Johannes Mesmaker textor laneorum promisit Johanni Craenken filio 

naturali Henrici Moelner de Herlaer VIII aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 10 di 07-01-1382. 

Reijnkinus Kul de oudere beloofde aan Gerardus van Eijke zvw Henricus 

Posteel 14 oude schilden van Frankrijk met Pasen aanstaande (zo 06-

04-1382) te betalen. 

 

(dg: Reijk) Reijnkinus Kul senior promisit Gerardo de Eijke filio 

quondam Henrici Posteel XIIII aude scilde Francie ad pasca proxime 

persolvenda. Testes Aggere et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 11 di 07-01-1382. 

Hr Rijcoldus Koc ridder, hr Arnoldus Rover ridder, Theodericus zv 

Bartholomeus en Gerardus van Berkel beloofden aan Johannes van den 

Hoevel Zerijs soen 110 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 

25-05-1382) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles dominus Arnoldus Rover miles 

Theodericus filius Bartholomei et Gerardus de Berkel promiserunt 

Johanni (dg: de Ho) van den Hoevel Zerijs soen (dg: d) centum et 

decem aude scilde ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 12 di 07-01-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit 2] plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 13 di 07-01-1382. 

Johannes zvw Johannes van Gheldorp en Johannes Sluijsman van Gheldorp 

beloofden aan Gerardus Bauderics 27½ oude schild met Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Gheldorp et Johannes Sluijsman 

de Gheldorp promiserunt Gerardo Bauderics XXVII et dimidium aude 

scilde ad letare Jherusalem proxime persolvenda. Testes (dg: d) 

Zibertus et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 14 di 07-01-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit VI] plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 15 do 09-01-1382. 

Hilla dvw Tielmannus zv Arnoldus Tielkini ontlastte haar grootmoeder 

Mechtildis wv Johannes Berwout van alle alle goederen, door haar 

ontvangen. 

 

Hilla filia quondam Tielmanni filii Arnoldi Tielkini quitam 

proclamavit Mechtildem relictam quondam Johannis Berwout eius 

aviam ab omnibus (dg: debitis) bonis ab ipsa levatis a quocumque 

tempore usque in hodiernum diem ut dicebat. Testes Dicbier et 

Zibertus datum quinta post epyphaniam. 

 

BP 1176 f 235r 16 do 09-01-1382. 

Willelmus van Laervenne beloofde aan Arnoldus Ysebout, tbv Willelmus 
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zv voornoemde Willelmus, 100 oude schilden na maning te betalen. 

 

Willelmus de Laervenne promisit Arnoldo Ysebout ad opus Willelmi 

filii dicti Willelmi C aude scilde ad monitionem persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 17 do 09-01-1382. 

Hr Rijcoldus Koc, Stamelart van de Kelder en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Johannes van den Berge 132 oude schilden1 van Frankrijk 

of Vlaanderen of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) 

te betalen. 

 

(dg: Johannes d) Dominus Rijcoldus Koc Sta de Penu Gerardus de 

Berkel promiserunt Johanni van den Berge C et XXXII aude scilde 

Francie vel Flandrie vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Dicbier et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235r 18 do 09-01-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 19 do 09-01-1382. 

Gerardus van Herlaer wonend in Rosmalen, zijn schoonzoon Denekinus 

van den Loeke en Jacobus gnd Vincken beloofden aan Gerardus zvw 

Petrus Oer 31½ oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Gerardus de Herlaer commorans in #parochia de # Roesmalen 

Denekinus van den Loeke eius gener et Jacobus dictus Vincken 

promiserunt Gerardo filio quondam Petri Oer XXXIJ aude scilde 

Flandrie vel Francie vel valorem ad pascha proxime persolvenda. 

Testes Zibertus et Ws datum supra. 

 

BP 1176 f 235r 20 do 09-01-1382. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

(dg: primi duo servabunt tercum in) Primi duo servabunt 3m 

indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235r 21 vr 10-01-1382. 

Willelmus gnd van Ghiessen ev Jutta dvw Franco Munter gaf uit aan 

Wolterus van Vucht zvw Johannes Lepper een huis en erf van voornoemde 

wijlen Franco, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Rodolphus van der Hagen enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

Corstiaens soen anderzijds, aan hen gekomen bij erfdeling2; de 

uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 42 schelling geld, en 

(2) thans voor een n-erfcijns3 van 3 oude schilden of ander paijment, 

een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Willelmus dictus de Ghiessen maritus et tutore legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris filie quondam Franconis Munter domum et 

aream dicti quondam Franconis sitam in Busco in vico dicto 

                         
1 Zie → BP 1176 f 270r 18 ma 11-08-1382, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
2 Zie ← BP 1176 f 181v 01 do 02-05-1381 (1), erfdeling waarbij onder 

meer dit huis verdeeld werd. 
3 Zie → BP 1177 f 053r 01 ma 08-06-1383, terugverkoop van 1 oude 

schild erfcijns uit deze cijns van 3 oude schild. 
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Colperstraet inter hereditatem Rodolphi van der Hagen ex uno et 

hereditatem Johannis dicti Corstiaens soen ex alio (dg: tendentem) 

prout ad dictum quondam Franconem pertinere consuevit et que sibi 

et dicte eius uxori de morte dicti quondam Franconis successione 

hereditarie advolutam esse et sibi mediante divisione hereditaria 

etc in partem cessisse dicebat dedit ad hereditarium censum 

Woltero de Vucht filio quondam Johannis Lepper ab eodem pro 

hereditario censu XLII solidorum monete (dg: de) inde solvendo 

dando etc et pro hereditario censu trium aude scilde vel (dg: va) 

alterius pagamenti dando dicto Willelmo mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

Zibertus et Hees datum sexta post epyphaniam. 

 

1176 mf6 F 03 f.235v. 

 Sexta post epyphaniam: vrijdag 10-01-1382. 

 Sabbato post epyphaniam: zaterdag 11-01-1382. 

 Quinta post octavas epyphanie: donderdag 16-01-1382. 

 

BP 1176 f 235v 01 vr 10-01-1382. 

Voornoemde Wolterus beloofde aan voornoemde Willelmus 48 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Wolterus promisit dicto Willelmo XLVIII aude scilde vel 

valorem ad Johannis proxime persolvenda. Testes Zibertus et Hees 

datum sexta post epyphaniam. 

 

BP 1176 f 235v 02 vr 10-01-1382. 

Johannes van Orthen droeg over aan Henricus van de Kloot (1) een huis 

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Franco 

Hoefsleger enerzijds en erfgoed van Engbertus Spiker anderzijds, aan 

hem verkocht door Nicholaus zvw Reijnerus met den Crommen Halze, (2) 

een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd huis en erf, aan 

hem verkocht door voornoemde Henricus van de Kloot. 

 

Johannes de Orthen domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Franconis Hoefsleger ex uno et hereditatem 

Engberti Spiker ex alio venditam sibi a Nicholao filio quondam 

Reijneri met den Crommen Halze prout in litteris atque 

hereditarium censum X librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area predicta 

venditum sibi ab Henrico de Globo prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico de Globo cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare questionem proximitatis et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 03 vr 10-01-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes 168 oude 

schilden met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni C et LXVIII aude scilde vel 

valorem a festo nativitatis Domini proxime ultra annum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 04 vr 10-01-1382. 

Johannes zv Johannes van Hees szv Willelmus Mijnnemere beloofde aan 

voornoemde Johannes van Orthen 40 oude schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 
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Johannes filius Johannis de Hees gener Willelmi Mijnnemere 

promisit Johanni de Orthen predicto XL aude scilde ad penthecostes 

proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 05 vr 10-01-1382. 

Theodericus van Hijntham beloofde aan Judocus Bruijstens 63 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) te betalen. 

 

Theodericus de Hijntham promisit Judoco Bruijstens LXIII aude 

scilde ad carnisprivium proxime persolvenda etc. Testes Os et Hees 

datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 06 vr 10-01-1382. 

Beatrix dvw Arnoldus van Assche wv Johannes van Hueselinge beloofde 

aan de secretaris, tbv Gerardus Witmeri, 15 oude schilden na maning 

te betalen. De brief overhandigen aan de zoon van voornoemde Bata of 

haar erfgenaam. 

 

Beatrix filia quondam Arnoldi de Assche relicta quondam Johannis 

de Hueselinge promisit #super omnia et acquirenda# mihi ad opus 

Gerardi Witmeri (dg: XX) #XV# aude scilde ad monitionem 

persolvenda. Testes Os et Hoculem datum sexta post epyphaniam. 

Detur filio dicte Bate vel eius heredi. 

 

BP 1176 f 235v 07 vr 10-01-1382. 

Johannes van Bijnderen droeg over aan Gerardus Scade zvw Henricus Os 

15 dobbel mottoen van Vilvoorde, aan hem beloofd door Henricus Bije 

zv Sanderus, Arnoldus Ruvers soen4, Bertoldus Luwe, Hermannus Scut zv 

Johannes Lu5 en Denekinus zv Willelmus Lu. 

 

Johannes (dg: ..) de Bijnderen XV dobbel mottoen Filfordie 

promissos sibi ab Henrico Bije filio Sanderi Arnoldo Ruvers soen 

Bertoldo Luwe Hermanno Scut filio Johannis Lu et Denekino filio 

Willelmi Lu prout in litteris legitime supportavit Gerardo Scade 

filio qubndam Henrici Os cum litteris et adiusticatione. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 08 za 11-01-1382. 

Nicholaus Coel nzvw hr Nicolaus van der Aa investiet van Gestel 

maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan met 

goederen van Gerardus gnd Roelen soen. 

 

Nicholaus Coel filius naturalis quondam domini Nicolai #van der 

Aa# investiti de Gestel calumpniavit vendiciones et alienaciones 

factas cum bonis Gerardi dicti Roelen soen ut dicebat. Testes 

Dicbier et Hees datum sabbato post epyphaniam. 

 

BP 1176 f 235v 09 za 11-01-1382. 

Theodericus zvw Godefridus Posteel en Johannes Smijt van Engelen 

beloofden aan Philippus Asinarius tbv etc 28 oude schilden met Sint-

Jan (di 24-06-1382; 20+28+31+30+31+24=164 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel et Johannes Smijt de 

Engelen promiserunt Philippo Asinario ad opus etc XXVIII aude 

scilde ad Johannis proxime pena II. Testes Dicbier et Hees datum 

                         
4 Zie → BP 1176 f 330r 09 do 10-12-1383, verklaring dat Arnoldus 

Ruvers soen ¼ deel betaald heeft. 
5 Zie → BP 1176 f 330r 13 do 10-12-1383, verklaring dat Hermannus 

Scut zv Johannes Lu ¼ deel betaald heeft. 
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ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 10 za 11-01-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 11 za 11-01-1382. 

Johannes van Kessel zv hr Johannes van Kessel ridder, Stamelart van 

de Kelder en Gerardus van Aa beloofden aan Moers zv Egidius van 

Lieshout 42 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes de Kessel filius domini Johannis de Kessel militis Sta de 

Penu et Gerardus de Aa promiserunt Moers (dg: Cl) filio Egidii de 

Lieshout XLII aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Dicbier et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 12 za 11-01-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 13 za 11-01-1382. 

Johannes van den Berge van Dommellen en Godefridus van Zeelst 

beloofden aan Lambertus gnd Snoecs 78 oude schilden van Frankrijk of 

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

 

Johannes van den Berge de Dommellen Godefridus de Zeelst 

promiserunt Lamberto dicto Snoecs LXXVIII aude #scilde# Francie 

vel Flandrie vel valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes Wiel 

et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 14 za 11-01-1382. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes van Audehuesden 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 40 oude schilden 

van Frankrijk met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382; 20+28+31+6=85 dgn) 

te betalen, op straffe van 4. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu et Johannes de Audehuesden promiserunt 

(dg: Philippo Asinario) mihi ad opus Thome Asinarii XL aude scilde 

Francie ad pascha proxime persolvenda pena IIII. Testes Dicbier et 

Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 15 za 11-01-1382. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan broeder Henricus Berwout 

50 oude schilden van Frannkrijk met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit fratri Henrico 

Berwout L aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 16 za 11-01-1382. 

Hr Ricoldus Koc beloofde aan Stamelart van de Kelder en Johannes van 

Audehuesden 40 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te 

betalen. 
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Dominus Ricoldus Koc promisit Sta de Penu et Johanni de 

Audehuesden XL aude scilde ad pascha proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 17 za 11-01-1382. 

Voornoemde hr Ricoldus Koc, Stamelart van de Kelder en Johannes van 

Audehuesden beloofden aan Bertoldus van Audehuesden, tbv Boudewinus 

Kuijst en Johannes Kuijst, 20 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1382) te betalen. 

 

Dicti dominus Ricoldus Sta de Penu et Johannes de Audehuesden 

promiserunt Bertoldo de Audehuesden ad opus Boudewini Kuijst et 

Johannis Kuijst (dg: XL) XX aude scilde ad pascha proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 235v 18 za 11-01-1382. 

Aleidis wv Benedictus gnd Bits van Geffen, haar kinderen Johannes, 

Theodericus en Bertradis, en haar schoonzoon Henricus Sceenken 

droegen over aan Petrus zvw voornoemde Benedictus van Geffen het 

deel, dat aan hen behoort, in (1) een deel van de Vughterdijk, welk 

deel aan Johannes gnd Zomer behoorde, (2) een huis en erf aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd Possier enerzijds 

en erfgoed van wijlen Johannes van Uden anderzijds. 

 

Aleidis relicta quondam Benedicti dicti Bits #de Geffen# cum 

tutore Johannes et Theodericus Bertradis eius liberi cum tutore et 

Henricus Sceenken gener dicte Aleidis totam partem et omne jus 

sibi competentes in quadam parte aggeris Vuchtensis que pars ad 

Johannem dictum Zomer spectare consuevit atque in domo et area 

sita in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Johannis dicti 

quondam Possier ex uno et hereditatem quondam Johannis de Uden ex 

alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Petro filio dicti 

quondam Benedicti de Geffen promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut ?infra. 

 

BP 1176 f 235v 19 za 11-01-1382. 

Arnoldus nzv hr Arnoldus van Beke beloofde aan Andreas Wechters soen 

100 oude schilden van Frankrijk, 38 plakken voor 1 schild gerekend, 

een helft te betalen met Vastenavond (di 18-02-1382) en de andere 

helft met Pasen (zo 06-04-1382). 

 

Arnoldus filius naturalis domini Arnoldi de Beke promisit Andree 

Wechters soen C aude scilde #vel XXXVIII placken pro quolibet 

computato# Francie (dg: ..) mediatim carnisprivio et mediatim 

pasce persolvendos. Testes Zibertus et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 235v 20 do 16-01-1382. 

Vastradus van Berkel ev Heilwigis ndvw hr Arnoldus van Wesel, Bosch 

kanunnik, verkocht aan Jacobus zvw Willelmus Heirde een b-erfcijns 

van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit (1) 1/7 deel van een huis en erf, eertijds 

van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, op 

de hoek van een straatje dat naar de Vismarkt loopt, direct naast 

erfgoed van mr Johannes Basijn, (2) 1/7 deel van een gebint6 van een 

stal in een straatje dat loopt bij erfgoed van Willelmus zvw Arnoldus 

zv Tielkini, bij erfgoed van voornoemde mr Johannes, welke cijns aan 

voornoemde Heilwigis was verkocht door Wolphardus van Ghiessen ev 

                         
6 Zie → BP 1177 f 292r 08 di 03-04-1386, verkoop van een gebint in 

deze stal. 
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Cristina wv Henricus Gheldeken. 

 

Vastradus de Berkel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heilwigis sue uxoris filie naturalis quondam domini Arnoldi de 

Wesel canonici Buschensis hereditarium censum quinque librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex septima parte domus et aree que fuerat quondam Arnoldi de Wesel 

site in Busco in vico Orthensi super cono cuiusdam viculi 

tendentis versus forum piscium contigue iuxta hereditatem magistri 

Johannis Basijn atque ex septima parte cuiusdam ligature stabuli 

siti in viculo (dg: quo ad) quodam tendente prope hereditatem 

Willelmi filii quondam Arnoldi filii Tielkini prope hereditatem 

predicti magistri Johannis venditum dicte Heilwigi a Wolphardo de 

Ghiessen marito legitimo Cristine sue uxoris relicte quondam 

Henrici Gheldeken prout in litteris hereditarie vendidit Jacobo 

filio quondam Willelmi Heirde supportavit (dg: cum dictis litteris 

et aliis et jure) promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem ex parte sui deponere etc promittens sufficientem 

facere. Testes Dicbier et (dg: V) Zibertus datum quinta post 

octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 235v 21 do 16-01-1382. 

Woltherus zv Henricus Bijeken van Lijttoijen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Woltherus filius Henrici Bijeken de Lijttoijen prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 F 04 f.236. 

 Quinta post octavas epyphanie: donderdag 16-01-1382. 

 Sexta post octavas epyphanie: vrijdag 17-01-1382. 

 

BP 1176 f 236r 01 do 16-01-1382. 

Theodericus van Brakel zvw hr Eustacius ridder verkocht aan Nicholaus 

Scilder (1) 16 schelling geld b-erfcijns die Godefridus zvw Marcelius 

gnd van Vucht aan hem beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit het deel, behorend aan voornoemde Theodericus, van een stuk land 

gnd het Varende, in Gestel bij Herlaer, (2) een b-erfcijns van 30 

schelling geld waarmee poorters van Den Bosch ten tijde van de 

betaling van de cijns aan hun medepoorters hun cijnzen betalen die 

gaan uit erfgoederen gelegen onder Den Bosch, een helft te betalen 

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

erf in Den Bosch, waarin Mathijas Moliman woonde, welke cijns aan 

wijlen Johannes Lisscop was verkocht door voornoemde Mathijas 

Moliman, welke cijns voornoemde Theodericus nu bezit. 

 

Theodericus de Brakel filius quondam domini Eustacii militis (dg: 

hereditarium censum) sedecim solidos hereditarii census (dg: qu) 

monete quem Godefridus filius quondam Marcelii dicti de Vucht sibi 

dare et solvere promiserat hereditarie in festo nativitatis Domini 

ex tota parte et omni jure dicto Theoderico competentibus cuiusdam 

pecie terre dicte vulgaliter tVarende site in parochia de Gestel 

prope Herlaer prout in litteris atque hereditarium censum triginta 

solidorum monete qua burgenses de Buschoducis aliis suis 

burgensibus annuos et hereditarios census suos solvent de 

hereditatibus infra Buschumducis sitis pro tempore solucionis 

dicti census (dg: solvendum here) dandum et solvendum pro una 

medietate in festo nativitatis Johannis et pro reliqua medietate 

Domini de domo et area sita (dg: s) in Busco in qua Mathijas 

Moliman commorari consuevit venditum quondam Johanni Lisscop a 

dicto Mathija Moliman prout in litteris et quem censum jamdictum 
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dictus Theodericus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Nicholao Scilder supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis Lisscep et suorum heredum deponere. Testes 

Dicbier et Zibertus datum quinta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 236r 02 do 16-01-1382. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini ontlastte Otto van Herlaer, Johannes 

van de Dijk, Emondus Rover en Johannes van Audehuesden van alle 

schulden, die zij aan hem beloofd hadden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes van Audehuesden. 

 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini palam quitum proclamavit (dg: ... 

de) Ottonem de Herlaer Johannem de Aggere Emondum Rover et 

Johannem de Audehuesden ab omnibus debitis que ipsi dicto Jordano 

promiserant ut dicebat. Testes datum ut supra. Detur dicto Johanni 

de Audehuesden. 

 

BP 1176 f 236r 03 do 16-01-1382. 

Willelmus Molle en zijn vrouw Gheerburgis beloofden aan Thomas zv 

Willelmus Veren Ghisenraden soen 5 mud rogge, Bossche maat, na maning 

te leveren. 

 

Willelmus Molle et Gheerburgis eius uxor promiserunt Thome filio 

Willelmi Veren Ghisenraden soen quinque modios siliginis mensure 

de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236r 04 do 16-01-1382. 

Voornoemde twee schuldenaren beloofden aan Jacobus Scutter 8 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Jacobo Scutter VIII modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 236r 05 do 16-01-1382. 

Johannes van Duer zvw Johannes van Doerne verkocht aan Johannes zv 

Henricus Veren Yden soen van Os een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land in Oss, ter plaatse gnd in den Roden, tussen Henricus zv 

Johannes gnd Weijlen soen enerzijds en Gerardus Jans soen anderzijds, 

(2) ¼ deel in 3 stukken land, ter plaatse gnd Duer, (2a) tussen 

Gerardus Wouters soen enerzijds en erfgoederen gnd Aanweinden 

anderzijds, (2b) tussen Arnoldus Grieten soen enerzijds en Henricus 

Weijer anderzijds, (2c) tussen wijlen Rutgherus Teijen enerzijds en 

erfgoederen gnd Aanweinden anderzijds. 

 

Johannes de Duer filius quondam Johannis de Doerne hereditarie 

vendidit Johanni filio Henrici Veren Yden soen de Os hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

terre sita in parochia de Os in loco dicto in den Roeden inter 

hereditatem Henrici filii Johannis dicti Weijlen soen ex uno et 

hereditatem Gerardi Jans soen ex alio atque quarta parte ad se 

spectante in tribus peciis terre sitis in loco dicto Duer quarum 

una inter hereditatem Gerardi Wouters soen ex uno et hereditates 

dictas Aenweijnden ex alio altera inter hereditatem Arnoldi 

Grieten soen ex uno et hereditatem Henrici Weijer ex alio et 

tercia inter hereditatem quondam Rutgheri Teijen ex uno et 

hereditates dictas Aenweijnden ex alio sunt site ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 
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sufficientem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236r 06 do 16-01-1382. 

Jacobus gnd Scutter droeg over aan Willelmus van den Berghe als ev 

Belija dvw Johannes van Ewijc zijn vruchtgebruik in alle goederen, 

die aan voornoemde Willelmus van den Berghe en zijn voornoemde vrouw 

Belija gekomen waren na overlijden van Belija dvw Gerardus van Leuwen 

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

overlijden van voornoemde Jacobus. De brief overhandigen aan 

voornoemde Jacobus Scutter. 

 

Jacobus dictus Scutter suum usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis que Willelmo van den Berghe et Belije sue uxori filie 

quondam Johannis de Ewijc de morte quondam Belije filie quondam 

Gerardi de Leuwen (dg: s) uxoris (dg: dicti quondam) olim Jacobi 

Scutter predicti successione advolutis et post mortem dicti Jacobi 

successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat supportavit dicto Willelmo tamquam marito 

legitimo dicte Belije sue uxoris promittens ratam servare. Testes 

Os et Zibertus datum quinta post octavas epyphanie. Tradetur 

littera dicto Jacobo Scutter. 

 

BP 1176 f 236r 07 vr 17-01-1382. 

Voornoemde Willelmus van den Berge ev Belija droeg voornoemde 

goederen over aan voornoemde Jacobus Scutter. 

 

Willelmus van den Berge predictus maritus et tutor legitimus dicte 

Belije dicta bona hereditarie supportavit dicto Jacobo Scutter 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Zibertus et Wiel datum sexta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 236r 08 vr 17-01-1382. 

Henricus Zeelmaker zvw Henricus gnd Zeelmaker verkocht aan Arnoldus 

van der Haseldonc een stukje erfgoed, 4 voet breed, van een erfgoed 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

Foebken enerzijds en erfgoed van Henricus van Hedel anderzijds, te 

weten het stukje richting erfgoed van voornoemde wijlen Henricus 

Foebken, welk stukje loopt vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot 

aan het water. 

 

Henricus Zeelmaker filius quondam Henrici dicti Zeelmaker 

particulam hereditatis quatuor pedatas terre in latitudine 

continentem de hereditate quadam sita in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter hereditatem quondam Henrici Foebken ex uno et 

hereditatem Henrici de Hedel ex alio videlicet illa particula 

hereditatis predicta sita est contigue (dg: iuxta hereditatem) 

versus hereditatem dicti quondam Henrici Foebken et que particula 

hereditatis predicte tendit a vico Vuchtensi (dg: a) retrorsum ad 

aquam ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo van der Haseldonc 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Zibertus et Wiel datum sexta post octavas 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 236r 09 vr 17-01-1382. 

Luijtgardis dv Egidius gnd Hovelmans had destijds al haar goederen 

overgedragen aan Egidius gnd Zeelmaker en Egidius zv Henricus 

molenaar van Herlaer. Voornoemde Egidius Zeelmaker droeg nu over aan 

voornoemde Egidius zv Henricus molenaar de helft in een erfpacht van 

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

goederen van Petrus gnd Nennen soen van Abruggen, in het woonhuis van 

Willelmus van der Eijkendonc te leveren, welke pacht aan voornoemde 
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Luijtgardis was verkocht door voornoemde Petrus Nennen soen. 

 

Notum sit universis quod cum Luijtgardis filia Egidii dicti 

Hovelmans cum tutore omnia et singula sua bona tam mobilia quam 

immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum consistentia 

sive sita legitime et hereditarie supportasset Egidio dicto 

Zeelmaker et Egidio filio Henrici multoris de Herlaer prout in 

litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Egidius Zeelmaker medietatem ad se spectantem 

in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie purificatione de omnibus et singulis bonis 

hereditariis Petri dicti Nennen soen de Abruggen ubicumque locorum 

tam in humido etc consistentibus atque in domo habitationis 

Willelmi van der Eijkendonc tradenda vendita dicte Luijtgardi a 

dicto Petro Nennen soen prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Egidio (dg: .) filio Henrici multoris simul cum ultimodictis 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236r 10 vr 17-01-1382. 

Katherina dvw Hessello van Zweensberch en Johannes zv Wautgherus van 

Swensberch verkochten aan Arnoldus van Enode een stuk beemd in Vught 

Sint-Petrus, tussen erfgoed gnd de Eike Akker enerzijds en een beemd 

gnd die Haverbeemd anderzijds, met een eind strekkend aan het water 

gnd die Aa. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Zweensberch cum tutore et 

Johannes filius Wautgheri de Swensberch peciam prati sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem dictam den Eijcke 

Ecker ex uno et inter pratum dictum die Haverbeemt ex alio 

tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo de Enode promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem tamquam de vero allodio. Testes Os et 

Zibertus datum sexta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 236r 11 vr 17-01-1382. 

Johannes Pape verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Pape prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 236r 12 vr 17-01-1382. 

Godefridus Heerkini beloofde aan Wolterus zvw Henricus gnd Wouters 

soen een n-erfcijns7 van 8 pond geld, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar, gaande uit een huis en tuin in Den Bosch, in 

de Hinthamerstraat, in een straatje gnd Gruitstraat, tussen erfgoed 

van Jacobus Aven soen enerzijds en voornoemd straatje anderzijds, 

strekkend tot aan het water. Na overlijden van voornoemde Wolterus 

gaat de cijns naar kinderen die voornoemde Wolterus verwekt had bij 

wijlen zijn vrouw Hilla dv voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus Heerkini promisit se daturum Woltero filio Henrici 

quondam dicti Wouters soen hereditarium censum octo librarum 

monete hereditarie in purificatione et pro primo ultra annum ex 

domo et orto sito in Busco in vico Hijnthamensi in viculo dicto 

Gruijtstraet inter hereditatem Jacobi Aven soen ex uno et inter 

dictum viculum ex alio tendente ibidem ad aquam ibidem prout ad 

dictum Godefridum dinoscitur pertinere ut dicebat promittens 

warandiam et alia obligationem deponere promisit sufficientem tali 

                         
7 Zie → BP 1179 p 044v 06 vr 10-02-1391, verkoop van het huis met de 

cijns. 
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condicione quod dictus Wolterus dictum censum ad eius vitam 

integraliter percipiet scilicet post eius mortem ad liberos a 

dicto Woltero et Hilla #quondam# eius uxore filia dicti Godefridi 

genitos et ad neminem alium revertetur. Testes Os et Zibertus 

datum sexta post octavas epyphanie. 

 

1176 mf6 F 05 f.236v. 

 Sexta post octavas epyphanie: vrijdag 17-01-1382. 

 in die beatorum Fabeani et Sebastiani: maandag 20-01-1382. 

 Sabbato post octavas epyphanie: zaterdag 18-01-1382. 

 

BP 1176 f 236v 01 vr 17-01-1382. 

Aleidis dvw Johannes Keijser verkocht aan Henricus nzv Rodolphus van 

Merlaer snijder een kamp8 in Erp, ter plaatse gnd dat Oude Veld, 

tussen Johannes Hillen soen enerzijds en voornoemde Aleidis 

anderzijds, zoals omgraven, belast met 1 pond was. 

 

Aleidis filia quondam Johannis Keijser cum tutore (dg: pe) campum 

quendam ad se spectantem situm in parochia de Erpe ad locum dictum 

dat Aude Velt inter hereditatem Johannis Hillen soen ex uno et 

hereditatem dicte Aleidis ex alio prout ibidem est circonfossatus 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio (dg: q) #naturali# 

Rodolpho! de Merlaer sartori promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepta (dg: libra) una libra cere de jure 

solvenda. Testes Os et Zibertus datum sexta post octavas 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 236v 02 vr 17-01-1382. 

Johannes gnd Vos zvw Arnoldus van den Waude droeg over aan Johannes 

van den Berch alle schulden, die hr Theodericus van Huerne eertijds 

heer van Perwijs hem verschuldigd was. 

 

Johannes dictus Vos #filius quondam Arnoldi van den Waude# omnia 

debita que dominus Theodericus de Huerne dominus quondam de 

Pereweijs sibi tenebatur aut promiserat ut dicebat legitime 

supportavit Johanni van den Berch promittens ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 03 vr 17-01-1382. 

Johannes zvw Henricus van Zegheworp verkocht aan Martinus Monics een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een broekkamp, 11 bunder groot, gnd die 

Veerdonk, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van Ghemonden en 

Willelmus van Zelant enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast 

met 11 oude groten aan de hertog. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zegheworp hereditarie vendidit 

Martino Monics hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex campo paludis XI bonaria continente dicto die 

Veerdonc sito est in loco dicto Eijlde inter hereditates Johannis 

de Ghemonden et Willelmi de Zelant ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

exceptis XI antiquis grossis duci solvendis promisit sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 04 vr 17-01-1382. 

Ghibo Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
8 Zie → BP 1179 p 158v 08 za 18-05-1392, (terug)verkoop van dit kamp. 
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Ghibo Keijot prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 05 vr 17-01-1382. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus van Zegheworp verkocht aan Willelmus 

zvw Johannes van Ghiessen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

broekkamp, 11 bunder groot, gnd die Veerdonk, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen Johannes van Ghemonden en Willelmus van Zelant enerzijds en de 

gemeint anderzijds, reeds belast met 11 oude groten aan de hertog. 

 

Et eodem modo vendidit Willelmo filio quondam Johannis de Ghiessen 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis et erit per totum 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 236v 06 vr 17-01-1382. 

Ghibo Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Keijot prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 07 vr 17-01-1382. 

Gerardus Roelen soen en Johannes zvw Henricus van den Hoernoc 

beloofden aan Wellinus van Beke, tbv Cristina gnd des Lozen, 6 

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

 

Gerardus Roelen soen et Johannes filius quondam Henrici van den 

Hoernoc promiserunt Wellino de Beke ad opus Cristine dicte des 

Lozen VI Hollant dobbel ad pasca proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 08 vr 17-01-1382. 

(dg: Hr Johannes Sceijffaert priester: de voorste helft van een huis 

en erf in Den Bosch9). 

 

(dg: dominus Johannes Sceijffaert presbiter medietatem anteriorem 

domus et aree site in Busco). 

 

BP 1176 f 236v 09 vr 17-01-1382. 

Henricus van Amstel zvw Ghisbertus Bastaert van Amstel droeg over aan 

Gerardus van Amstel 75 oude schilden, die Arnoldus Hoessche van 

Littoijen, Bernardus Greve, Henricus van Lent en Gerardus Jans soen 

van Tephelen aan hem beloofd10 hadden. 

 

Henricus de Amstel filius quondam Ghisberti Bastaert de Amstel 

LXXV aude scilde quos Arnoldus Hoessche de Littoijen Bernardus 

Greve Henrico! de Lent et Gerardus Jans soen de Tephelen sibi 

promiserant ut dicebat legitime supportavit Gerardo de Amstel. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 10 vr 17-01-1382. 

Voornoemde Henricus van Amstel droeg al zijn goederen over aan 

voornoemde Gerardus van Amstel. 

 

Dictus Henricus de Amstel omnia et singula sua bona tam mobilia et 

immobilia ut dicebat hereditarie supportavit dicto Gerardo de 

Amstel promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

                         
9 Voor uitgewerkte contract zie BP 1176 f 243r 02 za 08-02-1382. 
10 Zie ← BP 1176 f 233v 15 di 17-12-1381, belofte van 75 oude 

schilden, op 16-03-1382 te betalen. 
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BP 1176 f 236v 11 vr 17-01-1382. 

Ghevardus van Eijndoven droeg over aan zijn zoon Arnoldus en zijn 

schoonzoon Arnoldus Veer zijn vruchtgebruik in 5 kampen land, ter 

plaatse gnd Asmit, die Hermannus van Eijndoven, tbv voornoemde 

Ghevardus, verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Ghevardus de Eijndoven usufructum etc quem habet in quinque campis 

terre sitis in loco dicto Asmijt et quos Hermannus de Eijndoven ad 

opus dicti Ghevardi erga oppidum de Busco acquisiverat ut dicebat 

legitime supportavit Arnoldo suo filio et Arnoldo Veer suo genero 

promittens ratam servare. Testes Os et Hees datum sexta post 

octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 236v 12 vr 17-01-1382. 

Henricus Kathelinen soen en Johannes Molle beloofden aan Johannes van 

den Hovel Zerijs soen 14 oude schilden, een helft te betalen met 

Sint-Jan (di 24-06-1382) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382). 

 

Solvit. 

Henricus Kathelinen soen et Johannes Molle promiserunt Johanni van 

den Hovel Zerijs soen XIIII aude scilde mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime persolvenda. Testes #Os# Aggere et (dg: 

Os) datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 13 vr 17-01-1382. 

Johannes zv Henricus van Haren en Henricus zvw Henricus gnd Marcelijs 

soen beloofden aan Henricus van Kessel zvw Tielmannus 24 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

(dg: Henricus de Kess) Johannes filius Henrici de Haren et 

Henricus filius quondam Henrici dicti Marcelijs soen promiserunt 

#super habita et acquirenda# Henrico de Kessel filio quondam 

Tielmanni XXIIII aude scilde ad Johannis proxime persolvenda. 

Testes Aggere et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 14 vr 17-01-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 236v 15 vr 17-01-1382. 

Johannes van den Hoevel droeg over aan Johannes Mol 28 oude schilden, 

aan hem beloofd11 door Bela wv Ludekinus gnd Maes, haar zoon 

Godefridus en Henricus gnd Katherinen soen van Merewijc. 

 

Solvit. 

(dg: dominus Henricus Boc presbiter) Johannes van den Hoevel 

XXVIII aude scilde promissa sibi a Bela relicta quondam Ludekini 

dicti Maes Godefrido eius filio et Henrico dicto Katherinen soen 

de Merewijc prout in litteris legitime supportavit Johanni Mol cum 

litteris et jure. Testes (dg: Os) Testes Os et Aggere datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 236v 16 ma 20-01-1382. 

Hr Henricus Boc priester droeg over aan Wolterus van Oekel (1) 55 

dobbel mottoen geld van Brabant of ander gouden paijment van dezelfde 

                         
11 Zie ← BP 1176 f 179v 14 do 02-05-1381, belofte 28 oude schilden op 

25-12-1381 te betalen. 
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waarde, aan hr Johannes van Werva priester, tbv hem en voornoemde hr 

Henricus Boc, beloofd12 door Albertus Loze van Dijnter en Johannes 

Otten soen, (2) 236 dobbel mottoen geld van Brabant of ander gouden 

paijment van dezelfde waarde, aan voornoemde hr Henricus, tbv hem, hr 

Conradus van Driel en hr Johannes van Werva, beloofd13 door Arnoldus 

van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester, (3) 62 dobbel mottoen 

geld van Brabant of ander gouden paijment van dezelfde waarde, aan hr 

Johannes van Werva, tbv hem en voornoemde hr Henricus, beloofd14 door 

Henricus Loze en Johannes zv Truda, (4) 51 dobbel mottoen geld van 

Brabant, aan Adam van Mierd, tbv de heren Henricus Boc en Johannes 

van Werva priesters, beloofd15 door Petrus uter Hautart, Henricus van 

den Broecke en Arnoldus nzvw Leonius van Scijnle priester, (5) 56 

dobbel mottoen geld van Brabant of gouden paijment van dezelfde 

waarde, aan voornoemde hr Johannes van Werva priester, tbv hem en hr 

Henricus Boc, beloofd16 door Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle. 

 

Dominus Henricus Boc presbiter (dg: quinque) quinquaginta quinque 

dobbel mottoen monete Brabantie seu aliud pagamentum aureum 

eiusdem valoris promissos domino Johanni de Werva presbitro ad 

opus sui et ad opus dicti domini Henrici Boc vel ad opus alterius 

eorundem ab Alberto Loze de Dijnter et Johanne Otten soen atque CC 

et XXXVI dobbel mottoen monete Brabantie vel aliud pagamentum 

aureum eiusdem valoris promissos dicto domino Henrico ad opus sui 

et ad opus domini Conradi de Driel et domini Johannis de Werva seu 

ad opus alterius eorundem ab Arnoldo de Beke filio naturali 

quondam domini Arnoldi de Beke presbitri atque sexaginta duos 

dobbel mottoen (dg: s) monete Brabantie seu aliud aureum 

pagamentum eiusdem valoris promissos domino Johanni de Werva ad 

opus sui et ad opus dicti domini Henrici vel ad opus alterius 

eorundem ab Henrico Loze et Johanne filio Trude item quinquaginta 

unum dobbel mottoen monete Brabantie promissis Ade de Mierd ad 

opus dominorum Henrici Boc et Johannis de Werva presbitrorum vel 

alterius eorum a Petro uter Hautart Henrico van den Broecke et 

Arnoldo filio naturali quondam Leonii de Scijnle (dg: prout) 

presbitri item quinquaginta sex dobbel mottoen monete Brabantie 

seu ad aureum pagamentum eiusdem valoris promissos dicto domino 

Johanni de Werva presbitro ad opus sui et ad opus domini Henrici 

Boc vel ad opus alterius eorum ab Arnoldo filio naturali quondam 

domini Leonii de Scijnle prout hec omnia in litteris etc legitime 

supportavit Woltero de Oekel cum litteris et jure. Testes Sta et 

Dicbier datum in die beatorum Fabeani et Sebastiani. 

 

BP 1176 f 236v 17 za 18-01-1382. 

Leonius van Langvelt verkocht aan Willelmus Waerloes de korentiende 

in Liemde, die jaarlijks gedeeld wordt tegen de tiende van hr 

Henricus van Mordrecht ridder aldaar, welke korentiende aan hem was 

verkocht door hr Theodericus van Huerne heer van Perwijs en 

Craenenborch ridder. 

 

                         
12 Zie ← BP 1176 f 135v 09 do 05-07-1380, belofte 55 Brabant dobbel 

te betalen, in twee helften te betalen op 02-02-1381 en 14-04-1381. 
13 Zie ← BP 1176 f 116r 08 do 25-08-1379, belofte 236 Brabant !mottoen 

te betalen, in twee helften op 02-02-1380 en 25-03-1380. 
14 Zie ← BP 1176 f 135v 07 do 05-07-1380, belofte 62 Brabant dobbel 

te betalen in twee helften op 02-02-1381 en 14-04-1381. 
15 Zie ← BP 1176 p 136r 06 do 12-07-1380, belofte 51 Brabant dobbel 

te betalen in twee helften op 02-02-1381 en 14-04-1381. 
16 Zie ← BP 1176 f 135v 11 do 05-07-1380, belofte 56 Brabant dobbel 

te betalen in twee helften op 02-02-1381 en 14-04-1381. 
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Leonius de Langvelt quandam decimam bladi sitam in Lijemde cum 

attinentiis eiusdem decime bladi singulis et universis que (dg: 

decimam) decima predicta cum dictis eius attinentiis annuatim 

dividitur erga! decimam domini Henrici de Mordrecht militis ibidem 

situatam venditam sibi a domino Theoderico de Huerne domino de 

Pereweijs et de Craenenborch milite prout in litteris hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Willelmo Waerloes simul cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Zibertus et Wiel datum sabbato post octavas 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 236v 18 za 18-01-1382. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Penu prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf6 F 06 f.237. 

 Sabbato post octavas epyphanie: zaterdag 18-01-1382. 

 Dominica post Marcelli: zondag 19-01-1382. 

 in die Sebastiani: maandag 20-01-1382. 

 in festo Agnetis: dinsdag 21-01-1382. 

 in crastino Agnetis: woensdag 22-01-1382. 

 Sexta post Agnetis: vrijdag 24-01-1382. 

 

BP 1176 f 237r 01 za 18-01-1382. 

Hubertus van Ghoubordingen, Johannes zvw Johannes van Ghestel en 

Johannes van Haren wever beloofden aan Theodericus gnd Sanders soen 

30 Franse schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-

1382) te betalen. 

 

Hubertus de Ghoubordingen Johannes filius quondam Johannis de 

Ghestel et Johannes de Haren textor promiserunt Theoderico dicto 

Sanders soen XXX scuta Francie vel valorem eorum ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum sabbato post 

octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 237r 02 za 18-01-1382. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt 3m indempnem .... Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 237r 03 za 18-01-1382. 
Vergelijk: GAH THG regest 874, 18-01-1382. 

Johannes van Weert ev Elisabeth en Theodericus zvw Arnoldus Bobnagel 

ev Gertrudis, dvw Johannes zv Jacobus, verkochten aan hr Henricus Boc 

priester 2 morgen land in Rosmalen, tussen Johannes van Berlikem 

enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes de Weert maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris et Theodericus filius quondam Arnoldi 

Bobnagel maritus et tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue 

uxoris filiarum quondam Johannis filii Iacobi duo jugera terre 

sita in parochia de Roesmalen inter hereditatem Johannis de 

Berlikem ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt domino Henrico Boc presbitro promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam 

Johannis filii Jacobi et eius heredium deponere. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 237r 04 zo 19-01-1382. 

Johannes Bac zvw Bertoldus Bac beloofde aan zijn zoon Arnoldus gnd 

Bertout 200 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

(dg: Johannes) Johannes Bac filius quondam Bertoldi Bac promisit 

super omnia (dg: Bertoldo suo f) Arnoldo dicto Bertout suo filio 

CC Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes Aggere et 

Zibertus datum dominica post Marcelli. 

 

BP 1176 f 237r 05 ma 20-01-1382. 

Hr Theodericus Rover beloofde aan Wolterus van Oekel 43 oude schilden 

met Pinksteren (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover promisit Woltero de Oekel (dg: X L) 

XLIII aude scilde ad penthecostes persolvenda. Testes Dicbier et 

Wiel datum in die Sebastiani. 

 

BP 1176 f 237r 06 di 21-01-1382. 

Johannes zvw Johannes gnd Piekenvet voller verkocht aan Elijas van 

Zelijm een huis17 en erf in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen 

erfgoed van Lijsmodis enerzijds en erfgoed van Cristianus gnd van 

Sonne anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes Piekenvet verkocht 

door Johannes van der Sporct wollenklerenwever, welk huis aan 

verkoper en diens broer Goddinus gekomen was na overlijden van hun 

ouders. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Piekenvet fullonis domum et 

aream sitam in Busco super antiquum Dijesam inter hereditatem 

Lijsmodis ex uno latere et hereditatem Cristiani dicti de Sonne ex 

alio venditam dicto quondam Johanni Piekenvet a Johanne van der 

Sporct textore laneorum prout in litteris et quam sibi et Goddino 

suo fratri de morte suorum parentum successione hereditarie 

advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Elije de Zelijm 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam sui patris deponere. 

Testes Zibertus et W datum in festo Agnetis. 

 

BP 1176 f 237r 07 di 21-01-1382. 

Voornoemde Johannes verkoper en Theodericus zvw Johannes Moelner 

beloofden dat Goddinus, bv voornoemde Johannes, zodra hij 

meerderjarig is, tbv voornoemde Elijas afstand zal18 doen van 

voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Johannes venditor et Theodericus filius quondam Johannis 

Multoris promiserunt super omnia quod ipsi Goddinum fratrem dicti 

Johannis dum ad annos pervenerit super dicta domo et area ad opus 

dicti Elije facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237r 08 di 21-01-1382. 

Voornoemde Elias beloofde aan voornoemde Theodericus zvw Johannes 

Moelner 16 Hollandse dobbel en 28 plakken Hollands met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Elias promisit Theoderico filio quondam Johannis multoris 

XVI Hollant dobbel vel valorem et XXVIII placken Hollant ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
17 Zie → BP 1178 f 021r 03 di 18-02-1388, overdracht van dit huis. 
18 Zie → BP 1176 f 333r 04 do 31-12-1383, Goddinus zvw Johannes gnd 

Pijekenvet deed tbv Elijas van Selem afstand. 
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BP 1176 f 237r 09 di 21-01-1382. 

Willelmus Wegen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Wegen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237r 10 di 21-01-1382. 

Arnoldus Kijel verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Storme 

alle tegoeden19, die voornoemde Johannes verschuldigd was aan 

voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Kijel palam recognovit sibi fore satisfactum per Johannem 

Storme ab omnibus creditis que dictus Johannes dicto Arnoldo 

debebat (dg: in litteris scabinorum ut dicebat) a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem et clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237r 11 wo 22-01-1382. 

Mathias van Mierde, Jacobus van den Placke en Egidius zv Henricus 

molenaar van Herlaar beloofden aan Theodericus Sanders soen 20½ oude 

schild van Frankrijk of Vlaanderen, met Pinksteren aanstaande (25-05-

1382) te betalen. 

 

Mathias de Mierde Jacobus van den Placke et Egidius filius Henrici 

multoris de Herlaer promiserunt Theoderico Sanders soen XXJ aude 

scilde Francie vel Flandrie vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Zibertus et Wiel datum (dg: quinta post) in 

crastino Agnetis. 

 

BP 1176 f 237r 12 wo 22-01-1382. 

Voornoemde Jacobus beloofde voornoemde Mathias en Egidius schadeloos 

te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Jacobus promisit dictos Mathiam et Egidium indempnes 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 237r 13 vr 24-01-1382. 

Henricus zvw Henricus gnd Cnoden soen van Vucht verkocht aan Ywanus 

Stierken een n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383), gaande uit (1) een huis 

en tuin, 3 lopen rogge groot, waarin hij thans woont, in Vught Sint-

Lambertus, tussen kv Petrus Eijffeleer enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 12 lopen rogge, (2) 1 zesterzaad land, 

gnd Gramt, in Vught Sint-Petrus, tussen een gemene weg enerzijds en 

Lana gnd Reijneers dochter anderzijds, (3) 4 lopen gerstland, ter 

plaatse gnd Donkerbeemd, beiderzijds tussen wijlen Hessello van 

Zweensberch, (4) ½ mudzaad roggeland, ter plaatse gnd Schoonveld, 

tussen Elisabeth wv Reijnerus Willems enerzijds en Hilla wv Henricus 

Willems anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en ½ mud rogge, 

(5) 1 bunder beemd in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd dat 

Biellaar, tussen voornoemde Ywanus koper enerzijds en erfgoed gnd 

Bullenbroek anderzijds, deze bunder reeds belast met 10 schelling. 

 

Henricus (dg: Cnode) filius #quondam# Henrici dicti Cnoden soen 

#de Vucht# hereditarie vendidit Ywano Stierken hereditarium censum 

(dg: IIIIor) #quinque# librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

purif) purificatione et pro primo ultra annum ex domo et orto (dg: 

in q) tres lopinos siliginis in semine capiente in quibus ad 

                         
19 Zie ← BP 1175 f 068r 15 ±do 29-06-1368, belofte 100 mottoen na 

maning te betalen. 
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presens moratur sito in parochia sancti (dg: Petri de V) Lamberti 

de Vucht inter hereditatem liberorum Petri Eijffeleer ex uno et 

inter communem platheam ex alio atque ex sextariata terre dicta 

Gramt sita in parochia sancti Petri de Vucht (dg: ex) inter 

communem plateam ex uno et hereditatem Lane dicte Reijneers 

dochter ex alio item ex quatuor lopinatis terre ordeacee sitis in 

loco dicto Donckerbeemt inter hereditatem quondam Hessellonis de 

Zweensberch ex utroque latere item ex dimidia modiata terre 

siliginee sita in loco dicto Scoenvelt inter hereditatem Elisabeth 

relicte quondam Reijneri Willems ex uno et hereditatem Hille 

relicte quondam Henrici Willems ex alio ut dicebat #+# promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et 

dimidio modio siliginis ex dicta dimidia modiata terre insuper XII 

lopinis siliginis ex dictis domo et orto prius solvendis et X 

solidis ex dicto bonario prati prius solvendis promittens 

sufficientem facere. Testes (dg: Dicbier) #Zibertus# et Wijel 

datum sexta post Agnetis. 

+ atque ex uno bonario prati sito in parochia sancti Petri de 

Vucht in !dicto dat Bijellaer inter hereditatem dicti Ywani 

emptoris! et inter hereditatem dictam Bullenbroec ex alio ut 

dicebat. 

 

BP 1176 f 237r 14 vr 24-01-1382. 

Henricus die Bije van Beke en zijn zoon Johannes verklaarden 

ontvangen te hebben van Johannes van der Dijesen de helft van het 

zoengeld mbt de dood van Petrus van Mechelen, te weten de helft van 

51 Hollandse dobbel mottoen. 

 

Henricus die Bije de Beke et Johannes eius filius palam 

recognoverunt se recepisse a Johanne van der Dijesen medietatem 

pecunie reconciliacionis necis quondam Petri de Mechelen scilicet 

medietatem quinquaginta unius Hollant dobbel mottoen. Testes 

Zibertus et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 237r 15 vr 24-01-1382. 

De gezusters Elizabeth en Margareta, dv Johannes gnd Hasart molenaar, 

en Lucas zv voornoemde Johannes verkochten aan Lambertus zvw Ghibo 

van Creijel een huis20 en tuin in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Arnoldus van Beke enerzijds en erfgoed van Lambertus 

Timmerman anderzijds, welk huis en tuin voornoemde Johannes Hasart in 

cijns gekregen21 had van Johannes van Heze zv Everardus van Heze en 

diens vrouw Margareta wv Petrus van Best bakker, en van welk huis en 

tuin voornoemde Johannes Hasart het vruchtgebruik aan voornoemde 

Elizabeth, Margarete en Lucas had overgedragen. 

 

Elizabeth et Margareta filie Johannis dicti Hasart multoris #et 

Lucas filius eiusdem Johannis# cum tutore domum et ortum situm in 

Busco in vico tendente a vico Hijntamensi versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter 

hereditatem Lamberti carpentarii ex alio quos domum et ortum 

dictus Johannes Hasart erga Johannem de Heze filium Everardi de 

Heze atque Margaretam eius uxorem (dg: f) relictam quondam Petri 

de Best #pistoris# ad censum acquisiverat prout in litteris et de 

quibus domo et orto dictus Johannes Hasart suum usufructum dictis 

Elizabeth et Margarete atque Luce suis liberis supportaverat 

                         
20 Zie → BP 1178 f 020v 04 za 15-02-1388 (4), overdracht van een 

erfcijns van 47 schelling uit een erfcijns van 5 pond, die uit dit 

huis gaat. 
21 Zie ← BP 1175 f 212v 11 ma 07-01-1370, uitgifte van het huis. 
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hereditarie vendiderunt Lamberto filio quondam Ghibonis de Creijel 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 237r 16 vr 24-01-1382. 

Theodericus zvw Johannes gnd Moelner verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Moelner prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237r 17 vr 24-01-1382. 

Henricus van Risen smid verhuurde aan Gerardus gnd die Haemmaker een 

huis en erf in Nijmegen, op den Honsberg, tussen een zekere gnd Ketel 

enerzijds en Johannes gnd Blocke anderzijds, voor een periode van 3½ 

jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 14-04-1381), per jaar voor 24 

pond, 10 penningen gnd witgroot voor 1 pond gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen. Voornoemde 

Gerardus zal het huis gedurende deze periode onderhouden van dak en 

wanden. 

 

Henricus de Risen faber domum et aream (dg: sit) sitam in 

Novimagio ad locum dictum (dg: die) #op den# Honsberch inter 

hereditatem cuiusdam dicti Ketel ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Blocke ex alio ut dicebat locavit Gerardo dicto die 

(dg: Hoe) Haemmaker ab eodem ad spacium trium et dimidii annorum a 

festo pasce proxime preterito sine medio sequentium anno quolibet 

pro XXIIII libris scilicet X denariis dictis witgroet pro qualibet 

libra computato dandis sibi ab alio mediatim Remigii et mediatim 

Pasce et (dg: pro) primus terminus solucionis fuit in festo 

Remigii preterito promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter repromisit super omnia) dictus 

Gerardus promisit super omnia quod ipse dictam domum dicto spacio 

pendente in bona disposicione de tecto et parietibus tenebit et 

observabit. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 F 07 f.237v. 

 Sexta post Agnetis: vrijdag 24-01-1381. 

 in festo conversionis Pauli: zaterdag 25-01-1382. 

 

BP 1176 f 237v 01 vr 24-01-1382. 

Jacobus van Brugge, Denekinus van den Loeke en Gerardus zv Willelmus 

Kemerlinc beloofden aan Jacobus Loze 43 oude schilden van Frankrijk 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Jacobus de Brugge Denekinus van den Loeke Gerardus filius Willelmi 

Kemerlinc promiserunt super habita et acquirenda Jacobo Loze XLIII 

aude scilde Francie vel valorem ad Johannis proxime persolvenda. 

Testes Zibertus et Wiel datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1176 f 237v 02 vr 24-01-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 237v 03 vr 24-01-1382. 

Ghibo van Boege, zijn zoon Johannes, Arnoldus van den Loeke en 

Jacobus Pauwels soen beloofden aan Godefridus van Zeelst 22 oude 

schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 
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Ghibo de Boege et Johannes eius filius et Arnoldus van den Loeke 

Jacobus Pauwels soen promiserunt Godefrido de (dg: Zeelst) Zeelst 

XXII aude scilde ad penthecostes proxime persolvenda. (dg: testes 

datum ut supra). Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 237v 04 vr 24-01-1382. 

De drie eersten zullen de andere schadeloos houden. 

 

+ 

Primi tres servabunt alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 237v 05 vr 24-01-1382. 

Johannes, Bartholomeus, Henricus en Hermannus, kvw Henricus van den 

Hoernic, beloofden aan Nicholaus van Eijndoven 3 mud rogge, Bossche 

maat, en 7 lichte schilden met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1382) 

te betalen. 

 

Johannes Bartholomeus Henricus et Hermannus liberi quondam Henrici 

van den Hoernic promiserunt Nicholao de Eijndoven III modios 

siliginis mensure de Buscho et VII licht scilde ad carnisprivium 

proxime persolvendos. Testes Zibertus et Wiel datum sexta post 

Agnetis. 

 

BP 1176 f 237v 06 vr 24-01-1382. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Theodericus zvw Arnoldus 

Koetman van Os, tbv Johannes bv voornoemde Theodericus, 100 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit Theoderico filio quondam 

Arnoldi Koetman de Os ad opus Johannis fratris dicti Theoderici C 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Os 

et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 237v 07 vr 24-01-1382. 

Johannes Becker zvw Johannes gnd die Heirde droeg over aan Robbertus 

van Neijnsel zijn deel in een huis22 en tuin in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen erfgoed van Gherisius van Os enerzijds en erfgoed 

van Lambertus gnd die Wale anderzijds. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis dicti die Heirde totam 

partem et omne jus sibi competentes in domo et orto sito in Busco 

in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Gherisii de Os (dg: 

Os) ex alio et inter hereditatem Lamberti dicti die Wale ex alio 

supportavit Robberto de Neijnsel cum litteris et jure promittens 

ratam servare. Testes Os et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 237v 08 vr 24-01-1382. 

Johannes zvw Johannes zv Petrus gnd Ruelkens soen van Helmont deed 

tbv voornoemde Robbertus afstand van voornoemd huis en erf. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii Petri dicti Ruelkens soen 

de Helmont super dicta domo et area et jure ad opus dicti Robberti 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237v 09 vr 24-01-1382. 

Marcelius van Gheffen de oudere, Marcelius van Gheffen de jongere en 

Willelmus zv Egidius gnd Zeelmaker beloofden aan Johannes zv 

                         
22 Zie ← BP 1176 f 198r 17 vr 30-08-1381, overdracht van een erfcijns 

uit het huis. 
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Boudewinus 166 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-

1382) te betalen. 

 

Marcelius de Gheffen senior Marcelius de Gheffen junior et 

Willelmus filius Egidii dicti Zeelmaker promiserunt Johanni filio 

Boudewini centum et sexaginta sex aude scilde seu valorem ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237v 10 vr 24-01-1382. 

De twee eersten beloofden voornoemde Willelmus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi promiserunt dictum Willelmum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 237v 11 za 25-01-1382. 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Roetart van Broeghel verkocht aan 

Goeswinus zv Willelmus gnd Reijnsen soen van Broeghel 1/3 deel in een 

beemd gnd die Vloetbeemd, in Breugel, tussen het water gnd die Beke 

enerzijds en de gemene akkers anderzijds, dit 1/3 deel belast met een 

b-erfcijns van 6 schelling 8 penning (dg: gemeen paijment) geld dat 

ten tijde in Son gangbaar is. 

 

Solvit ?IX plack. 

(dg: Henricus) #Heijlwigis# filia quondam Johannis dicti Roetart 

de Broeghel cum tutore (dg: pe) terciam partem ad #se# spectantem 

in quodam prato dicto die Vloetbeemt sito in parochia de (dg: 

Brog) Broegel inter (dg: loc) aquam dictam die Beke ex uno et 

inter agros communes ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Goeswino filio (dg: quond) Willelmi dicti Reijnsen soen de 

Broeghel promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu sex solidorum et octo denariorum (dg: 

communis pagamenti ex d) monete pro tempore in Zonne currentis ex 

dicta tercia parte annuatim solvendo. Testes Dicbier et (dg: W) 

Zibertus datum in festo conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 237v 12 za 25-01-1382. 

Johannes van Broeghel kramer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Broeghel institor prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 237v 13 za 25-01-1382. 

Willelmus zvw Johannes gnd Roetart van Broeghel verkocht aan zijn 

zuster Heijlwigis 1/3 deel in een huis en tuin van voornoemde wijlen 

Johannes, in Breugel, tussen Johannes gnd Houtman enerzijds en 

Conegondis gnd Coene van Broeghel anderzijds, geheel het huis en tuin 

belast met ½ cijnshoen, 1/16 cijnshoen, en een b-erfcijns van 10 

schelling geld dat ten tijde in Son gangbaar is. 

 

Solvit 3 plack. 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Roetart de (dg: Broegel) 

Broeghel terciam partem ad se spectantem in domo et orto (dg: s) 

dicti quondam Johannis sito in parochia de Broeghel inter 

hereditatem Johannis dicti Houtman ex uno et inter hereditatem 

Conegondis dicte Coene de Broeghel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Heijlwigi sue sorori promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: uno) #dimidio# pullo censuali et (dg: 

sexta) #decima sexta# parte unius pulli censualis et hereditario 

censu X solidorum monete pro tempore in Zonne currentis ex 

integris domo et orto predictis (dg: p) de jure solvendis. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 237v 14 za 25-01-1382. 

Johannes zv Johannes gnd van Hees verkocht aan Willelmus van Ghiessen 

een kamp, 6 morgen 3½ hont groot, ter plaatse gnd die Bieshaar, naast 

Franco gnd Munter, aan hem verkocht door Arnoldus van Haenwijc. 

 

Johannes filius Johannis dicti de Hees quendam campum sex iugera 

(dg: terre) tria et dimidium hont terre continente situm in loco 

dicto communiter die Bieshaer contigue iuxta hereditatem Franconis 

dicti Munter venditum sibi ab Arnoldo de Haenwijc prout in 

litteris hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen supportavit cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et non alienabit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 237v 15 za 25-01-1382. 

Johannes van Broeghel kramer ev Mechtildis gnd Sorghen dvw Albertus 

gnd van Gheffen verkocht aan Albertus zvw Albertus van Maren 1 morgen 

land, uit 2 morgen land, in een kamp, 4 morgen groot, in Maren, ter 

plaatse gnd in het Nieuweland, tussen een gemene steeg enerzijds en 

kv Ava gnd van Berze anderzijds, welke morgen voornoemde Mechtildis 

gekocht had van Arnoldus gnd Brugman zvw voornoemde Albertus gnd van 

Maren. 

 

Johannes de (dg: Broeghel) Broeghel institor maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis (dg: sue ux) dicte Sorghen sue 

uxoris filie quondam Alberti dicti de Gheffen unum iuger terre de 

duobus iugeribus terre sitis in quodam (dg: p) campo quatuor 

iugera terre continente sito in parochia de Maren in loco dicto 

int Nuwelant inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

liberorum Ave dicte de (dg: Ber) Berze ex alio latere quod (dg: .) 

juger terre dicta Mechtildis erga Arnoldum dictum Brugman filium 

quondam Alberti dicti de Maren emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Alberto filio dicti quondam Alberti 

de Maren supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 237v 16 za 25-01-1382. 

Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc en haar zoon Johannes schonken 

aan Albertus zvw Willelmus van Beke en zijn vrouw Margareta, dvw 

voornoemde Gheerlacus en Gertrudis, een erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker gnd 

die Riede Akker, 4 lopen groot, in Aarlebeke, tussen erfgoed behorend 

aan het klooster van Hoedonk enerzijds en Godefridus van Scepstal 

anderzijds, welke pacht Godefridus nzv Heijmericus van Dordrecht, tbv 

kvw Gheerlacus van Keeldonc en Gertrudis, gekocht had van Godefridus 

van der Donc van Aerlebeke. Elizabeth en Agnes, kvw voornoemde 

Gheerlacus en Gertrudis, en kvw Gloria, dv voornoemde Gheerlacus en 

Gertrudis, zullen nimmer rechten op deze pacht doen gelden, zolang 

voornoemde Gertrudis leeft. In tweevoud. 

 

Gertrudis relicta quondam Gheerlaci de Keeldonc cum tutore #et 

Johannes eius filius# hereditariam paccionem unius modii (dg: mo) 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione 

ex quodam agro terre dicto communiter die Riede Acker quatuor 

lopinos siliginis annuatim in semine capiente sito in parochia de 

Arlebeke inter hereditatem spectantem ad conventum de Hoedonc ex 

uno et inter hereditatem Godefridi de Scepstal ex alio quam 

paccionem Godefridus filius naturalis Heijmerici de Dordrecht ad 

opus liberorum quondam Gheerlaci de Keeldonc ab eodem Gherlaco et 
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Gertrude predicta pariter genitorum erga Godefridum van der Donc 

de Aerlebeke emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt 

Alberto filio quondam Willelmi de Beke cum Margareta sua uxore 

filia dictorum quondam Gheerlaci et Gertrudis nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et quod ipsi Elizabeth et Agnetem liberos dictorum quondam 

Gheerlaci et Gertrudis atque liberos quondam Glorie filie dictorum 

Gheerlaci et Gertrudis tales habebunt quod non presument se jus in 

dicta paccione habere quamdiu dicta Gertrudis vixerit in humanis. 

Testes Zibertus et Willelmus datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1176 f 237v 17 za 25-01-1382. 

Voornoemde Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc en haar zoon Johannes 

schonken aan Albertus zvw Willelmus van Beke en zijn vrouw Margareta, 

dvw voornoemde Gheerlacus en Gertrudis, een erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Herende te leveren, gaande uit een 

akker gnd die Riede Akker, in Aarlebeke, ter plaatse gnd Herende, 

tussen Godefridus van Sceepstal enerzijds en erfgoed behorend aan het 

klooster van Hoedonk anderzijds, welke pacht Leonius zv voornoemde 

Gheerlacus van Keeldonc, tbv kv voornoemde Gheerlacus en Gertrudis dv 

Heijmericus van Dordrecht, gekocht had van Johannes zvw Godefridus 

van der Donc van Herende. In tweevoud. 

 

Dicti Gertrudis cum tutore et Johannes eius filius hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificatione et in Herende tradendam ex quodam agro 

terre dicto communiter die Riede Acker sito in parochia de Beke 

prope Arle ad locum dictum Herende inter hereditatem Godefridi de 

Sceepstal ex uno et inter hereditatem spectantem ad conventum de 

Hoedonc ex alio quam paccionem Leonius filius Gheerlaci de 

Keeldonc predicti ad opus liberorum ipsius Gheerlaci ab ipso 

Gheerlaco et #dicta# Gertrude filia Heijmerici de Dordrecht 

pariter genitorum erga Johannem filium quondam Godefridi van der 

Donc de Herende emendo acquisiverat prout in litteris 

supportaverunt Alberto filio quondam Willelmi de Beke cum dicta 

Margareta ut supra nomine dotis etc cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare ut supra. Testes datum 

supra. Et duplicetur. 

 

BP 1176 f 237v 18 za 25-01-1382. 

Voornoemde Gertrudis wv Gheerlacus van Keeldonc schonk aan voornoemde 

Albertus zvw Willelmus van Beke en zijn vrouw Margareta, dvw 

voornoemde Gheerlacus en Gertrudis, (1) een huis, hofstad en tuin in 

Erp, ter plaatse gnd Heuvels Berg, eertijds van voornoemde wijlen 

Gheerlacus, (2) een beemd van voornoemde wijlen Gheerlacus, in Erp, 

bij de watermolen, in de Gemene Beemden. In tweevoud. 

 

Dicta Gertrudis cum tutore domum domistadium et ortum sitos in 

parochia de Erpe (dg: inter) ad locum dictum Hovels Berch que 

fuerant dicti quondam Gheerlaci (dg: ut dicebat supportavit dicto 

Alberto) atque pratum dicti quondam Gheerlaci situm in dicta 

parochia apud molendinum aquatile in pratis communibus ut dicebat 

supportavit dicto Alberto ut supra promittens cum tutore #(dg: 

....... .......)# ratam servare. Testes datum supra. Et 

duplicetur. 

 

1176 mf6 F 08 f.238. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 27-01-1382. 

 in octavis Agnetis: dinsdag 28-01-1382. 

 Quarta post conversionem Pauli: woensdag 29-01-1382. 
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BP 1176 f 238r 01 za 25-01-1382. 

Albertus zvw Willelmus van Beke en zijn vrouw Margareta dvw 

Gheerlacus van Keeldonc beloofden aan Gertrudis wv voornoemde 

Gheerlacus mv voornoemde Margareta, nimmer enige goederen te manen 

van voornoemde Gertrudis, of degenen die goederen van voornoemde 

Gertrudis in bezit hebben lastig te vallen, zolang voornoemde 

Gertrudis leeft. 

 

X. 

Albertus filius quondam Willelmi de Beke et Margareta eius uxor 

filia quondam Gheerlaci de Keeldonc promiserunt indivisi super 

omnia Gertrudi relicte dicti quondam Gheerlaci (dg: et Gher) matri 

dicte Margarete quod ipsi nec eorum alter nunquam petet nec 

monebunt aliqua bona a dicta Gertrude neque impetent nec veaxbunt 

dictam Gertrudem seu eius bona nec possessores (dg: dictorum) 

bonorum dicte Gertrudis nec in judicio spirituali nec seculari 

quamdiu dicta Gertrudis vixerit in humanis salvis tamen dictis 

Alberto et Margarete paccionibus et bonis dicto Alberto a dicta 

Gertrude et Johanne eius filio seu ab eorum altero hodierno die 

cum dicta Margareta nomine dotis ad jus oppidi de Busco (dg: dat) 

supportatis prout in litteris et eisdem litteris iuxta tenorem 

earundem in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 02 za 25-01-1382. 

Mechtildis wv Johannes Loijer maande 3 achterstallige jaren van een 

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

die voornoemde wijlen Johannes Loijer gekocht had van Henricus gnd 

van Watermael. 

 

(dg: Mechtil) Mechtildis relicta quondam Johannis Loijer 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione quam paccionem dictus quondam 

Johannes Loijer erga Henricum dictum de Watermael emendo 

acquisiverat prout in litteris monuit de (dg: d) tribus annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 03 ±za 25-01-1382. 

Ghiselbertus zvw Johannes {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghiselbertus filius quondam Johannis. 

 

BP 1176 f 238r 04 ma 27-01-1382. 

Arnoldus van Beke nz en Arnoldus van Hijntham beloofden aan Johannes 

zv Boudewinus 375 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis et Arnoldus de Hijntham 

promiserunt Johanni filio Boudewini IIIc et LXXV aude scilde vel 

pro quolibet XXXIX Hollant placken vel valorem eorundem in auro ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum 

secunda post (dg: Petri ad) conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 238r 05 ma 27-01-1382. 

Godescalcus gnd Arts soen beloofde aan voornoemde Johannes zv 

Boudewinus 26 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) 

te betalen. 

 

#Godescalcus# (dg: Godefridus) #Godescalcus# dictus Arts soen 

promisit dicto Johanni XXVI aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 238r 06 ma 27-01-1382. 

Johannes die Groet zv Henricus Penninc van Straten, zijn broer 

Godefridus, Theodericus gnd die Crumme en Johannes gnd die Walsche 

beloofden aan Goeswinus van Best 64½ oude schild van Frankrijk of 

Vlaanderen met Letare aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

Johannes die Groet filius Henrici Penninc de Straten Godefridus 

eius frater et Theodericus dictus die Crumme et Johannes dictus 

die Walsche promiserunt Goeswino (dg: filio Joh) de Best LXIIII 

#et dimidium# aude scilde (dg: ad dominicam letare proxime pers) 

Francie vel Flandrie seu valorem ad letare proxime persolvenda. 

Datum Aggere et Dicbier datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 238r 07 ma 27-01-1382. 

De twee eersten beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi promiserunt alios duos indempes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 238r 08 di 28-01-1382. 

Henricus zv Henricus gnd Paeds verkocht aan Albertus van Os ketelaar 

een stukje erfgoed, uit een erfgoed van wijlen Henricus Meelman nu 

aan eerstgenoemde Henricus behorend, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, aan het eind van voornoemd erfgoed van wijlen 

Henricus Meelman, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Meelman nu aan 

eerstgenoemde Henricus behorend enerzijds en de stenen gevel van 

voornoemde Albertus anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van Arnoldus 

Clueckinc achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Albertus, welk 

stukje erfgoed voor, naast erfgoed van voornoemde Arnoldus, 5¾ voet 

en achter, naast erfgoed van voornoemde Albertus, 5½ voet minus 1 

duimbreedte groot is. 

 

Henricus filius Henrici dicti Paeds quandam particulam hereditatis 

#de hereditate quondam Henrici Meelman nunc ad primodictum 

Henricum spectante# sitam in Buschoducis in vico (dg: dicto) 

reparatorum veterum vestium #ad finem dicte hereditatis dicti 

quondam Henrici Meelman# inter hereditatem quondam Gerardi Meelman 

nunc ad primodictum Henricum spectantem ex uno et inter (dg: 

domum) domipinagium #dictum stenen ghevel# (dg: spectantem) 

Alberti de Os cacabarii ex alio tendentem ab hereditate Arnoldi 

Clueckinc retrorsum ad hereditatem dicti Alberti et que particula 

hereditatis ante iuxta hereditatem dicti Arnoldi sex pedatas (dg: 

sex) quarta parte unius pedate minus atque retro iuxta hereidtatem 

dicti Alberti quinque et dimidiam pedatas minus uno pollice in 

latitudine continet ut dicebat hereditarie vendidit dicto Alberto 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Wiel et 

Zibertus datum (dg: secunda) in octavis Agnetis. 

 

BP 1176 f 238r 09 di 28-01-1382. 

Agirus Vinsot snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Agirus Vinsot sartor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 10 di 28-01-1382. 

(dg: Rodolphus zoon). 

 

(dg: Rodolphus filius). 

 

BP 1176 f 238r 11 di 28-01-1382. 

Metta wv Henricus gnd Rolof en haar kinderen Rodolphus en Eefsa gnd 
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Eesen verkochten aan Nijcholaus zvw Henricus gnd der Kijnder den 

Plaetmaker een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp gnd een gelookt, in 

Tilburg, ter plaatse gnd aan des Ronden Straat, tussen Danijel van 

den Hasselt enerzijds en Johannes gnd Danels anderzijds, (2) 3 lopen 

roggeland en 1 bunder heide in Tilburg, ter plaatse gnd op die 

Hasselt, tussen Jacobus zv Walterus gnd Groet Wouter enerzijds en 

Danijel gnd Cort Danel Arts soen anderzijds, reeds belast met 15 

penningen nieuwe hertogencijns. 

 

Metta (dg: filia) relicta quondam Henrici dicti Rolof Rodolphus et 

Eefsa dicta Eesen eius liberi cum tutore hereditarie vendiderunt 

Nijcholao filio quondam Henrici dicti der Kijnder den Plaetmaker 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

quodam campo dicto een geloect sito in parochia de Tilborch ad 

locum (dg: die) dictum aen des Ronden Straet inter hereditatem 

Danijelis van den Hasselt ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Danels ex alio atque ex tribus lopinatis terre siliginee et 

uno bonario merice sitis in #dicta# parochia ad locum dictum op 

die Hasselt inter hereditatem Jacobi filii Walteri dicti Groet 

Wouter ex uno et inter hereditatem Danijelis dicti Cort Danel Arts 

soen !ut dicebant promittentes cum tutore #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis XV denariis (dg: 

antiq) #novi# census domino duci exinde solvendis et (dg: super) 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Wiel datum in octavis 

Agnetis. 

 

BP 1176 f 238r 12 di 28-01-1382. 

Arnoldus zvw Arnoldus Mersman de oudere van Os beloofde aan Willelmus 

Posteel 22 zware gulden minus 5 plakken of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Arnoldus (dg: .) filius quondam Arnoldi Mersman senioris de Os 

promisit Willelmo Posteel XXII swaer gulden #minus quinque 

placken# seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

(dg: Zi) Dicbier et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 13 di 28-01-1382. 

Johannes die Houtman, Johannes die Wuest en Petrus zvw Philippus van 

Oerle beloofden aan Henricus van den Bruggen 10 gulden pieter vandaag 

over 3 weken te betalen. 

 

Johannes die Houtman Johannes die Wuest et Petrus filius quondam 

Philippi de Oerle promiserunt Henrico van den Bruggen X gulden 

peter (dg: ad) a data presente ultra 3 (dg: annos) septimanas sine 

medio sequentes persolvendos. #Testes# datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 14 di 28-01-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit] VIII solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 15 di 28-01-1382. 

Ywanus van Vauderic beloofde aan mr Wolphardus van Ghijessen 6 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Ywanus de Vauderic promisit magistro Wolphardo de Ghijessen sex 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 16 wo 29-01-1382. 

Gerardus zv Johannes gnd van den Wachtelberge verkocht aan Lambertus 

zvw Reijnerus van Nederwetten een huis23 en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van Dijest 

enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Dijest anderzijds, 

uitgezonderd een deel van de tuin achter voornoemd huis gelegen, welk 

deel Willelmus van Volkel van voornoemde Gerardus verworven had, en 

uitgezonderd een deel dat Gertrudis gnd van Dijest in voornoemd huis 

en erf heeft. 

 

....... .. solidos. 

Gerardus filius Johannis dicti van den Wachtelberge domum et aream 

#et ortum# sitam in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

(dg: q) quondam Gerardi de Dijest ex uno et inter hereditatem 

Walteri quondam de Dijest ex alio ut dicebat vendidit Lamberto 

filio quondam Reijneri de (dg: v) Nederwetten supportavit cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta quadam parte (dg: dicte) dicti orti 

siti retro dictam domum quam partem Willelmus (dg: de) de Volkel 

erga dictum Gerardum acquisiverat prout ibidem huiusmodi est sita 

et excepta quadam (dg: parte) parte quam Gertrudis dicta de Dijest 

in dicta domo et area habuit prout in litteris dicebat contineri. 

Testes Dicbier et Wiel datum quarta post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 238r 17 wo 29-01-1382. 

Rodolphus Bubbe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Bubbe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238r 18 wo 29-01-1382. 

Voornoemde Lambertus koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) en 24 

Brabantse dobbel met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te 

betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

....... .. ?solidos. 

Dictus Lambertus emptor promisit dicto venditori (dg: XXVII) #XXV# 

Brabant dobbel nativitatis Johannis proxime et XXIIII Brabant 

dobbel Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 

2 littere. 

 

BP 1176 f 238r 19 wo 29-01-1382. 

Willelmus zvw Henricus Loijer droeg over aan zijn oom Willelmus van 

den Hoernic een b-erfpacht24,25,26 van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 5 stukken land, ter plaatse gnd 

totter Belver, (1) die Huisakker, (2) die Meerakker, (3) die 

Boentuin, (4) die Koelheuvel, (5) die Poelakker, welke 5 stukken 

voornoemde Willelmus in cijns gegeven had aan Jacobus zvw Willelmus 

                         
23 Zie → BP 1177 f 016v 06 do 08-01-1383, Matheus zvw Henricus gnd 

van Bakelaer kramer, die dit huis gekocht had van Lambertus zvw 

Reijnerus van Nederwetten, verkocht het huis aan Martinus den Mersman 

zv Martinus gnd Luden soen van Broeghel. 
24 Zie → BP 1177 f 043v 13 do 16-04-1383, overdracht van ½ mud uit 

deze erfpacht. 
25 Zie → BP 1177 f 180r 11 ma 27-02-1385, overdracht van 1 mud uit 

deze erfpacht. 
26 Zie → BP 1177 f 188r 10 za 29-04-1385, overdracht van erfpacht van 

½ mud uit deze erfpacht. 
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gnd van Laerhoven, te weten voor 6 penning aan de naburen van 

Oisterwijk en voor voornoemde pacht van 2 mud rogge. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam solvendam habuit 

hereditarie purificatione ex quinque peciis terre sitis in loco 

dicto totter Belver quarum una die Huijsacker altera die Meeracker 

tercia die Boentuijn quarta die Coelhoevel et quinta die Poelacker 

sunt nuncupate quas quinque pecias dictus Willelmus dederat ad 

censum Jacobo filio quondam Willelmi dicti de Laerhoven scilicet 

pro sex denariis vicinis de Oesterwijc exinde solvendis et pro 

predicta paccione II modiorum siliginis prout in litteris 

hereditarie (dg: ve) supportavit Willelmo (dg: filio quondam 

Willelmi) van den Hoernic suo avunculo cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf6 F 09 f.238v. 

 in crastino conversionis Pauli: zondag 26-01-1382. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1382. 

 

BP 1176 f 238v 01 zo 26-01-1382. 

De broers Henricus en Johannes, kv {niets ingevuld} gnd die Groeve 

van Uden beloofden Theodericus Backen soen nimmer aan te spreken 

vanwege het feit dat voornoemde Theodericus voornoemde broers had 

laten vastzetten op de gevangenpoort in Den Bosch. 

 

Henricus et Johannes fratres liberi {niets ingevuld} dicti die 

Groeve de Uden promiserunt super omnia Theoderico Backen soen quod 

ipsi dictum Theodericum nunquam impetent neque vexabunt ex eobus 

quod dictus Theodericus dictos fratres arrastari fecerat et in 

Busco super portam captivorum detineri. Testes Os et Hees datum in 

crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 238v 02 do 30-01-1382. 

Johannes zv Nijcholaus Scilder beloofde aan zijn voornoemde vader 

Nijcholaus 100 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes filius Nijcholai Scilder promisit dicto Nijcholao suo 

patri centum Brabant dobbel #seu valorem# ad monitionem 

persolvendos. Testes Dicbier et Willelmus datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 238v 03 do 30-01-1382. 

Godefridus zvw Rutgherus van Woenssel ev Heijlwigis dvw Rodolphus van 

Zulikem droeg over aan Willelmus zvw Willelmus van Audenhoven een  

b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

akker gnd die Lange Akker, 18 lopen rogge Bossche maat groot, in 

Oirschot, bij de kerk, welke cijns voornoemde wijlen Rodolphus 

gekocht had van Willelmus van Audenhoven, en welke cijns aan 

voornoemde Heijlwigis was gekomen na erfdeling. De brief aan hem 

overhandigen of aan zijn broer Walterus. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri de Woenssel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Rodolphi de Zulikem hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini ex quodam agro 

terre dicto communiter die Langhe Acker decem et octo lopinos 

siliginis mensure de Buscoducis in semine capiente sito in 

parochia de Oerscot prope ecclesiam ibidem consistentem quem 

censum dictus quondam Rodolphus erga Willelmum de Audenhoven 
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emendo acquisiverat prout in litteris et qui census dicte 

Heijlwigi mediante hereditaria divisione prius habita inter (dg: 

h) ipsam et suos heredes habita cessit in partem ut dicebat 

supportavit Willelmo filio quondam Willelmi de Audenhoven cum 

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

par) et impeticionem ex parte sui et heredum dicti quondam 

Rodolphi deponere. Testes Zibertus et Wiel datum supra. Traditur 

sibi vel Waltero suo fratri. 

 

BP 1176 f 238v 04 do 30-01-1382. 

Arnoldus Hoernken, gemachtigd door de meester van het huis van 

Postel, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 16 

schelling, die voornoemd huis beurt uit een erfgoed van wijlen 

Gerardus Vos, in Den Bosch, in de Orthenstraat. 

 

Arnoldus Hoernken potens factus a magistro domus de Postula ut 

dicebat hereditarium censum XVI solidorum quem dicta domus 

solvendum habuit hereditarie ex hereditate quondam Gerardi Vos 

sita in Busco in vico Orthensi ut dicebat monuit de 3 annis. 

Testes (dg: V) Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 05 do 30-01-1382. 

Arnoldus Hoernken maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door 

Johannes zv Johannes van Hees szv Willelmus Mijnnemere met zijn 

goederen. 

 

Arnoldus Hoernken omnes vendiciones et vendiciones factas (dg: ab) 

a Johanne filio Johannis de Hees genero Willelmi Mijnnemere (dg: 

calump) cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 06 do 30-01-1382. 

Arnoldus Hoernken maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 

2 mud rogge, die hij verworven had van Ghisbertus van den 

Hazenbossche zvw Maechelinus van Uijtrecht. 

 

Arnoldus Hoernken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

quam ipse erga Ghisbertum van den Hazenbossche filium quondam (dg: 

Mael) Maechelini de Uijtrecht acquisiverat ut dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 07 do 30-01-1382. 

Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht van 1 

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

hem verkocht door Gerardus gnd Vuchtman van Essche. 

 

Willelmus Loijer hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam venditam sibi a Gerardo dicto Vuchtman de Essche prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 08 do 30-01-1382. 

Willelmus Loijer de jongere maande 3 achterstallige jaren van een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, aan hem verkocht door Henricus van Watermael. 

 

Willelmus Loijer junior hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam venditam sibi ab Henrico de Watermael prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 238v 09 do 30-01-1382. 

Theodericus van Zeelst maande 3 achterstallige jaren van een erfpacht 

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

aan hem verkocht door Gerardus gnd Sporbossche van Lijemde. 

 

Theodericus de Zeelst hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam venditam sibi a Gerardo dicto Sporbossche de 

Lijemde prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 10 do 30-01-1382. 

Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts soen van Os maande 3 

achterstallige jaren van een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door Henricus Scilder zvw 

Nijchoalus Scilder de oudere. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Rijcouts soen de Os 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione venditam sibi ab Henrico 

Scilder filio quondam Nijchoali Scilder senioris prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 11 do 30-01-1382. 

Wijerus gnd Wijer van der Veltwijc van Macharen verkocht aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem 1 morgen land, in Macharen, voor 

de plaats gnd dat Schoor, tussen Henricus van Berlikem enerzijds en 

voornoemde Godefridus anderzijds. 

 

(dg: J) Wijerus dictus Wijer van der (dg: Veld) Veltwijc de 

Macharen (dg: du) unum juger terre situm in parochia de Macharen 

ante locum dictum dat Scoer inter hereditatem Henrici de Berlikem 

ex uno et inter hereditatem Godefridi filii quondam Andree de 

Berlikem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab omni aggere et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 12 do 30-01-1382. 

Johannes van der Zoe van Megen verkocht aan voornoemde Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem 5½ hont land in Megen, ter plaatse gnd die 

Hellose Rijt, tussen Arnoldus smid van Meghen enerzijds en Johannes 

gnd Blussen anderzijds. 

 

Johannes van der Zoe de Megen quinque et dimidium hont terre sita 

in parochia de Meghen in loco dicto die (dg: Loe) Helloesche Rijt 

inter hereditatem Arnoldi fabri de Meghen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Blussen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Godefrido filio quondam Andree promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggere 

et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 13 do 30-01-1382. 

Arnoldus gnd Mijn en Yda, kv Johannes van den Leempoel van Vlimen, 

deden tbv Gerardus van Essche smid afstand van alle goederen, die 

waren van wijlen Arnoldus gnd Mijnne van Vlimen en zijn vrouw 

Katherina. 

 

Arnoldus dictus Mijn et Yda liberi (dg: quondam) Johannis van den 

Leempoel #van Vlimen# cum tutore super omnibus et singulis bonis 

(dg: dicti Joh) que fuerant quondam Arnoldi dicti Mijnne de Vlimen 

et Katherine sue uxoris quocumque locorum consistentibus sive 

sitis et super jure competente seu competituro ad opus Gerardi de 
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Essche fabri renuciaverunt promittentes cum ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 14 do 30-01-1382. 

Jacobus zv Johannes gnd Jordens soen van Bucstel verkocht aan 

Nijcholaus van Luijsel een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een akker gnd die Pasge, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, tussen Henricus Man enerzijds en Delija gnd 

Ghevats anderzijds. 

 

Jacobus filius Johannis dicti Jordens soen de Bucstel hereditarie 

vendidit (dg: Jo) Nijcholao de Luijsel hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex agro 

dicto die (dg: d) Pasghe sito in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde inter hereditatem Henrici Man ex uno et inter hereditatem 

Delije dicte Ghevats ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 15 do 30-01-1382. 

Petrus Engbrechts soen van Alem verkocht aan Reijnkinus gnd Loden (1) 

4½ vadem in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Goeswinus 

Steenwech enerzijds en Adam gnd Haeuwe anderzijds, (2) 3 vadem in 

Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Gerardus gnd Ghent enerzijds 

en Batha gnd Loden anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Petrus Engbrechts soen de Alem quatuor et dimidiam mensuras terre 

dictas vademen sitas in parochia de Maren in loco dicto die Delen 

inter hereditatem (dg: Goeswini) Goeswini Steenwech ex uno et 

inter hereditatem Ade dicti Haeuwe ex alio atque tres mensuras 

dictas vademen sitas in dictis parochia et loco inter hereditatem 

Gerardi dicti Ghent ex uno et inter hereditatem Bathe dicte (dg: 

Loden) Loden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Reijnkino 

dicto Loden promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni aggere Mose 

et censu libera exceptis zegediken et aqueductibus ad has 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 16 do 30-01-1382. 

Albertus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 17 do 30-01-1382. 

(dg: Hubertus gnd Machiels soen beloofde). 

 

(dg: Hubertus dictus Machiels soen promisit). 

 

BP 1176 f 238v 18 do 30-01-1382. 

Walterus nzvw Walterus van Hijntam beloofde aan Hubertus gnd Machiels 

soen 40 Brabantse dobbel of de waarde en 58 lichte schilden, 12 

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

(di 24-06-1382) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Walterus filius naturalis quondam (dg: Huberti dicti Machiels soen 

promisit Hu) Walteri de Hijntam promisit Huberto (dg: f) dicto 

Machiels soen XL Brabant dobbel seu valorem et LVIII licht scilde 

scilicet XII Dordrecht placken pro scilt computato ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 238v 19 do 30-01-1382. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan voornoemde Walterus 20 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus Hubertus promisit dicto Waltero (dg: XXI) viginti Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 20 do 30-01-1382. 

Yudocus, Otto en Luijta, kvw Johannes gnd Bruijstens zvw Johannes gnd 

Ghijsbrechts soen, verkochten aan Theodericus gnd Splittaf een 

erfpacht van ½ mud rogge, die Truda dvw voornoemde Johannes 

Ghijsbrechts soen beurde, tijdens de 4 feestdagen van Kerstmis, 

gaande uit een stuk land gnd een hoefke, gnd dat Oosterwijk, in 

Nistelrode, naast wijlen Godefridus Riken, welke pacht voornoemde 

wijlen Truda verworven had van Henricus gnd van der Beke, en welke 

pacht nu aan hen behoort. 

 

(dg: Yudocus) Yudocus et Otto (dg: f) atque Luijta liberi quondam 

(dg: Bruijstini) Johannis dicti (dg: dicti) Bruijstens filii 

quondam Johannis dicti Ghijsbrechts soen cum tutore hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis (dg: solvendam hereditarie nat) 

quam Truda filia quondam dicti Johannis Ghijsbrechts soen 

solvendam habuit hereditarie (dg: nativitatis Domini) infra 

quatuor dies festinos nativitatis Domini ex (dg: or) pecia terre 

dicta een hoefken dicta dat dOesterwijch sita in parochia de 

Nijsterle (dg: inter) #iuxta# hereditatem #quondam# Godefridi 

Riken quam paccionem dicta (dg: quondam) quondam Truda erga 

Henricum dictum van der Beke acquisiverat #et quam paccionem nunc 

ad se spectare dicebant# ut dicebant hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Theoderico dicto Splittaf 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 21 do 30-01-1382. 

Johannes gnd Erenbrechts soen van Nijsterle verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes dictus Erenbrechts soen de Nijsterle prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 238v 22 do 30-01-1382. 

Henricus van Nuijs beloofde aan Johannes zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen 24 gulden pieter na maning te betalen. 

 

Henricus de Nuijs promisit Johanni filio quondam Willelmi Veren 

Ghisenraden soen XXIIII gulden peter ad monitionem dicti (dg: He) 

Johannis persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf6 F 10 f.239. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 239r 01 do 30-01-1382. 

Henricus Buekentop droeg over aan Elizabeth wv Marcelius Sticker, tbv 

haar en kvw voornoemde Marcelius, een huis27 en erf in Den Bosch, in 

de Kolperstraat, direct naast erfgoed van wijlen Fredericus szv 

Arnoldus gnd Groot, aan de kant van de Markt, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Arnoldus zv Arnoldus gnd Avemari. De brief overhandigen 

                         
27 Zie → BP 1177 f 090v 11 vr 27-11-1383, afrekening na gerechtelijke 

verkoop van het huis. 
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aan hr Henricus van Best. 

 

Henricus Buekentop domum et aream sitam in Busco in vico dicto 

Colperstraet contigue iuxta hereditatem quondam Frederici generi 

Arnoldi dicti Magni in latere versus forum venditam sibi ab 

Arnoldo filio Arnoldi dicti Avemari per judicem mediante sententia 

prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth relicte 

quondam Marcelii Sticker ad opus sui et ad opus #liberorum# 

Marcelii quondam predicti cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

dicta Elizabeth dictam domum et aeam possidebit quamdiu vixerit in 

humanis post eius decessum ad dictos eius liberos integraliter 

possidendam. Testes Dicbier et Zibertus datum supra. Tradetur 

littera domino Henrico de Best. 

 

BP 1176 f 239r 02 do 30-01-1382. 

Truda wv Johannes gnd Vrancken soen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde wijlen Johannes 

verworven had van Arnoldus Ghiben soen van der Eijkendonc. 

 

Truda relicta quondam Johannis dicti Vrancken soen hereditariam 

paccionem [un]ius modii siliginis quam dictus quondam Johannes 

erga Arnoldum Ghiben soen van der Eijkendonc acquisiverat ut 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 03 do 30-01-1382. 

Gerardus van Berkel verhuurde aan Hermannus Scut Willems soen een 

kamp gnd Hadden Kamp, in Empel, tussen erfgoed van de heer van 

Merewijk enerzijds en Rodolphus van Gravia anderzijds, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande heden. 

 

Solvit . plack. 

Gerardus de Berkel unum campum dictum (dg: Hadden Can) Hadden Camp 

situm in parochia de Empel inter (dg: loc) hereditatem domini de 

Merewijc ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Gravia ex alio ut 

dicebat (dg: here) locavit Hermanno Scut Willems soen ab eodem ad 

spacium octo annorum datum presentem sine medio sequentium 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 04 do 30-01-1382. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Gerardus van Berkel, 

gedurende 8 jaar, elk jaar met Kerstmis, 4 Brabantse dobbel te 

betalen. 

 

Dictus Hermannus promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Gerardo de Berkel ad spacium octo annorum datum presentem 

sine medio sequentium anno quolibet quatuor Brabant dobbel in 

festo nativitatis Domini. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 05 do 30-01-1382. 

Voornoemde Gerardus van Berkel verhuurde aan Johannes Luwe zv 

Willelmus gnd Lu een kamp, 5 morgen minus 1 hont groot, gnd der 

Kerken Kamp, in Empel, tussen erfgoed van de kerk van Empel enerzijds 

en wijlen Willelmus Vrancken anderzijds, voor een periode van 8 jaar, 

ingaande heden. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus Gerardus de Berkel quendam campum #quinque iugera minus uno 

hont continentem# dictum der Kercken Camp situm in parochia de 

Empel inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et 

inter hereditatem quondam Willelmi (dg: f) Vrancken ex alio ut 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

37 

dicebat locavit Johanni Luwe filio Willelmi dicti Lu ab eodem ad 

spacium octo annorum datum presentem sine medio sequentium 

possidendum promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 06 do 30-01-1382. 

Voornoemde Johannes Luwe beloofde aan Gerardus van Berkel, gedurende 

8 jaar, elk jaar met Kerstmis 4 11/12 Brabantse dobbel en 4 11/12 

Hollandse dobbel te betalen. 

 

Dictus Johannes Luwe promisit super omnia se daturum et soluturum 

Gerardo de Berkel (dg: h ad) ad spacium octo annorum proxime 

futurorum anno quolibet dictorum annorum quinque Brabant dobbel et 

quinque Hollant dobbel minus duodecima parte unius Brabant dobbel 

et minus duodecima parte unius Hollant dobbel ad nativitatis 

Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 07 do 30-01-1382. 

Johannes Luwe Willems soen en Gerardus van Berkel beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 20 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes Luwe Willems soen et Gerardus de Berkel promiserunt mihi 

ad opus Thome Asinarii etc XX aude scilde Francie ad pasca proxime 

persolvenda sub pena I (dg: ..). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 08 do 30-01-1382. 

Mechtildis wv Henricus gnd Pricke van Erpe, haar zoon Goeswinus en 

Henricus zvw Reijnerus van Vucht ev Ginta, dv voornoemde Mechtildis 

en wijlen Henricus, verkochten aan Jordanus gnd Baten soen een stuk 

land in Erp, achter de plaats gnd die Odervers Nest, tussen 

voornoemde Jordanus enerzijds en voornoemde Mechtildis anderzijds, 

belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2½ lopen rogge, maat 

van Erp. Henricus minderjarige zvw voornoemde Henricus Pricke zal, 

zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

....... ... solvit. 

Mechtildis (dg: f) relicta quondam Henrici dicti Pricke de Erpe 

#cum tutore# Goeswinus eius filius et Henricus filius #quondam# 

Reijneri de Vucht maritus et tutor legitimus ut asserebat Ginte 

sue uxoris filie dictorum Mechtildis et quondam Henrici peciam 

terre sitam in parochia de Erpe retro locum dictum die Odervers 

Nest inter hereditatem Jordani dicti Baten soen ex uno et inter 

hereditatem dicte Mechtildis ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Jordano promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione duorum et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Erpe exinde solvendis et quod ipsi Henricum 

filium dicti quondam Henrici Pricke dum ad annos pubertatis 

pervenerit super dicta pecia terre et jure ad opus dicti emptoris 

faciet renunciare. Testes datum supra. (dg: Et erunt 2 littere 

scilicet una de pue). 

 

BP 1176 f 239r 09 do 30-01-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus zvw Reijnerus van 

Vucht 8 Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) en 14 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico filio #quondam# Reijneri de 

Vucht (dg: XXII Brab) octo Brabant dobbel seu valorem ad pasca 
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proxime et (dg: XIII) XIIII Brabant dobbel seu valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 10 do 30-01-1382. 

Walterus zvw Godefridus gnd Sniders soen verkocht aan Johannes zvw 

Egidius gnd Scoerwegge alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen onder Helvoirt, ter plaatse gnd 

Distelberg, of onder Vught Sint-Lambertus. 

 

(dg: solvit 3 plack). Solvit totum. 

Walterus filius quondam Godefridi dicti Sniders soen omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione 

adolutas quocumque locorum infra parochiam de Helvoert ad locum 

dictum Dijstelberch sitas seu quocumque locorum infra parochiam 

(dg: de) sancti Lamberti de Vucht sitas ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Egidii dicti Scoerwegge promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 239r 11 do 30-01-1382. 

Walterus zvw Egidius Scoerwegghe vernaderde en behield. 

 

(dg: Solvit 3 plack. 

Dictus emptor promisit). Walterus filius quondam Egidii 

Scoerwegghe prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 12 do 30-01-1382. 

Theodericus Screvel en Macharias gnd Kerijs van Sittart ontlastten 

Gerardus zvw Conrardus Writer, Adam gnd Maes soen en Petrus zvw 

Petrus gnd Langhe Peters soen van Orten van alle geschillen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Solvit 3 plack. 

Theodericus Screvel Macharias dictus Kerijs de Sittart quitos 

clamaverunt Gerardum filium quondam Conrardi Writer Adam dictum 

Maes soen et Petrum filium quondam Petri dicti Langhe Peters soen 

de Orten ab omnibus causis et impetionibus #(dg: habitis inter eos 

a quocumque tempore usque in diem presentem)# quibus ipsi dictos 

Gerardum Adam et Petrum impetere possent in judicio spirituali vel 

seculari aut (dg: alios) alias quovismodo promittentes huiusmodi 

quitumclamationem ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Gerardo. 

 

BP 1176 f 239r 13 do 30-01-1382. 

Yudocus gnd Bruijstens soens droeg over aan zijn zuster Luijta alle 

erfgoederen, die hij thans onder Nistelrode heeft liggen, voor hem 

gereserveerd een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Jacobus gnd Cop van 

der Beke aan hem moet leveren. 

 

Yudocus dictus Bruijstens soens omnes hereditates quas ipse pro 

presenti infra parochiam de (dg: V) Nijsterle habet sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Luijte sue sorori promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere salva sibi 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis quam Jacobus dictus 

Cop van der Beke sibi solvere tenetur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 14 do 30-01-1382. 

Rodolphus gnd Lambrechts soen van Gheffen verkocht aan Nijcholaus 

Peters soen (1) een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd die Torfput, 

tussen Roverus gnd Uden soen enerzijds en Gerardus Kepken anderzijds, 

(2) ½ morgen minus 1/3 hont land, in Geffen, ter plaatse gnd op de 
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Oostense Geslag, tussen voornoemde Nijcholaus gnd Peters soen 

enerzijds en Johannes zv Henricus gnd Rutghers soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Rodolphus (dg: Lamberti) dictus (dg: La) Lambrechts soen de 

Gheffen peciam terre sitam in parochia de Gheffen (dg: in loco) ad 

locum dictum die Torfput inter hereditatem Roveri dicti Uden soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Kepken ex alio item dimidium 

juger terre minus tercia parte unius hont situm in dicta parochia 

in loco dicto op den Oestenssche Geslach inter hereditatem 

Nijcholai dicti Peters soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Henrici dicti Rutghers soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao Peters soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 15 do 30-01-1382. 

Godefridus zvw Johannes van Zanbeke verkocht aan Johannes gnd 

Gherijts soen, tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus van 

Heffen, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Oss, tussen 

wijlen Wijnkinus Koster enerzijds en Conrardus gnd Coen die Wever 

anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd 

Westerveld, tussen wijlen Theodericus zv hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en Johannes gnd van Zanbeke zv Johannes van Mekelendonc 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit 3 plack. 

Godefridus filius quondam Johannis de Zanbeke hereditarie vendidit 

Johanni dicto Gherijts soen (dg: van den) ad opus sui et ad opus 

Katherine sue uxoris filie quondam Gerardi de Heffen vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad 

vitam ipsorum seu alterius eorum nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domo et orto (dg: et pecia) sito in parochia de Os 

inter hereditatem quondam Wijnkini Koster ex uno et inter 

hereditatem Conrardi dicti Coen die Wever ex alio item ex (dg: 

pecia terre tres lo) tribus lopinatis terre siliginee sitis in 

dicta parochia in loco dicto Westervelt inter hereditatem quondam 

Theoderici filii domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti de Zanbeke filii Johannis de 

Mekelendonc ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem et alter (dg: eo) diutius 

(dg: di) vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 16 do 30-01-1382. 

Johannes die Wael beloofde aan Nijcholaus gnd Coel die Bresser 19¼ 

oude schilden met Pinksteren aanstaande (25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes die Wael promisit Nijcholao dicto Coel die Bresser XIX 

aude scilde et quartam partem unius aude scild ad penthecostes 

proxime persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239r 17 do 30-01-1382. 

Ghiselbertus gnd Herinc zvw Goeswinus gnd Herinc en Egidius gnd van 

den Dijstelberch droeg over aan Ambrosius gnd Broes Balen soen en 

Adam van den Kerchove een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

voornoemde Ambrosius beloofd had aan voornoemde Ghisbertus en Egidius 

en aan Aleijdis dvw voornoemde Goeswinus, met Sint-Martinus te 

leveren, gaande uit 1/3 deel van 1 bunder beemd gnd Teten Heuvel, in 

Rosmalen, tussen erfgoed gnd Zonmans Kempken enerzijds en Amelius 

apotheker anderzijds. De brief aan een van hen overhandigen, die het 
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eerst komt. 

 

Solvit (dg: 3 plack). 

Ghiselbertus dictus Herinc filius quondam (dg: Ge) Goeswini dicti 

Herinc et Egidius dictus van den Dijstelberch hereditarium censum 

XL solidorum monete quem Ambrosius dictus Broes Balen soen 

promiserat se daturum et soluturum dictis Ghisberto et Egidio et 

Aleijdi filie dicti quondam Goeswini (dg: .) hereditarie Martini 

hyemalis ex tercia parte unius bonarii prati dicti communiter 

Teten Hoevel siti in parochia de Roesmalen inter hereditatem 

dictam Zonmans Kempken ex uno et inter hereditatem Amelii 

apothecarii ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Ambrosio et Ade van den Kerchove simul cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: de) 

et dicte Aleijdis deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

alteri eorundem prius venienti. 

 

1176 mf6 F 11 f.239v. 

 mensis januarii die penultima anno LXXXII: 

  donderdag 30-01-1382. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 31-01-1382. 

 in die Brigide virginis: zaterdag 01-02-1382. 

 

BP 1176 f 239v 01 do 30-01-1382. 

Henricus van den Nuwenhuze zvw Johannes van den Nuwenhuze van Dijesen 

en Egidius gnd van der Scueren verkochten aan Gerardus van Grolaer 

een erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Geelkens Akker, in 

Diessen, tussen Gerardus van den Roijde enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Schuurakker, in Diessen, tussen 

een gemene weg enerzijds en Henricus gnd Aleijden anderzijds, (3) 2 

lopen roggeland, tussen voornoemde Henricus Aleijten enerzijds en 

Pijramus gnd Moers Vos soen anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 239v 13}. 

Henricus van den Nuwenhuze filius quondam Johannis van den (dg: 

Nu) Nuwenhuze de Dijesen et Egidius dictus van der Scueren 

hereditarie vendiderunt Gerardo de Grolaer hereditariam paccionem 

(dg: trium) quinque modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

terre dicta die Gheelkens Acker sita in parochia de Dijessen inter 

hereditatem Gerardi van den Roijde ex uno et inter (dg: h) 

communem plateam ex alio atque ex pecia terre dicta die Scueracker 

sita in predicta inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno 

et inter hereditatem Henrici dicti Aleijden ex alio item ex duabus 

lopinatis terre siliginee sitis inter hereditatem Henrici Aleijten 

(dg: so) predicti ex uno et inter hereditatem Pijrami dicti Moers 

Vos soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et sufficientem facere. Testes Dicbier et Zibertus 

datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 02 do 30-01-1382. 

Nijcholaus gnd van Heze en zijn zoon Johannes verkochten aan Johannes 

van Zabeke zvw Theodericus een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse 

gnd Windmolenberg, naast erfgoed van Nijcholaus schoenmaker, aan 

eerstgenoemde Nijcholaus verkocht door Aleijdis wv Johannes gnd 

Kemmer. Henricus, Elizabeth en Johannes, minderjarige kv 

eerstgenoemde Nijcholaus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, hiermee 

instemmen. 
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Nijcholaus dictus de Heze (dg: domum et aream) et Johannes (dg: de 

Heze) eius filius domum et aream sitam in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch iuxta hereditatem Nijcholai sutoris venditam 

primodicto Nijcholao ab Aleijde (dg: f) relicta quondam Johannis 

dicti Kemmer prout in litteris hereditarie (dg: sup) #vendiderunt# 

Johanni de Zabeke #filio quondam Theoderici# cum litteris #et 

aliis# et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et quod ipsi Henricum Elizabeth et Johannem liberos 

primodicti Nijcholai ad hoc impuberes existentes quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super dicta domo et area (dg: ad opus dicti 

Johannis de Zanbeke) facient (dg: renunciare) #ratam servare et 

consentire#. Testes Wiel et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 03 do 30-01-1382. 

Eerstgenoemde Nijcholaus beloofde zijn voornoemde zoon Johannes van 

Heze, schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primodictus Nijcholaus promisit super habita et habenda dictum 

Johannem de Heze eius filium indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 239v 04 do 30-01-1382. 

Everardus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 239v 06}. 

(dg: ....) Everardus Claes soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 05 do 30-01-1382. 

Willelmus zvw Willelmus van den Hoernic beloofde aan Willelmus 

Posteel 18 Hollandse dobbel en 21 gulden pieter op zondag Letare 

aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Hoernic promisit 

Willelmo Posteel XVIII Hollant dobbel et XXI gulden peter ad 

dominicam lethare proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 06 do 30-01-1382. 

Johannes van Zanbeke zv Theodericus beloofde aan Nijcholaus van Heze 

een n-erfcijns28 van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

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

uit voornoemd huis en erf. Na overlijden van voornoemde Nijcholaus 

zal de cijns voor een helft gaan naar zijn zoon Johannes van Wetten 

en voor de andere helft naar voornoemde Johannes van Wetten en naar 

Johannes van Heze, Henricus en Elizabeth, kv voornoemde Nijcholaus. 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 239v 04}. 

Johannes de Zanbeke filius Theoderici promisit ut debitor 

principalis se daturum et soluturum Nijcholao de Heze hereditarium 

censum IIIIor librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini ex domo et 

area predictis tali condicione annexa quod dictus Nijcholaus 

dictum censum ad suam vitam integraliter possidebit post eiusdem 

Nijcholai decessum mediatim ad Johannem de Wetten eius filium et 

mediatim ad eundem Johannem de Wetten et ad Johannem de Heze (dg: 

f) Henricum et Elizabeth liberos dicti Nijcholai hereditarie 

devolvendum. Testes datum supra. 

 

                         
28 Zie → BP 1179 p 567r 06 vr 06-06-1393, overdracht van deze cijns. 
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BP 1176 f 239v 07 do 30-01-1382. 

Johannes van den Stripe zvw Petrus van den Stripe beloofde aan Petrus 

Loekart 30 gulden, zwaar van gewicht, en 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te leveren. 

 

Johannes van den Stripe filius quondam Petri van den Stripe 

promisit Petro Loekart XXX gulden (dg: po) fortis ponderis et tres 

modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 08 do 30-01-1382. 

Henricus Boen wonend in Hintham beloofde aan Johannes van Swalmen 

schoenmaker 30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Pasen aanstaande (06-04-1382) te betalen. 

 

Henricus Boen commorans in Hijntam promisit Johanni de Swalmen 

sutori XXXta licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt 

computato ad festum pasce proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 09 do 30-01-1382. 

Voornoemde Henricus Boen beloofde aan voornoemde Johannes van Swalmen 

schoenmaker 10 oude schilden en 24 Hollandse plakken met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Henricus Boen promisit dicto Johanni de Swalmen sutori (dg: 

X) X aude scilde (dg: ?et) et XXIIII Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 10 do 30-01-1382. 

Johannes van den Worpe beloofde voornoemde Henricus Boen schadeloos 

te houden van voornoemde 10 oude schilden en 24 Hollandse plakken. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes van den Worpe promisit dictum Henricum Boen indempnem a 

dictis X aude scilde et XXIIII Hollant placken. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 239v 11 do 30-01-1382. 
Arnoldus Bruggeman (en zijn broer Albertus) 

1. Albertus; 

2. Goeswinus; 

3. Elizabeth. 

Arnoldus Bruggeman en zijn zoon Albertus verkochten aan Albertus bv 

voornoemde Arnoldus 1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd in het 

Nieuweland, in een kamp van 4 morgen, belast met de onraad. Goeswinus 

en Elizabeth, minderjarige kv voornoemde Arnoldus, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Arnoldus Bruggeman et Albertus eius filius unum iuger terre #ad se 

spectans# situm in parochia de Maren in loco dicto int Nuwelant 

(dg: inter h) #in# quodam campo quatuor iugera terre continente ut 

dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt Alberto fratri dicti 

Arnoldi promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet ad hoc de jure spectantibus ut dicebant et 

quod ipsi Goeswinum et Elizabeth liberos dicti Arnoldi super dicto 

iugero terre (dg: ad) quamcito ad annos pubertatis pervenerint 

super dicto jugero terre facient renunciare (dg: ..) ad opus dicti 

emptoris. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 12 do 30-01-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan Albertus zv Arnoldus Brugman, tbv hem 
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en Goeswinus en Elizabeth, kv voornoemde Arnoldus, 23 oude schilden29 

na maning te betalen. De brief overhandigen aan Gerardus van Os en 

Zibertus van Maren. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus emptor promisit (dg: pros) Alberto filio Arnoldi Brugman ad 

opus sui et ad opus Goeswini et Elizabeth liberorum dicti Arnoldi 

XXIII aude scilde (dg: ad m quamcito ?et dicti liberi ad) ad 

monitionem dictorum liberorum persolvenda. Testes datum supra. 

Tradetur littera Gerardo de Os et Ziberto de Maren. 

 

BP 1176 f 239v 13 do 30-01-1382. 

Voornoemde verkopers kunnen voornoemde erfpacht van 5 mud rogge 

terugkopen met Kerstmis over 2 jaar (vr 25-12-1383), met 75 oude 

schilden van Frankrijk en met de pacht van dat kerstfeest. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Lambertus zv 

Everardus van Luijsel en Johannes van Gheldorp alias gnd van Ghele. 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 239v 01}. 

A. 

Dicti venditores #seu eorum alter# possint redimere dictam 

paccionem (dg: trium) #quinque# modiorum siliginis (dg: ad spacium 

trium annorum datum sine presentem sine medio sequentium semper) a 

festo nativitatis Domini proxime ultra duos annos scilicet extunc 

festo nativitatis Domini seu infra mensem sine medio sequentem vel 

infra unum mensem sine medio sequentem cum septuaginta quinque 

aude scilde Francie vel valorem in auro semel dandis et cum 

paccione in huiusmodi festo nativitatis Domini provenienda ut in 

forma. Acta in camera scriptorum presentibus Lamberto filio 

Everardi de Luijsel et Johanne van Gheldorp alias dicto de Ghele 

testibus datum mensis januarii die penultima hora complete anno 

LXXXII indictionis V. 

 

BP 1176 f 239v 14 vr 31-01-1382. 

Arnoldus van den Loecke en Johannes gnd Ghiben soen van Boeghe 

beloofden aan Rutgherus Pijn van Derenborch 6 mud en 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Arnoldus van den Loecke et Johannes (dg: Ghi) dictus Ghiben soen 

de Boeghe promiserunt Rutghero Pijn de Derenborch sex modios et 

unum sextarium siliginis mensure de Busco ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes Zibertus et 

Willelmus datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 239v 15 vr 31-01-1382. 

(dg: Willelmus Gherijts soen). 

 

BP 1176 f 239v 16 vr 31-01-1382. 

Henricus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Elizabeth wv Everardus 

van den Water, tbv haar en haar kinderen verwekt door voornoemde 

wijlen Everardus, een n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de 

waarde, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit goederen gnd 

dat Nieuwe Goed, in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen de 

gemeint enerzijds en goederen gnd dat Oude Goed van Scheepstal 

anderzijds. Verkoper en met hem zijn schoonvader Henricus gnd Bonfaes 

beloofden het onderpand van waarde te houden. 

 

                         
29 Zie → BP 1181 p 055r 04 vr 28-09-1397, verklaring dat 2/3 deel van 

de schuld is voldaan. 
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Henricus filius quondam (dg: Ge) Willelmi de Beest hereditarie 

vendidit Elizabeth relicte quondam Everardi van den (dg: ..) Water 

ad opus sui et ad opus liberorum dicte Elizabeth ab eadem et dicto 

quondam Everardo pariter genitorum hereditarium censum sex aude 

scilde Francie vel valorem (dg: here) solvendum hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendum ex bonis dictis dat Nuwe 

Goit sitis in parochia de Bakel ad locum dictum Sceepstal (dg: 

atque ex) inter communitatem ex uno et inter bona dicta dat Aude 

Goit de Sceepstal ex alio atque ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

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

warandiam et obligationem aliam deponere (dg: exceptis censibus) 

promiserunt insuper dictus venditor et cum eo Henricus dictus 

Bonfaes eius socer indivisi super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Dicbier et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 17 za 01-02-1382. 

Gerardus van Wijel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Wijel prebuit et reportavit. Testes Dicbier et 

Zibertus datum in die Brigide virginis. 

 

BP 1176 f 239v 18 za 01-02-1382. 

Eerstgenoemde Henricus beloofde schadeloos te houden. 

 

Solvit 3 plack. 

Primodictus Henricus promisit super habita et habenda !indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 239v 19 za 01-02-1382. 

Jacobus zvw Egidius van Ghele en zijn vrouw Elizabeth dvw Walterus 

van den Crullen maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, aan voornoemde wijlen 

Egidius van Ghele, tbv voornoemde Elizabeth en kvw voornoemde Egidius 

en Elizabeth, verkocht door Willelmus des Laets soen van Sonne. 

 

Jacobus filius quondam Egidii de Ghele #et Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Walteri van den Crullen# hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificatione venditum 

dicto quondam Egidio de Ghele ad opus #dicte# Eizabeth et ad opus 

prolis ab ipsis #quondam# Egidio et Elizabeth pariter generande 

#+# prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

+ a Willelmo des Laets soen de Sonne. 

 

1176 mf6 F 12 f.240. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 31-01-1382. 

 anno LXXXII mensis januarii die ultimo: vrijdag 31-01-1382. 

 in festo Brigide: zaterdag 01-02-1382. 

 

BP 1176 f 240r 01 za 01-02-1382. 

Johannes van Boert zvw Hermannus Scuijwinc gaf uit aan zijn broer 

Nijcholaus zvw voornoemde Hermannus een stuk land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Hijnen, tussen Henricus gnd Persoens soen van Ghestel 

enerzijds en voornoemde Nijcholaus anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 10 mud rogge eens. 

 

Johannes (dg: dictus) de Boert filius quondam Hermanni Scuijwinc 

peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Hinen 

inter hereditatem Henrici dicti Persoens soen de Ghestel ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai filii dicti quondam Hermanni ex alio 
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ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Nijcholao suo 

fratri ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione (dg: et pro p) et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et non resignabit nisi cum X modiis 

siliginis dicte mensure semel dandis. Testes Zibertus et Wijel 

datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 02 za 01-02-1382. 

Voornoemde Johannes van Boert en zijn dochter Metta gaven uit aan 

Gerardus zv Johannes van Overbeke een huis, tuin en aangelegen stuk 

land en stuk beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd Engeland, tussen 

Theodericus gnd Wever enerzijds en Henricus Scilder anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, en een n-erfcijns van 9 pond 2 

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

met Kerstmis. 

 

[Solvit] Gerardus. 

Dictus Johannes de Boert #et Metta eius filia cum tutore# (dg: 

peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum) domum 

ortum et peciam terre et peciam prati eis adiacentem sitos in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Enghelant inter hereditatem 

Theoderici dicti Wever ex uno et inter hereditatem Henrici Scilder 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum et paccionem 

Gerardo filio Johannis de Overbeke ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificatione et pro 

hereditario censu novem (dg: ne) librarum et duorum solidorum 

monete dando sibi ab alio mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

premissis promittentes #cum tutore# warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 240r 03 za 01-02-1382. 

Martinus zvw Willelmus gnd Gielijs soen gaf uit aan Nijcholaus zvw 

Hermannus Scuijwinc (1) 2 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Vliedert, tussen Johannes Hals enerzijds en Henricus zvw voornoemde 

Hermannus Scuijwinc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 11 pond geld, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Nijcholaus tot onderpand (2) 10 hont land 

ter plaatse gnd Ludinks Kamp, tussen Henricus zvw Hermannus Scuijwinc 

enerzijds en wijlen Rodolphus Roesmont anderzijds. 

 

Martinus ....... plack. Scabini noluerunt. 

Martinus filius quondam (dg: Egidii) Willelmi dicti Gielijs soen 

duo iugera terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Vliedert inter hereditatem Johannis Hals ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Hermanni Scuijwinc ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Nijcholao filio quondam Hermanni Scuijwinc predicti ab 

eodem pro hereditario censu XI librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem (dg: ob) deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Nijcholaus X hont 

terre (dg: s) ad se spectantia in loco dicto Ludincs Camp inter 

hereditatem Henrici filii #quondam# Hermanni Scuijwinc ex uno et 

inter hereditatem quondam Rodolphi Roesmont ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes Os et Zibertus datum supra. 
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BP 1176 f 240r 04 vr 31-01-1382. 

Rodolphus zv Arnoldus Vrients soen en Johannes van der Drieborch 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1382; 28+31+6=65 dgn) te betalen, op straffe van 

1. 

 

Rodolphus filius Arnoldi Vrients soen et Johannes van der 

Dr[i]eborch promiserunt Philippo Jozollo etc XVI aude scilde 

Francie ad pasca proxime pena I. Testes (dg: datum supra) Zibertus 

et Wiel datum (dg: supra) sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 240r 05 vr 31-01-1382. 

Johannes gnd van Oerle zvw Walterus beloofde aan Hermannus zv Egidius 

van Gravia 38 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 7½ Hollandse plakken op zondag Invocavit aanstaande (zo 

23-02-1382) te betalen. 

 

Johannes dictus de Oerle filius quondam Walteri promisit Hermanno 

(dg: filio) filio Egidii de Gravia XXXVIII licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro scilt computato (dg: ad) et VIIJ Hollant 

placken ad dominicam invocavit proxime persolvendos. Testes 

Dicbier et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 06 vr 31-01-1382. 

Johannes van Dijnter verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns 

van 18 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit (1) de helft in een hoeve van wijlen hr Theodericus van Dijnter 

ridder, in Nuland, op welke hoeve Theodericus van den Culen thans als 

hoevenaar woont, belast met lasten, (2) een rosoliemolen die was van 

wijlen zijn grootvader hr Godefridus van Os ridder, in Oss. 

 

Johannes de Dijnter hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum XVIII aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: manso quondam) medietate 

ad dictum venditorem spectante in quodam manso quondam domini 

Theoderici de Dijnter militis sito in parochia de Nuwelant et in 

quo manso Theodericus van den Culen ad presens residet tamquam 

colonus atque ex (dg: attinentiis dicti mansi si de medietate) 

attinentiis #dicte medietatis# dicti mansi singulis et universis 

#quocumque consistentibus sive sitis# prout huiusmodi mansus cum 

suis attinentiis ad dictum quondam Theodericum de Dijnter 

predictum spectare consuevit ut dicebat #+# promittens super (dg: 

habita et habenda) warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde de jure solvendis promisit super habita 

et habenda sufficientem facere. Testes Os et Wil datum supra. 

+ atque ex molendino equorum quo oleum concutitur qui fuerat 

quondam domini Godefridi de Os militis sui avi sito in Os et ex 

attinentiis (dg: sin) et jure universis quocumque sitis ut 

dicebat. 

 

BP 1176 f 240r 07 vr 31-01-1382. 

En hij kan terugkopen vanaf Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

gedurende 3 jaar, met 252 oude schilden of de waarde, met de cijns 

van het jaar van wederkoop, en met eventuele achterstallige 

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

van Os en Will en voornoemde schepenen. 

 

+. 

Et poterit redimere a festo nativitatis Johannis proxime per 

spacium trium annorum deinceps sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum ducentis et quinquaginta duobus scutis 
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antiquis seu valore et cum pleno censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Os et Will scabinis predictis testibus 

datum anno LXXXII mensis januarii die ultima hora complete. 

 

BP 1176 f 240r 08 vr 31-01-1382. 

Johannes van Orthen, Willelmus Gherijts soen en Johannes gnd Jans 

soen, szv Willelmus Mijnnemere, beloofden aan Godefridus Hoijen 109 

Hollandse mottoen en 18 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1382) te betalen. 

 

Johannes de Orthen Willelmus Gherijts soen et Johannes dictus Jans 

soen generi Willelmi Mijnnemere promiserunt Godefrido Hoijen 

centum et novem Hollant mottoen et XVIII Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Dicbier et Zib 

datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 09 za 01-02-1382. 

Elizabeth wv Everardus van den Water maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Gerardus Roelen soen. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water omnes vendiciones 

et alienaciones factas a Gerardo Roelen soen calumpniavit. Testes 

Zibertus et Wiel datum in festo Brigide. 

 

BP 1176 f 240r 10 za 01-02-1382. 

Arnoldus gnd Noude die Ghelazemaker beloofde aan Jacobus Aven soen 20 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

Arnoldus #dictus Noude# die Ghelazemaker promisit Jacobo A[v]en 

soen XX licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt 

computato ad letare Jherusalem proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 240r 11 za 01-02-1382. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door de broers Theodericus en Walterus gnd 

Wellen Lijsscap, kvw Wellinus Ysebouts soen van Asten, met hun 

goederen. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior omnes vendiciones et alienaciones 

factas a Theoderico et Waltero dicto Wellen Lijsscap fratribus 

liberis quondam Wellini Ysebouts soen de Asten cum eorum bonis 

calumpniavit. Testes Zibertus et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 12 za 01-02-1382. 

(dg: Johannes gnd van Heze zoon). 

 

(dg: Johannes dictus de Heze filius). 

 

BP 1176 f 240r 13 za 01-02-1382. 

Johannes van Hijnen zvw Johannes van Hijnen en Johannes van Heze zvw 

Henricus gnd Jans soen beloofden aan Johannes Bijerman, tbv Goeswinus 

zvw Goswinus van Avenjoen, een n-erfcijns van 2 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, voor het 

eerst morgen over een jaar, gaande uit al hun? goederen. 

 

Johannes de Hijnen filius quondam Johannis de Hijnen #et Johannes 

de Heze filius quondam Henrici dicti Jans soen promiserunt 

indivisi super habita et habenda# (dg: hereditarie vendidit) 
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Johanni Bijerman ad opus Goeswini filii quondam Goswini de 

Avenjoen #se daturos et soluturos dicto Goswino# (dg: vitalem 

pensionem) #hereditarium censum# duorum aude scilde seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum anno quolibet (dg: ad vitam) 

purificatione et pro primo termino a die crastino ultra annum ex 

omnibus et singulis bonis dicti debitoris habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 14 za 01-02-1382. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en Goeswinus van Best beloofden aan 

Wellinus van Beke, tbv Cristina dvw Johannes Loze, 12 Hollandse 

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

 

Ancelmus filius quondam (dg: Wil) Henrici Willems et Goeswinus de 

Best promiserunt Wellino de Beke ad opus Cristine (dg: dicte) 

filie quondam (dg: Cristine) Johannis Loze XII Hollant dobbel seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 15 za 01-02-1382. 

De eerste zal Goeswinus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Goeswinum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 16 za 01-02-1382. 

De broers Arnoldus Quap en Ancelmus, kvw Arnoldus gnd Nolleken Quap, 

en Johannes gnd Loije beloofden aan Godefridus Sceijnckel 40 oude 

schilden met Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

(dg: Ancelmus et) Arnoldus Quap #et Ancelmus# fratres liberi 

quondam Arnoldi dicti Nolleken Quap et Johannes dictus Loije 

promiserunt Godefrido Sceijnckel XL aude scilde ad letare 

Jherusalem proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 17 za 01-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 18 za 01-02-1382. 

Henricus gnd Koevoet van Straten, zijn broer Godefridus en 

Theodericus gnd die Sceerre van Bucstel beloofden aan Johannes van 

Breda van Waelwijc 42 oude schilden te betalen, een helft met 

Vastenavond (di 18-02-1382) en de andere helft met Pasen aanstaande 

(zo 06-04-1382). 

 

Henricus dictus Koevoet de Straten et Godefridus eius frater (dg: 

promiserunt) et Theodericus dictus die Sceerre #de Bucstel# 

promiserunt Johanni de Breda de Waelwijc XLII aude scilde mediatim 

ad carnisprivium et mediatim pasche proxime persolvenda. Testes 

Sta et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 19 za 01-02-1382. 

Johannes Keijser en Petrus Alarts zv Goeswinus Knode beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 70 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1382; 27+31+30+31+24=143 dgn) te betalen op straffe van 4. 

 

Johannes Keijser et Petrus Alarts filius Goeswini Knode 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXX aude scilde Francie 

nativitatis Johannis proxime persolvenda sub pena IIII. Testes 
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testes Sta et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 240r 20 za 01-02-1382. 

De eerste zal Petrus schadeloos houden. 

 

Primus servabit Petrum indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 01 f.240v. 

 in crastino purificationis: maandag 03-02-1382. 

 Tercia post purificationem: dinsdag 04-02-1382. 

 in festo Aghate: woensdag 05-02-1382. 

 

BP 1176 f 240v 01 za 01-02-1382. 

Egidius van Doorn en zijn neef Anthonius van Doorn beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 52 Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1382; 27+31+30+31+24=143 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Egidius de Spina et Anthonius de Spina eius cognatus promiserunt 

Philippo Jozollo etc LII Brabant dobbel ad pasca proxime 

persolvenda sub pena II. Testes Sta et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 02 ma 03-02-1382. 

Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofde aan Gerardus zvw 

Petrus Oers, tbv hem en Johannes gnd Nouden, 40 oude schilden met 

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

 

Hermannus de Os filius quondam Willelmi de Panhedel promisit 

Gerardo filio quondam Petri Oers ad opus sui et ad opus Johannis 

dicti Nouden XL aude scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Zibertus datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 240v 03 ma 03-02-1382. 

Bertoldus gnd Bertouts soen en zijn zoon Bertoldus beloofden aan 

Reijnerus en Godefridus, kvw Johannes Corf, tbv hen en andere kvw 

voornoemde Johannes Corf, 10 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan voornoemde broers. 

 

Bertoldus dictus Bertouts soen et Bertoldus eius filius 

promiserunt Reijnero et Godefrido (dg: fil) liberis quondam 

Johannis Corf ad opus eorum et ad opus aliorum liberorum dicti 

quondam Johannis Corf (dg: -s) X Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes Zibertus et Wiel datum supra. Tradetur 

littera dictis !et fratribus. 

 

BP 1176 f 240v 04 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Bertoldus gnd Bertouts soen en zijn zoon Bertoldus 

beloofden dat zij, noch andere kv eerstgenoemde Bertoldus, Lambertus 

zv Nijcholaus van Goederhoijle en zijn vrouw Hilla wv Henricus 

Marinen zullen aanspreken wegens geldbedragen, beloofd of vermaakt 

aan eerstgenoemde Bertoldus en zijn kinderen door voornoemde wijlen 

Henricus. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicti Bertoldus et Bertoldus eius filius promiserunt indivisi 

super omnia quod ipsi #nec alii liberi primodicti Bertoldi# (dg: 

ht) Lambertum filium Nijcholai de Goederhoijle et Hillam eius 

uxorem relictam quondam Henrici Marinen nunquam impetent occacione 

(dg: quorumcumque) quorumcumque pecunie summorum promissorum #seu 

legatorum# dictis (dg: Bertoldo) #primodicto# Bertoldo #et eius 

liberis# seu eorum #alteri a# dicto quondam Henrico a quocumque 
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tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 05 ma 03-02-1382. 

Lambertus en Hilla ontlastten eerstgenoemde Bertoldus en zijn 

kinderen van alle geldsommen, waarvoor zij eerstgenoemde Bertoldus en 

zijn kinderen kunnen aanspreken. 

 

Solvit 2 plack. 

Lambertus et Hilla quitos clamaverunt primodictum Bertoldum et 

(dg: eorum) eius liberos ab omnibus #debitis pecuniarum et summis 

pecuniarum# (dg: ..is) quibus ipsi (dg: et) primodictum (dg: 

Brlum) #Bertoldum# et eius (dg: eorum) liberos impetere possent a 

quocumque tempore evoluto usque in diem #presentem#. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 240v 06 ma 03-02-1382. 

Ghiselbertus Sceijvel en zijn zoon Godefridus verhuurden aan Henricus 

zvw Johannes gnd des Roden soen de goederen van voornoemde 

Ghisbertus, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, welke goederen 

voornoemde Henricus thans bezit, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382). Henricus zal de 

goederen in het vierde jaar te pachters recht bezitten. Henricus zal 

de gebouwen te pachters recht onderhouden. Henricus zal de grond- en 

nabuurcijnzen betalen. 

 

Solvit. 

Ghiselbertus (dg: Sceij) Sceijvel et Godefridus eius filius bona 

dicti Ghisberti sita in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshusen cum suis attinentiis universis (dg: ut dicebat) 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et in! quibus bonis cum 

suis attinentiis Henricus filius quondam Johannis dicti des Roden 

soen ad presens possidet ut dicebant locaverunt dicto Henrico ab 

eodem ad spacium trium annorum post festum penthecostes proxime 

futurum deinceps sine medio sequentium #libere# possidenda additis 

condicionibus sequentibus primo quod dictus Henricus dicta bona 

cum suis attinentiis quarto anno scilicet anno dictus tribus annis 

sine medio sequentibus ad jus coloni possidebit item quod dictus 

Henricus (dg: dicta b) edificia dictorum bonorum dictis quatuor 

annis ad jus coloni (dg: -s pos) in bona disposicione tenebit item 

quod dictus Henricus census dominorum fundi et vicinorum ibidem 

dictis quatuor annis persolvet promittentes indivisi super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere. Testes Os et 

Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 07 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan hr Arnoldus Nouden 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Dictus Henricus promisit domino Arnoldo Nouden quinque modios 

siliginis mensure de Busco purificatione proxime persolvendos in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 08 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghisbertus Sceijvel 6 

oude schilden30 met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te 

betalen. 

 

                         
30 Zie → BP 1177 f 021r 03 do 05-02-1383, overdracht van een van de 

dire schuldbekentenissen BP 1176 f 240v 08 ma 03-02-1382, 10 of 12. 
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Dictus Henricus promisit dicto Ghisberto Sceijvel sex aude scilde 

Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 09 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1384) te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Ghisberto quinque modios 

#siliginis# mensure de Busco a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 10 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 6 oude 

schilden met Sint-Martinus over een jaar (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Ghisberto sex aude scilde a Martini 

proxime ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 11 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (do 02-02-1385) te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Ghisberto quinque modios siliginis 

mensure de Busco a purificatione proxime ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 12 ma 03-02-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 6 oude 

schilden met Sint-Martinus over 2 jaar (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Ghisberto sex (dg: anno) aude (dg: 

-s) scilde a Martini proxime ultra duos annos persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 13 di 04-02-1382. 

Godescalcus zvw Arnoldus van Melcrode en zijn dochter Heijlwigis 

droegen over aan Henricus zv Henricus van Melcrode een erfpacht van ½ 

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

uit goederen gnd te Melkrode, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

welke pacht aan voornoemde Godescalcus verkocht was door Gerardus van 

Melcrode. 

 

Godescalcus filius quondam Arnoldi de Melcrode et Heijlwigis eius 

filia cum tutore hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex bonis dictis communiter te (dg: Melc) Mellicrode 

sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best atque ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis venditam dicto 

Godescalco a Gerardo de Melcrode prout in litteris hereditarie 

(dg: ve) supportaverunt Henrico filio (dg: quondam) Henrici de 

Melcrode cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Aggere et 

Zibertus datum tercia post purificationem. 

 

BP 1176 f 240v 14 di 04-02-1382. 

Theodericus zvw Godefridus Posteel verkocht aan Johannes gnd Matheus 

soen witledermaker 5½ morgen land in Engelen, ter plaatse gnd in het 

Slijk, tussen Gerardus van Berze enerzijds en voornoemde Theodericus 

anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot gnd die Groet Grave, 

behorend aan de stad Den Bosch, en met het andere eind aan voornoemde 

Theodericus, welke 5½ morgen, naast voornoemde sloot van de stad, 71½ 
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morgenroede breed is, en op het andere eind, naast voornoemde 

Theodericus, 22 roeden minus 4 voet. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel (dg: se) quinque et 

dimidium iugera terre sita in Enghelen in loco dicto int Slijc 

inter hereditatem Gerardi de Berze ex uno et inter ?hereditatem 

dicti Theoderici ex alio tendentia cum uno fine ad fossatum dictum 

die Groet #grave# spectantem ad oppidum de Busco et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Theoderici et que quinque et dimidium 

iugera terre continent iuxta dictum fossatum dicti oppidi in 

latitudine septuaginta (dg: et di) unam dimidiam virgatas dictas 

mergen roijen et (cum cum) in dicto reliquo fine iuxta hereditatem 

dicti Theoderici continent in latitudine XXII virgatas minus 

quatuor pedatis ut dicebat hereditarie (dg: Joh) vendidit Johanni 

dicto Matheus soen paratori coreorum (dg: albinorum) albatorum 

promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 240v 15 wo 05-02-1382. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Cristina wv Walterus van Vucht 100 

oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit Cristine relicte quondam Walteri de 

Vucht centum aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Sta (dg: Jordanus) Zibertus datum in festo 

Aghate. 

 

BP 1176 f 240v 16 wo 05-02-1382. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer droeg over aan Henricus 

Coppen soen van Hasselt een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

die Henricus zv Robbertus van Tuijfteze en Lambertus gnd Aelbrechts 

soen beloofd31 hadden aan voornoemde Johannes, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus en 

Lambertus Aelbrechts soen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer vitalem 

pensionem trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus 

filius Robberti de Tuijfteze et Lambertus dictus Aelbrechts soen 

promiserunt ut debitores principales indivisi super se et bona sua 

omnia se daturos et soluturos dicto Johanni anno quolibet ad vitam 

dicti Johannis et non ultra purificatione et in Busco tradendam et 

deliberandam ex omnibus et singulis bonis dictorum Henrici et 

Lamberti Aelbrechts soen quocumque locorum consistentibus sive 

sitis prout in litteris supportavit Henrico Coppen soen de Hasselt 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Zibertus et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 17 wo 05-02-1382. 

Cristina wv Henricus zvw Henricus Becker droeg over aan haar kinderen 

Gerardus en Weijndelmoedis haar vruchtgebruik in alle erfgoederen van 

wijlen eerstgenoemde Henricus, gelegen onder Dinther en Schijndel. 

 

Cristina relicta quondam Henrici filii quondam Henrici Becker cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in #omnibus# hereditatibus 

(dg: infrascriptis primo videlicet in medietate cuiusdam pecie 

terre dicte vulgaliter die Kuijcsche Hoeve XVII lopinos siliginis 

in semine capientis site in) primodicti quondam Henrici quocumque 

locorum infra parochiam de Dijnther et infra parochiam de Scijnle 

sitis ut dicebat supportavit Gerardo et Weijndelmoedi suis liberis 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
31 Zie ← BP 1176 f 197v 21 do 22-08-1381, belofte van de lijfpacht. 
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deponere. Testes Zibertus et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 240v 18 wo 05-02-1382. 

Willelmus Huef en zijn vrouw Mechtildis dvw Marcelius gnd Marcelijs 

soen wv Petrus gnd Crabbart verkochten aan Volcwigis dvw Adam van 

Ghestel een ledig erfgoed met gebouwen in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, aan voornoemde wijlen Petrus verkocht door Johannes van 

Os ev Heijlwigis dvw Matheus Gheghel. De brief overhandigen aan haar 

zoon Petrus. 

{Vervolg is BP 1191 f.144v}. 

 

Willelmus (dg: Hoef) Huef maritus legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris #filie quondam Marcelii dicti Marcelijs 

soen# relicte quondam Petri dicti Crabbart et dicta Mechtildis cum 

eodem tamquam cum tutore (dg: domum et aream) vacuam (dg: 

hereditatem) #aream# sitam in Busco in (dg: vo) vico dicto 

Gorterstraet cum edificiis in dicta area consistentibus venditam 

dicto quondam Petro a Johanne de Os marito et tutore Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Mathei Gheghel prout in litteris (dg: he) 

et quam aream cum dictis edificiis nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Volcqui) Volcwigi filie quondam Ade 

de Ghestel supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

(dg: et q) promiserunt insuper super habita et habenda quod ipsi 

quoscumque heredes dicti quondam Petri (dg: in premissis 

existentes seu eventuros) semper tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Petro eius filio. 

 

BP 1176 f 240v 19 wo 05-02-1382. 

Laurencius Loijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius Loijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 02 f.241. 

 in crastino Agathe: donderdag 06-02-1382. 

 

BP 1176 f 241r 01 wo 05-02-1382. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Mechtildis wv 

Petrus Crabbart” en “Gerardus, Egidius en Meijna, kv Hermannus van 

Dalen”. De verkoper zullen, zo nodig, de brieven aan koopster ter 

hand stellen. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una Mechtildis relicta 

quondam Petri Crabbart et altera Gerardus Egidius et Meijna liberi 

Hermanni de Dalen et dicti venditores promiserunt super omnia (dg: 

dicte) habita et habenda (dg: dicte ep) dicte emptrici tradere 

quotiens indiguerit #ut# in forma. Testes Zibertus et Hees datum 

supra. 

 

BP 1176 f 241r 02 wo 05-02-1382. 

Petrus gnd Goeswijns soen beloofde aan Willelmus gnd Hues 25 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Petrus dictus Goeswijns soen promisit Willelmo dicto Hues XXV 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 241r 03 do 06-02-1382. 

Theodericus gnd Ruter van Dalem verkocht aan Ghibo Wael een huis32 en 

tuin in Den Bosch, naast de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed 

van Reijnerus van Baerleham enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

gnd van Bernheze anderzijds, aan hem verkocht door Henricus gnd 

Buekentop. 

 

Theodericus dictus Ruter de Dalem domum et ortum sitos in Busco 

iuxta locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Reijneri de 

Baerleham ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis 

dicti de Bernheze ex alio (dg: ut) venditos sibi ab Henrico dicto 

Buekentop prout in litteris hereditarie vendidit Ghiboni Wael 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Zibertus et Wiel datum 

in crastino Agathe. 

 

BP 1176 f 241r 04 do 06-02-1382. 

Agnes ndvw Lambertus gnd Ermgarden soen verkocht aan haar broer 

Everardus alle goederen, aan haar per testament nagelaten door haar 

moeder Hadewigis gnd Nesen dochter of die aan haar gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Hadewigis. 

 

(dg: Rode) Agnes filia (dg: quondam) naturalis quondam Lamberti 

dicti Ermgarden soen cum tutore omnia et singula bona que sibi ab 

Hadewige dicta Nesen (dg: s) dochter eius matre in eius testamento 

fuerant legata seu que sibi de morte dicte quondam Hadewigis 

advoverunt quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Everardo eius fratri promittens cum tutore 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 241r 05 do 06-02-1382. 

Ghibo Wael beloofde aan Theodericus Ruter van Dalem 69 oude schilden 

op Palmzondag aanstaande (zo 30-03-1382) te betalen. 

 

Ghibo Wael promisit Theoderico Ruter de Dalem LXIX aude scilde seu 

valorem ad dominicam palmarum proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 241r 06 do 06-02-1382. 

Berwinus gnd Claes soen en Henricus gnd Bits van Ussen beloofden aan 

Henricus Scilder, gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis, 9¼ 

Hollandse dobbel te betalen. 

 

Berwinus dictus Claes soen et Henricus dictus Bits de Ussen 

promiserunt (dg: Henrico Sclder) se daturos et soluturos Henrico 

Scilder ad spacium trium annorum datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem trium annorum #(dg: IX) novem 

Hollant dobbel et quartam partem unius Hollant# nativitatis Domini 

et primo solucionis termino nativitatis Domini proxime. Testes 

Wiel et Will datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 07 do 06-02-1382. 

Henricus van Werthusen, Theodericus van Zeelst, Willelmus van 

Waderle, Johannes van den Berge, Orri van Mijrabellum, Petrus van 

Ellaer en Rodolphus van den Zande beloofden aan Conrardus gnd Sanders 

soen 21 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

                         
32 Zie ← BP 1175 f 200r 08 do 20-09-1369, verkoop lijfrente uit dit 

huis. 
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te betalen. 

 

Henricus de Werthusen Theodericus de Zeelst Willelmus de Waderle 

et Johannes van den Berge et Orri de Mijrabello et Petrus de 

Ellaer (dg: .) Rodolphus van den Zande promiserunt indivisi super 

omnia Conrardo dicto Sanders soen XXI aude scilde Francie seu 

valorem ad natvitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 241r 08 do 06-02-1382. 

Eerstgenoemde Henricus beloofde de anderen schadeloos te houden. De 

brief overhandigen aan Willelmus van Waderle. 

 

Solvit 2 plack. 

Henricus primodictus promisit super habita et habenda dictos alios 

indempnes servare. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo 

de Waderle. 

 

BP 1176 f 241r 09 do 06-02-1382. 

Johannes gnd Zuellart zvw Johannes gnd Zuellart van Ymerle verkocht 

aan Henricus van den Nuwenhuze zvw Johannes van den Nuwenhuze van 

Dijessen, tbv hem en Egidius van der Scueren, een erfpacht van 1 mud 

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

een beemd gnd dat Liesbroek, in Moergestel, tussen Franco gnd des 

Papen enerzijds en Henricus zv Godefridus gnd Sweents anderzijds, 

reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes dictus Zuellart filius quondam Johannis dicti Zuellart de 

Ymerle hereditarie vendidit Henrico van den Nuwen(dg: we)huze 

filio quondam Johannis van den Nuwenhuze de (dg: de) Dijessen (dg: 

et Egidio dic) ad opus sui et ad opus Egidii van der Scueren 

hereditariam paccionem unius (dg: u) modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex (dg: pecia) prato dicto dat Lijesbroecke sito in (dg: 

par) parochia de Ghestel #prope Oesterwijc# inter hereditatem (dg: 

F) Franconis dicti des Papen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Gode) Henrici filii Godefridi dicti Sweents ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 10 do 06-02-1382. 

Johannes zvw Martinus gnd Reijnouts soen verkocht aan voornoemde 

Henricus van den Nuwenhuze, tbv hem en voornoemde Egidius, een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land gnd die Kwade Akker, in Lage 

Mierde, tussen Johannes gnd Stevens soen enerzijds en Zelia dvw 

voornoemde Martinus anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Martini dicti Reijnouts soen hereditarie 

vendidit dicto Henrico van den Nuwenhuze #ad opus sui et ad opus 

dicti Egidii# hereditariam paccionem (dg: unius modii) #duorum 

modiorum# siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Quade Acker #dicti venditoris# sita in parochia de Mierde 

Inferiori inter hereditatem Johannis dicti (verbeterd uit: dictus) 

Stevens soen ex uno et inter hereditatem Zelie filie (dg: Mart) 

quondam Martini predicti ex alio ut dicebat promittens super (dg: 

s) habita et habenda (dg: suffi) warandiam et obligationem aliam 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 241r 11 do 06-02-1382. 

Willelmus gnd Vos van Dijnter verkocht aan Johannes van der After, 

tbv Rodolphus Rover van Vladeracker, en Henricus Venbossche de helft 

van twee bunder erfgoed gnd moer, in Dinther, ter plaatse gnd Benken 

Ven, welke 2 bunder eertijds waren van de jonkvrouw van der Borch van 

Dijnter, beiderzijds gelegen tussen de gemeint van Dinther, welke 

helft 400 boenre roeden groot is, en uit welke helft niets gestoken 

is, deze helft belast met 1 oude groot. 

 

Willelmus dictus Vos de Dijnter (dg: unum bonarium prati 

hereditatis dicte moers) medietatem (dg: ad se spectantem in 

hereditatis dicte moers et in duobus) #duorum# bonariorum 

hereditatis dicte moers sitorum in parochia de Dijnther in loco 

dicto op Bencken Venne et que duo bonaria fuerant quondam 

domicelle van der Borch de Dijnter sita inter communitatem de 

Dijnther ex utroque latere et que medietas continet CCCC virgatas 

dictas boenre roijden #et ex qua medietate nichil est effosum quod 

exponetur gesteken# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van 

der After ad opus Rodolphi Rover de (dg: V) Vladeracker et Henrico 

(dg: Rover) Venbossche promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo ex 

dicta medietate de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 12 do 06-02-1382. 

Henricus gnd Scutken van Lijemde en Henricus van de Kloot beloofden 

aan Johannes Coninc, tbv hem en Martinus Monics, 25 pond, 1 gulden 

pieter voor 35 schelling gerekend, met Pasen (zo 06-04-1382), 

hetzelfde bedrag met Sint-Jan (di 24-06-1382) en hetzelfde met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Henricus dictus Scutken de Lijemde et Henricus de Globo 

promiserunt Johanni (dg: de Globo) #Coninc# ad opus sui et ad opus 

Martini Monics seu ad opus alterius eorum XXV libras (dg: pasche) 

scilicet den gulden peter (dg: prox) pro (dg: XXXVI) XXXV solidis 

computato pasce et tantum (dg: J) nativitatis Johannis et tantum 

Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 13 do 06-02-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 14 do 06-02-1382. 

Gheldolphus zv Gerardus gnd Mans soen van Helvoert, Henricus van 

Gheffen zv Elizabeth en Henricus Bulle beloofden aan hr Johannes van 

Uden priester 41 Brabantse dobbel met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1382) te betalen. 

 

Gheldolphus filius (dg: quondam) Gerardi dicti Mans soen de 

Helvoert Henricus de Gheffen filius Elizabeth (dg: promiserunt 

domino Joh) Henricus (dg: Bulle) Bulle promiserunt domino Johanni 

de Uden presbitro XLI Brabant dobbel ad pasca proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 15 do 06-02-1382. 

Hubertus van Ghemert droeg over aan Arnoldus zv Mijchael gnd van der 

Heelderdonc een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, die 

voornoemde Arnoldus beloofd33 had met Lichtmis aan hem in Den Bosch 

                         
33 Zie ← BP 1176 f 099v 08 wo 01-02-1380, belofte van de pacht. 
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te leveren, gaande uit de helft van een stuk land, in de dingbank van 

Gemert, ter plaatse gnd Jans Swenelden Soens Hoeve, tussen Jacobus 

gnd des Visschers soen enerzijds en Emondus nzvw Theodericus van 

Ghemert anderzijds. 

 

Solvit XII plack. 

Hubertus de Ghemert hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Ghemert quam Arnoldus filius (dg: Mijchije) Mijchaelis 

dicti van der Heelderdonc promisit sibi daturum et soluturum et in 

Busco tradendam hereditarie purificatione ex medietate pecie terre 

site in jurisdictione de Ghemert in loco dicto Jans Swenelden 

Soens Hoeve inter hereditatem (dg: Jab) Jacobi dicti des (dg: V) 

Visschers soen ex uno et inter hereditatem Emondi filii naturalis 

quondam Theoderici de Ghemert ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 16 do 06-02-1382. 

Willelmus Zikens soen beloofde aan Johannes Monic zv Arnoldus Monic 

41½ oude schild met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Willelmus Zikens soen promisit super omnia (dg: Arnoldo) Johanni 

Monic filio Arnoldi Monic XLI et dimidium aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 17 do 06-02-1382. 

(dg: Theodericus zv Jacobus). 

 

(dg: Theodericus filius Jacobus!). 

 

BP 1176 f 241r 18 do 06-02-1382. 

Theodericus zvw Jacobus gnd Ceps en Henricus gnd Godevarts soen 

verkochten aan Reijnkinus gnd Loden (1) 2 1/8 vadem land in Maren, 

ter plaatse gnd die Maarse Delen, tussen Valko gnd Valke Corstinen 

soen enerzijds en Batha gnd Loden anderzijds, (2) ¾ deel van 1 vadem 

land, aldaar, tussen Gerardus gnd Ghent enerzijds en voornoemde Batha 

Loden anderzijds, belast met dijken en sloten. 

 

Theodericus filius quondam Jacobi dicti Ceps et Henricus dictus 

Godevarts soen duas mensuras dictas vademen et quartam partem 

unius medietatis dicte vademen terre sitas in parochia de Maren in 

loco dicto die Maerssche Delen inter hereditatem (dg: Valken) 

Valkonis dicti Valke Corstinen soen ex uno et inter (dg: Reijneri 

.) hereditatem Bathe dicte Loden (dg: so) ex alio (dg: te) atque 

tres quartas partes unius mensure dicte vadem terre sitas ibidem 

inter hereditatem Gerardi dicti Ghent ex uno et inter hereditatem 

dicte Bathe Loden ex alio #prout ibidem site sunt# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Reijnkino dicto Loden promittentes super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: ex) 

tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et censu libera 

exceptis (dg: Zegediken) aggeribus et fossatis ad hoc spectantibus 

et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241r 19 do 06-02-1382. 

Marcelius nzvw Marcelius gnd Meijssen soen gaf uit aan Henricus Yden 

soen nzvw Henricus gnd Aelbrechts soen een hofstad in Gemonden, 

tussen Johannes van der Stappen enerzijds en voornoemde Henricus gnd 

Yden soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 penning 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche 
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maat, met Lichtmis op de hofstad te leveren. 

 

Marcelius filius naturalis quondam Marcelii dicti Meijssen soen 

(dg: me domistadium) domistadium situm in parochia de Ghemonden 

inter hereditatem Johannis van der Stappen ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Yden soen (dg: naturalis) filii 

naturalis quondam Henrici dicti Aelbrechts soen ex alio ut dicebat 

(dg: hereditarie vendidit dicto Henrico Yden so) dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Henrico Yden soen ab eodem 

hereditarie possidendum pro IIII denariis census domino fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione X 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et supra dictum domistadium tradenda ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 03 f.241v. 

 in crastino Aghate: donderdag 06-02-1382. 

 sexta post Aghate: vrijdag 07-02-1382. 

 

BP 1176 f 241v 01 do 06-02-1382. 

Godefridus gnd van Hermalen alias gnd Nuwelaet verkocht aan 

Nijcholaus gnd Hagen van Scijnle een stuk beemd in Schijndel, ter 

plaatse gnd Liekendonk, tussen Theodericus Writer enerzijds en 

voornoemde Godefridus anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Nijcholaus gnd Hagen en met het andere eind aan een gemene 

steeg gnd die Hautartse, gaande door de plaats gnd die Liekendonk. 

 

#(dg: Godesca)# Godefridus dictus de Hermalen alias dictus 

Nuwelaet peciam prati sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

(dg: Lije) Lijekendonc inter hereditatem Theoderici Writer ex uno 

et inter hereditatem dicti Godefridi ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Nijcholai dicti Hagen et cum reliquo ad 

communem stegam dictam die Hautartsche! transeuntem per locum 

dictum die Lijekendonc ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Hagen de Scijnle predicto promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Os et Dicbier 

datum supra. 

 

BP 1176 f 241v 02 do 06-02-1382. 

(dg: Godefridus zv Johannes van den Hezeacker). 

 

(dg: Godefridus filius Johannis van den Hezeacker). 

 

BP 1176 f 241v 03 do 06-02-1382. 

Henricus van Vucht zvw Goeswinus gnd Heijnkens soen van Vucht droeg 

over aan Godefridus Sceijnckel een b-erfcijns van 7 pond 10 schelling 

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

Jan, gaande uit een b-erfcijns van 14 pond voornoemd geld die 

Johannes van Leijden verwer aan Henricus Roempot op dezelfde 

termijnen betaalt, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, welke cijns van 7 pond 10 schelling eerstgenoemde 

Henricus had gekocht34 van Willelmus van Ghijessen en diens vrouw 

Jutta dv Franco gnd Munter. 

 

Henricus de Vucht filius quondam Goeswini dicti Heijnkens soen de 

Vucht hereditarium censum septem librarum et decem solidorum 

monete solvendum hereditarie #mediatim# nativitatis Domini et 

mediatim Johannis ex hereditario censu XIIII librarum dicte monete 

(dg: quem Johannes solvendum habere) Johannes de Leijden (dg: 

                         
34 Zie ← BP 1176 f 155r 04 do 25-10-1380, verkoop van deze cijns. 
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tinc) tinctor Henrico Roempot solvere tenetur hereditarie terminis 

solucionis predictis ex domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet quem censum septem librarum et X solidorum (dg: 

dictu) primodictus Henricus erga Willelmum de Ghijessen et Juttam 

eius uxorem filiam Franconis dicti (dg: Munst) Munter emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Godefrido Sceijnckel cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1176 f 241v 04 do 06-02-1382. 

Henricus Weijgherganc beloofde aan Willelmus van Ouden 16 oude 

schilden minus 3 plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Henricus Weijgherganc promisit Willelmo de Ouden XVI aude scilde 

minus III placken ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241v 05 do 06-02-1382. 

Johannes gnd Erenbrechts soen van Essche verkocht aan Arnoldus gnd 

Doerman een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Waterlaat, tussen Henricus Loder enerzijds en 

de plaats gnd die Waterlaet anderzijds, (2) 1 dagmaat beemd, ter 

plaatse gnd in den Overhout, tussen Johannes van Lier enerzijds en 

Johannes gnd die Smit anderzijds. 

 

Solvit XII plack. 

Johannes dictus Erenbrechts soen de (dg: Nijsterle) de Essche 

hereditarie vendidit Arnoldo dicto Doerman vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Arnoldi et non ultra purificatione et in Busco tradendam ex 

pecia terre ad dictum (dg: s) venditorem spectante sita in 

parochia (dg: de Essche) de Vucht sancti Petri ad locum dictum 

Waterlaet inter hereditatem Henrici Loder ex uno et inter (dg: 

hereditatem) dictum locum (dg: d) die Waterlaet ex alio atque ex 

una (dg: diurn) diurnata prati ad dictum venditorem spectante 

sitam in loco dicto in den Overhout inter hereditatem Johannis de 

Lier ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: fa) dicti die Smit 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem (dg: de) aliam deponere et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit erit quitus. Testes Zibertus et Will datum supra. 

 

BP 1176 f 241v 06 do 06-02-1382. 

Arnoldus zv Johannes van Os wonend in Herpen verkocht aan Herbertus 

gnd Truden soen van Kessel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Hemelvaart in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 morgen 

land, in Herpen, ter plaatse gnd in het Riedebroek, tussen Johannes 

van Drueten enerzijds en Marcelius gnd Zeel van Start anderzijds, 

reeds belast met 3 pond, geld van Herpen, (2) 1 morgen land in Velp, 

ter plaatse gnd die Middelhoeve, tussen Arnoldus van Heijnxthovel 

enerzijds en Theodericus van Herende anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius Johannis de Os commorans in Herpen hereditarie 

vendidit Herberto dicto [T]ruden soen de Kessel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificatione) assumptione et in Busco tradendam 

ex (dg: p) quatuor iugeribus terre sitis in parochia de Herpen in 

loco dicto int Riedebroec inter hereditatem Johannis de Drueten ex 

uno et inter hereditatem Marcelii dicti Zeel de Start ex alio 
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atque ex (dg: pe) uno iugero terre sito in parochia de Velpe in 

loco dicto die Middelhoeve inter hereditatem Arnoldi de 

Heijnxthovel ex uno et inter hereditatem Theoderici de Herende ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus libris monete de Herpen ex dictis quatuor 

iugeribus terre prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 241v 07 do 06-02-1382. 

(dg: Henricus Gheghel zvw). 

 

(dg: Henricus Gheghel filius quondam). 

 

BP 1176 f 241v 08 do 06-02-1382. 

(dg: Heijme gnd). 

 

(dg: Heijme dictus). 

 

BP 1176 f 241v 09 do 06-02-1382. 

Arnoldus gnd Heijme zvw Heijmo gnd Heijme Gheghel en Henricus van 

Aken verklaarden een erfdeling gemaakt te hebben van een stuk land en 

een aangelegen stuk beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Aldendonk, tussen Metta Moerkens enerzijds en Ghibo gnd Vinckelman 

anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus dictus Heijme filius quondam (dg: ..) Heijmonis dicti 

Heijme Gheghel et Henricus de Aken palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de pecia terre et pecia (dg: 

terre) prati (dg: sitis in p) ea adiacente sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri in loco dicto Aldendonc inter hereditatem (dg: 

h) Mette Moerkens ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti 

Vinckelman ut dicebant mediante qua divisione una medietas que s. 

 

BP 1176 f 241v 10 do 06-02-1382. 

Arnoldus gnd Coppen verkocht aan Walterus gnd Ponnenborch zvw Petrus 

gnd Ponnenborch een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, te 

betalen met Sint-Thomas, gaande uit een huis, tuin en gelookt van 

verkoper in Haaren bij Oisterwijk, beiderzijds tussen Egidius van 

Doorn, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus dictus Coppen hereditarie vendidit Waltero dicto 

Ponnenborch filio quondam Petri dicti Ponnenborch hereditarium 

censum unius aude scilde seu valorem solvendum hereditarie in 

festo beati Thome apostoli ex domo et orto et hereditate dicta 

geloect dicti venditoris sitis in parochia de Haren prope 

Oesterwijc (dg: in loco) inter hereditatem Egidii de Spina ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 241v 11 do 06-02-1382. 

Nijcholaus gnd Hagen van Scijnle verklaarde dat Theodericus gnd Smit 

van Hezewijc, Emondus Roesmont, Johannes van der Steghen en 

Godefridus van Rode recht van weg hebben over een stuk beemd in 

Schijndel, ter plaatse gnd Liekendonk, tussen Theodericus Writer 

enerzijds en Godefridus van Hermalen anderzijds, en over een erfgoed 

van voornoemde Nijcholaus aldaar, richting erfgoederen van voornoemde 

Theodericus, Emondus, Johannes en Godefridus van Rode, aldaar, ter 

plaatse gnd die Mal.borgse Hoeve. Verder heeft niemand recht van weg 

over voornoemd stuk beemd en erfgoed van voornoemde Nijcholaus, 

zonder instemming van voornoemde Theodericus, Emondus, Johannes en 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

61 

Godefridus, uitgezonderd degenen die van rechtswege recht van weg 

zullen hebben. 

 

Nijcholaus dictus Hagen de Scijnle palam recognovit quod 

Theodericus dictus Smit de Hezewijc et Emondus Roesmont (dg: et) 

et Johannes van der Steghen et Godefridus de Rode habent (dg: 

unam) et hereditarie obtinebunt viam eundi redeundi pergendi per 

peciam prati sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

Lijekendonc inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Hermalen ex alio #et per hereditatem 

dicti Nijcholai sitam ibidem# scilicet eundi redeundi et pergendi 

perpetue #ad minus dampnum# per predictam peciam prati #et 

hereditatem dicti Nijcholai ibidem# versus hereditates dictorum 

Theoderici Emondi Johannis et Godefridi de Rode sitas ibidem in 

loco dicto die Mal.borchsche Hoeve promittens ratam servare (dg: 

?et) #tali condicione# quod (dg: non alius) nulla #alia# persona 

unquam viabit per dictam peciam prati et hereditatem dicti 

Nijcholai sine consensu dictorum Theoderici Emondi Johannis et 

Godefridi exceptis illis personis que viam per dictas peciam (dg: 

terre) prati et hereditatem dicti Nijcholai via juris acquirent. 

Testes Dicbier et Willelmus datum supra. 

 

BP 1176 f 241v 12 do 06-02-1382. 

Johannes zvw Henricus gnd Pijec: een beemd in Lieshout, ter plaatse 

gnd die Hoeven Hoerst, tussen Amicus gnd Mijs enerzijds en erfgoed 

behorend aan de heerlijkheid Lieshout anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Henricus Piec verkocht door Marcelius gnd Broijlman, verkocht 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Pijec quoddam pratum (dg: 

sp) situm in parochia de Lieshout (dg: in lo) in loco dicto die 

Hoeven Hoerst inter hereditatem Amici dicti Mijs ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad dominium de (dg: Liesh) Lieshout ex alio 

venditum dicto quondam Henrico Piec a Marcelio dicto Broijlman 

prout hec et alia in litteris scabinorum continentur hereditarie 

vendidit. 

 

BP 1176 f 241v 13 do 06-02-1382. 

Johannes van Eijcke de oudere beloofde aan Rutgherus van Boemel zv 

Johannes 90 Hollandse dobbel zondag over 3 weken te betalen. 

 

Johannes de Eijcke senior promisit Rutghero de Boemel filio 

Johannis XC Hollant dobbel a dominica proxime ultra 3 septimanas 

persolvendos. Testes Dicbier et Wiel datum (dg: quinta p) in 

crastino Aghate. 

 

BP 1176 f 241v 14 vr 07-02-1382. 

Henricus van Eele van Oesterwijc beloofde aan Wellinus Scilder 70 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Henricus de Eele de Oesterwijc promisit Wellino Scilder LXX licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes Dicbier et Wiel 

datum sexta post Aghate. 

 

BP 1176 f 241v 15 vr 07-02-1382. 

Hr Arnoldus Rover beloofde voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

 

Solvit I plack. 

Dominus Arnoldus Rover promisit dictum Henricum indempnem servare. 
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Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 04 f.242. 

 in crastino Aghate: donderdag 06-02-1382. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1382. 

 

BP 1176 f 242r 01 do 06-02-1382. 

Henricus van der Rijt van Mierle beloofde aan Marcelius van Os 15 

oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Henricus van der Rijt de Mierle promisit Marcelio de Os XV aude 

scilde Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum supra in crastino 

Aghate. 

 

BP 1176 f 242r 02 do 06-02-1382. 

Ygrammus gnd Panghelart smid verkocht aan Willelmus Hels zvw Gerardus 

Hels al zijn erfgoederen in Nuland, ter plaatse gnd op Kepkensdonk en 

al zijn erfgoederen onder Geffen op de gemeint. 

 

Ygrammus dictus Panghelart faber omnes hereditates ad se 

spectantes sitas in parochia de Nuwelant in loco dicto op 

Kepkensdonc (dg: ut dicebat hereditates atque peciam terre) atque 

omnes hereditates quas ipse habet sitas (dg: habet) infra 

parochiam de Gheffen (dg: de) supra communitatem (dg: here) sitas 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Hels filio quondam 

Gerardi Hels promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Zibertus et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 03 do 06-02-1382. 

Rodolphus Hels en zijn broer Willelmus Hels beloofden aan voornoemde 

Ygrammus gnd Panghelart smid 13 Brabantse dobbel na maning en 12 

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

 

Rodolphus Hels Willelmus Hels eius frater promiserunt dicto 

Ygrammo XIII Brabant dobbel ad monitionem et XII Brabant dobbel ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. ?Duplicetur ....... 

....... 

 

BP 1176 f 242r 04 za 08-02-1382. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd Loef van 

Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde Henricus 

verkochten aan Johannes van den Bogarde een stuk land in Dinther, ter 

plaatse gnd die Braak, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Johannes 

Pels anderzijds. Verkopers en met hen hun moeder Cristina beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Gerardus filius quondam Henrici (dg: dicti) filii quondam Henrici 

Becker et Arnoldus dictus Loef de Middelwijc maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Weijndelmodis sue uxoris filie (dg: d) 

primodicti quondam Henrici et dicta Weijndelmoedis cum eodem 

tamquam cum tutore peciam terre sitam in parochia de Dijnter in 

loco dicto die Brake inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et 

inter hereditates Johannis Pels ex alio #prout ibidem sita est 

(dg: et prout ad se spectare dicebant)# ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni van den Bogarde promittentes #super habita et 

habenda et cum eis Cristina eorum mater# warandiam et obligationem 

deponere (dg: ex). Testes Aggere et Zibertus datum sabbato post 

Agate. 
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BP 1176 f 242r 05 za 08-02-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan Cristina wv Henricus Becker 17¼ 

Brabantse dobbel en 15 plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Cristine relicte quondam Henrici Becker 

XVII Brabant dobbel et quartam partem unius Brabant dobbel et XV 

placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 242r 06 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Johannes Buekentop de helft van 4 bunder 

beemd in Schijndel, tussen erfgoed van de investiet van Heeswijk 

enerzijds en Theodericus Rommel en zijn zuster Conegondis anderzijds, 

met een eind strekkend aan erfgoed gnd Lobben Hoeve en met het andere 

eind aan Arnoldus van Gheel. Verkopers en met hen hun moeder Cristina 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 2 oude groten, die uit 

deze helft gaan. 

 

Dicti venditores ut supra #medietatem# quatuor bonaria prati sita 

in parochia de Scijnle (dg: in loco) inter hereditatem investiti 

de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Theoderici Rommel et 

Conegondis sue sororis ex alio #tendentia cum uno fine ad 

hereditatem dictam Lobben Hoeve et cum reliquo ad hereditatem 

Arnoldi de Gheel# in ea quantitate qua ibidem sunt site 

hereditarie vendiderunt Johanni Buekentop promittentes #et cum eis 

Cristina eorum mater# indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: quatuor) #duobus# 

grossis antiquis annuatim ex (dg: -inde) #dicta medietate# de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 07 za 08-02-1382. 

Johannes Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 08 za 08-02-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Cristina wv Henricus Becker 

48½ Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Cristine relicte quondam Henrici 

Becker XLVIII et dimidium Brabant dobbel ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 09 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Johannes van Houthem de andere helft van 4 

bunder beemd in Schijndel, tussen erfgoed van de investiet van 

Heeswijk enerzijds en Theodericus Rommel en zijn zuster Conegondis 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd Lobben Hoeve en 

met het andere eind aan Arnoldus van Gheel. Verkopers en met hen hun 

moeder Cristina beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 2 oude 

groten, die uit deze helft gaan. 

 

Dicti venditores ut supra reliquam medietatem dictorum quatuor 

bonariorum terre hereditarie vendiderunt Johanni de Houthem 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 242r 10 za 08-02-1382. 

Arnoldus van Ghele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Ghele prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 11 za 08-02-1382. 

Voornoemde koper en Johannes Buekentop beloofden aan voornoemde 

Cristina 48½ Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) 

te betalen. 

 

Dictus emptor #et Johannes Buekentop# promisit dicte Cristine 

XLVIII et dimidium Brabant! ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 12 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Arnoldus van Gheel een stuk land, in Dinther, 

tussen de weg gnd die Groene Weg enerzijds en Johannes Moenken 

anderzijds. 

 

Dicti venditores ut supra peciam terre sitam in parochia de 

Dijnter inter viam dictam die Gruenen Wech ex uno et inter 

hereditatem Johannis Moenken ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita est hereditarie vendiderunt (dg: #Gerardo# Johanni dicto die 

Plompe ad opus Hartmanni dicti Hartmanne de Grotel) #Arnoldo de 

Gheel# promittentes #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 13 za 08-02-1382. 

Nijcholaus Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Becker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 14 za 08-02-1382. 

Arnoldus van Ghele beloofde aan voornoemde Cristina wv Henricus 

Becker 21 Brabantse dobbel en 13½ lichte schild met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

(dg: Johannes filius Gerardi dicti die Plompe et) Arnoldus de 

Ghele promiserunt dicte Cristine relicte quondam Henrici Becker 

XXI Brabant dobbel et XIII et dimidium licht scilde ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 15 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Mathijas gnd den Tijmmerman een stuk land in 

Dinther, beiderzijds tussen Johannes van Amstel. 

 

Dicti venditores ut supra peciam terre sitam in parochia de 

Dijnter inter hereditatem Johannis de Amstel ex utroque latere 

coadiacentem in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Mathije dicto den Tijmmerman promittens 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 16 za 08-02-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Cristina wv Henricus Becker 

21 Brabantse dobbel, 12½ lichte schilden? en 1½ Dordrechtse plakken 
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met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Cristine XXI Brabant dobbel #et# XII 

et dimidium lichden? et unam et dimidiam Dordrecht placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 17 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Gerardus Plompe een stuk land in Dinther, 

tussen Paulus van den Venne enerzijds en Arnoldus Boest en Emondus 

Roesmont anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Groene 

Weg. 

 

Dicti venditores ut supra peciam terre sitam in parochia de 

Dijnter inter hereditatem Pauli van den Venne ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Boest et Emondi Roesmont ex alio tendentem cum 
!fine ad viam dictam die Gruenen Wech in ea quantitate qua ibidem 

sita est ut dicebant hereditarie (dg: .. Jo) vendiderunt (dg: 

Johanni filio quondam Gerardi die Plompe ad opus eiusdem) Gerardo 

Plompe promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 18 za 08-02-1382. 

Gerardus die Plompe en Arnoldus van Ghele beloofden aan voornoemde 

Cristina wv Henricus Becker 10 Brabantse dobbel en 9 lichte schilden 

minus 1 plak met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

(dg: Johannes filius) Gerardus die Plompe et Arnoldus de Ghele 

promiserunt dicte Cristine X Brabant dobbel et novem licht scilde 

minus una placka ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 19 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Hubertus gnd Machiels soen een stuk land in 

Dinther, tussen erfgoed behorend Batha van der Hagen in een hoeve gnd 

die Heelsche Hoeve enerzijds en Petrus gnd Andries soen van Kilsdonc 

anderzijds, belast met lasten. De koper ontvang al wat op voornoemd 

stuk land moet worden betaald. 

 

Dicti venditores peciam terre sitam in parochia de Dijnter inter 

hereditatem #spectantem ad# Batham van der Hagen in (dg: loco) 

#manso# dicto die Heelsche Hoeve ex uno et inter hereditatem (dg: 

Petri dicti) Petris dicti Andries soen de (dg: Kisl) Kilsdonc ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita est #(dg: et ?tendentem cum)# 

hereditarie vendiderunt Huberto dicto Machiels soen promittentes 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde de jure solvendis hoc addito quod dictus 

emptor percipiet (dg: id) quodqumque supra dictam peciam est 

solvendum de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 20 za 08-02-1382. 

(dg: Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Cristina wv Henricus 

Becker 69 Brabantse dobbel minus 2 plakken met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1382) te betalen.) 

 

(dg: Dictus emptor promisit dicte Cristine LXIX Brabant dobbel 

minus II placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 
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Testes datum supra.) 

 

BP 1176 f 242r 21 za 08-02-1382. 

Voornoemde koper, Theodericus molenaar van Hezewijc en Walterus des 

Laets soen beloofden aan voornoemde Cristina wv Henricus Becker 69 

Brabantse dobbel minus 2 plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382) te betalen. 

 

Dictus emptor Theodericus multor de Hezewijc et Walterus des Laets 

soen promiserunt dicte Cristine LXIX Brabant dobbel minus II 

placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 242r 22 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Gerardus Plompe een stuk land in Dinther, 

tussen een weg gnd die Kerkweg enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, zoals dit aan eerstgenoemde wijlen Henricus behoorde. 

 

Dicti venditores ut supra peciam terre sitam in parochia de 

Dijnter (dg: inter viam dictam inter hereditatem .. Johannis filii 

Gerardi dicti des Hanen) inter viam dictam die Kercwech ex uno et 

inter communem plateam ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

est et primodictum quondam Henricum spectare consuevit ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Johanni filio Gerardi dicti Plompe ad 

opus eiusdem) Gerardo Plompe promittentes #supra habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 23 za 08-02-1382. 

Arnoldus van Ghele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Ghele prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 24 za 08-02-1382. 

Gerardus Plompe en Arnoldus van Ghele beloofden aan voornoemde 

Cristina wv Henricus Becker 104 Brabantse dobbel en 29 Hollandse 

plakken met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

(dg: Dictus Johannes filius) Gerardus Plompe et Arnoldus de Ghele 

promiserunt dicte Cristine C et quatuor Brabant dobbel et XXIX 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 25 za 08-02-1382. 

Gerardus beloofde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Gerardus promisit Arnoldum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 26 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Arnoldus zv Theodericus Rommel, tbv hem en 

zijn kinderen Theodericus, Johannes en Elizabeth een stuk land gnd 

die Bille, in Dinther, beiderzijds tussen Johannes van der After. Hij 

zal geen brief? over het vruchtgebruik hebben. 

 

Dicti venditores peciam terre #dictam die Bille# sitam in parochia 

de Dijnter inter hereditatem Johannis van der After ab utroque 

latere coadiacentem (dg: atque pec medietatem pecie terre sitam in 

dicta parochia inter hereditatem quondam domini Arnoldi de Dijnter 
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militis ex uno et inter hereditatem Willelmi Vos ex alio et que 

medietas annuatim dividitur congra reliquam medietatem de iamdicte 

pecie terre) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo filio Theoderici Rommel ad opus 

sui et ad opus Theoderici Johannis et Elizabeth liberorum dicti 

Theoderici Rommel promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. Et non habebit de usufructu. 

 

BP 1176 f 242r 27 za 08-02-1382. 

Arnoldus zv Theodericus Rommel en zijn broer Petrus beloofden aan 

voornoemde Cristina wv Henricus Becker 7 Brabantse dobbel met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Arnoldus filius Theoderici Rommel et Petrus eius frater 

promiserunt dicte Cristine (dg: X et di #VIII) VII# Brabant dobbel 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 28 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Paulus gnd van den Venne het deel, dat 

eerstgenoemde wijlen Henricus en zijn voorgangers hadden in zekere 

beemden in Dinther, ter plaatse gnd in het Kerkveld, zoals 

Theodericus Rummel dat deel als hoevenaar bezat. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus que primodictus 

quondam Henricus et eius predecessores habere consueverunt in (dg: 

pratis s) quibusdam pratis sitis in parochia de Dijnter in loco 

dicto int Kercvelt prout Theodericus Rummel huiusmodi partem #et# 

jus tamquam colonus possidere consuevit in pratis antedictis ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Paulo dicto van den Venne (dg: 

genero) promittentes #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 29 za 08-02-1382. 

Voornoemde Paulus beloofde aan voornoemde Cristina wv Henricus Becker 

12 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. Alle brieven van voornoemde Cristina overhandigen aan haar 

vader Gerardus. 

 

Dictus Paulus promisit dicte Cristine (dg: XII) #XII# Brabant 

dobbel ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. Tradentur omnes littere (dg: se) dicte Cristine Gerardo 

eius patri. 

 

BP 1176 f 242r 30 za 08-02-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd 

Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis dvw eerstgenoemde 

Henricus verkochten aan Petrus zv Theodericus Rummel de helft van een 

stuk land in Dinther, tussen wijlen hr Arnoldus van Dijnter ridder 

enerzijds en Willelmus Vis anderzijds. Hij krijgt geen brief over het 

vruchtgebruik. 

 

Dicti venditores medietatem pecie terre site in parochia de 

Dijnter inter hereditatem quondam domini Arnoldi de Dijnter 

militis ex uno et inter hereditatem Willelmi Vis ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Petro filio Theoderici Rummel 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Et non habebit litteram de 

usufructu. 
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BP 1176 f 242r 31 za 08-02-1382. 

Voornoemde Petrus en met hem zijn broer Arnoldus beloofden aan 

voornoemde Cristina wv Henricus Becker 3 Brabantse dobbel met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Petrus et !eo Arnoldus eius frater promiserunt dicte 

Cristine III Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. 

 

BP 1176 f 242r 32 za 08-02-1382. 

Jacobus Loze ev Enghela dvw Henricus Becker deed tbv voornoemde 

kopers afstand van het recht, dat aan hem en aan Alardus zvw 

voornoemde Henricus in het voornoemde behoort. 

 

(dg: dicti) Jacobus Loze maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Enghele sue uxoris sue uxoris filie quondam Henrici Becker (dg: 

cum pro) super premissis et jure sibi et Alardo filio dicti 

quondam Henrici in premissis competente ad opus dictorum emptorum 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242r 33 za 08-02-1382. 

Voornoemde Jacobus Loze, voornoemde verkopers: Gerardus zvw Henricus 

zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd Loef van Middelwijc en zijn vrouw 

Weijndelmodis dvw eerstgenoemde Henricus, en voornoemde Cristina wv 

Henricus Becker droegen over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, aan Johannes gnd Becker zvw Henricus Becker 

verkocht door Johannes gnd Baeliaert zv Johannes gnd Hennen van 

Roesmalen. Met achterstallige termijnen. 

 

Dicti Jacobus Loze et venditores ut supra et Cristina cum tutore 

(dg: s) hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

venditam Johanni dicto Becker filio quondam Henrici Becker a 

Johanne dicto (dg: Balia) Baeliaert filio Johannis dicti Hennen de 

Roesmalen prout in litteris hereditarie supportaverunt Alberto 

Wael ad opus mense sancti spiritus cum litteris et jure et 

arrestadiis promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 05 f.242v. 

 Sexta post Aghate: vrijdag 07-02-1382. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1382. 

 in die Valentini: vrijdag 14-02-1382. 

 

BP 1176 f 242v 01 vr 07-02-1382. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode en haar kinderen Gheerlacus, Lana en 

Heijlwigis droegen over aan Walterus zvw Johannes van Rode een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit (1) een huis en grond in Lennensheuvel, (2) een stuk land 

aldaar gnd Molendonk, (3) 2 stukjes land aldaar, welke pacht Henricus 

Berewout gekocht had van Willelmus zvw Martinus van Lennenshovel, en 

welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode Gheerlacus Lana et 

Heijlwigis eius liberi cum tutore hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam Andree ex domo et fundo 

sita in Lenneshoevel et ex quadam parte terre ibidem dictam 

Molendonc atque ex duabus particulis terre ibidem sitis quam 

paccionem Henricus Berewout erga Willelmum filium quondam Martini 

de Lennenshovel emendo acquisiverat prout in litteris et quam 
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paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt 

Waltero filio quondam Johannis de Rode cum litteris et jure 

promittentes (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare et 

obligationem etimpeticionem ex parte sui et suorum coheredum 

deponere. Testes Dicbier et Wijel datum sexta post Aghate. 

 

BP 1176 f 242v 02 vr 07-02-1382. 

De broers Gherisius en Johannes, kvw Ludovicis gnd Lodeken van Os: 

een huis en erf in Den Bosch, aan de Peperstraat, tussen huis en erf 

waarin Henricus Roempot woont enerzijds en Theodericus {niet 

afgewerkt contract35}. 

 

Gherisius et Johannes fratres liberi quondam Ludovici dicti 

Lodeken de Os domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

Peperstraet inter domum et aream in qua Henricus Roempot moratur 

ex uno latere et inter hereditatem Theoderici. 

 

BP 1176 f 242v 03 vr 07-02-1382. 

Theodericus zvw Henricus gnd Puijstken verkocht aan Godefridus 

Marsscalc alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ooms de broers Johannes van den Kerchove en Willelmus van den 

Kerchoven, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Katherina 

wv voornoemde Johannes van den Kerchove. 

 

Theodericus filius quondam Henrici dicti Puijstken omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Johannis van den Kerchove et 

Willelmi van den Kerchoven fratrum suorum avunculorum successione 

advoluta atque post mortem Katherine relicte dicti quondam 

Johannis van den Kerchove successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

Marsscalc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Aggere datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 04 vr 07-02-1382. 

Johannes van Ollant droeg over aan zijn zoon Johannes zijn 

vruchtgebruik in de helft van een beemd in Berlicum, over de brug van 

Middelrode, tussen Henricus gnd Weijgherhanc enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds. 

 

Johannes de Ollant suum usufructum sibi competentem in (dg: 

quadam) #medietate# prati siti in parochia de Berlikem ultra 

pontem de (dg: Middel) Middelrode inter hereditatem Henrici dicti 

Weijgherhanc ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut 

dicebat legitime supportavit Johanni suo filio promittens ratam 

servare obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 05 za 08-02-1382. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Ollant verkocht voornoemde helft 

aan Jacobus van den Wiel, deze helft belast met een b-erfcijns van 4 

pond 12 schelling geld. 

 

Dictus Johannes filius Johannis de Ollant dictam medietatem 

hereditarie vendidit Jacobo van den Wiel promittens (dg: w) super 

habita et habenda warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere excepto hereditario censu IIII librarum et 

XII solidorum monete ex (dg: -inde) dicta medietate solvendo ut 

dicebat. Testes Aggere et Will datum sabbato post Agate. 

 

                         
35 Voor afgewerkt contract zie: BP 1176 f 242v 06 vr 14-02-1382. 
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BP 1176 f 242v 06 vr 14-02-1382. 

De broers Gherisius en Johannes, kvw Ludovicus gnd Lodekens van Os, 

verkochten aan Petrus gnd Caudehoven een huis en erf in Den Bosch, 

aan de Peperstraat, tussen huis en erf waarin Henricus Roempot woont 

enerzijds en erfgoed van Theodericus van Essche anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Hermannus zv Ludovicus gnd Lodeken van Os verkocht 

door Zanderus van Driel wollenklerenwever. Gerardus en Elizabeth, kvw 

Gerardus van Macharen deden afstand; Hermannus, Aleijdis en Bata, kvw 

voornoemde Gerardus van Macharen, zullen afstand doen. Voornoemde 

Gerisius en Johannes beloofden dat hun zuster Hilla nimmer recht 

hierin zal doen gelden. Ghibo zv Johannes Gevarts deed afstand. 

 

Gherisius et Johannes fratres liberi quondam Ludovici dicti 

Lodekens de Os domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

Peperstraet inter (dg: hereditatem) domum et aream in qua Henricus 

Roempot moratur ex uno et inter hereditatem Theoderici de Essche 

ex alio cum attinentiis primodicte domus et aree singulis et 

universis venditam quondam Hermanno filio Ludovici dicti Lodeken 

de Os antedicti a Zandero de Driel textore laneorum prout in 

litteris et quam domum et aream primodictam dicti Gherisius et 

Johannes nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Petro dicto Caudehoven supportaverunt cum litteris #aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Quo facto Gerardus et Elizabeth liberi quondam Gerardi de Macharen 

cum tutore super dicta domo et area et jure ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt effestucando promittentes cum tutore ratam servare 

(dg: promiserunt insuper dicti Ger) et quod ipsi Gerardus et 

Elizabeth (dg: Herm) predicta Hermannum et Aleijdem (dg: liberos 

dicti) et Batam liberos dicti quondam Gerardi de Macharen super 

primodictis domo et area ad opus dicti emptoris facient renunicare 

promiserunt insuper dicti Gerisius et Johannes venditores indivisi 

super omnia quod ipsi Hillam eorum sororem semper talem habebunt 

quod nunquam presument se jus in premissis habere (dg: et quod 

ipsi Gerisius et Johannes fratres Ghibonem). Quo facto Ghibo 

filius Johannis Gevarts super primodicta domo et area ad opus 

dicti emptoris facient renunciare promittens ratam servare. Testes 

Zibertus et Wiel datum in die Valentini. 

 

BP 1176 f 242v 07 vr 14-02-1382. 

Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 08 vr 14-02-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Gherisius en Johannes een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis Gherisio 

Johanni fratribus hereditarium censum trium librarum monete 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex primodicta 

domo et area (dg: testes datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 09 vr 07-02-1382. 

Henricus Posteel zvw Godefridus Posteel ev Truda dvw Nijcholaus gnd 

Coel van Scijnle smid droeg over aan Petrus van Heirde, tbv de 

kerkfabriek van Schijndel, hun deel in een erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin 

in Vught, naast de molen, welke cijns voornoemde wijlen Nijcholaus 

Coel gekocht had van Willelmus zv Theodericus molenaar gnd van Vucht 
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ev Agnes dvw Henricus van Mijrde smid. 

 

Henricus Posteel filius quondam Godefridi Posteel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Trude sue uxoris filie quondam Nijcholai 

dicti Coel de Scijnle fabri totam partem et omne jus sibi 

competentes in hereditario censu XXti solidorum monete solvendo 

hereditarie Martini de domo area et orto sitis in Vucht iuxta 

molendinum ibidem situm quem censum dictus quondam Nijcholaus 

#Coel# erga Willelmum filium Theoderici multoris dicti de Vucht 

maritum et tutorem legitimum Agnetis sue uxoris filie quondam 

Henrici de (dg: mu.) Mijrde fabri emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Petro de Heirde ad opus fabrice 

ecclesie de Scijnle cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Aggere datum 

sexta post Aghate. 

 

BP 1176 f 242v 10 za 08-02-1382. 

Jkr Johannes heer van Zevenborne, Craendonc etc, Gerardus van Berkel 

en Gheerlacus van Erpe beloofden aan Willelmus Scilder 100 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Domicellus Johannes dominus de Zevenborne de Craendonc etc 

Gerardus de Berkel et Gheerlacus de Erpe promiserunt Willelmo 

Scilder C aude scilde nativitatis Johannis proxime persolvenda. 

Testes Sta et Dicbier datum sabbato post Aghate. 

 

BP 1176 f 242v 11 za 08-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 12 za 08-02-1382. 

Jacobus Coptiten en Rodolphus van Gravia beloofden aan Henricus 

Posteel zvw Godefridus 60 oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen 

of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 06-04-1382) te betalen. 

 

Jacobus Coptiten et Rodolphus de Gravia promiserunt Henrico 

Posteel filius quondam Godefridi (dg: LX) LX aude scilde Francie 

vel Flandrie #seu valorem# ad pasce proxime persolvenda. Testes 

(dg: si) datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 13 za 08-02-1382. 

Johannes van Luijssel en zijn vrouw Beatrix dvw Willelmus Mutsarts 

verkochten aan Johannes zv Henricus Dekens soen van Helmont, tbv 

Henricus zvw Arnoldus Smeets van Mierle, al hun erfelijke goederen, 

gelegen onder de villicacio van Den Bosch, belast met grondcijnzen, 

een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 

7 pond geld dat ten tijde in Boxtel gangbaar is. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Dekens. 

 

Johannes de (dg: Nuijssen et de ..) de Luijssel maritus legitimus 

ut asserebat Beatricis sue uxoris filie quondam Willelmi Mutsarts 

et dicta Beatrix cum eodem tamquam cum tutore omnia et singula sua 

bona hereditaria quocumque locorum infra villicacionem de Busco 

situata ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio Henrici 

Dekens soen de Helmont ad opus Henrici filii quondam Arnoldi 

Smeets de Mierle promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco et hereditario censu 

septem librarum monete pro tempore in Buxstel ?currentis exinde 

solvendis. Testes Aggere et Will datum supra. Tradetur littera 
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dicto Johanni Dekens. 

 

BP 1176 f 242v 14 za 08-02-1382. 

Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman verkocht aan Henricus van Nuijs 

1 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, 

gelegen op de plaats gnd die Hoge Vogeldonk, aan hem verkocht door 

Johannes zvw Henricus van Arkel. Sllechts te vervreemden aan 

medepoorters. De brief overhandigen aan Gerardus van Berze. 

 

Johannes filius quondam Boudewini dicti Appelman unum juger terre 

de mille iugeribus terre communitatis oppidi de Buscoducis situm 

supra locum dictum die Hoghe Vogheldonc venditum sibi a Johanne 

filio quondam Henrici de Arkel prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico de Nuijs supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

non alienabit. Testes Dicbier et Willelmus datum supra. Tradetur 

littera Gerardo de Berze. 

 

BP 1176 f 242v 15 za 08-02-1382. 

Nijcholaus Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Becker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 16 za 08-02-1382. 

Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder verkocht aan Theodericus 

die Moelnere een stuk land in Heeswijk, tussen Arnoldus Boest 

enerzijds en Gerardus gnd Coman Gheen anderzijds, belast met 1 

penning gemeen paijment aan de verkoper. 

 

Solvit. 

Walramus filius quondam domini Johannis de Benthem militis peciam 

terre sitam in parochia de Hezewijc inter hereditatem Arnoldi 

Boest ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Coman Gheen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico die Moelnere 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario 

communis pagamenti dicto venditori exinde solvendo annuatim. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 242v 17 za 08-02-1382. 

Voornoemde Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder gaf uit aan 

Jacobus zvw Johannes van den Noddenvelt drie stukken land in 

Heeswijk, (1) beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch, (2) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Heeswijk anderzijds, (3) tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Theodericus Writer anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Solvit. 

Dictus venditor 3 (dg: per) pecias terre sitas in parochia de 

Hezewijc quarum una inter hereditatem spectantem ad mensam sancti 

spiritus in Busco ex utroque altera inter hereditatem iamdicte 

mense ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Hezewijc ex alio et tercia inter hereditatem spectantem ad dictam 

mensam sancti spiritus ex !alio et inter hereditatem Theoderici 

#Writer# ex alio sunt site ut dicebat (dg: here) dedit ad 

hereditarium (dg: censum) pactum Jacobo filio quondam Johannis van 

den (dg: Nodd) Noddenvelt ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 06 f.243. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1382. 

 Dominica post Agate: zondag 09-02-1382. 

 in festo Scolastice: maandag 10-02-1382. 

 

BP 1176 f 243r 01 za 08-02-1382. 

Henricus zvw Petrus gnd Everaets soen van Orthen droeg over aan 

Nijcholaus gnd Horstman alle goederen die aan zijn moeder Katherina 

gekomen waren na overlijden van Nijcholaus gnd Ver Alveraden soen, 

oom van voornoemde Katherina. 

 

Henricus filius quondam Petri dicti Everaets soen de Orthen (dg: 

omnes here) omnia bona que Katherine sue matri de morte quondam 

Nijcholai dicti Ver Alveraden soen avunculi olim eiusdem Katherine 

jure successione fuerant advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Nijcholao dicto 

Horstman promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aggere et Zibertus datum sabbato post Aghate. 

 

BP 1176 f 243r 02 za 08-02-1382. 

Hr Johannes Sceijfart priester gaf uit aan Egidius gnd Langielijs 

soen een deel van een huis en erf van wijlen zijn oom Theodericus 

Sceijfart in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Carnaus de oudere enerzijds en de gemene weg anderzijds, 

welk deel reikt van de Kolperstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

Arnoldus van den Placke, samen met de helft van de tussenwanden die 

staan tusen voornoemd deel en erfgoed van voornoemde Arnoldus van den 

Placke; de uitgifte geschiedde voor (1) de helft van de hertogencijns 

die uit het gehele huis gaat, (2) de helft van een b-erfcijns van 3 

schelling oude pecunia die uit het gehele huis gaat, en thans voor 

(3) een n-erfcijns van 8 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

 

Dominus Johannes Sceijfart presbiter quandam partem (dg: ad) domus 

et aree quondam Theoderici Sceijfart sui avunculi site in Busco in 

vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam Johannis Carnaus 

senioris ex uno et inter communem plateam ex alio #et que pars# 

tendit a dicto vico Colperstraet vocato retrorsum ad hereditatem 

spectantem ad Arnoldum van den Placke simul cum medietate parietum 

stantium in! dictam partem et inter hereditatem dicti Arnoldi van 

den Placke ut dicebat dedit ad hereditarium censum Egidio dicto 

Langielijs soen (dg: promittens) ab eodem hereditarie possidendam 

pro medietate census domini ducis #solvendi# ex dicta integra domo 

et area (dg: de de jure solvendi) et pro medietate hereditarii 

census III solidorum antique pecunie (dg: ex) solvendo ex dicta 

integra domo et area dandis atque pro hereditario censu octo 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex dicta parte promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

 

BP 1176 f 243r 03 za 08-02-1382. 

Johannes Luten soen van Essche verhuurde aan Walterus gnd Herbrechts 

soen van den Bredeacker (1) een beemd gnd Lanen Blake, in Esch, 

tussen Jutta van den Kerchove enerzijds en Theodericus die Haen 

anderzijds, (2) een tuin en eusel, eertijds van Walterus van Beke, in 

Esch, ter plaatse gnd in het Heesbroek, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande heden. 
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Johannes Luten soen de Essche pratum dictum (dg: die) Lanen Blake 

situm in parochia de Essche inter hereditatem Jutte van den 

Kerchove ex uno et inter hereditatem Theoderici die (dg: Hoen) 

Haen ex alio atque ortum et hereditatem dictam eeusel #que fuerant 

Walteri de Beke# sitas in dicta parochia in loco dicto int 

Heesbroec ut dicebat locavit Waltero dicto Herbrechts soen van den 

Bredeacker ab eodem ad spacium sex annorum datum presentem sine 

medio sequentium libere possidendos promittens warandiam et 

obligationem deponere dictis sex annis durantibus. Testes (dg: 

datum) supra Aggere et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 04 za 08-02-1382. 

Gerardus zvw Albertus Rijxken beloofde aan broeder Henricus Berwout 

prior van Porta Celi 50 oude schilden van Frankrijk met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Alberti Rijxken promisit fratri Henrico 

Berwout (dg: con) priori de Porta Celi L aude (dg: Francie) scilde 

Francie ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 243r 05 za 08-02-1382. 

Willelmus van Berze schoenmaker en Henricus van der Brugghen 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 24 oude schilden van Frankrijk 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 20+31+30+31+24=136 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus de Berze sutor Henricus van der Brugghen promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 06 za 08-02-1382. 

Arnoldus Loef van Middelwijc verklaarde, met zijn vrouw 

Weijndelmoedis dvw Henricus zvw Henricus Becker, ontvangen te hebben 

406 gulden pieter in plaats van erfgoed. Hij beloofde aan Gerardus 

zvw eerstgenoemde Henricus dit bedrag in te brengen bij de deling van 

de goederen die eerstgenoemde wijlen Henricus nagelaten heeft resp. 

die Cristina, mv voornoemde Weijndelmodis en Gerardus, zal nalaten. 

 

(dg: Theodericus) Arnoldus Loef de Middelwijc palam recognovit se 

recepisse cum Weijndelmoede sua uxore filia quondam Henrici filii 

quondam Henrici Becker (dg: nomine dotis ad jus op) CCCC et sex 

gulden peter tamquam hereditates et loco hereditatis ad jus oppidi 

etc promittens Gerardo filio #primo#dicti quondam Henrici quod si 

ipse vel sui #heredes# post decessum Cristine matris dictorum 

Weijndelmodis et Gerardi ad divisionem faciendam de bonis que (dg: 

dictis quondam .) primodictus quondam Henricus in sua morte post 

se reliquit et que dicta Cristina in sua morte post se relinquet 

venire voluerit extunc dictus Arnoldus seu eius liberi ad 

huiusmodi divisionem venientes reimportabunt CCCC et sex gulden 

peter (dg: ad) antequam dicta bona valebit seu valebunt 

condividere et ad huiusmodi divisionem venire. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 07 zo 09-02-1382. 

Goeswinus van Beest beloofde aan Egidius Zeelmaker en Arnoldus van 

Houweningen 15 oude schilden, met Sint-Petrus-Stoel over een jaar (zo  

22-02-1383) te betalen, en 16 oude Franse schilden met Sint-Petrus-

Stoel over 2 jaar (ma 22-02-1384). 

 

Goeswinus de Beest promisit Egidio Zeelmaker et Arnoldo de 

Houweningen seu eorum alteri XV aude scilde a Petri ad cathedram 
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proxime futuro ultra annum et XVI aude scilde a Petri ad cathedram 

ultra duos annos persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum 

dominica post Agate. 

 

BP 1176 f 243r 08 ma 10-02-1382. 

Cristina wv Henricus zvw Henricus Becker, Gerardus zvw Henricus zvw 

Henricus Becker, Arnoldus Loef van Mildewijc en zijn vrouw 

Weijndelmoedis dvw eerstgenoemde Henricus deden tbv Jacobus Loze 

afstand36 van de navolgende erfgoederen, (1) een b-erfcijns van 40 

schelling, die voornoemde wijlen Henricus Becker verworven had van 

Johannes zv Petrus gnd van Cruusberch van Hees, met Sint-Lambertus-

Martelaar te betalen, (2) een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, die Johannes gnd Becker zvw Henricus 

Becker verworven had van Johannes van Watermael, (3) 1 morgen land, 

op de plaats gnd op Spijk, aan wijlen voornoemde Henricus Becker 

verkocht door Benedictus gnd Bits Cuper. 

 

#Cristina relicta quondam Henrici filii quondam Henrici Becker cum 

tutore et# Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici 

Becker Arnoldus Loef de Mildewijc maritus legitimus ut asserebat 

Weijndelmoedis sue uxoris filie primodicti quondam Henrici et 

dicta Weijndelmoedis cum eodem tamquam cum tutore super 

hereditatibus infrascriptis scilicet in hereditario censu 

quadraginta solidorum quem dictus quondam Henricus Becker erga 

Johannem filium Petri dicti de Cruusberch de Hees acquisiverat 

solvendum hereditarie in festo beati Lamberti martiris in annuaque 

et hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificatione quam paccionem Johannes 

dictus Becker filius quondam Henrici Becker erga Johannem de 

Watermael acquisiverat atque in uno iugero terre sito super locum 

op Spijc venditum dicto #Henrico# quondam Becker a Benedicto dicto 

Bits Cuper prout hec in litteris scabinorum dicebat contineri et 

super jure eis in premissis competente seu competituro ad opus 

Jacobi Loze renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et Dicbier datum 

(dg: s) in festo Scolastice. 

 

BP 1176 f 243r 09 ma 10-02-1382. 

Voornoemde Cristina wv Henricus zvw Henricus Becker, Gerardus zvw 

Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus Loef van Mildewijc en zijn 

vrouw Weijndelmoedis dvw eerstgenoemde Henricus verkochten aan 

Willelmus Loijer een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, uit een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, met Sint-Jan-

Evangelist bij Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een gehele 

gemeint land, in Lithoijen, aan de kant richting de sloot gnd Lither 

Grave, (2) een land gnd die Halve Koren Gemeint, dat eertijds was van 

Agnes mv Henricus gnd Caeneels, (3) een land aldaar, die Half Heuvel, 

(4) een huis en erf van Walterus gnd Harleweijde aldaar, welke cijns 

van 4 pond voornoemd geld Henricus gnd Heijns Becker gekocht had van 

Walterus gnd Harleweijde verblijvend in Lithoijen, en welke cijns van 

20 schelling voornoemd geld aan voornoemde Cristina en haar kinderen 

gekomen was na erfdeling tussen voornoemde Cristina en andere erfg vw 

voornoemde Henricus Becker  

 

Dicti Cristina Gerardus Arnoldus Loef et Weijndelmoedis ut supra 

hereditarium censum XXti solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato de 

                         
36 Zie → BP 1176 f 243v 03 ma 10-02-1382, verklaring dat afstand is 

gedaan. 
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hereditario censu quatuor librarum dicte monete solvendo 

hereditarie in die beati Johannis ewangeliste et (dg: ad) apud 

Buscum tradendo de una communitate terre integra que sita est in 

Lijttoijen a latere versus fossatum dictum communiter Lijtter 

Grave item de terra dicta die Halve Coren Gemeijnte que olim 

fuerat Agnetis matris Henrici dicti Caeneels et de terra ibidem 

sita die (dg: .) Half Hoevel atque de domo et area Walteri dicti 

Harleweijde sita ibidem quem censum quatuor librarum dicte monete 

Henricus dictus Heijns Becker erga Walterum dictum Harleweijde 

manentem in Lijttoijen emendo acquisiverat prout in litteris et 

qui census XX solidorum dicte monete dictis Cristine et eius 

liberis mediante divisione hereditaria habita inter ipsam 

Cristinam et alios heredes dicti quondam Henrici Becker cessit in 

partem prout in litteris quas vidimus hereditarie vendiderunt 

Willelmo Loijer supportaverunt cum primodictis litteris et jure 

(dg: occacione primodicti census) promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 243r 10 ma 10-02-1382. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij Elijas 

gewantsnijder en Danijel van de Dijk, schepenen in Den Bosch maken 

bekend dat voor ons Wolterus gnd Harleweijde etc” en Willelmus Loijer 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan kvw Johannes 

Pijecke zvw Henricus Becker. 

 

#. 

Et vidimus de littera incipiente Nos Elijas Pannicida et Danijel 

de Aggere37 scabini in Busco notum facimus universis quod coram 

nobis Wolterus dictus Harleweijde etc et Willelmus Loijer promisit 

dictas litteras tradere liberis quondam Johannis (dg: B) Pijecke 

filii quondam Henrici Becker ut in forma. Testes datum supra 

supra. 

 

BP 1176 f 243r 11 ma 10-02-1382. 

Voornoemde Cristina wv Henricus zvw Henricus Becker, Gerardus zvw 

Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus Loef van Mildewijc en zijn 

vrouw Weijndelmoedis dvw eerstgenoemde Henricus droegen over aan 

Jacobus Lose hun deel in een kamp van wijlen voornoemde Henricus 

Becker, gelegen achter het klooster Porta Celi, tegenover de plaats 

gnd die Grient, tussen Henricus van Hijntam en Petrus van Bruggen 

enerzijds en Johannes Bernts soen anderzijds. 

 

Dicti (dg: ve) Cristina #Gerardus# Arnoldus Loef et Weijndelmoedis 

cum tutore ut supra totam partem et omne jus eis competentes in 

quodam campo dicti quondam Henrici Becker sito (dg: in lo) retro 

conventum de Porta Celi in opposito loci dicti die Grient inter 

hereditatem (dg: hereditatem) Henrici de Hijntam et Petri de 

Bruggen ex uno et inter hereditatem Johannis Bernts soen ex alio 

ut dicebant supportaverunt Jacobo #Lose# promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 12 ma 10-02-1382. 

Johannes Matheus soen witledermaker en Gerardus Scade zvw Henricus 

van Os beloofden aan Philippus Jozollo etc 24 oude schilden van 

Frankrijk met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 18+31+30+31+24=134 

                         
37 Deze beide schepenen traden, in een andere oorkonde, tezamen op, 

op 11-01-1330, THG 177. 
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dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Matheus soen parator albi corei (dg: .) Gerardus (dg: Os) 

#Scade# filius quondam (dg: Ge) Henrici de Os promiserunt Philippo 
!etc XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 13 ma 10-02-1382. 

Marina ev Jacobus Stevens soen beloofde {niets vermeld} schadeloos te 

houden. 

 

Marina uxor Jacobi Stevens soen promisit !indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 14 ma 10-02-1382. 

Gerardus van Abruggen, zijn broer Goeswinus en Arnoldus Hoernken 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 48 oude Franse schilden met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1382; 18+31+30+31+24=134 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Gerardus de Abruggen et Goeswinus eius frater et Arnoldus Hoernken 

promiserunt Philippo Jozollo etc XLVIII aude scilde Francie ad 

#nativitatis# Johannis proxime persolvenda sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 243r 15 ma 10-02-1382. 

De eerste twee zullen Arnoldus schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt Arnoldum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 243r 16 ma 10-02-1382. 

Marina ev Jacobus Stevens soen beloofde voornoemde drie schadeloos te 

houden. 

 

Marina uxor Jacobi Stevens soen promisit dictos 3 indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 07 f.243v. 

 in die Scolastice: maandag 10-02-1382. 

 in crastino Scolastice: dinsdag 11-02-1382. 

 Quarta post Scolastice: woensdag 12-02-1382. 

 

BP 1176 f 243v 01 ma 10-02-1382. 

Rodolphus Rover zvw Walterus Vos van Eijndoven beloofde aan Johannes 

van Doerne snijder 6 gulden pieter en 7½ plak met Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 16-03-1382) te betalen. 

 

Rodolphus Rover (dg: Vos) filius quondam Walteri Vos de Eijndoven 

promisit Johanni de Doerne sartori VI gulden peter et VIIJ placken 

ad letare Jherusalem proxime persolvendos. Testes Sta et Wijel 

datum in die Scolastice. 

 

BP 1176 f 243v 02 ma 10-02-1382. 

Ywanus van Vauderic beloofde aan Willelmus van der Horst 21 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Jan (di 24-06-1382) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382). 

 

Ywanus de Vauderic promisit Willelmo van der Horst XXI licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato mediatim 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

78 

Johannis et mediatim Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 243v 03 ma 10-02-1382. 

Johannes Piecke zvw Henricus Becker en Gerardus gnd Eghens soen 

hadden destijds beloofd dat Cristina dv voornoemde Gerardus en kv 

voornoemde Cristina en wijlen Henricus zvw voornoemde Henricus 

Becker, zodra ze meerderjarig zouden zijn, tbv Jacobus Loze afstand 

zouden doen van (1) een b-erfcijns van 40 schelling, die voornoemde 

wijlen Henricus Becker verworven had van Johannes zv Petrus gnd van 

Cruusberch van Hees, (2) een b-erfpacht van 4 mud rogge, die Johannes 

gnd Becker zvw Henricus verworven had van Johannes gnd Watermael, (3) 

1 morgen land, ter plaatse gnd Spijk, aan voornoemde wijlen Henricus 

Becker verkocht door Benedictus gnd Bits Cuper. Voornoemde Jacobus 

verklaarde dat voornoemde Cristina en haar kinderen afstand38 hebben 

gedaan. 

 

Notum sit universis quod Johannes Piecke filius quondam Henrici 

Becker et Gerardus dictus Eghens soen promisissent quod ipsi 

Cristinam filiam dicti Gerardi et (dg: eius) liberos eiusdem 

Cristine et quondam Henrici filii quondam Henrici Becker predicti 

(dg: ad) quamcito ad annos pervenirent pubertatis super bonis 

infrascriptis videlicet super hereditario censu XL solidorum quem 

dictus quondam Henricus Becker erga Johannem filium Petri dicti de 

Cruusberch de Hees acquisiverat atque super hereditaria paccione 

quatuor modiorum quam Johannes dictus Becker filius quondam 

Henrici erga Johannem dictum Watermael acquisiverat item super uno 

iugero terre sito super locum dictum Spike venditum dicto quondam 

Henrico Becker a Benedicto dicto Bits Cuper et super jure 

competente seu competituro ad opus Jacobi Loze facient renuciare 

prout in litteris constitutus igitur dictus Jacobus palam 

recognovit dictos Cristinan et eius liberos renunciasse super 

premissis et jure prout dicti Johannes Piecke et Gerardus Eghens 

soen promiserant clamans eos inde quitos promittens huiusmodi 

recognitionem et quitationem ratas servare salvis dictis litteris 

quoad alia in eis contenta in suo vigore duraturis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 243v 04 ma 10-02-1382. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan 

Bernardus van der Spout 24 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1382) te betalen. Is een bloedverwant van de hertogin. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt 

Bernardo van der Spout XXIIII aude #seu valorem# scilde ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes Sta et Willelmus 

datum supra. Est (dg: famulus) consanguineus domine ducisse. 

 

BP 1176 f 243v 05 ma 10-02-1382. 

Jkr Johannes heer van Zevenborne etc, hr Gheerlacus van Ghemert 

dekaan van Sint-Oedenrode, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Walterus van Erpe, tbv zijn broer 

Johannes Leonii van Erpe, 350 oude schilden van Frankrijk of 

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

 

Domicellus Johannes dominus de Zevenborne etc dominus Gheerlacus 

de Ghemert decanus Rodensis Arnoldus Stamelart de Penu et Gerardus 

de Berkel promiserunt Waltero de Erpe ad opus Johannis Leonii de 

Erpe sui fratris CCC et L aude scilde Francie vel Flandrie ad 

                         
38 Zie ← BP 1176 f 243r 08 ma 10-02-1382, er wordt afstand gedaan. 
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pasca proxime persolvenda. Testes Os et Willelmus datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 06 ma 10-02-1382. 

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

Gerardus of Stamelart. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur 

littera Gerardo vel Sta. 

 

BP 1176 f 243v 07 di 11-02-1382. 

Henricus zvw Henricus gnd Heijssen soen gaf uit aan Arnoldus gnd die 

Milter van Zonderwijc een beemd gnd Schimmink, die was van wijlen 

zijn schoonvader Johannes gnd Louwer, in Zonderwijk, ter plaatse gnd 

Velthoven, tussen erfgoed van de monikken van Postel enerzijds en 

Johannes van der Teijnden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Oerle, met Lichtmis in Velthoven te leveren. 

 

Solvit. Scribatur littera dicti Arnoldi. 

Henricus (dg: dictus) filius quondam Henrici dicti Heijssen soen 

(dg: u) quoddam pratum (dg: situm) dictum die Scimminc #quod 

fuerat quondam Johannis dicti Louwer sui soceri# situm in parochia 

de Zonderwijc ad locum dictum Velthoven inter hereditatem 

monachorum de Postula ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Teijnden ex alio ut dicebat (dg:hereditarie supportavit) #dedit ad 

hereditariam paccionem# Arnoldo dicto die Milter de Zonderwijc ab 

eodem hereditarie possidendum pro censibus dominorum fundi dandis 

etc et pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Oerle danda sibi ab alio purificatione et in (dg: 

Oerle) Velthoven tradenda ex dicto prato promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes (dg: W) Os et Wijel datum (dg: ..) in crastino Scolastice. 

 

BP 1176 f 243v 08 di 11-02-1382. 

Voornoemde Arnoldus Milter van Zonderwijc droeg over aan voornoemde 

Henricus zvw Henricus gnd Heijssen soen zijn helft in een beemd in 

Oirschot, naast de plaats gnd Straten, ter plaatse gnd Schomdonk, 

tussen Egidius gnd Zeghers soen enerzijds en de gemeint anderzijds 

{niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: scribatur). 

Dictus Arnoldus Milter (dg: quoddam pratum dictum die Scomdonc) 

#medietatem ad spectantem in prato# sito in parochia de Oerscot 

(dg: ad) #iuxta# locum dictum Straten #in loco dicto Scomdonc# 

inter hereditatem Egidii dicti Zeghers soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto H. 

 

BP 1176 f 243v 09 di 11-02-1382. 

Voornoemde Arnoldus Milter van Zonderwijc droeg over aan voornoemde 

Henricus zvw Henricus Heijssen soen zijn deel in een beemd gnd die 

Schomdonk, in Oirschot, naast de plaats gnd Straten, belast met de 

hertogencijns. 

 

(dg: scribatur). 

Dictus Arnoldus Milter totam partem ad se spectantem in quodam 

prato dicto die Scomdonc sito in parochia de Oerscot iuxta locum 

dictum Straten hereditarie supportavit (dg: He) dicto Henrico 

filio quondam Henrici Heijssen soen promittens warandiam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 243v 10 wo 12-02-1382. 

Henricus Stakenborch, Jacobus Coptiten, Gerardus van Vladeracken, 

Ywanus van Vauderic, Goeswinus Moedel zvw Bertholdus van Meghen en 

Henricus van Diegheden beloofden aan Philippus Jozollo etc 200 oude 

schilden van Frankrijk met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus Stakenborch Jacobus Coptiten Gerardus de Vladeracken 

Ywanus de Vauderic Goeswinus Moedel filius quondam Bertholdi de 

Meghen et Henricus de Diegheden promiserunt Philippo Jozollo etc 

CC aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime persolvenda 

sub pena V. Testes Wiel et W datum quarta post Scolastice. 

 

BP 1176 f 243v 11 wo 12-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 12 wo 12-02-1382. 

Beatrix wv Wautgherus gnd Wauthems zvw Johannes van Gheffen verkocht 

aan Petrus zvw Benedictus gnd Bits haar deel in (1) een huis en erf 

in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes van Uden enerzijds en erfgoed van Johannes Specier 

anderzijds, (2) alle goederen die aan Johannes Zoemer zvw Henricus 

gnd Horders en diens zwager Willelmus gnd van Bucstel zvw Willelmus 

Baardscheerder gekomen waren na overlijden van Johannes gnd Zoemer, 

welk huis, erf en goederen voornoemde wijlen Wautgherus en diens 

voornoemde broer Benedictus gnd Bits gekocht hadden van voornoemde 

Johannes Zoemer en Willelmus van Bucstel, (3) de Vughterdijk. 

 

Beatrix relicta quondam Wautgheri dicti Wauthems filii quondam 

Johannis de Gheffen cum tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et area sita in Busco ad finem vici Vuchtensis 

inter hereditatem quondam Johannis de Uden ex uno et inter 

hereditatem Johannis S[p]ecier ex alio atque in omnibus et 

singulis bonis (dg: ipsis) Johanni Zoemer filio quondam Henrici 

dicti Horders et Willelmo dicto de Bucstel filio quondam Willelmi 

Barbitonsoris eius sororio de morte quondam Johannis dicti Zoemer 

jure successionis hereditarie advoluta ubicumque locorum 

consistentia sive sita quas domum et aream et bona predicta dictus 

quondam Wautgherus et Benedictus dictus Bits eius frater erga 

dictos Johannem Zoemer et Willelmum de Bucstel acquisiverant 

emendo prout in litteris (dg: hereditarie supportavit) insuper 

totam partem et (dg: partem) omne jus sibi in aggere Vuchtensi et 

in aggeratione dicti aggeris et in ?premio ad hoc spectantibus ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro filio dicti quondam Benedicti 

dicti Bits cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et Wil 

datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 13 wo 12-02-1382. 

Johannes van Bruchem verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Johannes de Bruchem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 14 wo 12-02-1382. 

Voornoemde Petrus, Henricus gnd Leijten soen, Gerardus van Berkel en 

Johannes Knoep beloofden aan voornoemde Beatrix 50 oude schilden met 
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Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Petrus Henricus dictus Leijten soen Gerardus de Berkel et 

Johannes Knoep promiserunt (dg: dicte) Beatrici predicte L aude 

scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 243v 15 wo 12-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 16 wo 12-02-1382. 

Voornoemde Petrus verhuurde voornoemd huis en erf aan voornoemde 

Beatrix, voor de periode vanaf nu tot aan Sint-Jan over twee jaar (vr 

24-06-1384), voor de cijnzen die eruit gaan. 

 

Dictus Petrus predictam domum et aream locavit dicte Beatrici ab 

eadem infra hinc et festum nativitatis beati Johannis proxime et 

per spacium duorum annorum post festum nativitatis Johannis 

proxime deinceps sine medio sequentium possidendas pro censibus 

exinde de jure dandis promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis dictis censibus exinde annuatim de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 17 wo 12-02-1382. 

Jacobus zvw Henricus van Os zvw Gerardus Scaden deed tbv zijn broer 

Gerardus afstand van (1) een huis en erf van voornoemde wijlen 

Gerardus Scade, zijn grootvader, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Rijc timmerman enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Luwe snijder anderzijds, (2) een huis en erf 

van wijlen Nijcholaus van Kessel, zijn grootvader, aan het eind van 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Lukinus Maes enerzijds en 

erfgoed van Ludovicus Eefsen anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Henrici de Os filii quondam Gerardi Scaden 

super domo et area dicti quondam Gerardi Scade sui avi sita in 

Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis Rijc 

carpentarii ex uno et inter hereditatem Theoderici Luwe sartoris 

ex alio atque super domo et area quondam Nijcholai de Kessel sui 

avi sita ad finem dicti vici inter hereditatem quondam Lukini 

Ma[e]s ex uno et inter hereditatem Ludovici Eefsen ex alio ut 

dicebat et super jure ad opus Gerardi sui fratris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 243v 18 wo 12-02-1382. 

Jkr Henricus van Hoerne heer van Perwijs, hr Willelmus van Aa ridder, 

Gerardus van Aa en Henricus Stakenborch beloofden aan Jordanus zvw 

Arnoldus Tielkini 85½ mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) in Den Bosch te leveren. 

 

(dg: Dictus Willelmus) Domicellus Henricus #de Hoerne# dominus de 

Pereweis dominus Willelmus de Aa miles Gerardus de Aa et Henricus 

Stakenborch promiserunt Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini 

LXXXV et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad 

penthecostes proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

Dicbier et Willelmus datum supra. 
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BP 1176 f 243v 19 wo 12-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 08 f.244. 

 Quarta post Scolastice: woensdag 12-02-1382. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 13-02-1382. 

 

BP 1176 f 244r 01 wo 12-02-1382. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan 

Theodericus zv Gerardus Scoenmaker soen de Mierle een b-erfpacht van 

½ mud? rogge, maat van Helmond, die voornoemde Theodericus zv 

Gerardus Scoenmaker soen van Mierle leverde aan voornoemde wijlen hr 

Gheerlacus, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Theodericus, 

in Mierlo, ter plaatse op Geen Hout, tussen Johannes Stierken 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, en welke pacht nu behoort aan 

voornoemde Johannes Rover. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis 

hereditariam paccionem dimidii siliginis mensure de Helmont quam 

Theodericus filius (dg: quo) Gerardi (dg: Sco) Scoenmaker soen de 

Mierle dicto quondam domini Gheerlaco solvere consuevit 

hereditarie ex domo et orto dicti Theoderici sito in parochia de 

Mierle ad locum dictum op Gheen Hout inter hereditatem Johannis 

Stierken ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio et que 

paccio nunc spectat ad dictum Johannem Rover ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Theoderico promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aggere et Dicbier datum quarta post 

Scolastice. 

 

BP 1176 f 244r 02 wo 12-02-1382. 

Voornoemde Johannes Rover verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd 

Decker een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, die 

voornoemde Johannes zvw Henricus gnd Decker leverde aan voornoemde 

wijlen hr Gheerlacus, gaande uit een huis en tuin van voornoemde 

Johannes zvw voornoemde Henricus Deckers, in Mierlo, ter plaatse gnd 

Op Geen Hout, tussen Johannes Stierken enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, en welke pacht eerstgenoemde Johannes nu bezit. 

 

Dictus Johannes Rover hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de (dg: B) Helmont quam Johannes filius quondam 

Henrici dicti Decker dicto quondam domino Gheerlaco solvere 

consuevit hereditarie ex domo et orto dicti Johannis filii dicti 

quondam Henrici Deckers sito in parochia de Mierle ad locum dictum 

op (dg: Th) Gheen Hout inter hereditatem Johannis Stierken ex uno 

et inter communem plateam ex alio (dg: ut dic) et quam paccionem 

primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni filio quondam Henrici Decker promittens ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244r 03 wo 12-02-1382. 

Henricus die Jegher verklaarde ontvangen te hebben van hr Rijcoldus 

Koc, Johannes Leonii van Erpe, Gerardus van Berkel, Johannes van 

Neijnsel en Theodericus van der Poerter 100 Hollandse dobbel, 42 

Dordrechtse plakken voor 1 dobbel gerekend, in afkorting van 181 

Hollandse dobbel, aan voornoemde Henricus beloofd door voornoemde hr 

Rijcoldus, Johannes, Gerardus, Johannes en Theodericus. 

 

Henricus die Jegher palam recognovit se fore satisfactum a domino 

Rijcoldo Koc Johanne Leonii de Erpe Gerardo de Berkel (dg: The) 
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Johanne de Neijnsel Theoderico van der Poerter #de# centum Hollant 

dobbel scilicet XLII Dordrecht placken pro quolibet dobbel 

computato scilicet in abbreviationem C et LXXXI Hollant dobbel 

promissorum dicto Henrico a dictis domino Rijcoldo Johanne Gerardo 

Johanne et Theoderico prout in litteris ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 244r 04 do 13-02-1382. 

Wijchmoedis gnd van Dijesdonc verkocht aan Godescalcus zvw 

Godescalcus molenaar een beemd gnd die Borchbeemd, in Asten, tussen 

Theodericus Snoec van Heirde enerzijds en erfg vw Johannes verwer van 

Eijndoven anderzijds, met beide einden strekkend aan erfgoederen die 

waren van wijlen jkr Henricus van Kuijc, aan haar verkocht door 

Henricus van de Kelder. 

 

Wijchmoedis dicta de Dijesdonc pratum dictum communiter die (dg: 

Bor) Borchbeemt situm in parochia de Asten inter hereditatem 

Theoderici Snoec de Heirde ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis tinctoris de Eijndoven ex alio tendens cum 

utroque fine ad hereditates que fuerant quondam domicelli Henrici 

de Kuijc venditum sibi ab Henrico de Penu prout in litteris 

hereditarie vendidit Godescalco filio quondam Godescalci multoris 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et Dicbier datum 

quinta post Scolastice. 

 

BP 1176 f 244r 05 do 13-02-1382. 

Theodericus van der Vorst die Sceerre verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. De brief overhandigen aan Jacobus van der Horst van 

Berze. 

 

Theodericus van der (dg: Horst de) #Vorst# die Sceerre prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. Tradetur littera Jacobo van der 

Horst de Berze. 

 

BP 1176 f 244r 06 do 13-02-1382. 

Eligidius gnd Loij Luttens soen van den Berge beloofde aan Arnoldus 

Hoernken, tbv Nijcholaus van den Broecke, 8 mud rogge, Bossche maat, 

na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Eligidius dictus Loij Luttens soen van den Berge promisit Arnoldo 

Hoernken ad opus Nijcholai van den Broecke octo modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem dicti Nijcholai persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244r 07 do 13-02-1382. 

(dg: Petrus zvw Walterus gnd Beijer: een erfpacht van 4). 

 

(dg: Petrus filius quondam Walteri dicti Beijer hereditariam 

paccionem quatuor). 

 

BP 1176 f 244r 08 do 13-02-1382. 

Petrus zvw Walterus gnd Beijer verkocht aan Johannes zvw Petrus van 

den Dijcke een b-erfpacht van 4½ lopen rogge maat van Oirschot en een 

b-erfcijns van ½ oude groot, die hij met Lichtmis in Oirschot beurt, 

gaande uit een stuk lang gnd die Strepe, in Oirschot, ter plaatse gnd 

in die Notel, tussen wijlen hr Danijel van Notelen priester enerzijds 

en Henricus van Helmont anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Walteri dicti Beijer hereditariam paccionem 

(dg: quatuor et dimidii quinque) #quatuor# et dimidii lopinorum 
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siliginis mensure de (dg: Busco solvendam) #Oerscot# et 

hereditarium censum dimidii grossi antiqui quos se solvendos 

habere dicebat hereditarie purificatione et in Oerscot tradendos 

ex pecia (dg: dicta) terre dicta die Strepe sita in parochia de 

Oerscot in loco dicto in die Notel inter hereditatem (dg: 

domicelli) quondam domini Danijelis de Notelen #presbitri# ex uno 

et inter hereditatem Henrici de Helmont ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: -s) filio quondam Petri van den 

Dijcke promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 244r 09 do 13-02-1382. 

Voornoemde verkoper Petrus zvw Walterus gnd Beijer verkocht aan 

Johannes zvw Petrus van den Dijcke een b-erfcijns van 5 schelling, 

die Luta gnd Heijnkens met Allerheiligen in Oirschot betaalt, gaande 

uit een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Boterwijk, tussen 

Willelmus van den Dijc enerzijds en Johannes van Liedevelt 

anderzijds. De brief overhandigen aan Willelmus Swertvegher. 

 

Dictus Petrus venditor hereditarium censum quinque solidos quos 

Luta dicta Heijnkens sibi solvere tenetur hereditarie omnium 

sanctorum (dg: ex) in Oersot tradendum ex pecia terre sita in 

parochia de Oerscot in loco dicto (dg: dicto) Boeterwijc inter 

hereditatem Willelmi van den Dijc ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Liedevelt ex alio in eo pagamento quo dictus census 

annuatim de jure est solvendus ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Petri van den Dijcke promittens warandiam et 

obligationem in dicto censu deponere. Testes datum supra. Tradetur 

littera Willelmo Swertvegher. 

 

BP 1176 f 244r 10 do 13-02-1382. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Lodewijchs soen verkocht aan Petrus Stinen 

soen van Nijsterle een stuk land in Nistelrode, op de plaats gnd 

Runne, tussen Rodolphus van der Veelu enerzijds en Hilla gnd Aben 

anderzijds. 

 

Arnoldus (dg: de) filius quondam Henrici dicti Lodewijchs soen 

peciam terre sitam in parochia de Nijsterle supra locum dictum 

Runne inter hereditatem Rodolphi van der Veelu ex !alio et inter 

hereditatem Hille dicte Aben ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro Stinen soen de Nijsterle promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244r 11 do 13-02-1382. 

Willelmus Hels zvw Gerardus Hals verkocht aan Gertrudis dvw Walterus 

gnd die Preter ½ morgen39 land in Geffen, op de gemeint, tussen 

Arnoldus die Snider enerzijds en Johannes Nesen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

(dg: Gertrudis filia quondam Walteri dicti die Preter cum tutore) 

#Willelmus Hels filius quondam Gerardi Hals# dimidium iuger terre 

situm in parochia de Geffen supra communitatem inter hereditatem 

Arnoldi die Snider ex uno et inter hereditatem Johannis Nesen soen 

ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est hereditarie vendidit 

(dg: Willelmo f dicto hels filio quondam Gerardi Hals promittens 

cum tutore warandiam et) Gertrudi filie quondam Walteri dicti die 

P[r]eter promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

                         
39 Zie → BP 1177 f 078r 03 do 01-10-1383, verkoop van de ½ morgen. 
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BP 1176 f 244r 12 do 13-02-1382. 

(dg: Yda weduwe). 

 

(dg: Yda relicta). 

 

BP 1176 f 244r 13 do 13-02-1382. 

Matheus zvw Lambertus gnd Biggen soen en zijn vrouw Yda wv Ghibo zvw 

Ghibo gnd Heze droegen over aan Gerardus en Goeswinus, kv voornoemde 

Yda en eerstgenoemde Ghibo, haar vruchtgebruik in (1) een beemd in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd aan die Gele Berg, tussen 

Ludovicus gnd Lode Eefsen enerzijds en wijlen Johannes gnd Pape Jan 

anderzijds, (2) een huis en tuin in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Hellaar, beiderzijds tussen Katherina gnd Ghenen dochter en haar 

kinderen. 

 

Solvit IIIJ plack. 

Matheus filius quondam Lamberti dicti (dg: B P) #B#iggen soen 

maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris relicte quondam 

Ghibonis filii quondam Ghibonis dicti Heze et dicta Yda cum eodem 

Matheo tamquam cum tutore suum usufructum sibi comptentem in 

quodam prato in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: inter 

hereditatem) ad locum dictum aen die Ghele Berch inter hereditatem 

Ludovici dicti Lode Eefsen ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Pape Jan ex alio atque in domo et orto sito in 

dicta parochia in loco dicto Hellaer inter hereditatem Katherine 

dicte Ghenen dochter et eius liberorum ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebant supportaverunt Gerardo et Goeswino 

liberis dictorum (dg: quo) Yde et primodicti Ghibonis promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 244r 14 do 13-02-1382. 

Voornoemde Gerardus en Goeswinus beloofden aan hun voornoemde moeder 

Yda een lijfrente van 3 Dordrechtse dobbel, een helft te betalen met 

Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit al hun 

goederen. 

 

Solvit IIJ plack. 

Dicti Gerardus et Goeswinus promiserunt #super habita et habenda# 

se daturos et soluturos dicte Yde eorum matri vitalem pensionem 

III Dordrecht dobbel seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Yde 

et non ultra mediatim Remigii et mediatim pasce et primo termino 

Remigii proxime ex omnibus eorum bonis habitis et habendis et cum 

mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244r 15 do 13-02-1382. 

Rijxkinus zvw Henricus gnd van den Mortel verkocht aan Willelmus van 

Houthem (1) 2 stukken land in Schijndel, ter plaatse gnd in die 

Hardbeemd, (1a) tussen Albertus van Kessel enerzijds en Eefsa wv 

Johannes van den Borne anderzijds, (1b) tussen Johannes van den 

Boegarde enerzijds en Jordanus szv Willelmus van Overacker 

anderzijds, (2) een stukje land in Schijndel, op de akkers aldaar, 

tussen Marcelius van Os enerzijds en voornoemde Willelmus van Houthem 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes gnd Cluet, Johannes zvw 

Rutgherus gnd Writer en Jacobus gnd van den Placke, belast met een 

voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Solvit II plack. 

Rijxkinus filius quondam Henrici dicti van den Mortel duas pecias 

terre sitas in parochia de Scijnle in loco dicto !dicto in die 

Hardbeemt quarum una inter hereditatem Alberti de Kessel ex uno et 
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inter hereditatem Eefse relicte quondam Johannis van den Borne ex 

alio et altera inter hereditatem Johannis van den Boegarde ex uno 

et inter hereditatem Jordani generi Willelmi de Overacker ex alio 

sunt site atque particulam terre sitam in dicta parochia supra 

agros ibidem inter hereditatem Marcelii de Os ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Houthem ex alio venditas sibi a Johanne 

dicto Cluet Johanne filio quondam Rutgheri dicti Writer et Jacobo 

dicto van den Placke prout in litteris hereditarie vendidit 

Willelmo de Houthem predicto (dg: per pro) supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta condicione in dictis litteris contenta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244r 16 do 13-02-1382. 

Theodericus gnd Rover Uden soen gaf uit aan Willelmus Hake zvw 

Willelmus Tolinc 2½ hont land, ter plaatse gnd Eindhouts, beiderzijds 

tussen voornoemde Theodericus Rover; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen. De brief 

overhandigen aan Gerardus Wilde. 

 

Theodericus dictus Rover Uden soen duo et dimidium hont terre sita 

in loco dicto Eijndhouts inter hereditates dicti Theoderici Rover 

ex utroque latere coadiacentes ut dicebat dedit ad (dg: 

hereditariam paccionem) hereditarium censum Willelmo Hake (dg: de 

He) filio quondam Willelmi Tolinc ab eodem hereditarie possidenda 

pro hereditario censu trium librarum monete solvendo nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Gerardo Wilde. {Met haal ook naar BP 1176 f 244r 

17}. 

 

BP 1176 f 244r 17 do 13-02-1382. 

Voornoemde Willelmus Hake beloofde aan voornoemde Theodericus Rover 

10 Brabantse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus Hake promisit dicto Theoderico Rover X Brabant 

dobbel ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum. 

 

1176 mf7 A 09 f.244v. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 13-02-1382. 

 

BP 1176 f 244v 01 do 13-02-1382. 

Henricus gnd Coppen uter Hasselt beloofde aan Arnoldus Hoernken 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te 

leveren. 

 

Henricus dictus Coppen (dg: van den) #uter# Hasselt promisit 

Arnoldo Hoernken III modios siliginis mensure de Busco ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Os et Dicbier. 

 

BP 1176 f 244v 02 do 13-02-1382. 

Rodolphus van Meerlaer deed tbv zijn zoon Henricus afstand van een 

hoeve gnd ten Beirken, in Uden, op de plaats gnd op ten Raam. 

 

Rodolphus de Meerlaer super manso dicto ten Beircken sito in 

parochia de Uden supra locum dictum opten Raem cum suis (dg: su) 

attinentiis universis (dg: prout) quocumque locorum consistentinus 

sive sitis prout dictus mansus cum attinentiis ad dictum Rodolphus 

(dg: ad dictum Rodolphum) dinoscitur pertinere ut dicebat (dg: 

here) ad opus Henrici sui filii renunciavit promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 03 do 13-02-1382. 

Theodericus zvw Goeswinus gnd van der Ynden verkocht aan Henricus zvw 

Willelmus gnd Buijc van Woensel twee kamers met ondergrond uit 3 

kamers met ondergrond in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Conrardus Straetmaker enerzijds 

en erfgoed van Arnoldus gnd Didden soen anderzijds, te weten de twee 

kamers aan de kant van het erfgoed van voornoemde Arnoldus, aan hem 

overgedragen door Henricus gnd Loijt kanunnik van Rutten en door 

Johannes zvw Andreas gnd Broechoven als executores testamenti van 

wijlen hr Theodericus gnd Broechoven, bv voornoemde Johannes, 

eertijds investiet van de kerk van Erp. 

 

Solvit XII plack. 

+. 

Theodericus filius quondam Goeswini dicti van der Ynden duas 

cameras cum earum fundis de tribus cameris et earum fundis sitis 

in Busco ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem Conrardi 

Straetmaker ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Didden soen 

ex alio videlicet illas duas cameras cum dictis earum fundis que 

site sunt versus dictam hereditatem dicti Arnoldi supportatas sibi 

ab Henrico dicto Loijt canonico Ruttensi et Johanne filio quondam 

Andree dicte Broechoven tamquam ab executoribus testamenti seu 

ultime voluntatis quondam domini Theoderici dicti Broechoven 

fratris olim dicti Johannis investiti olim ecclesie de Erpe prout 

in litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam Willelmi 

dicti Buijc de Woensel supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 04 do 13-02-1382. 

Arnoldus Didden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

Arnoldus Didden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 05 do 13-02-1382. 

Voornoemde verkoper beloofde dat Rodolphus Rover zvw Gerardus van der 

Braken nimmer recht in voornoemde goederen zal doen gelden. 

 

Dictus venditor promisit quod ipse Rodolphum Rover filium quondam 

Gerardi van der Braken semper talem habebit quod nunquam presumet 

se jus in premissis habere et quod obligationem ex parte dicti 

Rodolphi in premissis existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 07 do 13-02-1382. 

Henricus zv Henricus gnd Visscher van Os droeg over aan zijn broer 

Hermannus een huis en erf in Oss, tussen Cristina gnd Lovelijns 

enerzijds en de weg gnd Peperstraat anderzijds, aan hem verkocht door 

Baudewinus zv Albertus gnd Smijt van Os. 

 

Henricus filius Henrici dicti Visscher de Os domum et aream sitam 

in parochia de Os inter hereditatem Cristine dicte Lovelijns ex 

uno et inter (dg: he) vicum dictum Peperstraet ex alio venditam 

sibi a Baudewino filio (dg: q) Alberti dicti Smijt de Os prout in 

litteris hereditarie supportavit Hermanno suo fratri cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Os et Dicbier datum quinta post Scolastice. 
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BP 1176 f 244v 08 do 13-02-1382. 

Walterus gnd Bulle zvw Henricus gnd Cnoden soen verkocht aan Ywanus 

Stierken een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een stuk land gnd die Buenre, 5 lopen rogge 

groot, in Vught Sint-Petrus, tussen voornoemde Ywanus Stierken 

enerzijds en wijlen Johannes Reijners soen anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 7 lopen rogge, en de hertogencijns, (2) 1½ 

lopen roggeland, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Diesenvoort, 

tussen erfgoed van de commendator van Vught enerzijds en Reijnerus 

Lanen soen anderzijds, (3) een stuk land gnd die Meerakker, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Meerakker, tussen kvw Willelmus van 

den Hoernic enerzijds en kvw Johannes gnd Helvoert anderzijds, (4) 

een stuk land gnd dat Vlasland, in Vught Sint-Petrus, op de akkers 

van Vught, tussen Johannes Wellens enerzijds en kvw Johannes gnd 

Sceenken anderzijds, de onderpanden belast met een b-erfcijns van 5 

vlieguten. 

 

Walterus dictus Bulle filius quondam Henrici dicti Cnoden soen 

hereditarie vendidit Ywano Stierken hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia 

terre dicta die Buenre quinque lopinos (dg: se) siliginis in 

semine capiente sita in parochia sancti Petri de Vucht inter 

hereditatem dicti Ywani Stierken ex uno et inter hereditatem (dg: 

h) quondam Johannis Reijners soen ex alio item ex una et dimidia 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia predicta (dg: inter) 

in loco dicto Dijesenvoert inter hereditatem commendatoris de 

Vucht ex uno et inter hereditatem Reijneri Lanen soen ex alio item 

pecia (dg: pi) terre dicta die Meeracker sita in dicta parochia 

(dg: inter) in loco dicto die Meeracker inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi van den Hoernic ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) liberorum quondam Johannis dicti Helvoert ex 

alio item ex pecia terre #dicta dat Vlaslant# sita in dicta 

parochia supra agros de Vucht inter hereditatem Johannis Wellens 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis #dicti# 

Sceenken ex alio ut dicebat (dg: here) promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditaria paccione (dg: qu) 

septem lopinorum siliginis (dg: de ex dictis h) #et censu domini 

ducis# ex primodicta pecia terre prius de jure et (dg: cen) 

hereditario censu quinque vlieguijt exinde prius de jure solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 09 do 13-02-1382. 

Henricus zv Rodolphus van Merlaer gaf uit aan Jacobus van Merlaer een 

erfgoed gnd die Hostat ten Beirken, in Uden, ter plaatse gnd op den 

Raam, en aangelegen erfgoederen, gelegen tussen voornoemde Jacobus 

enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 

schelling grondcijns, en thans voor een erfpacht van 2½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. De brief van 

voornoemde Jacobus overhandigen aan zijn broer Rodolphus. 

 

Solvit Jacobus 3 plack. Os noluit. 

Henricus (dg: de) filius Rodolphi de Merlaer hereditatem dictam 

die Hostat #ten Beircken# sitam in parochia de Uden in loco dicto 

op den Raem (dg: cum here) atque hereditates sibi adiacentes sitas 

inter hereditatem Jacobi de Merlaer ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Jacobo ab eodem hereditarie possidendas pro IIII 

solidis census domino fundi exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 
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obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicti Jacobi Rodolpho suo fratri. 

 

BP 1176 f 244v 10 do 13-02-1382. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Henricus 24 Brabantse 

dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Henrico XXIIII Brabant dobbel seu 

valorem ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 244v 11 do 13-02-1382. 

Erenbertus zvw Erenbertus gnd van der Scoervoert verkocht aan 

Johannes van den Zande zvw Arnoldus van den Bredeacker een erfgoed 

gnd dat Schoor, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die 

Schoorvoortse Hoeve, tussen Rutgherus gnd Luerincs soen enerzijds en 

de gemene weg gnd dat Schoor anderzijds, belast met 12 penning nieuwe 

cijns. 

 

Solvit 3 plack. 

Erenbertus (dg: de) filius quondam Erenberti dicti van der 

Scoervoert hereditatem quandam dictam (dg: die) #dat# Scoer sitam 

in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto die Scoervoertsche 

Hoeve inter hereditatem Rutgheri dicti [L]uerincs soen ex uno et 

inter communem plateam dictam dat Scoer ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni van den Zande filio quondam Arnoldi 

van den (dg: Brederack) Bredeacker promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis XII denariis (dg: antiqui ce) novi 

census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 12 do 13-02-1382. 

Lambertus zvw Zebertus gnd des Walen soen van Berchen verkocht aan 

Jutta dv Henricus gnd Persoens soen van Eijndoven en Henricus 

Weijer40 zvw Corstantius gnd Stans die Leijdecker een lijfpacht van 1 

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

uit (1) 7 lopen roggeland met gebouwen, in Berghem, tussen kvw Petrus 

gnd Gherijts soen enerzijds en Lambertus van den Camp anderzijds, (2) 

3 lopen land in Berghem, op de plaats gnd op het Veld, tussen 

Sweenneldis dv Johannes Boennarts enerzijds en Johannes zv Henricus 

Bonarts soen anderzijds, reeds belast met 2½ penning hertogencijns. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus Weijer. 

 

Lambertus filius quondam Zeberti dicti (dg: dicti die W) des Walen 

soen de Berchen legitime vendidit Jutte filie Henrici dicti 

Persoens soen de Eijndoven et (dg: Arnoldo We) Henrico Weijer 

filio quondam Corstantii dicti Stans die Leijdecker seu alteri 

eorum diutius viventi vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

emptorum et non ultra (dg: nativitatis p) nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex septem lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Berchen (dg: s) inter hereditatem (dg: Pe) liberorum 

quondam Petri dicti Gherijts soen ex uno et inter hereditatem 

Lamberti van den Camp ex alio et ex edificiis in dictis septem 

lopinatis terre consistentibus atque ex tribus lopinatis terre 

sitis in dicta parochia supra locum dictum opt Velt inter 

hereditatem Sweenneldis filie Johannis Boennarts ex uno et inter 

                         
40 Zie → BP 1177 f 220r 10 vr 19-01-1386 (2), Henricus Weijer 

verklaarde dat Jutta dvw Henricus gnd Persoens soen van Eijndoven, 

zolang ze hem zal overleven, de lijfpacht zal ontvangen. 
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hereditatem (dg: Henrici de) Johannis (dg: dicti) filii Henrici 

Bonarts soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis II et dimidio denariis domino duci 

exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter diutius 

(dg: diu) vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Henrico Weijer. 

 

BP 1176 f 244v 13 do 13-02-1382. 

Jacobus zvw Willelmus van Laerhoven verkocht aan Johannes gnd die 

Ridder, tbv hem en zijn vrouw Mechtildis dvw Gerongius gnd Writer, 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een beemd, gnd die Houts, in Haaren, 

naast de plaats gnd die Vughter Voert enerzijds en Jacobus Govi 

anderzijds, reeds belast met 4 penning hertogencijns. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht 

 

Jacobus filius quondam Willelmi de Laerhoven legitime vendidit 

Johanni dicto die Ridder ad opus sui et ad opus Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Gerongii dicti Writer vitalen pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

eorum Andree et in Busco tradendam ex prato dicto die Houts sito 

in parochia de Haren iuxta locum dictum die Vuchter Voert ex uno 

et inter hereditatem Jacobi Govi ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIII denariis 

census domino duci exinde prius solvendis et sufficientem et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 14 do 13-02-1382. 

Henricus zvw Willelmus gnd Buijc van Woensel beloofde aan Theodericus 

zvw Goeswinus van der Ynden 12 Brabantse dobbel met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Buijc de Woensel promisit 

Theoderico filio quondam Goeswini van der Ynden XII Brabant dobbel 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 244v 15 do 13-02-1382. 

Arnoldus de Buchoven ev Elizabet dv Henricus van der Langdonc deed 

tbv Arnoldus Noude glazenmaker afstand van een huis en erf in Den 

Bosch in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Jacobus van 

Ghele enerzijds en erfgoed van wijlen Goeswinus Passinant anderzijds. 

 

Arnoldus de Buchoven maritus et tutor legitimus Elizabetn sue 

uxoris filie (dg: quondam) Henrici van der Langdonc super domo et 

area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

Jacobi de Ghele ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini 

Pass[i]nant ex alio et super jure ad opus Arnoldi Noude vitrificis 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 10 f.245. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 13-02-1382. 

 in die Valentini: vrijdag 14-02-1382. 

 

BP 1176 f 245r 01 do 13-02-1382. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Willelmus gnd Gobels soen van 

Ghewanden en Johannes Wouters soen van Maren een kamp ter plaatse gnd 

die Hoeve, ter plaatse gnd in die Lange Hoeve, tussen Reijnerus van 

Berleham enerzijds en Johannes Hacken en kvw Theodericus Sceijvel 

anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande heden. 
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Wellinus de Beke quendam campum situm in loco dicto die Hoeven in 

loco dicto in die Langhe Hoeve inter hereditatem Reijneri de 

Berleham ex uno et inter hereditatem Johannis Hacken et liberorum 

#quondam# Theoderici Sceijvel ex alio (dg: ex alio ut) in ea 

quantitate qua ibidem situs est ut dicebat (dg: dedit ad here) 

locavit recto locacionis modo Willelmo dicto Gobels soen de 

Ghewanden et Johanni Wouters soen de (dg: U) Maren ab eisdem ad 

spacium quatuor annorum datum presentis sine medio sequentium 

possidendum (dg: qu) promittens warandiam (dg: pro) et 

obligationem deponere. Testes (dg: Di) Os et Dicbier datum quinta 

post Scolastice. 

 

BP 1176 f 245r 02 do 13-02-1382. 

Voornoemde huurders beloofden aan voornoemde Wellinus, gedurende 4 

jaar ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 14 Brabantse dobbel 

te betalen. Ze zullen de zegedijk, gelegen naast de waterlaat van de 

hertog, gedurende deze 4 jaar onderhouden. 

 

Dicti conductores promiserunt #super omnia# se daturos et 

soluturos dicto Wellino ad spacium quatuor annorum datum presentis 

medio sequentium anno quolibet eorundem quatuor annorum XIIII 

Brabant dobbel seu valorem anno quolibet dictorum quatuor annorum 

Martini et pro primo termino Martini proxime et quod ipsi aggeres 

dictos zeghedike ad dictum campum spectans! (dg: situm in) situm! 

iuxta aqueductum domini ducis dictis quatuor annis durantibus in 

bona disposicione ante circonspectionem dictam scouwe tenebunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245r 03 do 13-02-1382. 

Ludekinus van Broeghel en zijn broer Willelmus beloofden aan 

Hermannus gnd Loden soen 16 gulden, geld (dg: van Rijn) van de 

bisschop van Keulen, en 20 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1382) te betalen. 

 

Ludekinus de (dg: Broeke) Broeghel et Willelmus eius frater 

promiserunt Hermanno dicto Loden soen XVI gulden monete (dg: de 

Reno) #episcopi Coloniensis (?verbeterd uit: Boloniensis) et XX 

Hollant placken# ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245r 04 do 13-02-1382. 

Petrus zvw Johannes van der Scueren gaf uit aan Henricus van der 

Teijnden en zijn broer Johannes nagenoemde erfgoederen, gelegen in 

Haaren bij Oisterwijk, (1) 1/3 deel van een stuk land, ter plaatse 

gnd die Wijngartse Hoeve, tussen Petrus gnd Scotman enerzijds en kv 

Elizabeth gnd van der Voert anderzijds, (2) 1/8 deel van een beemd in 

die Wijngartse Hoeve, tussen Cristina van der Heijden enerzijds en 

voornoemde kv Elizabeth van der Voert anderzijds, (3) de helft van 

een stuk land, tussen Walterus gnd Papen enerzijds en voornoemde 

Cristina van der Heijden anderzijds, (4) een stuk land tussen Neza 

van der Teijnden enerzijds en Johannes van der Teijnden anderzijds, 

(5) 1/10 deel van een stuk land gnd een dries, tussen Henricus gnd 

Zebrechts soen van der Teijnden enerzijds en Johannes zv voornoemde 

Zebertus anderzijds, (6) een stuk land tussen Margareta dv Agnes van 

der Teijnden enerzijds en Margrieta gnd Rolofs anderzijds, (7) de 

helft van een stuk land ter plaatse op die Boekt, tussen Lambertus 

van Luijssel enerzijds en Henricus gnd Zebrechts soen anderzijds, (8) 

de helft van een streep land naast een gemene weg enerzijds en 

Arnoldus van den Rubossche anderzijds, (9) een stuk land ter plaatse 

gnd in het Aspelaar, tussen Arnoldus van Krekelhoven enerzijds en 

Engbertus van Krekelhoven anderzijds, (10) de helft van een stuk land 
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ter plaatse gnd in het Aspelaar, tussen het water gnd die Aa 

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

de dijken, (b) de grondcijnzen, en thans voor (c) een n-erfpacht van 

20 lopen rogge, maat van Boxtel, met Sint-Andreas in Halle te 

leveren, voor het eerst over 2 jaar (do 30-11-1385). Verkrijgers 

zullen geen afstand doen, tenzij met 40 lopen rogge eens. 

 

Petrus filius quondam Johannis van der Scueren hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Haren prope Oesterwijc primo 

videlicet terciam partem pecie terre site in loco dicto die 

Wijngartssche Hoeve inter hereditatem Petri dicti Scotman ex uno 

et inter hereditatem liberorum Elizabeth dicte van der Voert ex 

alio item octavam partem cuiusdam prati siti in dicto loco die 

Wijngartssche Hoeve vocato inter hereditatem Cristine van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicte 

Elizabeth van der Voert ex alio item medietatem pecie terre site 

inter hereditatem Walteri dicti Papen ex uno et inter hereditatem 

dicte Cristine van der Heijden ex alio item peciam terre sitam 

inter hereditatem Neze van der Teijnden ex uno et inter 

hereditatem (dg: di) Johannis van der Teijnden ex alio item 

decimam partem cuiusdam pecie terre dicte een driessche site inter 

hereditatem Henrici dicti Zebrechts soen van der Teijnden ex uno 

et inter hereditatem Johannis filii dicti Zeberti ex alio item 

peciam terre sitam inter hereditatem Margarete filie Agnetis van 

der Teijnden ex uno et inter hereditatem Margriete dicte Rolofs ex 

alio item medietatem pecie terre site in loco dicto op die Boect 

inter hereditatem Lamberti de Luijssel ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Zebrechts soen ex alio item medietatem strepe terre 

site (dg: coni) contigue iuxta communem viam ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Rubossche ex alio item peciam prati 

sitam in loco dicto int Aspelaer inter hereditatem Arnoldi de 

Krekelhoven ex uno et inter hereditatem Engberti de Krekelhoven ex 

alio item medietatem pecie prati site in dicto loco int Aspelaer 

vocato inter (dg: com) aquam die Aa ex uno et inter communitatem 

ex alio (dg: item) prout huiusmodi hereditates ad primodictum 

Petrum pertinere dinoscuntur ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico van der Teijnden et Johanni suo fratri ab eisdem 

(dg: pro) hereditarie possidendas pro aggeribus ad dictas 

hereditates de jure spectantibus et pro censibus dominorum fundi 

exinde de jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione XX 

lopinorum siliginis mensure de Bucstel danda sibi ab alio 

hereditarie Andree et primo termino ab Andree proxime ultra (dg: 

annum) #duos annos# et in Halle tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi (dg: pro) ex premissis et non resignabunt 

neque dimittent nisi cum XL lopinis siliginis dicte mensure 

primodicto Petro semel dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245r 05 do 13-02-1382. 

Johannes van Audehoesden en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Johannes van de Kloot, tbv Thomas Asinarius etc, 60 

oude schilden van Frankrijk met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382; 

15+31+30+25=101 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Audehoesden et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Johanni de Globo ad opus Thome Asinarii etc LX aude scilde Francie 

ad penthecostes proxime persolvenda sub pena II. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 245r 06 do 13-02-1382. 

De eerste zal Stamelart schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Sta indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245r 07 vr 14-02-1382. 

Hr Rutgherus van Ouden ridder, heer van Honsoerde, verkocht aan 

Johannes Kuijst zvw Arnoldus Dircs soen (1) geheel de heerlijkheid 

van Honsoirde, (2) 55 morgen in Honsoerde, met het kasteel en hoeven, 

(3) een b-erfcijns van 64 pond 5 schelling gemeen paijment en 52 

hoenderen, in Honsoerde te leveren, welke heerlijkheid, 55 morgen en 

cijns voornoemde hr Rutgherus verworven had van Laurencius van den 

Putte heer van Honsoerde. 

 

X. 

Dominus Rutgherus de Ouden miles dominus de Honsoerde totum 

dominium de (dg: Hees) Honsoirde simul cum juribus ?dominialibus 

tam altis quam bassis atque cum ceteris attinentiis eiusdem 

dominii singulis et universis ubicumque locorum consistentibus 

sive sitis atque quinquaginta quinque iugera sita in Honsoerde 

predicto simul cum castro et mansionibus in predictis quinquaginta 

quinque iugeribus terre consistentibus necnon annuum et 

hereditarium censum sexaginta quatuor librarum et quinque 

solidorum communis pagamenti et quinquaginta duorum pullorum 

solvendum annuatim et hereditarie in Honsoerde predicto quem 

dominium cum juribus ?dominialibus et attinentiis predictis et que 

LV iugera terre cum castro et mansionibus prescriptis et quem 

censum LXIIII librarum et quinque solidorum et LII pullorum dictus 

dominus Rutgherus erga Laurencium van den Putte dominum de 

Honsoerde acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni Kuijst (dg: supportavit cum litteris) filio quondam 

Arnoldi Dircs soen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta Zibertus datum (dg: 

s) in die Valentini. 

 

BP 1176 f 245r 08 vr 14-02-1382. 

Johannes van Ouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ouden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245r 09 vr 14-02-1382. 

Vervolgens beloofde voornoemde hr Rutgherus aan voornoemde Johannes 

Kuijst dat, indien iets van voornoemde goederen bevonden zou worden 

feodaal goed te zijn, dat dan voornoemde hr Rutgherus voornoemde 

Johannes Kuijst in dat feodale goed zal vesten. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus dominus Rutgherus promisit 

super habita et habenda (dg: qu) dicto Johanni Kuijst quod si de 

premissis dominio etc aliquid vel alique (dg: fuerin) fuit vel 

fuerint repertum vel reperta (dg: bona) fore bonum feodale quod 

extunc dictus dominus Rutgherus dictum Johannem Kuijst in 

huiusmodi bono feodali imponet instituet firmabit et heredabit 

coram domino vel (dg: vel) dominis curia vel curiis a quo vel 

quibus huiusmodi bonum feodale dependet in feodum prout hoc dicto 

Johanni Kuijst ratum et firmum et prout illi qui super hoc de jure 

sunt sententiatores judicabunt id dicto Johanni ratum fore 

perpetue et firmum. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 245r 10 do 13-02-1382. 

Jutta wv Godefridus Rijc droeg over aan Adam van Mierd, tbv haar zoon 

Johannes, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan haar 

voornoemde zoon Johannes gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Godefridus, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Jutta. 

 

Jutta relicta quondam (dg: v) Godefridi Rijc suum (dg: s) 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis bonis que 

Johanni suo filio de morte dicti quondam Godefridi successione 

sunt (dg: ad) advoluta et que post mortem dicte Jutte successione 

sunt advolvenda (dg: here) legitime supportavit Ade de Mierd ad 

opus dicti Johannis sui filii promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Wiel 

datum qu[in]ta post Scolastice. 

 

BP 1176 f 245r 11 za 15-02-1382. 

Johannes Rijc zvw Godefridus Rijc verkocht aan Johannes Gherijs zvw 

Lodekinus van Os een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te 

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

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader 

Godefridus resp. die aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder 

Jutta, in de navolgende erfgoederen, van welke erfgoederen voornoemde 

Jutta het vruchtgebruik afstond, (1) een huis41 en erf van voornoemde 

wijlen Godefridus in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Henricus van den Kerchove enerzijds en erfgoed van Jacobus van 

den Wiel anderzijds, (2) 3 malder roggeland in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes van Brolio enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, (3) 1 malder roggeland in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd op den Vonderakker, tussen de Wetering 

enerzijds en Willelmus Mol anderzijds, (4) een streep land, {245v} 5 

lopen roggezaad groot, in Vught Sint-Lambertus, tussen Engbertus gnd 

Em Lizen soen enerzijds en Willelmus Mol anderzijds, (5) 10 lopen 

roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd op die Hontgalg, 

tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Johannes Broc anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. Voornoemde Johannes beloofde dat 

zijn minderjarige broer Godefridus, zodra hij meerderjarig is, 

afstand zal doen. 

 

Johannes Rijc filius quondam Godefridi Rijc hereditarie vendidit 

Johanni Gherijs filio quondam Lodekini de Os hereditarium censum 

(dg: XXti) decem librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini (dg: medietate) ex medietate (dg: ad 

se) sibi de morte dicti quondam Godefridi sui patris successione 

advoluta et post mortem Jutte sue (dg: sui) matris successione 

advolvenda (dg: et de q) in hereditatibus infrascriptis et qua 

medietate dicta Jutta suum renunciavit usufructum ut dicebat 

scilicet in domo et area dicti quondam Godefridi sita in Busco in 

vico vico Vuchtensi inter hereditatem Henrici van den Kerchove ex 

uno et inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex alio atque (dg: 

IX) #III# maldrata terre siliginee sita in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Johannis 

de Brolio ex uno #et# inter communem viam ex alio item in maldrata 

terre siliginee sita in parochia et loco predictis ad locum dictum 

op den Vonderacker inter aqueductum dictum Weteringe ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Mol ex alio insuper in quadam strepa 

terre 

 

                         
41 Zie → BP 1177 f 129v 08 ma 04-07-1384 (1), erfdeling mbt onder 

meer dit huis. 
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1176 mf7 A 11 f.245v. 

 in crastino Valentini: zaterdag 15-02-1382. 

 dominica post Valentini: zondag 16-02-1382. 

 quinta post invocavit: donderdag 27-02-1382. 

 secunda post Valentini: maandag 17-02-1382. 

 

BP 1176 f 245v 01 za 15-02-1382. 

quinque lopinos siliginis annuatim in semine capiente sita in 

parochia et loco iamdictis inter hereditatem Engberti dicti Em 

Lizen soen ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: Mil) Mol ex 

alio item in (dg: medietate) decem lopinatis terre siliginee sitis 

in parochia et loco predictis in loco dicto op die Hontghalghe 

inter hereditatem Willelmi (dg: dicti) Mol predicti ex uno et 

inter hereditatem Johannis Broc ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu ducis et sufficientem facere promisit insuper super 

habita et habenda quod ipse Godefridum eius fratrem super dicto 

censu faciet renunciare quamcito ad annos pubertatis pervenerit et 

dictum censum annuatim ex dictis hereditatibus solvendum promittet 

warandiam et aliam obligationem deponere et predictas hereditates 

pro solucione dicti census (dg: promittet) faciet promittere 

sufficientem facere sub obligatione su[a] #et suorum bonorum 

habitorum et habendorum#. Testes Sta et Dicbier datum (dg: sabbato 

post) in crastino Valentini. 

 

BP 1176 f 245v 02 za 15-02-1382. 

Elizabeth, dvw Reijnerus gnd die Bruijn verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Yda svw Henricus zvw Hessello gnd Hessel van den Broecke van Gherwen, 

verkocht aan Egidius gnd die Bruijn snijder een b-erfcijns van 6 pond 

geld, die Johannes zvw Heilwigis gnd van Oerle beloofd had aan 

voornoemde wijlen Henricus zv Hessello, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen beemd, in Gerwen, (2) 2 

stukken land in Gerwen, (2a) tussen Luppo gnd Ghenen soen enerzijds 

en kvw Goeswinus gnd van der Heijden anderzijds, (2b) tussen Leonius 

van Ponsendale enerzijds en kvw voornoemde Goeswinus anderzijds, (3) 

een akker in Gerwen, tussen Everardus gnd van Nuwendike enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (4) een streep land gnd die Steeg, aldaar, 

naast de weg gnd die Heerstraat, (5) een beemd gnd die Zonbeemd, 

aldaar, tussen Henricus Wautems soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (6) haar deel in een erfgoed gnd dat Vinkenschoot, 

aldaar, tussen Henricus Lizen soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welke akker, streep en deel voornoemde Johannes zvw 

Heijlwigis van Oerle mede tot onderpand had gesteld, welke cijns 

eerstgenoemde Henricus zvw Hessello in zijn testament nagelaten had 

aan voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth filia quondam Reijneri dicti die Bruijn ab eodem quondam 

Reijnero et quondam Yda sua uxore sorore quondam Henrici filii 

quondam Hessellonis dicti Hessel #van den Bro[ecke]# de Gherwen 

pariter genita cum tutore hereditarium censum sex librarum monete 

quem Johannes filius quondam Heilwigis dicte de Oerle promisit se 

daturum et soluturum dicto quondam Henrico filio Hessellonis 

hereditarie purificatione ex domo orto et prato ipsis adiacente 

sitis in parochia de Gherwen prout dicti domus ortus et pratum 

ibidem infra sua fossata sunt situ! atque ex duobus peciis terre 

sitis in dicta parochia quarum una inter hereditatem Lup[p]onis 

dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Goeswini dicti van der Heijden ex alio et altera inter hereditatem 

Leonii de Ponsendale ex uno et inter hereditatem liberorum dicti 

quondam Goeswini ex alio sunt situate atque ex agro terre sito in 

dicta parochia de Gherwen inter hereditatem Everardi dicti de 
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Nuwendike ex uno et inter communitatem i[b]idem ex alio atque #ex# 

strepa (verbeterd uit: strepam) terre dicta (dg: -m) die Steghe 

sitam ibidem iuxta plateam dictam die Heerstrate #et ex# prato 

quodam dicto die Zonbeemt sito ibidem inter hereditatem Henrici 

(dg: Wouters) #Wautems# soen ex uno inter (dg: here) communitatem 

ex alio necnon ex (dg: om) tota parte et omni jure (dg: e) sibi 

competentibus (dg: dicta dat Vinck) in hereditate dicta dat 

Vinckens[c]oet sita ibidem inter hereditatem Henrici Lizen soen ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio quos 

agrum strepam pratum partem et jus dictus Johannes filius quondam 

Heijlwigis de Oerle primodicto quondam Henrico pro solucione 

census imposuit prout hec et alia #in# littera continentur et quem 

censum primodictus Henricus filius quondam Hessellonis dicte 

Elizabeth in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Egidio dicto die Bruijn sartori supportavit cum litteris 

et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 03 za 15-02-1382. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in aanwezigheid van de 

schepenen, Johannes van de Kloot, Gerardus van Berze en Jacobus Loze 

{geen datum}. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis et Johanne 

de Globo Gerardo de Berze Jacobo Loze (dg: da) acta. 

 

BP 1176 f 245v 04 za 15-02-1382. 

Ghisbertus, zvw Reijnerus gnd die Bruijn verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Yda svw Henricus zvw Hessello gnd Hessel van den Broecke van 

Gherwen, verkocht aan voornoemde Egidius gnd Bruijn een erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Nuenen, aan hem behorend in een erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Nuenen, welke pacht Johannes zvw Heilwigis gnd 

van Oerle beloofd had aan voornoemde wijlen Henricus zvw Hessello van 

den Broecke, met Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemde 

onderpanden, welke pacht voornoemde wijlen Henricus in zijn testament 

nagelaten had aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghisbertus filius quondam Reijneri dicti die Bruijn ab eodem 

quondam etc ut prius hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Nuenen ad se spectantem in hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem Johannes filius 

quondam Heilwigis dicte de Oerle promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Henrico filio quondam Hessellonis (dg: de Gherwen) 

van den Broecke hereditarie purificatione ex contrapignoribus 

iamdictis (dg: prout in litteris) ut supra per totum prout hec et 

alia in litteris et quam paccionem dictus quondam Henricus dicto 

Ghisberto in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Egidio dicto Bruijn predicto supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 05 za 15-02-1382. 

Hiervan een instrument maken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 06 za 15-02-1382. 

Mechtildis wv Walterus Rijke verkocht aan Otto van der Eijcke snijder 

een huis en erf in de Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van 
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Yudocus van den Hoevel enerzijds en erfgoed van Henricus van Loet 

anderzijds, aan haar verkocht door voornoemde Yudocus. 

 

Mechtildis relicta quondam Walteri Rijke cum tutore domum et (dg: 

dom) aream sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem Yudoci van den Hoevel ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Loet ex alio venditam sibi a Yudoco predicto #(dg: 

here) prout in litteris hereditarie vendidit Ottoni van der Eijcke 

sartori# supportavit cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

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

parte sui deponere. Testes Dicbier et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 07 za 15-02-1382. 

Willelmus Bexken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus (dg: Bexke) Bexken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 245v 08 za 15-02-1382. 

Willelmus Brodeken en Willelmus Wijnman van Eijndoven beloofden aan 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes Rutgheri van Os 18 Brabantse 

dobbel met Pasen over een jaar (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Willelmus Brodeken et Willelmus Wijnman #de Eijndoven# promiserunt 

Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Johannis Rutgheri de Os 

XVIII Brabant dobbel seu valorem a pasca proxime ultra annum 

persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 09 za 15-02-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 10 zo 16-02-1382. 

Nijcholaus van der Vloet verkocht aan Albertus zvw Ludovicus van Uden 

de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn oom Albertus 

gnd van Hackenen, in (1) een hoeve van voornoemde wijlen Albertus, in 

Uden, ter plaatse gnd op Boekel, tussen wijlen Johannes gnd die Goide 

enerzijds en Walterus van den Pedel en Theodericus van den Pedel 

anderzijds, geheel de hoeve belast met (a) de grondcijns, (b) een 

b-erfcijns van 16 schelling gemeen paijment van Uden gemeenlijk 

gangbaar aan de kapel van Sint-Agatha aldaar, (2) de beemden, die 

behoorden aan voornoemde wijlen Albertus, in Uden, ter plaatse gnd in 

het Goer, tussen Denkinus van Rusven enerzijds en een zekere die 

Roeden Berniers soen van Erpe anderzijds, welke beemden van 

voornoemde wijlen Albertus jaarlijks gedeeld worden tegen andere 

beemden van voornoemde beemden, welke gehele beemden belast zijn met 

40 Vlaamse groten, en welke gehele hoeve en beemden belast zijn met 

een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op de hoeve te leveren. 

 

Nijcholaus van der Vloet medietatem sibi de morte quondam Alberti 

dicti de H[a]ckenen sui avunculi successione advolutam in quodam 

manso dicti quondam Alberti sito in parochia de Uden in loco dicto 

op Boekel inter hereditatem quondam Johannis dicti die Goide ex 
!alio et inter hereditatem Walteri van den Pedel et Theoderici van 

den Pedel ex alio atque in (dg: ppt) pratis #que spectabant ad# 

dictum (verbeterd uit: dicti) quondam Albertum #in pratis# sitis 

in dicta parochia in loco dicto int Goer inter hereditatem Denkini 

de Rusven ex !alio et inter hereditatem dicti die Roeden Berniers 

soen de Erpe (dg: Ep) ex alio et que prata que spectabant ad 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

98 

dictum quondam Albertum (dg: adv) annuatim dividentur contra alia 

prata dictorum pratorum prout huiusmodi prata ad dictum quondam 

Albertum spectare consueverunt ut dicebat (dg: cum) simul (dg: cum 

mete et att) cum medietate jurum et attinentium dicti mansi ut 

dicebat hereditarie vendidit Alberto filio quondam Ludovici de 

Uden promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ?C 

XIIII solidis) censu domini fundi et hereditario censu (dg: XIIII 

solidorum) XVI solidorum communis pagamenti de Uden communiter 

currentis #capelle sancte Agate ibidem# (dg: ac here) ex dicto 

integro manso atque XL grossis Flandrensibus ex dictis integris 

prati dicti quondam Alberti annuatim de jure solvendis atque 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco ex 

dicto integro manso et ex dictis integris pratis dicti quondam 

solvendis et supra dictum mansum tradendis. Testes Dicbier et Wiel 

datum dominica post Valentini. 

 

BP 1176 f 245v 11 do 27-02-1382. 

Arnoldus zv Rodolphus van Merlaer en zijn vrouw Elizabeth wv Albertus 

van Hackenen verkochten aan Albertus zvw Ludovicus van Uden de helft 

in voornoemde hoeve en beemden, belast met de lasten als hiervoor 

vermeld. 

 

Arnoldus filius Rodolphi de (dg: Mer) Merlaer maritus legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris relicte quondam Alberti de Hackenen 

(dg: me) et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore etc 

medietatem ad se spectantem in dicto manso et pratis ut supra 

hereditarie vendiderunt Alberto filio quondam Ludovici de Uden 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus ut immediate. Testes Dicbier et 

Zibertus datum quinta post invocavit. 

 

BP 1176 f 245v 12 ma 17-02-1382. 

Marcelius van der Doeseldonc, Henricus Stakenborch van Beirgulen en 

Hermannus zvw Henricus van Eijndhouts beloofden aan Nijcholaus 

Spijerinc Meus soen 60 mud rogge, van Peelland, van het afgelopen 

jaar, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Marcelius van (dg: Eijndhouts) #der Doeseldonc# Henricus 

Stakenborch van Beirgulen Hermannus (dg: de) filius Henrici 

quondam de Eijndhouts promiserunt Nijcholao Spijerinc Meus soen LX 

modios siliginis (dg: mensure de Busco) de Pedelandia de anno (dg: 

preterito) proxime preterito mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Dicbier et Wiel datum 

secunda post Valentini. 

 

BP 1176 f 245v 13 ma 17-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 14 ma 17-02-1382. 

Henricus zv Arnoldus gnd Jans soen van Nuenen en Nijcholaus zvw 

Nijcholaus gnd Scampart verkochten aan Willelmus zvw Hubertus van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd in Nuenen, naast de plaats 

gnd die Houtrijt enerzijds en hr Rutgherus van Ouden ridder 

anderzijds, met een eind strekkend aan Happo zv Johannes gnd Happen 

soen, reeds belast met een b-erfcijns van 30 schelling geld. 
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Henricus (dg: dictus) filius (dg: quon) Arnoldi dicti Jans soen de 

Nuenen et Nijcholaus filius quondam Nijcholai dicti Scampart 

hereditarie vendiderunt Willelmo filio quondam Huberti de Volkel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco #tradendam# ex 

quodam prato sito in parochia de Nuenen (dg: in) #iuxta# locum 

dictum die Houtrijt (dg: inter hereditatem domini Rugheri) ex uno 

et inter hereditatem domini Rutgheri de Ouden (dg: ex) militis ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem Happonis filii Johannis 

dicti Happen soen ut dicebant promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem excepto hereditario censu XXXta 

(dg: monete) solidorum monete exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 245v 15 ma 17-02-1382. 

Jacobus zvw Henricus gnd Scoenwever van Leende verkocht aan Henricus 

zvw Henricus gnd Scoenmaker van Mierle een erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit (1) 

een huis en tuin van verkoper, in Mierlo, tussen Zanderus van Luchen 

enerzijds en Martinus Gobels soen van Luchen anderzijds, (2) een 

zester roggeland in Mierlo, ter plaatse die Lucher Hoeve, tussen 

Henricus Gobels enerzijds en Johannes molenaar anderzijds, (3) een 

erfgoed gnd een venneke, in Mierlo, ter voornoemde plaatse, tussen 

erfgoed gnd die Gans Hof enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) een 

stuk beemd in Mierlo, ter plaatse op Geins Winkel, beiderzijds tussen 

Johannes Rover, (5) een zester roggeland, in Mierlo, ter plaatse gnd 

Lucher Hoeve, tussen Johannes van der Heijden enerzijds en Zanderus 

schoenmaker anderzijds, (6) een stuk beemd in Mierlo, ter plaatse gnd 

op Geen Goer, tussen Henricus van Haelsvoert enerzijds en Johannes 

van Houbraken anderzijds, (7) een stuk beemd in Mierlo, tussen 

Johannes molenaar enerzijds en Petrus gnd Reijners soen van Meervoert 

anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de grondheer. 

 

Jacobus filius quondam Henrici dicti Scoenwever de Leende 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici dicti 

Scoenmaker de Mierle hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Mierle solvendam hereditarie purificatione et in Mierle 

tradendam ex domo et orto dicti venditoris sito in parochia de 

Mierle inter hereditatem Zanderi de Luchen ex uno et inter 

hereditatem Martini Gobels soen de Luchen ex alio item ex (dg: 

sep) sextariata terre siliginee sita in dicta parochia in loco 

dicto die (dg: H Luchenssche) #Lucher# Hoeve inter ehreditatem 

Henrici Gobels ex uno et inter hereditatem Johannis multoris ex 

alio item ex hereditate dicta een venneken sita in dicta parochia 

(dg: inter) et loco predictis inter hereditatem dictam die Gans 

Hof ex uno et inter communitatem ex alio item ex pecia prati sita 

in dicta parochia in loco dicto op Gheijns Winckel inter 

hereditatem Johannis Rover ex utroque latere coadiacentem item ex 

sextariata terre siliginee sita in dicta parochia in dicto loco 

Lucher Hoeve vocato inter hereditatem Johannis van der Heijden ex 

uno et inter hereditatem Zanderi sutoris ex alio 

 

1176 mf7 A 12 f.246. 

 Quarta post Valentini: woensdag 19-02-1382. 

 Quinta post Valentini: donderdag 20-02-1382. 

 

BP 1176 f 246r 01 ma 17-02-1382. 

item ex pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto op Gheen 

Goer inter hereditatem Henrici de Haelsvoert ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Houbraken ex alio item ex pecia prati sita 

in dicta parochia inter hereditatem Johannis multoris ex uno et 
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inter hereditatem Petri dicti Reijners soen de Meervoert ex alio 

ut dicebat (dg: here) promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus domini fundi et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 02 ma 17-02-1382. 

Lambertus zvw Johannes Priem verkocht aan Henricus van der Woert (1) 

een kamp van de gemeint van de stad Den Bosch, gelegen bij Den Bosch, 

op de plaats gnd die Donk, tussen Bartholomeus zv Theodericus 

enerzijds en Godescalcus Roesmont anderzijds, (2) een stuk land van 

voornoemde gemeint van de stad Den Bosch, gelegen achter de nieuwe 

muur van de stad Den Bosch, tussen Theodericus zv Theodericus Buxken 

enerzijds en Jacobus van den Wiel anderzijds, zoals dit kamp en stuk 

land zijn omgraven, aan voornoemde wijlen Johannes Priem in cijns 

uitgegeven door Bodo van Tiela, belast met de cijns en voorwaarden in 

de brief vermeld. 

 

#Lambertus filius quondam# Johannis (verbeterd uit: Johannes) 

Priem quendam campum communitatis oppidi de Buscoducis situm prope 

Buscum ducis ad locum dictum die Donc inter hereditatem 

Bartholomei filii Theoderici ex uno et inter hereditatem 

Godescalci Roesmont ex alio atque quandam peciam terre dicte 

communitatis oppidi de Buscoducis sitam retro novum murum oppidi 

de Buscoducis predicti inter hereditatem Theoderici filii 

Theoderici Buxken ex uno et inter hereditatem Jacobi (dg: de) van 

den Wiel #ex alio# prout campus et pecia terre predicti ibidem 

sunt circonfossati datos ad censum dicto #quondam# Johanni Priem a 

Bodone de Tiela prout in litteris hereditarie vendidit Henrico van 

der Woert supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et 

condicionibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 03 ma 17-02-1382. 

Willelmus zvw Willelmus van Beke deed tbv Arnoldus gnd Clueckijnc 

grootvader van eerstgenoemde Willelmus afstand van een erfpacht van ½ 

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

uit een huis, tuin en akker, in Gestel, ter plaatse gnd Tede, welke 

pacht voornoemde Arnoldus Clueckijnc gekocht had van Arnoldus zvw 

Gerardus gnd Rumuijl van Thede. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beke super hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda (dg: ve) ex 

domo orto et agro terre sitis in parochia de Ghestel ad locum 

dictum Thede quam paccionem Arnoldus dictus Clueckijnc avus 

primodicti Willelmi erga Arnoldum filium quondam Gerardi dicti 

Rumuijl de Thede acquisiverat emendo prout in litteris (dg: ad) et 

super jure sibi competente seu competituro ad opus dicti Arnoldi 

Clueckinc renunciavit promittens ratam servare (dg: et o). Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 04 wo 19-02-1382. 

Johannes zvw Johannes Mersman van Hedel beloofde aan Johannes zv 

Boudewinus 26 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Mersman de Hedel promisit Johanni 

filio Boudewini (dg: XVI) XXVI aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Dicbier et Zibertus datum quarta post 

Valentini. 
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BP 1176 f 246r 05 wo 19-02-1382. 

Hr Petrus van Hoculem priester zvw Theodericus van Hoculem verkocht 

aan zijn broer Zibertus (1) zijn deel in een erfgoed van voornoemde 

wijlen Theodericus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, bij de Peter 

Schuts Poort, buiten de oude stadsmuur, direct naast die muur, (2) 

zijn deel in het deel dat voornoemde wijlen Theodericus had in 

voornoemde muur. 

 

Dominus Petrus de Hoculem presbiter filius quondam Theoderici de 

Hoculem totam partem et omne jus sibi (dg: de morte) competentes 

in quadam hereditate dicti quondam Theoderici sita in Buscoducis 

in vico Orthensi (dg: e) apud portam lapideam sitam ibidem dictam 

Peter Scuts (dg: porta) Port (dg: iuxta) extra antiquum murum 

oppidi de Busco et contigue iuxta eundem antiquum murum necnon 

totam partem et omne jus sibi competentes in tota parte et omni 

jure quam et quod dictus quondam Theodericus habebat in jamdicto 

antiquo muro ut dicebat hereditarie vendidit Ziberto suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dicbier et (dg: Zibertus datum supra) et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 246r 06 do 20-02-1382. 

Henricus gnd Buijser deed afstand van beloften aan hem en aan zijn 

vrouw Cristina wv Theodericus van Os gedaan door de broers hr 

Theodericus en Willelmus, kvw voornoemde Theodericus en Cristina. 

Voornoemde Henricus Buijser behoudt de beloften, heden aan hem gedaan 

door voornoemde hr Theodericus en Willelmus en hun broer Henricus. 

 

Henricus dictus Buijser super omnibus et singulis promissionibus 

et obligationibus (dg: et ob) factis et promissis sibi et Cristine 

sue uxori relicte quondam Theoderici de Os seu alteri eorum a 

domino Theoderico et (dg: l) Willelmo fratribus liberis dictorum 

quondam Theoderici et Cristine #in quocumque tempore ante diem 

presentem# et ab omnibus (dg: dampnis) impeticionibus et (dg: da) 

causis quibus mediantibus dictos dominum Theodericum et Willelmum 

fratres impetere posset a quocumque tempore evoluto (dg: usque in 

diem) ante diem presentem ad opus eorundem domini Theoderici et 

Willelmi renunciavit promittens ratam servare (dg: s) obligationem 

ex parte sui deponere salvis dicto Henrico Buijser promissionibus 

et obligationibus sibi hodierno die a dictis domino Theoderico 

(dg: Will) et Willelmo et Henrico eorum fratre factis et litteris 

inde conficiendis in suo vigore permansuris. Testes Sta et Dicbier 

datum quinta post Valentini. 

 

BP 1176 f 246r 07 do 20-02-1382. 

De broers hr Theodericus, Willelmus en Henricus, kvw Theodericus van 

Os, beloofden aan Henricus Buijser een lijfrente van 6 oude schilden, 

op het leven van voornoemde Henricus Buijser en zijn vrouw 

Cristina42, mv voornoemde broers, ¼ deel te betalen met Pasen, ¼ deel 

met Sint-Jan, ¼ deel met Sint-Remigius en ¼ deel met Kerstmis, gaande 

uit al hun goederen. Zou Henricus Buijser of Cristina overlijden, dan 

zullen voornoemde kinderen hiervan ontlast zijn. 

 

Dominus Theodericus Willelmus et Henricus fratres liberi quondam 

Theoderici de Os promiserunt indivisi super habita et habenda se 

daturos et soluturos Henrico Buijser vitalem pensionem sex aude 

                         
42 Zie → BP 1176 f 248r 07 vr 14-03-1382, belofte van een lijfrente 

van 18 oude schilden, die hr Theodericus en Willelmus aan hun moeder 

Cristina beloofd hadden 6 oude schilden te korten, zolang Henricus 

Buijser leeft. 
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scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicti Henrici Buijser et 

Cristine sue uxoris matris dictorum fratrum pro una quarta parte 

in festo pasce pro secunda in festo nativitatis Johannis pro 

tercia (dg: pro) quarta parte Remigii et pro quarta quarta parte 

nativitatis Domini et pro primo solucionis termino in festo pasce 

proxime ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat tali condicione quod 

cum (dg: alter dictorum) #unus dictorum# Henrici Buijser (dg: 

Cristine) et Cristine mortuus fuerit extunc dicti liberi erunt 

quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 08 do 20-02-1382. 

Philippus zv hr Johannes heer van Geldrop ridder, Goeswinus Moedel 

zvw Bertoldus van Meghen en Johannes zv Henricus van Aken beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 24 oude schilden van Frankrijk met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382; 8+31+30+31+24=124 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Philippus filius domini Johannis domini (dg: G) de Gheldorp 

militis et Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi de Meghen et 

Johannes filius Henrici de Aken promiserunt Philippo Jozollo etc 

XXIIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 09 do 20-02-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 10 do 20-02-1382. 

Johannes zvw Willelmus van Audenhoven droeg over aan zijn broer 

Willelmus een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Johannes 

van Gheldorpe en de jkvren Jutta en Agnes, dvw hr Johannes van 

Hoescot ridder, beloofd hadden aan Henricus zvw voornoemde Willelmus, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes van Gheldorp en de jkvren Jutta en Agnes, welke pacht 

voornoemde Henricus overgedragen had aan zijn broer Walterus, tbv 

zijn broer eerstgenoemde Johannes. Met achterstallige termijnen van 2 

jaar. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi de Audenhoven hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes 

de Gheldorpe domicelle Jutta et Agnes filie quondam domini 

Johannis de Hoescot militis promiserant se daturos et soluturos 

Henrico filio dicti quondam Willelmi hereditarie purificatione ex 

omnibus et singulis bonis predictorum Johannis de Gheldorp 

domicellarum Jutte et Agnetis mobilibus et immobilibus 

hereditariis atque paratis ubicumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis et quam 

paccionem dictus Henricus supportaverat Waltero suo fratri ad opus 

primodicti Johannis sui fratris prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo suo fratri cum litteris et aliis et jure et 

cum arrestadiis sibi deficientibus per duos annos proxime 

preteritos ut dicebat promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et Zibertus datum quinda post 

Valentini. 

 

BP 1176 f 246r 11 do 20-02-1382. 

Henricus gnd Bruijn zvw Godefridus gnd Bruijn verkocht aan Boudewinus 
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van Zeland en zijn vrouw Yda een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Katherina in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ 

morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd in het Rosmaat, tussen 

Johannes van Heijnxthovel enerzijds en Gerardus Kepken anderzijds, 

(2) een stuk land gnd dat Nieuweland, 7 lopen rogge groot, in Oss, 

ter plaatse gnd op het Oosterveld, tussen wijlen Johannes Heijnen 

soen enerzijds en wijlen Godefridus Delijen soen anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus dictus Bruijn filius quondam Godefridi dicti Bruijn 

hereditarie vendidit Boudewino de Zeland et Yde sue uxori vitalem 

pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum emptorum et non ultra 

Katherine et in Busco tradendam ex dimidio iugero terre sito in 

parochia de Littoijen in loco dicto int Rosmaet inter hereditatem 

Johannis de Heijnxthovel ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Kepken ex alio item ex pecia terre (dg: s) dicta dat Nuwelant 

septem lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de Os 

in loco dicto #opt# Oestervelt inter hereditatem #quondam# 

Johannis Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Godefridi 

quondam Delijen soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem et alter diutius 

vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint erit 

quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 12 do 20-02-1382. 

Johannes van Audenhoven droeg over aan Henricus zvw Henricus van 

Melcrode ¼ deel43 van een beemd gnd ter Tijmendonk, ter plaatse gnd 

Spoerdonk, tussen Johannes van Oerscot molenaar enerzijds en Henricus 

Brant anderzijds, welk ¼ deel aan hem was overgedragen door Johannes 

Rover van Vladeracken. 

 

Johannes de Audenhoven quartam partem unius prati dicti communiter 

ter Tijmendonc sito in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem 

Johannis de Oerscot multoris ex uno et inter hereditatem Henrici 

Brant ex alio supportatam sibi a Johanne Rover de Vladeracken 

prout in litteris (dg: sub) supportavit Henrico filio quondam (dg: 

qui) Henrici de Melcrode supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246r 13 do 20-02-1382. 

Rodolphus zvw Henricus van den Berghe van Erpe, Gerardus gnd Arts 

soen ev Margrieta, Johannes zv Ghibo gnd Hels ev Bela, Petrus zvw 

Theodericus Ranen ev Yda, Martinus zvw Johannes gnd Mertens soen ev 

Aleijdis, Wellinus zvw Johannes van Beke ev Margrieta, dvw voornoemde 

Henrici van den Berghe, verkochten aan Gerardus van den Berge en 

Johannes zv mr Nijcholaus 6/7 deel in een stuk land in Erp, ter 

plaatse gnd Aan die Berg, tussen voornoemde Gerardus van den Berghe 

enerzijds en voornoemde Johannes zv mr Nijcholaus anderzijds, belast 

met de hertogencijns. 

 

Rodolphus filius quondam Henrici van den Berghe de Erpe Gerardus 

dicti! Arts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Margriete! 

sue uxoris Johannes filius Ghibonis dicti Hels maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Bele sue uxoris Petrus filius quondam 

Theoderici Ranen maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris Martinus filius quondam Johannis dicti Mertens soen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris Wellinus 

                         
43 Zie → BP 1177 f 357v 08 do 25-04-1387, overdracht van dit ¼ deel. 
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filius quondam Johannis de Beke maritus et tutor ut asserebat 

Margriete! sue (dg: su) uxoris filiarum dicti quondam (dg: Joh) 

Henrici van den Berghe sex septimas partes ad se spectantes in 

pecia terre sita in parochia de Erpe ad locum dictum Aen die Berge 

(dg: -r) inter hereditatem (dg: here) Gerardi van den Berghe (dg: 

et Johannis filii f magistri Nijcholai ex uno) et inter 

hereditatem Johannis filii magistri Nijcholai ex alio ut dicebat 

hereditarie vendiderunt dictis Gerardo van den Berge et Johanni 

filio magistri Nijcholai promittentes indivisi warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf7 A 1344 f.246v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 246v 01 do 20-02-1382. 

Voornoemde Rodolphus zvw Henricus van den Berghe van Erpe, Gerardus 

gnd Arts soen ev Margrieta, Johannes zv Ghibo gnd Hels ev Bela, 

Petrus zvw Theodericus Ranen ev Yda, Martinus zvw Johannes gnd 

Mertens soen ev Aleijdis, Wellinus zvw Johannes van Beke ev 

Margrieta, dvw voornoemde Henrici van den Berghe, verkochten aan 

Gerardus van den Berghe en Johannes zvw mr Nijcholaus 6/7 deel in de 

navolgende erfgoederen, (1) een huis met ondergrond, in Erp, ter 

plaatse gnd aan die Berg, tussen voornoemde Johannes zv mr Nijcholaus 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 1 lopen roggeland aldaar, 

tussen voornoemde Gerardus van den Berge enerzijds en voornoemde 

Johannes zv mr Nijcholaus anderzijds, (3) 1/3 deel van een beemd, 

aldaar, tussen voornoemde lopen land enerzijds en de gemeint 

anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

(dg: Gerardus van den Berghe et Johannes quondam magistri Nijchi). 

Dicti sex ut supra #sex septimas partes ad se spectantes in 

hereditatibus infrascriptis scilicet in# domo cum suo fundo sita 

in parochia de Erpe ad locum dictum aen die (dg: die) Berghe inter 

hereditatem Johannis filii magistri Nijcholai ex uno et inter 

communitatem ex alio atque #in# lopinata terre siliginee sita 

ibidem inter hereditatem Gerardi van den Berge ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis filii magistri Nijcholai ex !uno atque 

#in# (dg: pla) tercia parte unius prati siti ibidem inter dictam 

lopinatam terre ex uno et inter communitatem ex alio hereditarie 

vendiderunt dictis Gerardo van den Berghe et Johanni filio quondam 

magistri Nijcholai promittentes indivisi warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

Dicbier et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 02 do 20-02-1382. 

Rodolphus zvw Henricus van den Berghe droeg over aan voornoemde 

Gerardus van den Berghe en Johannes zvw mr Nijcholaus 1/7 deel, dat 

behoord had aan wijlen Johannes zvw voornoemde Henricus van den 

Berghe, in voornoemd huis met ondergrond, 1 lopen land en 1/3 deel 

van de beemd, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Rodolphus filius quondam Henrici van den Berghe septimam partem 

(dg: spectan) que spectabat ad Johannem quondam filium dicti 

quondam #Henrici# van den Berghe in dictis domo cum suo fundo 

lopinata terre et tercia parte dicti prati hereditarie supportavit 

dictis emptoribus promittens warandiam et obligationem (dg: ...) 

                         
44 1176 mf7 A 14 is een lege bladzijde. 
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deponere exceptis censibus domini ducis exinde solvendis. Testes 

datum. 

 

BP 1176 f 246v 03 do 20-02-1382. 

Jutta wv Johannes zvw Henricus van den Berghe deed tbv voornoemde 

Gerardus van den Berghe en Johannes zvw mr Nijcholaus afstand van 

voornoemd 1/7 deel, dat behoord had aan voornoemde wijlen Johannes, 

in voornoemde erfgoederen. 

 

Jutta relicta quondam Johannis filii quondam Henrici van den 

Berghe cum (dg: cu) tutore super dicta septima parte que spectabat 

dictum quondam Johannem in jamdictis hereditatibus ad opus 

dictorum emptorum renunciavit promittens cum #tutore# ratam 

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

 

BP 1176 f 246v 04 do 20-02-1382. 

Voornoemde Gerardus van den Berghe en Johannes zvw mr Nijcholaus 

beloofden aan Theodericus van Os zvw Johannes van Os van Nuwelant en 

Johannes zv voornoemde Theodericus een erfpacht45,46 van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 

voornoemd huis met ondergrond, 1 lopen land en 1/3 deel van de beemd. 

De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi se daturos et soluturos 

Theoderico de Os filio quondam Johannis de Os de Nuwelant #et 

Johanni filio eiusdem Theoderici# hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione et 

supra hereditates infrascriptas tradendam ex dictis domo cum suo 

fundo lopinata terre et tercia parte ut dicebant promiserunt 

indivisi super omnia sufficientem facere (dg: testes datum supra) 

tali condicione quod dictus Theodericus dictam paccionem ad suam 

vitam possidenbit post eius decessum ad dictum Johannem eius 

filium devolvendam. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Theoderico. 

 

BP 1176 f 246v 05 do 20-02-1382. 

Voornoemde Theodericus van Os ev Heijlwigis dvw Henricus van den 

Berghe deed tbv andere erfg vw voornoemde Henricus afstand van alle 

goederen van voornoemde wijlen Henricus van den Berghe. De brief 

overhandigen aan Rodolphus zvw voornoemde Henricus. 

 

Dictus Theodericus de Os (dg: super omnibus bo bonis s) tamquam 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Berghe super omnibus bonis dicti 

quondam Henrici van den Berghe quocumque locorum (dg: cons) 

situatis ut dicebat ad opus aliorum heredum eiusdem quondam 

Henrici renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Rodolpho 

filio dicti quondam Henrici (dg: .). 

 

BP 1176 f 246v 06 do 20-02-1382. 

Johannes zvw Johannes zv Nelle schoenmaker en Henricus van Beircke ev 

Nella dvw voornoemde Johannes droegen over aan Gerardus zvw Hermannus 

                         
45 Zie → BP 1175 f 088r 07 ±do 01-04-1395, afstand van vruchtgebruik 

in de pacht. 
46 Zie → BP 1179 p 180v 04 do 03-06-1395, overdracht van 4/5 deel in 

de pacht aan Petrus gnd Raven die kennelijk al 1/5 deel bezit. 
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Bac de helft47,48,49,50 van een hofstad in Den Bosch, in een straatje 

over de Molenbrug, dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur 

naast erfgoed van Henricus Corte, te weten de helft die het dichtst 

ligt bij erfgoed van voornoemde Henricus Corte, welke helft 

voornoemde Johannes zv Nella in cijns verkregen had van Arnoldus van 

de Kloot. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii Nelle sutoris et Henricus 

de Beircke maritus et tutor legitimus ut asserebat Nelle sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis medietatem cuiusdam domistadii 

siti in Buscoducis in viculo ultra pontem molendini sito tendente 

de vico Vuchtensi versus murum opidi de Busco iuxta hereditatem 

Henrici Corte scilicet illam medietatem que proxima jacet dicte 

hereditati dicti Henrici Corte jacet quam (dg: p) medietatem 

dictus Johannes filius Nelle erga Arnoldum de Globo ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Gerardo 

filio quondam Hermanni Bac cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 246v 07 do 20-02-1382. 

Lubertus zvw Theodericus gnd Lube van Hedechusen deed tbv voornoemde 

Gerardus zvw Hermannus Bac afstand van voornoemde helft van de 

hofstad. Voornoemde Lubertus behield in deze helft een n-erfcijns van 

4 pond geld, heden aan hem uit deze helft beloofd door voornoemde 

Gerardus. 

 

(dg: Lupper B) Lubertus (dg: dictus Lu) filius quondam Theoderici 

dicti Lube de Hedechusen (verbeterd uit: Hezechusen) super dicta 

medietate et jure ad opus dicti Gerardi renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvo dicto 

Luberto in dicta medietate hereditario censu (dg: ce) quatuor 

librarum monete promisso sibi a dicto Gerardo ex dicta medietate 

(dg: eorum) et eius edificiis (dg: cum) coram scabinis 

infrascriptis prout in litteris ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 08 do 20-02-1382. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Lubertus een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Kerstmis ter betalen, gaande uit deze helft van 

de hofstad met de gebouwen. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Luberto 

hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: s) hereditarie 

nativitatis Domini ex dicta medietate cum eius edificiis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 09 do 20-02-1382. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Lubertus 13 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) en 12 Brabantse dobbel 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Luberto XIII Brabant dobbel 

nativitatis Johannis proxime et XII Brabant dobbel nativitatis 

                         
47 Zie → BP 1177 f 067v 12 do 13-08-1383, doorverkoop van een 

erfcijns uit deze helft van de hofstad. 
48 Zie → BP 1177 f 072v 10 di 15-09-1383, verkoop van deze helft. 
49 Zie → BP 1177 f 175r 12 ma 16-01-1385, niet afgewerkte contract 

van verkoop van deze helft. 
50 Zie → BP 1177 f 175v 12 vr 20-01-1385, uitgifte van deze helft. 
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Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 10 do 20-02-1382. 

Henricus zv Henricus Penninc van Straten en zijn broer Johannes die 

Groet beloofden aan Henricus van den Velde 25 mud rogge, Bossche 

maat, met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te leveren. 

 

Henricus filius Henrici Penninc de Straten et Johannes die Groet 

eius frater promiserunt indivisi Henrico van den Velde XXV modios 

siliginis mensure de Busco (dg: .......) ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 11 do 20-02-1382. 

Willelmus zvw Cristianus zvw Willelmus gnd Corstiaens van Helmont 

verkocht aan Johannes van Breda van Waelwijc een n-erfcijns51 van 20 

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

met Kerstmis, voor het eerst Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382), 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Willelmus Wambusticker enerzijds en erfgoed van 

Theodericus gnd Mesmaker anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond 4 schelling voornoemd 

geld. 

 

Willelmus filius quondam Cristiani filii quondam Willelmi dicti 

Corstiaens de Helmont hereditarie vendidit Johanni de Breda de 

Waelwijc hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

mediatim Johannis et mediatim (dg: Jo) Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini (dg: ex) proxime ex domo et area sita in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem Willelmi Wambusticker ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Mesmaker ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu trium librarum et IIII solidorum 

dicte monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 12 do 20-02-1382. 

Ygrammus gnd Pangelart verkocht aan Elizabeth dvw Johannes Bont ¼ 

deel behorend aan Gheerlacus zvw voornoemde Johannes gnd Bont in een 

b-erfcijns van 7 pond 4 schelling 8 penning geld, die Gerardus nzvw 

Johannes gnd Cangieter en Cristina ndvw hr Johannes gnd Cangieter 

priester aan voornoemde Gheerlacus, Willelmus, voornoemde Elizabeth 

en Goedeldis, kvw voornoemde Johannes Bont, beloofd52 hadden, een 

helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, 

gaande uit de helft, behorend aan Cristina wv voornoemde Johannes 

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

in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Willelmus van der Poerten 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Groeve anderzijds, en uit de 

andere helft, behorend aan voornoemde Gerardus en Cristina, welk ¼ 

deel voornoemde Ygrammus gekocht had van voornoemde Gheerlacus. 

 

Ygrammus dictus Pangelart quartam partem que Gheerlacum filium 

quondam Johannis dicti Bont spectabat in hereditario censu septem 

librarum quatuor solidorum et octo denariorum monete quem Gerardus 

filius naturalis quondam (dg: Ger) Johannis dicti Cangieter et 

Cristina filia naturalis quondam domini Johannis dicti Cangieter 

presbitri promiserant se daturos et soluturos dicto Gheerlaco 

Willelmo Elizabeth et Goedeldi liberis quondam Johannis Bont 

predicti hereditarie (dg: .) mediatim Remigii et mediatim pasche 

                         
51 Zie → BP 1178 f 217r 04 ma 01-03-1389, verkoop van de ercijns. 
52 Zie ← BP 1175 f 262r 01 ±wo 02-04–1371, uitgifte van een helft van 

dit huis, waarbij de andere helft mede onderpand werd. 
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ex medietate que ad Cristinam relictam dicti quondam Johannis 

Cangieter spectare consuevit in domo et area eiusdem quondam 

Johannis sita in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem 

Willelmi van der Poerten ex uno et inter hereditatem Johannis 

quondam Groeve ex alio atque ex reliqua medietate (dg: dicte) que 

ad (dg: dictos) Gerardum et Cristinam primodictos spectabat in 

domo et area predicta (dg: prout venditam) quam quartam partem 

dictus dictus Ygrammus erga dictum Gheerlacum emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit dicte Elizabeth filie dicti 

quondam Johannis Bont supportavit cum litteris (dg: et aliis) et 

jure promittens ratam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 246v 13 do 20-02-1382. 

Ygrammus Pangelart droeg over aan Elizabeth dvw na te noemen Bonte 

(1) ¼ deel, dat aan Gheerlacus zvw Johannes die Bonte behoorde, in 

een b-erfcijns van 12 oude groten, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 2 stukken land in Berghem, ter plaatse gnd in der Nieuwerhoeve, 

(2) ¼ deel, dat aan voornoemde Gheerlacus behoorde, in een b-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld, daags na Kerstmis te betalen, gaande 

uit erfgoederen, die waren van wijlen Henricus van Gassel van Hees, 

in Hees, (3) ¼ deel van 3 lopen rogge b-erfpacht, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd Twentig Penningen, 

in Berghem, welke vierde delen voornoemde Ygrammus verworven53 had 

van voornoemde Gheerlacus. 

 

Ygrammus Pangelart quartam partem (dg: ad) que ad Gheerlacum 

filium quondam Johannis die Bonte spectabat in hereditario censu 

duodecim grossorum antiquorum solvendo hereditarie nativitatis 

Domini de duabus peciis terre sitis in Berchen in loco dicto in 

der Nuwerhoeven atque quartam partem (dg: ad) que ad dictum 

Gheerlacum spectabat [in] hereditario censu XXti solidorum dicte 

monete solvendo hereditarie in crastino nativitatis Domini de 

hereditatibus que fuerant quondam Henrici de Gassel (dg: de) de 

Hees sitis in Hees atque quartam partem trium lopinorum siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Busco solvende hereditarie 

purificatione ex pecia terre dicta Twentich P[54ennin]ghe sita in 

parochia de Berchen (dg: ve) quas quartas partes dictus Ygrammus 

erga dictum Gheerlacum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Elizabeth filie dicti quondam Bonte cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 B 01 f.247. 

 Quarta post oculi: woensdag 12-03-1382. 

 Tercia post oculi: dinsdag 11-03-1382. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1382. 

 Sexta post oculi: vrijdag 14-03-1382. 

 

BP 1176 f 247r 01 wo 12-03-1382. 

Hr Woltherus Meelman kanunnik van de kerk van Sint-Jan in Den Bosch 

verkocht aan Aleijdis wv Henricus van Mierde een huis en erf in Den 

Bosch, in de straat gnd Papenhuls, beiderzijds tussen erfgoed van 

Johannes van Berlikem, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot 

aan erfgoed van hr Arnoldus van Scijnle, belast met 7 pond geld. 

 

                         
53 Zie ← BP 1176 f 119r 08 ±wo 06-04-1379, overdracht van deze vierde 

delen. 
54 Aanvulling op basis van BP 1176 f 119r 08. 
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Dominus Woltherus Meelman canonicus ecclesie sancti Johannis in 

Busco domum et aream (dg: que f) sitam in Busco ad vicum dictum 

Papenhuls inter hereditatem Johannis de Berlikem ex utroque latere 

(dg: ut dicebat here) tendentem a communi plathea retrorsum ad 

hereditatem domini (dg: Joh) Arnoldi de Scijnle ut dicebat 

hereditarie vendidit Aleijdi relicte quondam Henrici de Mierde 

promittens super habita et acquirenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis VII libris monete. Testes Zibertus et Wiel datum 

quarta post oculi. 

 

BP 1176 f 247r 02 wo 12-03-1382. 

Johannes van Gael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: G) Johannes de Gael prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 247r 03 di 11-03-1382. 

Goessuinus Steenwech gaf uit aan Baudekinus zvw Baudekinus Tijmmerman 

een huis en hofstad in Empel, tussen Johannes Rogeken enerzijds en 

Elisabeth Gheenkens? anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

lasten en omheiningen, en thans voor een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Goessuinus Steenwech domum et domistadium situm !parochia de Empel 

inter hereditatem Johannis Rogeken ex uno et hereditatem Elisabeth 

Gheenken[s?] ex alio et quam ad dictum Goessuinum pertinere dicebat 

dedit ad hereditarium censum Baudekino filio quondam Baudekini 

Tijmmerman (dg: de G) ab eodem pro oneribus et sepibus ad premissa 

spectantibus tenendis etc et pro hereditario censu XX solidorum 

monete dando dicto Goessuino ab altero nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Dicbier et Zibertus datum 3a 

post oculi. 

 

BP 1176 f 247r 04 di 11-03-1382. 

(dg: Nicholaus) 

 

BP 1176 f 247r 05 di 11-03-1382. 

Voornoemde Baudekinus beloofde aan voornoemde Goessuinus 36 oude 

schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Dictus Baudekinus promisit dicto Goessuino XXXVI aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 247r 06 di 11-03-1382. 

Nicholaus van Berkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Berkel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 247r 07 di 11-03-1382. 

Gerardus van Berkel deed tbv voornoemde Baudekinus afstand van 

voornoemd huis en hofstad. 

 

Gerardus de Berkel super predictis domo et domistadio ad opus 

dicti Baudekini renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 247r 08 di 11-03-1382. 

Goessuinus zv Henricus zv Goessuinus Steenwech beloofde voornoemde 

uitgifte van waarde te houden. 
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Goessuinus filius Henrici filii Goessuini Steenwech promisit quod 

ipse dictam donationem ad pactum ratam servabit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 247r 09 wo 12-03-1382. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Johannes van Ghael 43½ oude schild 

met Pinksteren (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes (dg: Bathenboss) Bathenborch promisit Johanni de Ghael 

XLIIIJ aude scilde vel valorem ad penthecostes. Testes Zibertus et 

Wiel datum quarta post oculi. 

 

BP 1176 f 247r 10 wo 12-03-1382. 

Petrus van Zonne droeg over aan Johannes van den Berge van Dommellen 

47 oude schilden of de waarde, aan hem beloofd55 door Godescalcus 

Moelner. 

 

Petrus de Zonne XLVII aude scilde vel valorem promissa sibi a 

Godescalco Moelner (dg: prot le) prout in litteris legitime 

supportavit Johanni van den Berge de Dommellen cum litteris et 

jure. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 247r 11 wo 12-03-1382. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Godescalcus Moelnere 

voornoemde geldsom niet binnen 2 jaar te manen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia (dg: quod ipse) dicto 

Godescalco Moelnere quod ipse dictam pecuniam infra duos annos 

proxime futuros non monebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 247r 12 wo 12-03-1382. 

Johannes zvw Ghibo van den Enen en Johannes van den Laer beloofden 

aan Nicholaus zwaardveger 20 lichte schilden met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1382) te betalen. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Ghibonis van den Enen et Johannes 

van den Laer promiserunt Nicholao forbitori XX licht scilde etc ad 

Johannis proxime persolvenda. Testes Os et Zibertus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 247r 13 wo 12-03-1382. 

Willelmus van Kriekenbeke droeg over aan Gerardus van Aa geheel de 

oogst van de komende 5 jaar van de goederen van voornoemde Willelmus, 

al zijn varende goed en al zijn roerende goederen. 

 

Willelmus de Kriekenbeke omnes fructus et proventus proventuros 

per spacium quinque annorum proxime futurorum de bonis ipsius 

Willelmi singulis et universis atque omnia sua bona pecoralia ac 

omnia sua bona mobilia quocumque locorum sita ut dicebat legitime 

supportavit Gerardo de Aa promittens ratam servare. Testes Os et 

Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 247r 14 wo 12-03-1382. 

Voornoemde Willelmus van Kriekenbeke beloofde aan voornoemde Gerardus 

van Aa een n-erfcijns van 5? oude schilden, met Pasen te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

                         
55 Zie ← BP 1176 f 215r 04 do 08-08-1381, belofte van 47 oude 

schilden op 25-12-1381 te betalen. 
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Dictus Willelmus promisit super habita et acquirenda se daturum 

dicto Gerardo hereditarium censum ?V aude scilde hereditarie pasce 

ex omnibus suis bonis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 247r 15 wo 12-03-1382. 

Leonius van Langvelt ev jkvr Mabilia verklaarde ontvangen te hebben 

de achterstallige termijnen van een b-erfcijns van 20 pond, die hij 

beurt uit goederen gnd Blekkers. 

 

Leonius de Langvelt maritus et tutor legitimus domicelle Mabilie 

sue uxoris (dg: s) recognovit ipsis fore satisfactum de 

arrastagiis sibi a quocumque (dg: de) tempore deficientibus usque 

nunc de hereditario censu XX librarum quem solvendum habet in 

bonis dictis Bleckers ut dicebat. Testes Sta et Dicbier datum 

quarta post oculi. 

 

BP 1176 f 247r 16 wo 12-03-1382. 

(dg: De broers Andries en Theodericus, kv Johannes gnd Kind: alle 

goederen). 

 

(dg: Andries et Theodericus Bollic fratres liberi Johannis dicti 

Kind omnia bona). 

 

BP 1176 f 247r 17 do 13-03-1382. 

Walterus zvw Walterus van Oerle en Johannes zvw Gheerlacus Cnode 

beloofden aan Godefridus van Zeelst 40 oude schilden van Frankrijk of 

Vlaanderen, met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle et Johannes filius 

quondam Gheerlaci Cnode promiserunt Godefrido de Zeelst XL aude 

scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Dicbier et (dg: Wije) Wijel datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1176 f 247r 18 do 13-03-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 247r 19 do 13-03-1382. 

Goeswinus zvw Johannes van Meghen van Os verkocht aan Johannes Fijen 

soen snijder, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Arnoldus van 

Waelwijc goudsmid, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, tussen Henricus Weijer enerzijds en 

een gemene waterlaat anderzijds, (2) 1 morgen in Berghem, ter plaatse 

gnd Onderstal, tussen Elizabeth Roelofs enerzijds en Henricus gnd 

Quicscart anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis de Meghen de Os legitime 

vendidit Johanni Fijen soen sartori ad opus sui et ad opus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Arnoldi de Waelwijc aurifabri 

vitalem pensionem unius (dg: aude sc) modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Johannis Fijen et 

Heijlwigis naitivitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

terre sita in parochia de Os in loco dicto Oestervelt inter 

hereditatem Henrici Weijer ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem aqueductum ex alio ut dicebat atque atque ex uno iugero 

sito in parochia de Berchen ad locum dictum Onderstal inter 

hereditatem Elizabeth Roelofs ex uno et inter hereditatem Henrici 
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dicti (dg: Quicscart) Quicscart ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere et alter diutius diutius vivens 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 247r 20 do 13-03-1382. 

Petrus zvw Johannes gnd Gherijts soen van Uden verkocht aan Franco 

zvw Nijcholaus gnd Coel Vrancken soen en Johannes zv Johannes gnd 

Danen soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 1/3 deel van 6½ morgen land, achter Hintham, 

tussen Arnoldus zv Batha enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, welke cijns Petrus Truden soen van den Dunghen verworven 

had van Jacobus van den Yvenlaer, en welke cijns aan eerstgenoemde 

Petrus gekomen was na overlijden van zijn oom voornoemde wijlen 

Petrus Truden soen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis dicti Gherijts soen de Uden 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

Martini ex tercia parte sex et dimidii jugerum terre sitorum retro 

Hijntam inter hereditatem Arnoldi filii Bathe ex uno et inter 

aquam dictam die Aa ex alio quem censum Petrus Truden soen van den 

Dunghen acquisiverat #erga Jacobum van den Yvenlaer# prout in 

litteris et et quem censum primodictus Petrus sibi de morte dicti 

quondam Petri Truden soen sui (dg: .) avunculi successione 

advolutum esse dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Franconi filio quondam Nijcholai dicti Coel (dg: Fr) Vrancken soen 

et Johanni filio Johannis dicti Danen soen supportavit cum 

litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex (dg: persol) parte sui et (dg: dicti) heredum 

dicti (dg: Pe quondam .ed) quondam Petri Truden soen deponere. 

Testes datum supra. !Littera dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 247r 21 do 13-03-1382. 

Johannes van Ghewanden en zijn vrouw Hilla ndvw hr Ghisbertus van den 

Bruggen van Helvoert wv Goeswinus Proefst droegen over aan Sophia dvw 

Henricus Goeskens het vruchtgebruik dat voornoemde Hilla heeft in de 

helft van een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Weverhuls, 

tussen erfgoed van Sijmon gnd Boeden enerzijds en de gemene weg 

anderzijds. 

 

Johannes de Ghewanden maritus legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris filie (dg: qu) naturalis quondam domini Ghisberti de Ponte 

de Helvoert #relicte quondam Goeswini Proefst# et dicta Hilla cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Hille competentem in 

medietate domus et aree site in Busco in vico dico Weverhuls inter 

hereditatem Sijmonis dicti (dg: Boden) Boeden ex uno latere et 

inter communem plateam ex alio ut dicebant supportaverunt Sophie 

filie (dg: dicti) quondam (dg: Goeswini) #Henrici Goeskens# 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte dicte Hille 

deponere. Testes Dicbier et Wijel datum quinta post oculi. 

 

BP 1176 f 247r 22 vr 14-03-1382. 

Albertus Kersmaker en zijn vrouw Sophia dvw Henricus Goeskens 

verkochten voornoemde helft aan Arnoldus van Brede. 

 

Albertus Kersmaker maritus legitimus Sophie sue uxoris filie 

quondam Henrici Goeskens et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore 

dictam medietatem ut ?supra hereditarie vendiderunt Arnoldo de 

Brede cum omnibus litteris quas inde habent promittentes ratam 
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servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Os et Hees 

datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 247r 23 vr 14-03-1382. 

Voornoemde Arnoldus van Brede beloofde aan voornoemde Albertus 

Kersmaker en zijn vrouw Sophia dvw Henricus Goeskens een n-erfcijns 

van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit geheel voornoemd huis. 

 

Dictus Arnoldus promisit se daturum dictis Alberto et Sophie 

hereditarium censum III librarum monete hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex dicta integra domo. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf7 B 02 f.247v. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1382. 

 Sexta post oculi: vrijdag 14-03-1382. 

 

BP 1176 f 247v 01 do 13-03-1382. 

Johannes van Ghewanden en zijn vrouw Hilla ndvw hr Ghisbertus van den 

Bruggen van Helvoert wv Goeswinus Proefst droegen over aan Sophija 

dvw Henricus Goeskens haar vruchtgebruik in al de huisraad van 

voornoemde wijlen Goeswinus, die aan voornoemde Sophija gekomen was 

na overlijden van voornoemde Goeswinus, resp. aan haar zal komen na 

overlijden van voornoemde Hilla. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes de Ghewanden maritus legitimus ut asserebat Hille sue 

predicte et dicta Hilla cum eodem tamquam cum tutore suum (dg: su) 

usufructum etc sibi competentem in omnibus et singulis clenodiis 

domicilii et utenciliis ac ?lans et scuers dicti quondam Goeswini 

et que Sophije filie dicti quondam (dg: Goeswini) #Henrici 

Goeskens# de morte eiusdem quondam Goeswini successione est 

advoluta et post mortem dicte Hille successione advolvetur 

supportaverunt dicte Sophije promittentes ratam servare. #Testes 

Dicbier et Wiel datum quinta post oculi#. Tradetur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1176 f 247v 02 vr 14-03-1382. 

Albertus Kersmaker en zijn vrouw Sophia dvw Henricus gnd Goeskens 

droegen voornoemde huisraad over aan Johannes van Gewanden en zijn 

vrouw Hilla. 

 

Albertus Kersmaker maritus legitimus ut asserebat Sophie sue 

uxoris filie quondam Henrici dicti Goeskens et ipsa cum eodem 

tamquam cum suo tutore dicta utencilia domus hereditarie 

supportaverunt Johanni de Gewanden et Hille sue uxori promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Os 

et Hees datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 247v 03 .. 03-08-1621. 

Antonius Rutgerssen van Boxmeer ev Maria dvw Conrardus van den Dungen 

verklaarde dat de pacht van 1 mud rogge, in dit contract opgenomen, 

door Jacobus en Willelmus Emssen? en Adrianus Diercxen gelost is. 

 

Antonius Rutgerssen de Boxmeer tanquum maritus et tutor legitimus 

Marie sue uxoris filie quondam Conrardi van den Dungen palam 

recognovit et publico confessus est paccionem unius modii 

siliginis in hoc contractu comprehensam per Jacobum (dg: dictum) 

et Willelmum Emssen? et Adrianum Diercxen cum suis ad manus suas 

esse redemptam. Actum tercia augusti anno XVIc XXI me teste ..uijs 
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...... 

 

BP 1176 f 247v 04 do 13-03-1382. 

Heijmannus gnd Claes soen van Heselt verkocht aan Johannes van Breda 

van Waelwijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 roeden land gnd 

gerden, onder de vrijdom van Waalwijk, tussen voornoemde verkoper 

enerzijds en Willelmus gnd Rover Dircs soen anderzijds, strekkend 

vanaf de Maas tot aan de plaats gnd die Meer, reeds belast met 4½ 

schelling gemeen paijment. 

 

Heijmannus dictus Claes soen de Heselt hereditarie vendidit 

Johanni de Breda de Waelwijc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex duabus virgatis terre dictis gherden sitis 

infra (dg: parochia de Wa) libertatem de Waelwijc inter 

hereditatem (dg: h) dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti Rover Dircs soen ex alio tendentibus a Mosa usque 

ad locum dictum die Meer item ut d... promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor et 

dimidio solidis communis pagamenti exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Wijel datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1176 f 247v 05 do 13-03-1382. 

Johannes Crillart beloofde aan Johannes van der Woerd 37 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Solvit 2. 

Johannes Crillart promisit Johanni van der (dg: Woerd) Woerd 

XXXVII licht scilde scilicet XII Hollant plac pro scilt computato 

ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 247v 06 do 13-03-1382. 

Theodericus, Danijel en Mechtildis, kvw Johannes zvw Theodericus gnd 

Lijzen soens soen van Helvoert, verkochten aan Petrus zvw Gerardus 

gnd Bruijninc ¾ deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van hun 

ouders, in 5 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Oetheren, tussen Reijnerus van Zonne enerzijds 

en Henricus Groetleuwe anderzijds, welke 5 morgen voornoemde wijlen 

Johannes in cijns verkregen had van Batha wv Theodericus 

apothecarius, belast met cijnzen en voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Theodericus Danijel et Mechtildis liberi quondam Johannis filii 

Theoderici dicti quondam Lijzen soens soen de Helvoert tres 

quartas partes (dg: es) eis de morte quondam (dg: Joh) suorum 

parentum successione adolutas in quinque jugeribus terre de mille 

iugeribus terre communitatis oppidi de Buscoducis sitis ad locum 

dictum !Otheren inter hereditatem Reijneri de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Henrici Groetleuwe ex alio que quinque iugera terre 

dictus quondam Johannes erga Batham relictam quondam Theoderici 

apothecarii ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Petro filio quondam Gerardi dicti Bruijninc 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum! ratam servare 

et obligationem ex parte! deponere exceptis censibus et 

condicionibus in litteris contentis. 

 

BP 1176 f 247v 07 do 13-03-1382. 

Robbertus zvw Henricus van Doerne beloofde aan Bertoldus Voeget 25 

oude schilden van Frankrijk met Sint-Victor aanstaande (vr 10-10-
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1382) te betalen. 

 

Robbertus filius quondam Henrici de Doerne promisit Bertoldo 

Voeget XXV aude scilde Francie seu valorem ad festum Victoris 

proxime persolvenda. Testes (dg: datum supra) Dicbier et Wiel 

datum quinta post oculi. 

 

BP 1176 f 247v 08 do 13-03-1382. 

Ludovicus van den Dijcke wonend in Dinther beloofde aan Johannes zvw 

Robbertus van Doerne, gedurende 5 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 2 

Brabantse dobbel te betalen, en dat hij gedurende deze 5 jaar 4 

cijnshoenderen zal leveren, die gaan uit een beemd in Schijndel, 

tussen de jonker van Helmond enerzijds en Johannes van Boeghe 

anderzijds, aan wie die hoenderen geleverd moeten worden. 

 

Ludovicus van den Dijcke commorans in Dijnther promisit super 

omnia se daturum et solvendum Johanni filio quondam Robberti de 

(dg: B) Doerne ad spacium quinque annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem quinque annorum duo Brabant dobbel seu valorem 

Martini et pro primo termino Martini proxime et quod ipse 

Ludovicus quatuor (dg: cens) pullos censuales solvendos ex quodam 

prato sito in parochia de (dg: Dijnter) Scijnle inter hereditatem 

domicelli de (dg: Hell) Helmont (dg: de H) ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Boeghe ex alio ut dicebat dictis quinque 

annis dabit et solvet illi (dg: quibus) #cui# de jure fuerint 

solvendi termino solucionis ad hoc debito et consueto. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 247v 09 do 13-03-1382. 

Voornoemde Johannes verhuurde voornoemde beemd aan voornoemde 

Ludovicus voor een periode van 5 jaar. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Johannes dictum pratum locavit dicto Ludovico ab eodem ad 

spacium quinque annorum datum presentium sine medio sequentium 

possidendum promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 247v 10 do 13-03-1382. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert: een stuk land gnd dat 

Kwade Land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in die 

Schoorvoortse Hoeve, tussen wijlen Ludovicus zvw voornoemde 

Erenbertus enerzijds en Johannes gnd Leenmans anderzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

(dg: Engb) Erenbertus filius quondam Erenberti van der Scoervoert 

peciam terre dictam dat Quade Lant sitam in parochia sancti Petri 

de Vucht in loco dicto in die Scoervoertsche Hoeve inter 

hereditatem quondam Ludovici filii dicti quondam Erenberti ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Leenmans ex alio. 

 

BP 1176 f 247v 11 do 13-03-1382. 

Henricus Loze en Albertus gnd Loze van Dijnter beloofden aan 

Hermannus Scut zvw Willelmus gnd Luwe 18 oude schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Henricus Loze et Albertus dictus Loze (dg: Dijn) de Dijnter 

promiserunt Hermanno Scut filio quondam Willelmi #dicti# Luwe 

XVIII aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes Dicbier et Will datum supra. 
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BP 1176 f 247v 12 do 13-03-1382. 

Albertus beloofde Henricus schadeloos te houden. 

 

Albertus promisit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 247v 13 do 13-03-1382. 

De broers Godescalcus, Ghisbertus en Danijel, kvw Rodolphus Roesmont, 

en Walterus Spijerinc ev Mechtildis dvw voornoemde Rodolphus droegen 

over aan Denkinus Vere van Empel, Theodericus zv Johannes van den 

Eijnde, Johannes van de Hoernic zvw Johannes van der Assmit en 

Johannes van der Hoernic zvw Henricus van der Assmit een stukje land, 

ter plaatse gnd Heinkstem, tussen erfgoed gnd die Geer enerzijds en 

erfgoed van voornoemde wijlen Rodolphus anderzijds, welk stukje 

afgescheiden is uit voornoemd erfgoed van wijlen Rodolphus. 

Voornoemde Denkinus Vere, Theodericus, Johannes en Johannes droegen 

over aan voornoemde Godescalcus, Ghisbertus, Danijel en Walterus de 

helft van een sloot aldaar, tussen erfgoed van voornoemde wijlen 

Rodolphus enerzijds en een kamp, behorend aan voornoemde Denkinus 

Vere, Theodericus, Johannes en Johannes anderzijds. Er werden de 

volgende afspraken gemaakt. Voornoemde sloot is gemeenschappelijk van 

voornoemde Godescalcus, Ghisbertus, Danijel en Walterus en voornoemde 

Denkinus Vere, Theodericus, Johannes en Johannes. Denkinus Vere, 

Theodericus, Johannes en Johannes zullen de sloot uitgraven; de aarde 

wordt voor de helft gegooid op land van voornoemde wijlen Rodolphus 

en voor de andere helft op het kamp van voornoemde Denkinus Vere, 

Theodericus, Johannes en Johannes; daarna zullen partijen de sloot op 

gezamenlijke kosten onderhouden. Zouden voornoemde Godescalcus, 

Ghisbertus, Danijel en Walterus later de sloot uit willen graven, dan 

zal de andere partij tevens de sloot uitgraven. Maar zou die andere 

partij dat niet willen, dan mag eerstgenoemde partij toch de sloot 

uitgraven en moet de andere partij de helft van de kosten betalen. 

Denkinus Vere, Theodericus, Johannes en Johannes beloofden dat zij de 

sloot tussen eerstgenoemd stukje erfgoed enerzijds en voornoemd 

erfgoed van wijlen Rodolphus Roesmont anderzijds in dezelfde staat 

zullen onderhouden, als waarin partijen eerstgenoemde sloot zullen 

onderhouden, en de uitgegraven aarde gelijkelijk zullen verdelen. 

 

Godescalcus (dg: filius quondam Rodolphi Roesmont) Ghisbertus et 

Danijel fratres liberi quondam Rodolphi Roesmont et Walterus 

Spijerinc maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie dicti quondam Rodolphi particulam terre sitam ad 

locum dictum Heijnxsten inter hereditatem dictam die Gheer ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Rodolphi ex alio (dg: prout de) 

que particula terre de dicta hereditate dicti quondam Rodolphi est 

sumpta et effossa ut dicebant hereditarie supportaverunt Denkino 

Vere de Empel et Theoderico filio Johannis van den Eijnde Johanni 

van de Hoernic filio quondam Johannis van der Assmit et Johanni 

van der Hoernic filio quondam Henrici van der Assmit promittens 

warandiam et obligationem deponere. Quo facto dicti Denkinus Vere 

Theodericus Johannes et Johannes medietatem cuiusdam fossati siti 

ibidem inter hereditatem dicti quondam Rodolphi ex uno et inter 

campum ad dictos Denkinum Vere Theodericum Johannem et Johannem 

spectantem ex alio (dg: ut dicebant ex alio) supportaverunt dictis 

Godescalco Ghisberto Danijeli et Waltero promittentes warandiam et 

obligationem deponere additis condicionibus sequentibus quod 

dictum fossatum est et permanebit hereditarie commune dictorum 

Godescalci Ghisberti Danijelis et Walteri et dictorum Denkini Vere 

Theoderici Johannis et Johannis et quod ipsi Denkinus Vere 

Theodericus Johannes et Johannes huiusmodi fossatum bas bene 

effodient quod exponetur opgraven et terras exinde effodiendas 

pericient mediatim supra hereditatem dicti quondam Rodolphi et 
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mediatim supra campum dictorum Denkini Vere Theoderici Johannis et 

Johannis et extunc dicte partes dictum fossatum sub eorum 

communibus expensis perpetue in bona disposicione tenebunt et si 

posterum antedicti Godescalcus (dg: can) Ghisbertus et Danijel et 

Walterus vellent effodere dictum fossatum extunc dicta reliqua 

pars secum effodiet dictum fossatum et si dicta reliqua pars 

extunc cum dicta primodicta parte #dictum fossatum effodi extunc 

noluerit# extunc primodicta pars dictum fossatum effodi faciet et 

procurabit scilicet dicta reliqua pars (dg: ex) medietatem 

huiusmodi expensarum solvere tenebitur promiserunt insuper dicti 

Denkinus Vere Theodericus Johannes et Johannes quod ipsi fossatum 

situm inter primodictam particulam terre (dg: terre) ex uno et 

inter dictam hereditatem dicti quondam Rodolphi Roesmont ex alio 

perpetue in (dg: bona) tam bona disposicione tenebunt et 

observabunt (dg: sicut supra dictum) #et terras exinde 

proveniendas mediatim supra hereditatem primodicte partis et 

mediatim supra (dg: ..) dictam particulam pericient# sub expensis 

dictorum Denkini Vere Theoderici Johannis et Johannis sicut 

primodictum fossatum a dictis partibus pro tempore futuro 

tenebitur et observabitur promittentes super omnia mutuo ratam 

servare et adimplere. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 B 03 f.248. 

 Sexta post oculi: vrijdag 14-03-1382. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 15-03-1382. 

 

BP 1176 f 248r 01 do 13-03-1382. 

Jkvr Elizabeth dvw Henricus gnd Matheus soen verkocht aan Willelmus 

gnd die Wit 2¼ bunder beemd in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Goeswinus van Aa enerzijds en Goeswinus gnd 

Kathelaer anderzijds, aan hem verkocht door Goeswinus zv Johannes gnd 

Goeswijns soen. 

 

Domicella (dg: f) Elizabeth filia quondam Henrici dicti Matheus 

soen cum tutore duo bonaria et quartam partem unius bonarii 

pratorum sitas in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

in loco dicto Eijlde inter hereditatem Goeswini de Aa et inter 

hereditatem Goeswini dicti Kathelaer ex alio venditas sibi a 

Goeswino filio Johannis dicti Goeswijns soen prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo dicto die Wit supportavit cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 248r 02 do 13-03-1382. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert verkocht voor een helft 

aan Erenbertus en Aleijdis, kvw Ludovicus zvw voornoemde Erenbertus, 

en voor de andere helft aan Johannes Leenman 1/6 deel in een erfgoed 

van voornoemde wijlen Erenbertus, gnd dat Kwade Land, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd die Schoorvoortse Hoeve, tussen Rutgherus 

Buerincs soen enerzijds en Johannes van den Zande anderzijds, van 

welk 1/6 deel een deel ligt tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en 

Aleijdis Lodewijchs en haar kinderen anderzijds, en een ander deel 

tussen voornoemde Aleijdis en haar kinderen enerzijds en voornoemde 

Rutgherus en Johannes van Lijer anderzijds, belast met recht van weg. 

 

Solvit XII solidos. 

Erenbertus filius quondam Erenberti van der Scoervoert sextam 

partem ad se spectantem in (dg: pecia) hereditate dicti quondam 

Erenberti dicta dat Quade Lant sita #in parochia de Vucht sancti 

Petri# in loco (dg: in d) dicto die Scoervoertsche Hoeve inter 

hereditatem Rutgheri Buerincs #soen# ex uno et inter hereditatem 
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Johannis van den Zande ex alio et (dg: qu se) de qua sexta parte 

una pars inter hereditatem dicti Rutgheri ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis Lodewijchs et eius liberorum ex alio et 

altera pars inter hereditatem dicte Aleijdis et eius liberorum ex 

uno et inter hereditatem dicti Rutgheri et Johannis de Lijer ex 

alio #site sunt# ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni 

Leenman e) Erenberto et Aleijdi liberis quondam Ludovici (dg: de 

Scoervo) filii dicti quondam Erenberti et Johanni Leenman scilicet 

mediatim dictis Erenberto et Aleijdi liberis dicti Ludovici et 

mediatim dicto Johanni Leenman promittens warandiam et 

obligationem deponere ?et salva tamen unicuique (dg: jus) viam! in 

dicta sexta parte de jure habend.. ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 248r 03 do 13-03-1382. 

Theodericus van Ghemert en Johannes van Weert beloofden aan Philippus 

Jozollo 32 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 

18+30+31+24=103 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Theodericus de Ghemert et Johannes de Weert promiserunt Philippo 

Jozollo XXXII Brabant dobbel ad (dg: festum) #festum# Johannis 

proxime persolvendos sub pena III. Testes testes datum supra. 

 

BP 1176 f 248r 04 do 13-03-1382. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 248r 05 vr 14-03-1382. 

Arnoldus Roelofs soen verkocht aan Theodericus zvw Lambertus van den 

Hoevel een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 6/7 deel in een huis, hofstad, akker en beemd in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen Rodolphus Bubbe enerzijds en kvw 

Johannes Meelman anderzijds, reeds belast met 21 lopen rogge en de 

hertogencijns. 

 

Arnoldus Roelofs soen hereditarie vendidit Theoderico filio 

quondam Lamberti van den Hoevel hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: domo or) 

sex partibus ad se spectantibus in domo domistadio agro et prato 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Rodolphi Bubbe ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Johannis Meelman ex alio scilicet dividendo premissa in septem 

partes equales ex (dg: sep) sex partibus dictorum septem partium 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XXI lopinis siliginis et censu ducis inde solvendis 

promitens super habita et acquirenda sufficientem facere. Testes 

Dicbier et Hees datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 248r 06 vr 14-03-1382. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Godefridus van Rode 17 Hollandse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit (dg: Godefrido de) Godefrido de Rode 

XVII Hollant dobbel (dg: vel) vel valorem ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 07 vr 14-03-1382. 

Cristina wv Theodericus van Os beloofde van de lijfrente van 18 oude 

schilden, die haar kinderen hr Theodericus en Willelmus aan haar 
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beloofd hadden, 6 oude schilden te korten, zolang Henricus Buijser56 

leeft. 

 

(dg: Cristina) Cristina relicta quondam Theoderici de Os promisit 

super omnia quod ipsa de vitali pensione XVIII aude scilde quam 

dominus Theodericus et Willelmus eius liberi dicte Cristine 

promiserant ut dicebat annuatim defalcabit VI aude scilde quamdiu 

Henricus Buijser vixerit in humanis ita videlicet quod dicta 

Cristina de dicta pensione XVIII aude scilde annuatim quoad vitam 

dicti Henrici non magis capiet quam XII scilde. Testes testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 08 vr 14-03-1382. 

Theodericus van Mierfelt verkocht aan Willelmus Scilder een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Pasen en de 

andere helft met Sint-Remigius, voor het eerst met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen Wolterus van 

Bucstel enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus Scilder anderzijds, 

reeds belast57 met de hertogencijns en 7 pond geld. 

 

Theodericus de Mierfelt hereditarie vendidit Willelmo Scilder 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim pasce et mediatim Remigii et pro primo Remigii proxime ex 

domo et area sita in Busco in vico selliparorum inter hereditatem 

quondam Wolteri de Bucstel ex uno et hereditatem quondam Gerardi 

Scilder ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et VII libris monete 

prius solvendis promittens sufficientem facere. Testes Os et Hees 

datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 248r 09 vr 14-03-1382. 

Marcelius van Os beloofde aan Philippus Jozollo 48 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 17+30+31+24=102 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Marcelius de Os promisit Philippo Jozollo XLVIII aude scilde 

Francie ad Johannis proxime persolvenda pena II. Testes Os [et] 

Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 248r 10 vr 14-03-1382. 

Andreas van Uden droeg over aan Gerardus van Uden de helft in alle 

goederen van Albertus van Uden, welke helft aan hem was overgedragen 

door Ywanus Stierken. 

 

(dg: Albertus) Andreas de Uden medietatem in omnibus et singulis 

bonis Alberti de Uden tam mobilibus quam immobilibus hereditariis 

atque paratis ubicumque locorum consistentibus sive sitis 

supportatam sibi ab Ywano Stierken prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo de Uden cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Zibertus et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 11 vr 14-03-1382. 

Johannes van den Bossche en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes 

                         
56 Zie ← BP 1176 f 246r 07 do 20-02-1382, belofte van een lijfrente 

van 6 oude schilden op het leven van Henricus Buijser en zijn vrouw 

Cristina. 
57 Zie ← BP 1176 f 131r 15 vr 08-06-1380, verkoop van een erfcijns 

van 3 pond uit dit huis; maar deze cijns lijkt afgelost te zijn. 
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zv Henricus Veren Yden soen van Os 65 Hollandse dobbel met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche et Johannes eius filius promiserunt 

Johanni filio (dg: Joh) #Henrici# Veren Yden soen de Os LXV 

Hollant dobbel ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 248r 12 vr 14-03-1382. 

(dg: Jordanus van Hoculem verklaarde dat aan hem). 

 

(dg: Jordanus de Hoculem recognovit sibi). 

 

BP 1176 f 248r 13 za 15-03-1382. 

Arnoldus van den Loeke en Johannes Ghiben soen van Berge beloofden 

aan Johannes zv Henricus van Derenborch, tbv Rutgherus Pijn van 

Derenborch, 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1382) te leveren. 

 

Solvit. 

Arnoldus van den Loeke et Johannes Ghiben soen de Berge 

promiserunt Johanni filio Henrici de Derenborch ad opus Rutgheri 

Pijn de Derenborch IIIIor modios siliginis mensure de Busco ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes Sta et Hees datum sabbato 

post oculi. 

 

BP 1176 f 248r 14 za 15-03-1382. 

Johannes Houbraken verkocht aan Nicolaus gnd Coel Waugheers soen van 

Lijemde en Daniel zv Godefridus gnd Ghobe van den Boeghaerde 3½ 

bunder beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen een gemene 

steeg naar deze 4 bunder enerzijds en wijlen Ghevardus van Casteren 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan Gerardus zvw Heilwigis gnd Scoen Heijlken, belast met 304 

oude groten aan de heer van Boxtel. 

 

Johannes Houbraken tria et dimidium bonaria prati sita in parochia 

de Bucstel in loco dicto Lijemde inter communem stegham tendentem 

ad dicta IIII bonaria ex uno et hereditatem quondam Ghevardi de 

Casteren ex alio tendentia cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fine #ad hereditatem# Gerardi filii quondam Heilwigis 

dicte Scoen Heijlken ut dicebat hereditarie vendidit Nicolao dicto 

Coel Waugheers soen de Lijemde et Danieli filio Godefridi dicti 

Ghobe van den Boeghaerde promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis CCC IIII antiquis grossis domino de Bucstel inde 

solvendis. Testes Os et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 15 za 15-03-1382. 

Ricardus gnd Henrics soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ricardus dictus Henrics soen prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 16 za 15-03-1382. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen en zijn broer Pijramus beloofden 

aan Philippus Jozollo 36 oude schilden van Frankrijk met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382; 16+30+31+24=101 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen et Pijramus eius 

frater promiserunt Philippo Jozollo XXXVI aude scilde Francie ad 
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Johannis proxime pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 17 za 15-03-1382. 

Nicholaus gnd Coel Wautgheers soen van Lijemde en Daniel zv 

Godefridus gnd Ghobe van den Boghaerde beloofden aan Ricardus gnd 

Henrics soen van Scijnle 32 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1382) te betalen. 

 

Nicholaus dictus Coel Wautgheers soen de Lijemde et Daniel filius 

Godefridi dicti Ghobe van den Boghaerde promiserunt Ricardo dicto 

Henrics soen de Scijnle XXXII Brabant dobbel vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248r 18 za 15-03-1382. 

Voornoemde twee beloofden aan voornoemde Rijcardus 30 Brabantse 

dobbel en 6 pond geld met Sint-Jan over een jaar te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt dicto Rijcardo XXX Brabant dobbel 

vel valorem et sex libras monete a Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 B 04 f.248v. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 15-03-1382. 

 Secunda post letare: maandag 17-03-1382. 

 Tercia post letare: dinsdag 18-03-1382. 

 

BP 1176 f 248v 01 za 15-03-1382. 

Tielmannus van Zonne verkocht aan Franco zvw Goeswinus Herinc de 

helft in een vleesbank in het vleeshuis, welke helft voornoemde 

Tielmannus verworven58 had van Godefridus Heerkini. 

 

Tielmannus de Zonne medietatem ad se spectantem in quodam stallo 

dicto vleeschbanc sito in macello quam medietatem dictus 

Tielmannus erga Godefridum Heerkini acquisiverat ut dicebat 

hereditarie (dg: Fr) vendidit Franconi filio quondam Goeswini 

Herinc promittens warandiam et obligationem deponere ex parte sui. 

Testes Zibertus et Hees datum sabbato post oculi. 

 

BP 1176 f 248v 02 za 15-03-1382. 

Johannes van den Berge, Johannes van Andel en Johannes van Doerne 

beloofden aan Philippus Jozollo 60 oude schilden van Frankrijk met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 16+30+31+24=101 dgn) te betalen 

op straffe van 3. 

 

Johannes van den Berge Johannes de Andel et Johannes de Doerne 

promiserunt Philippo Jozollo LX aude scilde Francie ad Johannis 

proxime pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248v 03 za 15-03-1382. 

Johannes van der Dijesen en Ghibo Herinc zv Gerardus Cnode beloofden 

aan voornoemde Philippus Jozollo 32 oude schilden van Frankrijk met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 16+30+31+24=101 dgn) te betalen 

op straffe van 3. 

 

Johannes van der Dijesen et Ghibo Herinc filius Gerardi Cnode 

promiserunt dicto Philippo XXXII aude scilde Francie ad Johannis 

proxime pena III. Testes datum supra. 

 

                         
58 Zie ← BP 1175 f 216r 03 do 07-02-1370, verkoop van deze halve 

vleesbank. 
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BP 1176 f 248v 04 za 15-03-1382. 

Eerstgenoemde Johannes en zijn zoon Goessuinus zullen Ghibo 

schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus (dg: s) Johannes et Goessuinus #eius filius# servabunt 

Ghibonem indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248v 05 za 15-03-1382. 

Willelmus van Broechoeven, Nicholaus van Kessel en Theodericus van 

den Hoevel zvw Marcelius beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 

64 oude schilden van Frankrijk met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382; 16+30+31+24=101 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Willelmus de Broechoeven Nicholaus de Kessel et Theodericus van 

den Hoevel filius quondam Marcelii promiserunt dicto Philippo 

LXIIII aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvenda pena 

IIII. Testes Sta et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248v 06 za 15-03-1382. 

Willelmus beloofde Nicholaus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus promisit Nicholaum indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 248v 07 ma 17-03-1382. 

Johannes Bessellen, Albertus zv Ludovicus van Uden en Theodericus zvw 

Johannes van Heze beloofden aan Henricus zv Lambertus van den 

Arennest 23 Hollandse dobbel of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan (di 24-06-1382) en de andere helft met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382). 

 

Johannes Bessellen Albertus filius Ludovici de Uden et Theodericus 

filius quondam Johannis de Heze promiserunt Henrico filio Lamberti 

van den Arennest XXIII Hollant dobbel vel valorem mediatim 

Johannis et mediatim Martini proxime persolvendos. Testes Os et 

Hees datum secunda post letare. 

 

BP 1176 f 248v 08 ma 17-03-1382. 

Henricus Leijdecker en zijn zoon Woltherus Were droegen over aan 

Franco van Os (1) 2/5 deel in 1½ morgen land, ter plaatse gnd 

Brentens Peper, in een kamp van 10 morgen, (2) 2/5 deel in een 

b-erfcijns van 40 schelling, gaande uit een erfgoed van wijlen 

Johannes gnd Bruijnken, gelegen in de Kerkstraat, (3) 2/5 deel in een 

b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld), gaande uit een erfgoed van 

Johannes gnd Berten soen, in de Kerkstraat, (4) alle huisraad, die 

aan hen gekomen was na overlijden van Theodericus Leijdecker. 

Voornoemde Woltherus beloofde dat zijn oom Paulus zvw Henricus 

Leijdecker nimmer rechten zal doen gelden op voornoemde 1½ morgen en 

cijnzen. 

 

Henricus Leijdecker et Woltherus Were eius filius #duas# quintas 

partes ad se spectantes in uno et dimidio jugeribus terre sitis in 

loco dicto (dg: Brentens die) #Brentens# Peper (dg: inter 

hereditatem) in quodam campo X jugera terre continente ibidem sito 

atque #duas# quintas partes ad ipsos spectantes in hereditario 

censu (dg: trium librarum monete solvendo hereditarie ex 

hereditate ..) XL solidorum solvendo ex hereditate quondam 

Johannis dicti Bruijnken sita in vico ecclesie atque #duas# 

quintas partes ad ipsos spectantes in hereditario censu (dg: XXI) 
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XX solidorum (dg: monete) solvendo hereditarie ex hereditate 

Johannis dicti Berten soen sita in dicto vico ecclesie ut (dg: 

dicebat here) preterea omnia utensilia domus dicta huijsraed ipsis 

de morte quondam Theoderici Leijdecker successione hereditarie 

advoluta ut dicebant hereditarie supportaverunt Franconi de Os 

promittentes (dg: warandiam) #ratam servare# et obligationem 

deponere ex parte eorum et promisit dictus Woltherus #super omnia# 

quos ipse Paulum filium quondam Henrici Leijdecker avunculum dicti 

Wolteri talem habebit quos se nunquam ius habere presumet in 

dictis IJ jugeribus et censibus. Testes Dicbier et Hees datum 

secunda post letare. 

 

BP 1176 f 248v 09 ma 17-03-1382. 

Mr Hildebrandus goudsmid droeg over aan Hubertus zvw Petrus van den 

Veehuijzen zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan wijlen zijn 

eerste vrouw Gertrudis dvw Amelius gnd van der Donc gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Gertrudis. 

 

Magister Hildebrandus (dg: me) #aurifaber# usufructum et totum jus 

sibi competens in omnibus bonis que (dg: Trud) Gertrudi quondam 

sue prime uxori filie quondam Amelii dicti van der Donc de morte 

quondam parentum dicte quondam Gertrudis successione hereditarie 

advoluta ut dicebat legitime supportavit Huberto filio quondam 

Petri van den Veehuijzen promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248v 10 ma 17-03-1382. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan voornoemde mr Hildebrandis een 

lijfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, maat van Aarlebeke, met 

Lichtmis in Aarlebeke te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia se daturum dicto magistro 

Hildebrandi! vitalem pensionem unius modii siliginis et unius modii 

ordei mensure de Aerle Beke anno quolibet ad vitam dicti 

Hildebrandi et non ultra purificatione et in Aerle Beke tradendam 

ex omnibus suis bonis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 248v 11 ma 17-03-1382. 

Willelmus van den Kerchoeve droeg over aan Johannes zv Ghibo van 

Eijcke 36 Hollandse dobbel, aan hem beloofd59 door voornoemde Ghibo. 

Met adiusticatie. 

 

Willelmus van den Kerchoeve (dg: XX) XXXVI Hollant dobbel vel 

valorem promissos sibi a Ghibone de Eijcke prout in litteris 

legitime supportavit Johanni filio dicti Ghibonis simul cum 

litteris et adiusticatione sibi exinde facta ut dicebat. Testes 

Sta et Os datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248v 12 ma 17-03-1382. 

Johannes van der Voert verkocht aan Elisabeth wv Everardus van den 

Water een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een huis, tuin en mudzaad roggeland, in 

Veghel, tussen Arnoldus Doncker enerzijds en Arnoldus Jutten soen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 25 schelling 

eerstgenoemd geld. 

 

                         
59 Zie ← BP 1176 f 215v 09 ma 12-08-1381, belofte 36 Holland dobbel 

op 25-12-1381 te betalen. 
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Johannes van der Voert hereditarie vendidit Elisabeth relicte 

quondam Everardi van den Water hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini et in Busco 

tradendum ex domo orto et modiata terre siliginee dicti venditoris 

sitis in parochia de Vechel (dg: et in loco) inter hereditatem 

Arnoldi Doncker ex uno et hereditatem Arnoldi Jutten soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam questionem et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: VIII d) census! domino nostro duci atque XXV 

solidis primodicte monete prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Wiel et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 248v 13 ma 17-03-1382. 

Thomas Hoghe beloofde aan Henricus zvw Johannes van Hees een 

n-erfpacht van 20 mud rogge, Bossche maat, en een n-erfcijns van 40 

oude schilden, met Maria Boodschap te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. De brief afgeven aan voornoemde Thomas. 

 

Thomas Hoghe promisit omnia habita et habenda se daturum Henrico 

filio quondam Iohannis de Hees hereditariam paccionem XX modiorum 

siliginis mensure de Busco et hereditarium censum XL aude scilde 

(dg: ex) hereditarie in festo annunciacionis Marie ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis ut dicebat. Testes Os et Dicbier datum 

ut supra. Detur dicto (dg: H) Thome. 

 

BP 1176 f 248v 14 di 18-03-1382. 

Willelmus Broedeken verkocht aan Henricus Hadewigen de helft van een 

stenen muur van het huis van voornoemde Willelmus, in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, naast erfgoed van voornoemde Henricus Hadewigen, te 

weten de helft naast erfgoed van voornoemde Henricus, met ondergrond. 

Voornoemde Henricus mag zijn gebouwen in voornoemde helft bouwen, 

maar niet hoger dan voornoemde Willelmus gebouwd heeft. Voornoemde 

Henricus zal, voor zijn rekening, op voornoemde muur een goot 

plaatsen, en die onderhouden.  

 

Willelmus Broedeken medietatem cuiusdam muri lapidei domus dicti 

Willelmi site in Busco in Busco in vico ecclesie iuxta hereditatem 

Henrici Hadewigen videlicet illam medietatem dicti muri lapidei 

que sita est contigue iuxta hereditatem dicti Henrici cum fundo 

dicte medietatis dicti muri ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Henrico promittens warandiam et obligationem deponere additis 

condicionibus sequentibus primo videlicet quod dictus Henricus in 

eadem medietate dicti muri ad eius profectum cum suis edificiis 

edificare valebit et quod idem Henricus huiusmodi sua edificia cum 

ancoris in dicto integro muro firmabit (dg: hoc eciam) sine 

annullatione dicti muri hoc eciam addito quod dictus Henricus 

super predictum murum guttarium suis expensis ponet et situabit et 

quod idem Henricus dictum guttarium suis propriis expensis in bona 

disposicione tenebit hoc eciam quod dictus Henricus altius (dg: 

no) in sua hereditate non edificabit quam idem Willelmus ad 

presens edificavit (dg: testes Os et Wie) quas condiciones mutuo 

ratas servare promiserunt. Testes Os et Wiel datum 3a post letare. 

Detur. 

 

BP 1176 f 248v 15 di 18-03-1382. 

Henricus Scilder zvw Nicholaus Scilder de oudere beloofde aan Hilla 

van Duren 18 lichte schilden met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-

1382) te betalen. 

 

Henricus Scilder filius quondam Nicholai Scilder senioris promisit 

Hille de Duren XVIII licht scilde etc ad penthecostes proxime 
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persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 B 05 f.249. 

 Tercia post letare: dinsdag 18-03-1382. 

 Quarta post letare: woensdag 19-03-1382. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1382. 

 

BP 1176 f 249r 01 di 18-03-1382. 

Johannes Loet verwer beloofde aan Johannes Bessellen 30 Hollandse 

dobbel met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Johannes Loet tinctor promisit Johanni Bessellen XXX Hollant 

dobbel ad Martini proxime persolvenda. Testes Dicbier et Hees 

datum 3a post letare. 

 

BP 1176 f 249r 02 di 18-03-1382. 

Johannes Ghorter, Hubertus van Uden en Jacobus van Campen beloofden 

aan Heerkinus zv Godefridus Heerkini 62 Hollandse dobbel of de waarde 

met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Johannes Ghorte-(dg: n)-#r# (dg: He) Hubertus de Uden et Jacobus 

de Campen promiserunt Heerkino filio Godefridi Heerkini LXII 

Hollant dobbel vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes 

Wiel et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 249r 03 di 18-03-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 249r 04 wo 19-03-1382. 

Henricus Hazaert beloofde aan Ludekinus zvw Johannes Roetaerts soen 

van Broegel 8 gulden of de waarde ervan met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1382) te betalen. 

 

+. 

Henricus Hazaert promisit Ludekino filio Johannis dicti quondam 

(dg: Roetaert) Roetaerts soen de Broegel VIII florenos dictos 

gulden vel valorem eorum ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

Os et Zibertus datum (dg: f) quarta post letare. 

 

BP 1176 f 249r 05 wo 19-03-1382. 

Hessello rademaker van Lijemde verkocht aan zijn zoon Godefridus alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer 

Henricus. 

 

Solvit. 

Hessello rotifex de Lijemde omnia et singula bona tam mobilia (dg: 

..) quam immobilia etc sibi de morte quondam Henrici sui fratris 

successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Godefrido suo filio 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 249r 06 do 20-03-1382. 

Wijnricus van Venloen snijder en zijn vrouw Katherina dvw Johannes 

gnd Wolf verkocht aan Hermannus gnd Kathelinen soen 1/3 deel in een 

stuk land in de dingbank van Gemert, beiderzijds tussen voornoemde 

Hermannus, met een eind strekkend aan Rodolphus gnd die Haen en met 

het andere eind aan een gemene weg, dit 1/3 deel belast met 3 penning 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

126 

oude cijns en ½ cijnshoen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Wijnricus. 

 

Solvit. 

Wijnricus (dg: Ve Ve) de Venloen sartor maritus legitimus ut 

asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis dicti Wolf 

et dicta Katherina cum tutore #terciam partem ad se spectantem in# 

peciam terre sitam in (dg: parochia) jurisdictione de Ghemert 

inter hereditatem Hermanni dicti Kathelinen soen ex utroque latere 

coadiacentem tendente cum uno! ad hereditatem Rodolphi dicti die 

Haen (dg: ex uno et inter here) #et cum reliquo fine# communem 

plateam ex alio ut dicebat (dg: here) hereditarie vendidit dicto 

Hermanno promittens dictus Wijnricus et Katherina cum eodem 

tamquam cum tutore predicto warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: octo solidis communis pa tribus) tribus denariis 

antiqui census et (dg: uno) dimidio pullo censuali ex dicta tercia 

parte de jure solvendis. Testes (dg: datum supra) Os et Zibertus 

datum quinta post letare. Tradetur littera dicto Wijnrico. 

 

BP 1176 f 249r 07 do 20-03-1382. 

Johannes van den Zande zvw Arnoldus van den Bredeacker beloofde aan 

Johannes van Luijssel zv Henricus 11 Brabantse dobbel en 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te leveren. 

 

Johannes van den Zande filius quondam Arnoldi van den Bredeacker 

promisit Johanni de (dg: Luijssel) Luijssel (dg: He) filio Henrici 

XI Brabant dobbel seu valorem et unum modium siliginis mensure de 

Busco ad purificationem proxime persolvendos. Testes Os et 

Zibertus datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 249r 08 do 20-03-1382. 

Willelmus Spruijt droeg over aan Arnoldus Liben soen ¼ deel in een 

huis en hofstad in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Henricus 

Mennekens van Lijemde enerzijds en Jacobus gnd Lichtwegghe 

anderzijds, te weten het voorste ¼ deel. 

 

Solvit. 

Willelmus Spruijt quartam partem ad se spectantem in domo (dg: cum 

suo sit) et domistadio sitis in parochia de Bucstel in loco dicto 

(dg: de) Lijemde inter hereditatem Henrici Mennekens #de Lijemde# 

ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Lichtwegghe ex alio 

scilicet anteriorem quartam partem dictorum domus et domistadii ut 

dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Liben soen promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 249r 09 do 20-03-1382. 

Arnoldus Liben soen droeg over aan Willelmus Spruijt zvw Henricus 

Spruijt ¼ deel van een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

achter het huis en de hofstad van wijlen voornoemde Henricus Spruijt, 

tussen Henricus Mennekens van Lijemde enerzijds en Jacobus 

Lichtwegghe anderzijds, te weten het ¼ deel dat in de hoek van het 

stuk land ligt naast Elizabeth gnd Lijbken Heijnen. 

 

Arnoldus Liben soen quartam partem (dg: cu) pecie terre site in 

parochia de Bucstel ad locum (dg: di) dictum Lijemde retro domum 

et domistadium quondam Henrici Spruijt inter hereditatem Henrici 

Mennekens de (dg: Li) Lijemde ex !alio et inter hereditatem Jacobi 

Lichtwegghe ex alio scilicet illam quartam partem (dg: dicti) que 

sita est in angulo dicte pecie (dg: iuxta here) terre iuxta 

hereditatem Elizabeth dicte Lijbken Heijnen ut dicebat hereditarie 
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supportavit Willelmo Spruijt filio dicti quondam (dg: Wil) Henrici 

Spruijt promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249r 10 do 20-03-1382. 

De broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Arnoldus gnd Palke, 

verkochten aan hun broer Johannes (1) het deel, dat aan hen gekomen 

was na overlijden van voornoemde Arnoldus, in alle erfelijke goederen 

van voornoemde wijlen Arnoldus, gelegen onder Uden, (2) alle 

erfgoederen die de broers Godefridus en Nijcholaus verworven hadden 

van voornoemde wijlen Arnoldus Palke, gelegen onder Uden. De brief 

overhandigen aan Godefridus van Uden. 

 

Godefridus et Nijcholaus fratres liberi quondam Arnoldi dicti 

Palke (dg: omnes et) totam partem eis de morte dicti quondam 

Arnoldi successione advolutam in omnibus hereditariis bonis dicti 

quondam Arnoldi quocumque locorum infra parochiam de Uden 

consistentibus sive sitis atque omnes hereditates quas (dg: di 

Godefridus) Godefridus et Nijcholaus fratres seu eorum alter erga 

dictum quondam Arnoldum Palke acquisiverant seu acquisiverat 

quocumque locorum infra parochiam de Uden sitas ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni eorum fratri promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera Godefrido de Uden. 

 

BP 1176 f 249r 11 do 20-03-1382. 

Margareta wv Arnoldus gnd Palke gaf uit aan Johannes, zv voornoemde 

Margareta en wijlen Arnoldus, een huis, hofstad en tuin, in Uden, ter 

plaatse gnd in die Bits Wijk, tussen Albertus gnd Smit enerzijds en 

Luba van Ghael anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ cijnshoen en 

7 penning gemeen paijment, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, op het 

leven van voornoemde Margarets, en na haar overlijden in voornoemd 

huis te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes 

tot onderpand (2) ½ mudzaad roggeland in Uden, ter plaatse gnd in die 

Bits Wijk, tussen Johannes die Gruijter enerzijds en Ambrosius gnd 

Broes Aelbrechts soen anderzijds. De brief overhandigen aan zijn 

broer Godefridus van Uden. 

 

Margareta relicta quondam Arnoldi dicti Palke cum tutore domum 

(dg: et or) domistadium et ortum ad se spectantes sitos in 

parochia de Uden in loco dicto in die (dg: Bist) #Bits# Wike inter 

hereditatem Alberti dicti (dg: Smit) Smit ex uno et inter 

hereditatem (dg: Lub) Lube de Ghael ex alio ut dicebat (dg: he) ad 

hereditariam paccionem Johanni filio dictorum Margarete et quondam 

Arnoldi ab eodem hereditarie possidendos pro dimidio pullo censu 

et septem denariis communis pagamenti exinde prius solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

ad vitam dicte Margarete in Busco et post (dg: vitam) #mortem# 

eiusdem Margarete (dg: supra) in dicta domo tradenda ex premissis 

promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Johannes dimidiam modiatam terre siliginee ad 

se spectantem sitam in dicta parochia et loco predicto inter 

Johannis die Gruijter ex uno et inter Ambrosii dicti Broes 

Aelbrechts soen ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. Tradetur littera (dg: dicti Joh) Godefrido de Uden 

suo fratri. 
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BP 1176 f 249r 12 do 20-03-1382. 

Johannes zvw Arnoldus Palke gaf uit aan Hermannus gnd die Bont de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Uden, (1) een stuk land, ter 

plaatse gnd op het Hoge Holtken, tussen Johannes van Heijnxthoevel 

enerzijds en Johannes Liben soen anderzijds, (2) een stuk land, naast 

de plaats gnd aan die Hegge, tussen Arnoldus zv Rodolphus van Merlaer 

enerzijds en Hermannus van der Hoeven anderzijds, (3) een stuk land 

aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Hermannus van der Hoeven, (4) 

een stuk land gnd Peters Heilaar, 9 lopen rogge groot, naast de 

plaats gnd aan die Hoeve, tussen Johannes Lemkens soen enerzijds en 

erfgoederen gnd Aanweinden anderzijds, (5) een stuk land aldaar, 

tussen Marcelius gnd Zeel Roelofs soen enerzijds en Johannes van 

Veltmoelen anderzijds, (6) een stuk land aldaar, tussen Johannes 

Moerken enerzijds en erfgoederen gnd die Aanweinden anderzijds, (7) 

een stuk land aldaar, beiderzijds tussen Johannes Moerkens; de 

uitgifte geschiedde voor 12 penning cijns met Sint-Lambertus en een 

n-erfpacht van 22 lopen {graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met 

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

02-02-1384). Slechts op te geven met 12 schellihg cijns en 26 lopen 

rogge. Beide brieven overhandigen aan Godefridus van Uden. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Palke hereditates infrascriptas 

sitas in parochia de Uden primo videlicet peciam terre sitam ad 

locum dictum opt Hoge Holtken inter hereditatem Johannis de 

Heijnxthoevel ex uno et inter hereditatem Johannis Liben soen ex 

alio item peciam terre sitam iuxta locum dictum aen die Hegge 

inter hereditatem Arnoldi filii Rodolphi de Merlaer ex uno et 

inter hereditatem Hermanni van der Hoeven ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Hermanni van der Hoeven 

ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem item 

peciam terre (dg: sitam iuxta locum dictum aen die Hoeve inter 

hereditatem Petri dicti H) dictam Peters Heijlaer novem lopinos 

siliginis in semine capientem sitam iuxta locum dictum aen die 

Hoeve inter hereditatem Johannis (dg: Lemken) Lemkens soen ex uno 

et inter hereditates dictas Aenweijnden ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Roelofs soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Veltmoelen ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis Moerken ex 

uno et inter hereditates dictas die Aenweijnden ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditates Johannis Moerkens ex 

utroque latere coadiacentes ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Hermanno dicto die Bont ab eodem hereditarie possidendas 

pro duodecim denariis census dandis sibi ab alio Lamberti et pro 

hereditaria paccione XXII lopinorum mensure de Busco danda sibi ab 

(dg: ab) alio hereditarie purificatione et (dg: in Busco tradenda) 

primo termino ultra annum et in Busco tradenda #ex premissis# 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum duodecim solidis census et 

XXVI lopinis siliginis dicte mensure primodicto Johanni semel 

dandis. Testes datum supra. Tradentur ambe littere Godefrido de 

Uden. 

 

BP 1176 f 249r 13 do 20-03-1382. 

Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere beloofde aan Laurencius Bollekens 8½ 

Hollandse dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere promisit (dg: Re) Laurencio 

Bollekens (dg: de Buc) octo et dimidium Hollant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 249r 14 do 20-03-1382. 

Albertus gnd Jans soen van Os verkocht aan Johannes zv Henricus van 

Derenborch, tbv hem en Hilla ev Rutgherus gnd Pijn van Derenborch, 

een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oss te 

leveren, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in Oss, tussen 

Theodericus van Boekel enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met 6 lopen rogge. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Albertus dictus Jans soen de Os (dg: l) legitime vendidit Johanni 

filio Henrici de Derenborch ad opus sui et ad opus Hille uxoris 

Rutgheri dicti Pijn de Derenborch vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum et 

non ultra purificatione et in (dg: B) Os tradendam ex domo (dg: 

orto) et orto dicti venditoris sitis in parochia de Os inter 

hereditatem Theoderici de Boekel ex uno et inter (dg: h) communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex lopinis siliginis (dg: d) 

exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter eorum 

diutius vivens dictam pensionem integraliter possidebit et cum 

mortui fuerint etc. Testes Os et Zibertus datum supra. 

 

1176 mf7 B 06 f.249v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 249v 01 do 20-03-1382. 

Aleijdis gnd Hen sMoelenneers dochter wv Baudericus gnd Bathen soen, 

haar dochters Batha, Agnes en Aleijdis, Hubertus van der Steghen en 

zijn vrouw Mechtildis, dv voornoemde Aleijdis en wijlen Baudericus, 

verkochten aan Rodolphus gnd Lambrechts soen van Gheffen 1 2/3 hont 

land in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen Heijlwigis van Ghestel 

enerzijds en kvw Johannes gnd Rutghers soen van Os anderzijds. 

 

Aleijdis dicta Hen sMoelenneers dochter (dg: f) relicta quondam 

Bauderici dicti Bathen (dg: doc) soen Batha Agnes Aleijdis eius 

filie cum tutore (dg: Huib) Hubertus van der Steghen maritus 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie dictorum 

Aleijdis et #quondam# Bauderici et dicta Mechtildis cum eodem 

tamquam cum tutore duo hont terre minus tercia parte unius hont 

terre sita in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter 

hereditatem Heijlwigis de Ghestel ex uno et inter (dg: h) 

liberorum quondam (dg: He) Johannis dicti Rutghers soen de Os ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Rodolpho dicto Lambrechts 

soen de Gheffen promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 02 do 20-03-1382. 

Rodolphus gnd Lambrechts soen van Gheffen verkocht aan Johannes Buc 

van Geffen 2 hont land in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen 

voornoemde Johannes Buc enerzijds en Gertrudis gnd Wouters 

anderzijds, belast met sloten. 

 

Rodolphus dictus Lambrechts soen de Gheffen duo hont terre sita in 

parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter hereditatem 

Johannis Buc de Geffen ex uno et inter hereditatem Gertrudis dicte 

Wouters ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Buc 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: f) exceptis 

fossatis ad hoc spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 03 do 20-03-1382. 

Walterus Hals, Theodericus Tolinc, Godefridus van den Kolke en 

Johannes Hals maakten een erfdeling van erfgoederen die waren van 
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wijlen Walterus Hals en zijn broer Gerardus Hals van Hijnen, gelegen 

in Oisterwijk, aan weerszijden van een weg die loopt van Oisterwijk 

tot aan de plaats gnd die Heuvel van Kerkhoven. 

Godefridus van den Kolke en Johannes Hals kregen de erfgoederen 

gelegen over voornoemde weg, in westelijke richting. 

Voornoemde Walterus en Theodericus Tolinc betalen alle cijnzen die 

voornoemde wijlen Walterus Hals en zijn broer Gerardus uit hun 

goederen betaalden. 

 

Walterus Hals et Theodericus Tolinc Godefridus van den Kolke (dg: 

J) et Johannes Hals palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

(dg: pa) mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus que fuerant 

quondam Walteri Hals et (dg: G) Gerardi Hals sui fratris de Hijnen 

sitis in parochia de Oesterwijc ab utroque latere cuiusdam vie 

tendentis ab (dg: ...) Oesterwijc usque ad locum dictum die Hoevel 

de Kerchoven ut dicebant mediante qua divisione hereditates 

dictorum quondam Walteri Hals et Gerardi sui fratris predictorum 

site ultra dictam viam versus (dg: oriens ut dicebant dictis 

Waltero Hals et Theoderico Tolinc) #occidens ut dicebant dictis 

Godefrido van den Kolke et Johanni Hals# cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt promittentes ratam servare tali condicione 

annexa quod dicti Walterus et Theodericus Tolinc solvent omnes 

census quos dicti quondam Walterus (dg: Halis) Hals et (dg: 

Johannes) #Gerardus# eius frater ex primodictis eorum 

hereditatibus solvere consueverunt et tenebantur ut dicti Walterus 

Hals et Theodericus Tolinc palam recognoverunt et promiserunt 

indivisi super omnia sic dictis Godefrido et Johanni (dg: -s) Hals 

dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 04 do 20-03-1382. 

(dg: en volgens die erfdeling: de erfgoederen). 

 

(dg: et mediante qua divisione hereditates). 

 

BP 1176 f 249v 05 do 20-03-1382. 

De broers Henricus en Godefridus, kvw Johannes van Uden zvw Henricus 

gnd Godevarts soen, en Henricus Crabbart zv Theodericus Scout ev 

Hilla dvw voornoemde Johannes verkochten aam Johannes zvw Arnoldus 

Palken alle erfgoederen, die zij onder Uden hebben liggen, en een 

b-erfcijns van 12 penningen, die Hubertus Spikerboer betaalde, gaande 

uit erfgoederen ter plaatse gnd op Zeeland, naast de dijk aldaar, 

belast met de onraad, echter voor voornoemde broers Henricus en 

Godefridus en voor Henricus Crabbart gereserveerd een b-erfpacht van 

12 lopen rogge, die Denkinus gnd Nennen soen aan hen moet leveren, 

gaande uit erfgoederen in Zeeland. De brief overhandigen aan 

Godefridus van Uden. 

 

Henricus Godefridus fratres liberi quondam Johannis de Uden filii 

quondam Henrici dicti Godevarts soen et Henricus Crabbart filius 

Theoderici Scout maritus et tutor legitimus ut dicebat Hille sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis omnes hereditates quas ipsi 

infra (dg: hereditatem) parochiam de Uden habent sitas atque 

hereditarium censum XII denariorum (dg: quos H) quem Hubertus 

Spikerboer solvere consuevit ex hereditatibus sitis in loco dicto 

op Zelant iuxta aggerem ibidem excepta #et eis reservata# tamen 

dictis Henrico Godefrido fratribus et Henrico Crabbart hereditaria 

paccione duodecim lopinorum siliginis quam Denkinus dicti! Nennen 

soen eis solvere tenetur ex hereditatibus sitis in Zelant ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Arnoldi 

(dg: Palkel) Palken promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis aut 
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faciendis de jure. Testes datum supra. Tradetur littera Godefrido 

de Uden. 

 

BP 1176 f 249v 06 do 20-03-1382. 

Johannes Cortroc zvw Willelmus Cortroc van Oesterwijc had destijds in 

erfpacht uitgegeven aan Johannes zvw Matheus gnd van der Sloe drie 

stukken60 land in Oirschot, ter plaatse gnd Best. Daarna had 

voornoemde Johannes zvw Matheus van der Sloe beloofd op een van de 

drie stukken een huis te bouwen van drie gebinten. Thans ontlastte 

eerstgenoemde Johannes Cortroc voornoemde Johannes zvw Matheus van 

der Sloe van de bouw van dat huis. De brief overhandigen aan Mijchael 

van der Moest. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes Cortroc filius quondam 

Willelmi Cortroc de Oesterwijc tres pecias terre sitas in parochia 

de (dg: Oesterwijc) Oerscot in loco dicto Best dedisset ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Mathei dicti van der 

Sloe etc um deinde dictus Johannes filius quondam Mathei van der 

Sloe promisisset super omnia quod ipse domum quandam trium 

ligaturarum supra unam dictarum trium peciarum terre edificabit 

seu edificari procurabit prout hec et alia in litteris continentur 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: d) 

primodictus Johannes Cortroc quitum clamavit dictum Johannem 

filium quondam Mathei van der Sloe de edificatione dicte domus et 

de promissionibus primodicto Johanni a predicto Johanne filio 

quondam Mathei van der Sloe exinde factis in dictis litteris 

contentis salvis primodicto Johanni omnia alia in dictis litteris 

contenta in suo vigore duraturis. Testes datum supra. Tradetur 

littera Mijchaeli van der MoeSint- 

 

BP 1176 f 249v 07 do 20-03-1382. 

Arnoldus gnd Broes soen van der Wedehagen beloofde aan Willelmus van 

Orthen 43 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Pinksteren aanstaande 

(zo 25-05-1382) in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus dictus Broes soen van der Wedehagen promisit Willelmo 

(dg: v) de Orthen (dg: XLIIII) XLIII modios et sex sextarios 

siliginis mensure de Busco ad penthecostes proxime persolvendos et 

in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 08 do 20-03-1382. 

Henricus Scoenman van Ghemert beloofde aan Goeswinus Steenwech de 

jongere 40 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Henricus Scoenman de Ghemert promisit (dg: S) Goeswino Steenwech 

juniori XL aude scilde ad nativitatis Johannis proxime. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 09 do 20-03-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Goeswinus 63 oude 

schilden met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Goeswino LXIII aude scilde ad 

purificationem proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

                         
60 Zie ← BP 1176 f 170r 02 do 07-03-1381, overdracht van de 3 stukken 

land aan Mijchael zvw Willelmus van der Moest. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

132 

BP 1176 f 249v 10 do 20-03-1382. 

Johannes Nouden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Rodolphus Wise met zijn goederen. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes Nouden omnes vendiciones et alienaciones factas a 

Rodolpho Wise (dg: calump) cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 11 do 20-03-1382. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon Albertus 

en aan haar schoonzoon Willelmus zvw Henricus van Broechoven haar 

vruchtgebruik in een huis en tuin van voornoemde wijlen Henricus, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Bertouts 

enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus Zebrechts anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore usufructum 

sibi competentem in domo et orto dicti quondam Henrici sito in 

(dg: parochia) Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis 

(dg: Berten soen) #Bertouts# ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi Zebrechts ex alio ut dicebat supportavit Alberto suo 

filio et Willelmo filio quondam Henrici de Broechoven eius genero 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 12 do 20-03-1382. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar 

voornoemde zoon Albertus en schoonzoon Willelmus zvw Henricus van 

Broechoven haar vruchtgebruik in ongeveer 2¼ morgen land van 

voornoemde wijlen Henricus, gelegen achter Nuland, ter plaatse gnd 

die Hoeve, naast wijlen Geerlacus Cnode. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

duobus iugeribus terre et quarta parte unius jugeris terre (dg: d) 

vel circiter (dg: sitis) dicti quondam Henrici sitis retro 

Nuwelant in loco dicto die Hoeven iuxta hereditatem quondam 

Geerlaci Cnode (dg: ex uno et in) ut dicebat supportavit dictis 

Alberto et Willelmo promittens cum tutore servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 249v 13 do 20-03-1382. 

Voornoemde Albertus verhuurde voornoemd huis en tuin van voornoemde 

wijlen Henricus van Kessel aan Everardus rademaker voor een periode 

van 2 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382), per jaar 

voor 9 Hollandse dobbel, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. Voornoemde Albertus beloofde het huis te 

onderhouden van wanden en dak. 

 

Dictus Albertus dictam domum et ortum dicti quondam Henrici de 

Kessel ut supra supra locavit Everardo rotifici ab eodem ad 

spacium duorum annorum post festum nativitatis Johannis proxime 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet (dg: pro d) dictorum 

duorum annorum pro novem Hollant dobbel seu valore dandis dicto 

Alberto ab alio anno quolibet dictorum duorum annorum mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Johannis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia (dg: promisit testes 

datum supra) promisit insuper dictus Albertus super omnia quod 

ipse dictam domum in bona disposicione de tecto et parietibus 

tenebit dictis duobus annis durantibus. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 249v 14 do 20-03-1382. 

Johannes Bessellen en Theodericus zvw Johannes van Heze beloofden aan 

Henricus van Huesselingen snijder 40 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Johannes Bessellen et Theodericus filius quondam Johannis de Heze 

promiserunt Henrico de Huesselingen sartori XL aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 15 do 20-03-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 249v 16 do 20-03-1382. 
Vergelijk ← BP 1176 f 170r 02 do 07-03-1381, identieke contract, maar dan overdracht. 

Johannes zvw Matheus van der Sloe verkocht aan Michael gnd van der 

Moest drie stukken61 land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (1) 

tussen Johannes Bithuus enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, 

(2) tussen voornoemde Johannes Bithuijs enerzijds en kvw Henricus 

Bijthuijs anderzijds, (3) tussen voornoemde Johannes Bithuijs 

enerzijds en Willelmus van der Moest anderzijds, aan eerstgenoemde 

Johannes in pacht gegeven door Johannes gnd Cortroc zvw Willelmus 

Cortroc van Oesterwijc, belast met cijnzen en pachten. 

 

Solvit III plack. 

Johannes filius quondam Mathei van der (dg: Si) Sloe tres pecias 

terre sitas in parochia de Oerscot in loco dicto Best quarum una 

inter hereditatem Johannis Bithuus ex uno et inter communitatem 

(dg: ex) ibidem ex alio altera inter hereditatem dicti Johannis 

Bithuijs ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Bijthuijs ex alio et tercia inter hereditatem dicti Johannis 

Bithuijs ex uno et inter hereditatem Willelmi van der Moest ex 

alio sunt site datas ad pactum primodicto Johanni (dg: Cortro) a 

Johanne dicto Cortroc filio quondam Willelmi Cortroc de Oesterwijc 

prout in litteris hereditarie vendidit Michaeli dicto van der 

Moest supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus #paccionibus# 

et condicionibus in dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 B 07 f.250. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1382. 

 Sexta post letare: vrijdag 21-03-1382. 

 Sabbato post letare: zaterdag 22-03-1382. 

 

BP 1176 f 250r 01 do 20-03-1382. 

Cristina dvw Johannes Loze verklaarde alle achterstallige termijnen 

                         
61 Zie → BP 1179 p 008v 12 ma 17-10-1390, Johannes zvw Matheus gnd 

van der Sloe deed afstand tbv {of: droeg over aan} Johannes Cortroc 

zvw Willelmus Cortroc van Oesterwijc deze 3 stukken. 
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ontvangen62,63,64,65,66,67 te hebben van alle cijnzen en lijfrenten, die 

Wellinus van Beke aan haar moet leveren. 

 

Cristina filia quondam Johannis Loze palam recognovit sibi fore 

satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus et 

arrestantibus #de tempore preterito# ab omnibus censibus et 

pensionibus quos (dg: dictus) Wellinus de Beke sibi solvere 

tenetur ut dicebat. Testes Os et Zibertus datum quinta post 

letare. 

 

BP 1176 f 250r 02 do 20-03-1382. 

Arnoldus Roelofs soen beloofde aan Wellinus van Beke, tbv Wellinus 

zvw Johannes van Beke, 36 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 

1 schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (di 24-06-1382) 

en de andere helft met Maria-Hemelvaart aanstaande (vr 15-08-1382). 

 

Arnoldus Roelofs soen promisit Wellino de Beke ad opus Wellini 

filii quondam Johannis de Beke XXXVI licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato (dg: ad Marie .) 

mediatim Johannis et mediatim assumptionis Marie proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 03 do 20-03-1382. 

Henricus van Merlaer, Gerardus van Boekel, Henricus van Bernheze en 

Johannes die Jonghe zv Johannes gnd die Jonge van Herpen beloofden 

aan Johannes van Gemert 25½ oude schild met Sint-Jacobus aanstaande 

(vr 25-07-1382) en 25½ oude schild met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 

 

Henricus de Merlaer Gerardus de Boekel Henricus de Bernheze et 

Johannes die Jonghe filius Johannis dicti die Jonge de Herpen 

promiserunt Johanni de Gemert XXV et dimidium aude scilde ad 

Jacobi proxime et XXV et dimidium aude scilt ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 04 do 20-03-1382. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder en Henricus van den 

Greve beloofden aan Philippus Jozollo etc 54 oude schilden met Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1382; 11+30+31+24=96 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis et 

Henricus van den Greve promiserunt Philippo Jozollo etc LIIII aude 

scilde ad nativitatis Johannis proxime sub pena V. Testes datum 

supra. 

 

                         
62 Zie ← BP 1176 f 016r 01 ±do 08-01-1377, Wellinus van Beke betaalde 

25 pond aan achterstallige termijnen van een erfcijns van 10 pond en 

een lijfrente van 20? pond. 
63 Zie → BP 1177 f 064r 01 do 30-07-1383, Wellinus van Beke betaalde 

alle achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
64 Zie → BP 1177 f 316r 05 di 07-08-1386, Wellinus van Beke betaalde 

alle achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
65 Zie → BP 1178 f 085v 11 di 02-02-1389, Wellinus van Beke betaalde 

alle achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
66 Zie → BP 1178 f 266v 09 do 30-06-1390, Wellinus van Beke betaalde 

alle achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
67 Zie → BP 1179 p 139r 05 ±za 09-03-1392, Wellinus van Beke betaalde 

alle achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
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BP 1176 f 250r 05 do 20-03-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Theodericus Rover schadeloos 

te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Henricus predictus dictum Theodericum Rover indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 06 do 20-03-1382. 

Andreas Verkenman gaf uit aan Henricus zv Henricus gnd Jans soen (1) 

een stuk land in Son, ter plaatse gnd in het Witven, tussen Gerardus 

van Boert enerzijds en kv Theodericus gnd Didde Gherijts soen 

anderzijds, (2) een beemd gnd Peters Beemd, in Son, tussen Johannes 

van Doernic enerzijds en Wautgherus gnd Wauthem van den Velde 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 

een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son 

te leveren. 

 

Solvit Henricus. 

Andreas Verkenman (dg: du) peciam terre sitam in parochia de Zonne 

in loco dicto int Witfen inter hereditatem Gerardi de Boert ex uno 

et inter hereditatem liberorum Theoderici (dg: dicti Gh) dicti 

Didde Gherijts soen ex alio atque pratum (dg: sit) dictum Peters 

Beemt situm in dicta parochia inter hereditatem Johannis de 

Doernic ex uno et inter hereditatem Wautgheri dicti Wauthem van 

den Velde ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico filio Henrici (dg: Jans) dicti Jans soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus domini fundi exinde 

solvendins dandis etc atque pro hereditaria paccione octo 

lopinorum siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Zonne tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 07 do 20-03-1382. 

(dg: Godefridus van den Kolke). 

 

BP 1176 f 250r 08 do 20-03-1382. 

Johannes Hals zvw Gerardus Hals van Hijnen: 2/5 deel, aan hem 

behorend, in 6 stukken land in Oisterwijk, waarvan het eerste onder 

de vrijheid van Oisterwijk {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Hals filius quondam Gerardi Hals de Hijnen (dg: quinque) 

duas quintas partes ad se spectantes in sex peciis terre 

infrascriptis sitis in parochia de Oesterwijc quarum una infra 

(dg: lb) libertatem de Oesterwijc. 

 

BP 1176 f 250r 09 do 20-03-1382. 

Johannes zv Johannes gnd die Gorter, Petrus van Hijnen en Egidius gnd 

Gleijn zv Philippus gnd Gleijns suager beloofden aan Godefridus 

Heijstman 40 Hollandse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-

1382) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis dicti die Gorter et Petrus de Hijnen et 

Egidius dictus Gleijn filius Philippi dicti (dg: Gh) Gleijns 

suager promiserunt Godefrido Heijstman XL Hollans dobbel ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 10 do 20-03-1382. 

Arnoldus Liben soen van Lijemde beloofde aan Nijcholaus van Eijndoven 

15 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 
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Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Liben soen de Lijemde promisit Nijcholao de Eijndoven XV 

licht scild scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

Jacobi proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 11 do 20-03-1382. 

Gerardus van Berkel ev Bela dvw Johannes van de Kelder verkocht aan 

Johannes zvw Henricus van der Schant de helft, die aan voornoemde 

Johannes van de Kelder behoorde, in cijnzen, die aan voornoemde 

wijlen Johannes en aan Henricus van der Schant behoorden, welke 

cijnzen volgens gewinrecht worden betaald, gaande uit erfgoederen in 

Deurne. 

 

Gerardus de Berkel maritus et tutor legitimus (dg: Belije sue 

uxoris) Bele (dg: suis) sue uxoris filie quondam Johannis de Penu 

medietatem que ad Johannem de Penu predictum spectare consuevit in 

quibusdam censibus annuis qui census ad dictum quondam Johannem et 

ad Henricum van der Schant spectare consueverunt et qui census 

solvendi sunt hereditarie et annuatim ex hereditatibus sitis in 

Doerne et qui census solvuntur in jure relivii dicti ghewinne ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici van der 

Schant promittens warandiam et obligationem ex parte sui et 

liberorum heredum dicti quondam Johannis (dg: Pe) de Penu 

deponere. Testes (dg: Sta) #Os# et Dicbier testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 12 vr 21-03-1382. 

Albertus zvw Henricus van Kessel beloofde aan de secretaris, tbv jkvr 

Heilwigis dvw voornoemde Henricus, een lijfrente van 5 pond geld, een 

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

uit al zijn goederen. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel promisit super habita et 

acquirenda (dg: se) mihi ad opus (dg: El) domicelle Heilwigi filie 

dicti quondam Henrici se daturum dicte domicelle Heilwigi vitalem 

pensionem quinque librarum #monete# ad eius vitam mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis bonis habitis [et] 

habendis tali condicione. Testes Dicbier et Wiel datum sexta post 

letare. 

 

BP 1176 f 250r 13 vr 21-03-1382. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoeven beloofde aan de secretaris, 

tbv voornoemde jkvr Heilwigis dvw Henricus van Kessel, een lijfrente 

van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoeven promisit super 

habita et habenda mihi ad opus dicte domicelle (dg: Hadewigis) 

Heilwigis vitalem pensionem quinque librarum et erit totum ut 

supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250r 14 vr 21-03-1382. 

Henricus van den Capellen en Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias 

metten Brode beloofden aan Philippus Jozollo 16 oude Franse schilden 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 10+30+31+24=95 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus van den Capellen et Gheerlacus filius quondam Gheerlaci 

Cnode alias metten Brode promiserunt Philippo Jozollo XVI aude 

scilde Francie ad Johannis proxime pena I. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 250r 15 vr 21-03-1382. 

Johannes zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Bartholomeus van Berghen 

snijder een n-erfcijns van 4 oude schilden, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 7 bunder land in Oirschot, die behoorden tot de goederen 

gnd Bloemendaal, reeds belast met 7 oude groten. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci Cnode hereditarie vendidit 

Bartholomeo de Berghen sartori hereditarium #censum# IIIIor aude 

scilde #solvendum# ?ad in nativitatis Domini ex septem bonariis 

#terre# (dg: prati et merice) sitis in parochia de Oerscot que ad 

bona dicta Blomendael pertinere consueverunt (dg: inter ut d) ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis VII aude grossis inde prius (dg: pro pro) solvendis 

promisit sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250r 16 vr 21-03-1382. 

Goessuinus van Megen en Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel 

beloofden aan Henricus zvw Ghisbertus Bastaert van Amstel 60 oude 

schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Goessuinus de Megen et Johannes filius naturalis quondam domini 

Gerardi de Amstel promiserunt Henrico filio quondam Ghisberti 

Bastaert de Amstel LX aude scilde vel valorem ad monitionem 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250r 17 vr 21-03-1382. 

Johannes zal voornoemde Goessuinus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes servabit (dg: a) dictum Goessuinum a premissis (dg: et a) 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250r 18 za 22-03-1382. 

De broers Henricus Muijs en Johannes Muijs, en Hubertus van Ghemert 

beloofden aan Rutgherus zvw Rutgherus? van Boemel 23½ oude schilden 

met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (do 01-05-1382) te betalen. 

 

Henricus Muijs Johannes (dg: Muij) Muijs fratres (dg: Johannes 

cleri) et Hubertus de Ghemert promiserunt Rutghero filio quondam 

Rutgheri? de Boemel XXIIIJ aude scilde vel valorem ad festum 

Philippi et Jacobi proxime persolvenda. Testes Os et Dicbier datum 

sabbato post letare. 

 

BP 1176 f 250r 19 vr 21-03-1382. 

Wautgherus van den Broeke smid ev Luijtghardis dvw Ghisbertus van den 

Broecke de jongere verkocht aan Arnoldus Hoernken een akker gnd 

Dijsterakker, in Mierfelt, tussen wijlen Johannes Scoen Jan eertijds 

koster van Zeelst enerzijds en Walterus van Erpe anderzijds, 

strekkend vanaf Katherina ?Libirans dochter tot aan Arnoldus zvw 

voornoemde Ghisbertus, belast met 12 penning grondcijns. 

 

Wautgherus (dg: f) van den Broeke faber maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Luijtghardis sue uxoris filie quondam Ghisberti van 

den Broe[c]ke junioris agrum terre dictum Dijsteracker situm in 

parochia de Mierfelt inter hereditatem quondam Johannis Scoen Jan 

custodis dudum de (dg: Zees) Zeelst ex uno et hereditatem Walteri 

de Erpe ex alio tendentem ab hereditate Katherine ?Libirans dochter 

(dg: a ..) ad hereditatem Arnoldi filii dicti quondam Ghisberti ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis XII denariis domino fundi inde 

solvendis. Testes Dicbier et Wiel datum (dg: ut supra) sexta post 
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letare. 

 

BP 1176 f 250r 20 vr 21-03-1382. 

Nicholaus zvw Ghisbertus gnd van den Broeke de jongere vernaderde en 

behield. 

 

Nicholaus filius quondam Ghisberti dicti van den Broeke junioris 

prebuit et obtinuit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 B 08 f.250v. 

 Sexta post letare: vrijdag 21-03-1382. 

 Sabbato post letare: zaterdag 22-03-1382. 

 Secunda post judica: maandag 24-03-1382. 

 Quarta post judica: woensdag 26-03-1382. 

 

BP 1176 f 250v 01 vr 21-03-1382. 

Johannes Hals verkocht aan Johannes zvw Wolterus van den Loe (1) 2/5 

deel, aan hem behorend, in 6 stukken land in Oisterwijk, (1a) tussen 

Paulus Zeger enerzijds en Elisabeth Sorgen anderzijds, (1b) tussen 

voornoemde Elisabeth enerzijds en Ghisbertus Bathen anderzijds, (1c) 

tussen hr Godefridus van Hulsel priester enerzijds en Johannes van 

Katwijc anderzijds, (1d) tussen Johannes van Engelen enerzijds en 

Johannes Cuper anderzijds, (1e) tussen Theodericus Wolf enerzijds en 

een gemene weg die loopt van de kapel van Berkel naar Loen 

anderzijds, (1f) naast de weg die loopt van genoemde kapel naar 

Oisterwijk, (2) de gehele cijns die Godefridus Buckinc aan voornoemde 

Johannes betaalt. 

 

Johannes Hals duas quintas partes ad se spectantes in sex peciis 

terre sitis in parochia de Oesterwijc quarum una inter hereditatem 

Pauli Zeger ex uno et hereditatem Elisabeth Sorgen ex alio altera 

inter hereditatem dicte Elisabeth ex uno et hereditatem Ghisberti 

(dg: Bath) Bathen ex alio 3a inter hereditatem domini Godefridi de 

Hulsel #presbitri# ex uno et hereditatem Johannis de Katwijc ex 

alio quarta inter hereditatem Johannis de Engelen ex uno et 

hereditatem Johannis Cuper ex alio (dg: quinta) quinta inter 

hereditatem Theoderici Wolf ex uno et inter communem viam 

tendentem de capella de Berkel versus Loen ex alio sexta (dg: 

inter h) iuxta viam tendentem a dicta capella versus Oesterwijc 

sunt situata atque omnem censum quem (dg: dictus Joh) Godefridus 

Buckinc dicto Johanni solvere tenetur ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Wolteri van den Loe promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Dicbier et Wiel datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 250v 02 vr 21-03-1382. 

Godefridus van den Kolc ev Margareta dvw Gerardus Hals gaf uit aan 

Johannes zvw Wolterus van den Loe 3/5 deel in voornoemde 6 stukken 

land en de gehele cijns die Godefridus Buckinc hem betaalt; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus van den Kolc (dg: tres quintas partes ad se spectantes 

in dci) maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie quondam Gerardi Hals tres quintas partes ad se 

spectantes in dictis sex peciis terre atque omnem censum quem 

Godefridus Buckinc sibi solvere tenetur ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Wolteri van den Loe 

pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda dicto Godefrido a dicto Johanne purificatione et in Busco 

tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 
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alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250v 03 vr 21-03-1382. 

(dg: Albertus zv Albertus Becker van Bucstel ev He). 

 

(dg: Albertus filius Alberti Becker de de Bucstel maritus 

legitimus ut asserebat He). 

 

BP 1176 f 250v 04 vr 21-03-1382. 

Bernardus zv Ghibo gnd Greve, Gerardus zvw Gerardus van Tephelen, 

Arnoldus Hoessche en Henricus van Lent beloofden aan Johannes van 

Erpe 24 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te 

betalen. 

 

Bernardus filius Ghibonis dicti Greve Gerardus filius quondam 

Gerardi de Tephelen Arnoldus Hoessche et Henricus de Lent 

promiserunt Johanni de Erpe XXIIII aude scilde ad Johannis proxime 

persolvenda. Testes Os et Zibertus datum sexta post letare. 

 

BP 1176 f 250v 05 vr 21-03-1382. 

Voornoemde Johannes van Erpe ontlastte voornoemde vier van alle 

beloften, die Henricus zv Ghisbertus Bastaert van Amstel gedaan had 

aan voornoemde Johannes van Erpe. De brief overhandigen aan 

voornoemde Bernardus. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes de Erpe quitos proclamavit dictos quatuor ab 

omnibus promissionibus quas Henricus filius Ghisberti Bastaert de 

Amstel dicto Johanni de Erpe in litteris scabinorum de Busco 

promiserat ut dicebat. Testes datum ut supra. Detur dicto Bernardo 

scabini dixerunt. 

 

BP 1176 f 250v 06 za 22-03-1382. 

Amelius apotheker droeg over aan de secretaris, tbv hr Gerardus bv 

voornoemde Amelius, voor de duur van diens leven, een huis met 

ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, waarin Zanderus van Zelant 

thans woont. 

 

Amelius apothecarius domum cum eius fundo sitam in Busco ad forum 

in qua Zanderus de Zelant ad presens moratur ut dicebat legitime 

supportavit mihi ad opus domini Gerardi sui fratris (dg: p) ab 

eodem ad vitam dicti domini Gerardi possidendam promittens ratam 

servare. Testes Sta et Zibertus datum sabbato post letare. 

 

BP 1176 f 250v 07 za 22-03-1382. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda dvw Arnoldus Sneggelle 

beloofden aan Johannes van Uden voller 56 Dordrechtse dobbel of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Boudewinus de Zelant et Yda eius uxor filia quondam Arnoldi 

Sneggelle promiserunt Johanni de Uden fulloni LVI Dordrecht dobbel 

vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Dicbier et Wiel 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250v 08 za 22-03-1382. 

Henricus Cnode verklaarde ontvangen te hebben 46 Brabantse dobbel, 

die jkr Johannes heer van Zevenborne van Craendonc en van Hoeps 

afgelopen Lichtmis (zo 02-02-1382) aan hem verschuldigd was, wegens 

een b-erfcijns van 46 dobbel, die voornoemde jonker beloofd had te 

betalen aan Theodericus van Werrenberch, en welke cijns voornoemde 
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Theodericus overgedragen had aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Cnode recognovit sibi fore satisfactum de XLVI Brabant 

dobbel quos domicellus Johannes #dominus# de Zevenborne de 

Craendonc et de Hoeps sibi solvere tenetur purificatione preterito 

(dg: scilicet) #scilicet# de hereditario censu XLVI dobbel quem 

dictus domicellus Theoderico de Werrenberch solvere (dg: ..) 

promiserat et quem censum dictus Theodericus dicto Henrico 

supportaverat ut dicebat (dg: clamans dictis LXVI dobbel quitum). 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 250v 09 za 22-03-1382. 

Johannes Heijnen soen van Broegel beloofde aan Gerardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel 17½ oude schild met Pinksteren aanstaande (zo 

25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes Heijnen soen de Broegel promisit Gerardo de Eijcke filio 

quondam Henrici Posteel XVIIJ aude scilt vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250v 10 za 22-03-1382. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 25 oude schilden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo XXV aude scilde vel valorem 

ad Johannis proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250v 11 za 22-03-1382. 

Albertus zvw Albertus gnd Becker van Bucstel en zijn vrouw Heilwigis 

dv Arnoldus van der Heijmijngen droegen over aan Willelmus zv 

voornoemde Arnoldus van der Heijmingen alle goederen, die aan hem 

zullen komen na overlijden van voornoemde Arnoldus van der Heijmingen 

en diens vrouw Jutta, ouders van voornoemde Heilwigis. 

 

Albertus filius quondam Alberti dicti Becker #de Bucstel# maritus 

legitimus ut asserebat Heilwigis filie Arnoldi van der Heijmijngen 

et ipsa cum eodem tamquam cum tutore omnia bona sibi de morte 

dicti Arnoldi van der Heijmingen et Jutte uxoris dicti Arnoldi 

patris et matris dicte Heilwigis successione hereditarie 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Willelmo filio dicti Arnoldi van der Heijmingen 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. 

 

BP 1176 f 250v 12 za 22-03-1382. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoeven beloofde aan Johannes zv 

Nicholaus Scilder en Nicholaus van Kessel een n-erfcijns van 100 oude 

schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoeven promisit super 

habita et habenda se daturum Johanni filio Nicholai Scilder et 

Nicholao de Kessel hereditarium censum centum aude scilde 

hereditarie Johannis ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut 

dicebat. Testes Dicbier et Wiel datum sabbato post letare. Detur 

dicto Willelmo. 

 

BP 1176 f 250v 13 za 22-03-1382. 

Theodericus zv hr Johannes Rover beloofde aan Johannes van Ouden 21 

oude schilden en 5 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

141 

te betalen. 

 

Theodericus filius domini Johannis Rover promisit Johanni de Ouden 

XXI (dg: Brabant dobbel) #aude scilde# et quinque placken ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et Dicbier datum 

sabbato post letare. Gra... ab Henrico. 

 

BP 1176 f 250v 14 ma 24-03-1382. 

Jonker van Craendonc, Woltherus van Erpe, Gheerlacus van Erpe en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Bertoldus Voghet 240 oude schilden 

van Frankrijk of Vlaanderen met Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-

03-1383) te betalen. 

 

Domicellus de Craendonc Woltherus de Erpe Gheerlacus de Erpe et 

Gerardus de Berkel promiserunt Bertoldo Voghet IIc et XL aude 

scilde Francie vel Flandrie vel valorem ad letare Iherusalem 

proxime persolvenda. Testes Zibertus et Hees datum secunda post 

judica. 

 

BP 1176 f 250v 15 ma 24-03-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit . plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250v 16 wo 26-03-1382. 

Woltherus zv Amelius van Baerdewijc vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen 

gaan van zijn voornoemde vader. Voornoemde Amelius droeg alle 

goederen aan zijn voornoemde zoon Wolterus over, die voornoemde 

Wolterus, na overlijden van zijn moeder Elisabeth, in de kost van 

voornoemde Amelius, had verworven. Deze goederen zal hij niet 

inbrengen bij de deling van de goederen, die voornoemde Amelius zal 

nalaten. 

 

Woltherus filius Amelii de Baerdewijn!#c# instanter supplicavit 

dicto Amelio quatenus sibi daret licenciam recedendi de domo etc 

expensis nomine emancipacionis et pater annuens sibi ut in forma. 

Dictus Amelius omnia bona que dictus Wolterus post mortem 

Elisabeth sue matris in expensis dicti Amelii acquisiverat ut 

dicebat sub nomine emancipacionis dicto suo filio supportavit (dg: 

testes Zi Dicbier et) tali condicione quod ipse huiusmodi bona ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Amelius post se relinquet 

non importabit. Testes Dicbier et Zibertus (dg: datum ut supra) 

datum quarta (dg: post letare) post judica. 

 

BP 1176 f 250v 17 wo 26-03-1382. 

Theodericus Weent verkocht aan Ghibo Nenne een tuin in Diessen, 

tussen voornoemde Ghibo Nennen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 1 penning tournois van kleine penningen. 

 

Solvit totum. 

Theodericus Weent ortum qui ?est situs in parochia de Dijessen 

inter hereditatem Ghibonis Nennen ex uno et inter communem viam ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ghiboni Nene promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno (dg: den) Turonensi 

denario !parvorum denariorum inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 250v 18 wo 26-03-1382. 

Johannes van Eijke de oudere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes de Eijke senior prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf7 B 09 f.251. 

 Quarta post judica: woensdag 26-03-1382. 

 Quinta post judica: donderdag 27-03-1382. 

 Sexta post judica: vrijdag 28-03-1382. 

 Sabbato post judica: zaterdag 29-03-1382. 

 

BP 1176 f 251r 01 wo 26-03-1382. 

Godefridus zv Henricus Penninc van Straten en zijn broers Johannes en 

Henricus beloofden aan Johannes van Best 110½ zware Rijnse gulden met 

Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Godefridus filius Henrici Penninc de Straten Johannes et Henricus 

eius fratres promiserunt Johanni de Best CXJ zwaer gulden de Reno 

vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Aggere et 

Zibertus datum quarta post judica. 

 

BP 1176 f 251r 02 do 27-03-1382. 

Johannes van Enghelen droeg over aan Jutta dv Henricus Maleghijs, 

Henricus van Essche, Wiskinus gnd Wisken zv Theodericus gnd Neve, 

Willelmus van Oijen en Lambertus van Berze, schoonzoons van 

voornoemde Maelghijs, alle goederen van voornoemde Henricus gnd 

Maleghijs, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes Pijnappel. 

Voornoemde Jutta zal haar 1/5 deel in die goederen haar leven lang 

bezitten. Na haar overlijden gaat haar deel naar haar zoon Godefridus 

van Rode, en naar alle wettige kinderen van voornoemde Jutta, zowel 

die geboren zijn als die nog geboren zullen worden, voor ieder een 

gelijk deel; maar in de deling van haar nalatenschap zal voornoemde 

Godefridus van Rode vooruit een erfcijns krijgen van 39 schelling 

geld, waarvan er 30 zullen gaan uit een huis en erf van Nijcholaus 

gnd Coel die Smit in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Schrijnmakersstraat naar de Korenmarkt, en 9 schelling uit een 

erfgoed van Arnoldus Asinarus aldaar. 

 

Johannes de Enghelen omnia et singula bona Henrici dicti Maleghijs 

ubicumque locorum consistentia sive sita vendita sibi a Johanne 

Pijnappel per judicem mediante sententia et ....... #ut in 

litteris# supportavit Jutte (dg: Yde) filie dicti Henrici 

Maleghijs Henrico van Essche (dg: Wisseno d) Wiskino dicto Wisken 

filio (dg: Ger) Theoderici dicti Neve Willelmo de Oijen et 

Lamberto de Berze generis dicti Maelghijs cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

tali condicione annexa quod dicta Jutta quintam partem sibi 

competentem in bonis omnibus predictis (dg: vigore dicto 

supportacionis) integraliter ad suam vitam possidebit scilicet 

post eiusdem Jutte decessum Godefridus (dg: filius) de Rode filius 

dicte Jutte atque omnes (dg: liberi) alii (dg: ali) liberi 

#legitimi# dicte Jutte tam geniti quam generandi (dg: dci) 

huiusmodi quintam partem (dg: e) inter se equaliter et secundum 

portiones equales divident et participabunt scilicet in huiusmodi 

divisione et participatione dictus Godefridus de Rode prehabebit 

et preobtinebit hereditarium censum XXXIX solidorum monete (dg: 

solvendum ex h domo et area Nijcholai dicti Coel die Smit) de quo 

censu XXX solidi ex domo et area Nijcholai dicti Coel die Smit 

sita in Busco in vico tendente a vico scriniparorum versus forum 

bladii et novem solidi ex hereditate Arnoldi Asinari ibidem sita 

sunt solvendi et illo non obstante dictus Godefridus (dg: dictam) 

residuum dicte quinte partis cum dictis aliis liberis #legitimis# 

dicte Jutte post decessum eiusdem Jutte dividet et equaliter 
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participabit insuper quod (dg: dicta Jut) dictus census XXXIX 

solidorum dicte Jutte et Godefrido et aliis suis liberis legitimis 

predictis de quinta sua parte bonorum predictorum abreviabitur et 

defalcabitur in divisione dictorum bonorum omnium. Testes Sta et 

Os datum quinta post judica. Et erunt quinque littere. 

 

BP 1176 f 251r 03 do 27-03-1382. 

Voornoemde Henricus van Essche beloofde aan zijn schoonvader Henricus 

Maelghijs en aan diens vrouw Margareta een lijfrente van 14 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Lichtmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), gaande uit 

al zijn goederen. De langstlevende krijgt de helft van de rente. 

 

Dictus Henricus de Essche promisit super omnia habita et habenda 

se daturum et soluturum Henrico Maelghijs suo socero et Margarete 

uxori eiusdem Henrici vitalem pensionem XIIII licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro scilt computato anno quolibet ad 

vitam dictorum Maelghijs et Margarete et (dg: u) non ultra 

purificatione et pro primo termino ultra annum ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis hoc addito quod alter eorum diutius vivens in humanis (dg: 

dictas p) medietatem dicte pensionis habebit et cum ambo mortui 

fuerint extunc predictus Henricus et eius bona erunt quiti. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 251r 04 do 27-03-1382. 

Voornoemde Wiskinus beloofde hetzelfde. 

 

Dictus Wiskinus promisit super habita et habenda (dg: eo) tantum 

eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 251r 05 do 27-03-1382. 

Voornoemde Willelmus van Oijen beloofde hetzelfde. 

 

Dictus Willelmus de Oijen promisit super habita et habenda eis 

tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 251r 06 do 27-03-1382. 

Voornoemde Lambertus van Berze beloofde hetzelfde. 

 

Dictus Lambertus de Berze promisit super habita et habenda eis 

tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 251r 07 do 27-03-1382. 

Johannes Screijnmaker en zijn vrouw Jutta dv Henricus Maelghijs 

beloofden hetzelfde. 

 

Johannes Screijnmaker maritus legitimus ut asserebat Jutte sue 

uxoris filie Henrici Maelghijs et dicta Jutta cum eodem tamquam 

cum tutore promiserunt super habita et habenda eodem modo tantum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 251r 08 vr 28-03-1382. 

Gerardus van Slinglant en Johannes van den Camp beloofden aan 

Johannes zv Ghisbertus van Loen 50 oude schilden van Frankrijk met 

Pasen over een jaar (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Gerardus de Slinglant et Johannes van den Camp promiserunt Johanni 

filio Ghisberti de Loen L aude scilde Francie a pascha proxime 

ultra annum persolvenda. Testes Os et Zibertus datum sexta post 
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judica. 

 

BP 1176 f 251r 09 vr 28-03-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251r 10 vr 28-03-1382. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd van den Hoerincke verkocht aan Theodericus 

Berwout 1 bunder beemd uit 2 bunder beemd in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Noortbroek, tussen Johannes van Haren enerzijds en erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, welke 2 bunder voornoemde 

wijlen Willelmus gekocht had van Walterus Bijerman, en welke bunder 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti van den Hoerincke unum 

bonarium prati de duobus bonariis prati sitis in parochia de 

Heijlvoert ad locum dictum communiter Noertbroec inter hereditatem 

Johannis de Haren ex uno et hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex alio (dg: ven) que duo bonaria prati dictus quondam 

Willelmus erga Walterum Bijerman emendo acquisiverat prout in 

litteris et quod bonarium sibi de morte dicti quondam sui patris 

successione hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico Berwout supportavit cum litteris et jure sibi 

virtutue dictarum litterarum in dicto uno bonario competente 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum in 

hoc coheredum deponere. Testes Os et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251r 11 vr 28-03-1382. 

Willelmus van den Hoernoc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Hoernoc prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 251r 12 vr 28-03-1382. 

Johannes Weent en Willelmus zvw Arnoldus Boeghaert van Macharen 

beloofden aan Rutgerus zv Gobelinus Zasman van Boemel, gedurende 7 

jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel, 10¾ oude schilden van Frankrijk 

te betalen. 

 

Johannes Weent Willelmus filius quondam Arnoldi Boeghaert de 

Macharen promiserunt #super omnia# Rutgero filio Gobelini Zasman 

de Boemel ad spacium septem annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorum undecim aude scilde #Francie# quarta parte unius 

scilde minus in festo beati Petri ad (dg: ch) cathedram 

persolvenda et pro primo in festo Petri ad cathedram proxime et 

sic deinceps deinceps. Testes Dicbier et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251r 13 vr 28-03-1382. 

Voornoemde Rutgherus verhuurde aan voornoemde Johannes Weent en 

Willelmus 6 morgen land in Macharen, ter plaatse gnd die Tuillangel, 

tussen de dijk gnd zegedijk van de heer van Gelre enerzijds en 

Bertoldus nzvw hr Gerardus van Megen anderzijds, voor een periode van 

7 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1382). 

 

X. 

(dg: Walra) Dictus Rutgherus sex jugera terre sita in parochia de 

Macharen in loco dicto die Tuijllangel (dg: inter hereditatem 

dicti) inter aggerem dictum Zegedike domini de Gelre ex uno et 

hereditatem Bertoldi filii naturalis quondam domini Gerardi de 
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Megen ex alio ut dicebat locavit dictis Johanni Weent et Willelmo 

ab eisdem ad spacium septem annorum a festo Petri ad chatedram 

proxime preterito subsequentium promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251r 14 vr 28-03-1382. 

Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder en Johannes zv Rutgherus 

van Woesic beloofden aan Philippus Jozollo 100 oude schilden van 

Frankrijk met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382; 3+30+31+24=88 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Walramus filius quondam (dg: domicelli) domini Johannis de Benthem 

militis (dg: Johannes de Aggere) et Johannes filius Rutgheri de 

Woesic promiserunt Philippo Jozollo C aude scilde Francie ad 

Johannis proxime persolvenda !persolvenda pena V. Testes Dicbier et 

Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251r 15 vr 28-03-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251r 16 za 29-03-1382. 

Arnoldus zvw Arnoldus van den Berghe verkocht aan Gerardus jongere zv 

Godefridus Heerkini een b-erfcijns van 50 schelling, 1 oude groot 

Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, die 

Gerardus Scilder aan eerstgenoemde Arnoldus beloofd had, een helft te 

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

stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed 

behorend aan de stad Den Bosch enerzijds en erfgoed van Theodericus 

gnd van Mierfelt anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van den Berghe annuum et 

hereditarium censum quinquaginta solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI solidis in hiis 

computato vel pagamenti alterius eiusdem valoris quem Gerardus 

Scilder se daturum et soluturum promiserat primodicto Arnoldo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex domo 

lapidea et area sita in Busco ad forum inter hereditatem 

spectantem ad oppidum de Busco ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti de Mierfelt ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo filio juniori Godefridi Heerkini cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Zibertus et Wiel datum sabbato post judica. 

 

BP 1176 f 251r 17 za 29-03-1382. 

Baudekinus van den Stocke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Baudekinus van den Stocke prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf7 B 10 f.251v. 

 Sabbato post judica: zaterdag 29-03-1382. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 31-03-1382. 

 Tercia post dominicam palmarum: dinsdag 01-04-1382. 

 

BP 1176 f 251v 01 za 29-03-1382. 

Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus verkocht aan Martinus 

Monic 1 morgen land uit 2 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Blok, naast Ghiselbertus Lisscap de jongere enerzijds en Ancelmus 
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Toelinc anderzijds, belast met waterlaten. 

 

Theodericus filius quondam Bartholomei filii Theoderici unum iuger 

terre de doubus jugeribus terre #ad se spectantibus# sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Bloc contigue iuxta 

hereditatem Ghiselberti Lisscap junioris ex uno et hereditatem 

Ancelmi Toelinc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Martino 

Monic promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus ad dictum juger spectantibus. Testes Zibertus et Wiel 

datum sabbato post judica. 

 

BP 1176 f 251v 02 za 29-03-1382. 

Gerardus Scade zvw Henricus gnd Os droeg over aan Johannes van 

Vlijmen (1) een huis68 en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Vijfvoet wollenklederwever 

enerzijds en erfgoed van Johannes zv Reijnkinus Kul anderzijds, (2) 1 

morgen land ter plaatse gnd Peper, in een kamp gnd der Korenkoper 

Kamp, (3) 10 hont land in Empel, ter plaatse gnd die Ridewerdinne, 

naast Margareta van Pipengael enerzijds, zoals die aan Thomas Oden 

soen behoorden, (4) 5 hont land, ter plaatse gnd die Acht Morgen, (5) 

½ morgen land ter plaatse gnd dat Meervelt, belast met cijnzen en 

dijken. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici dicti Os domum et aream 

sitam in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis 

Vijfvoet textoris laneorum ex uno et hereditatem Johannis filii 

Reijnkini Kul ex alio atque unum juger terre situm in loco dicto 

Peper in campo dicto der Coerencoper Camp item X hont terre sita 

in parochia de Empel in loco dicto die Ridewerdinne iuxta 

hereditatem Margarete de Pipengael ex uno (dg: et in) prout ad 

Thomam Oden soen pertinere consueverunt item quinque hont sita in 

loco dicto die Acht Mergen item dimidium juger terre situm in loco 

dicto dat (dg: Mevelt) Meervelt ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Vlijmen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus et aggeribus exinde solvendis et ad hoc 

pertinentibus. Testes Wiel et Hees datum ut supra. Detur dicto 

Gerardo et nulli alteri. 

 

BP 1176 f 251v 03 za 29-03-1382. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Paulus gnd Henrics soen 20 oude 

schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te 

betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit Paulo dicto Henrics soen (dg: X) XX 

aude scilde vel valorem in festo purificationis proxime 

persolvenda. Testes Zibertus et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251v 04 ma 31-03-1382. 

Henricus zvw Johannes van Hees beloofde aan de secretaris, tbv 

Arnoldus zvw Jacobus van Ghele, een erfpacht van 16 mud rogge, 

Bossche maat, met Pasen te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Hees promisit super habita et 

acquirenda #mihi ad opus# se daturum Arnoldo filio quondam Jacobi 

de Ghele hereditariam paccionem sedecim modiorum siliginis mensure 

de Buscho hereditarie pasche ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis. Testes Dicbier et Zibertus datum secunda post dominicam 

                         
68 Zie ← BP 1176 f 190r 01 do 20-06-1381, verkoop van het huis. 
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palmarum. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 251v 05 ma 31-03-1382. 

Henricus Snavel van Geselle droeg over aan Johannes van der Hillen 

alle erfgoederen die aan hem gekomen waren na overlijden van Arnoldus 

Snelinc, gelegen in Druenen. 

 

(dg: Johannes f) Henricus Snavel de Geselle omnes hereditates sibi 

de morte quondam Arnoldi Snelinc successione hereditarie advolutas 

quocumque locorum in parochia de Druenen sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni van der Hillen promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et Hees 

datum secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 251v 06 ma 31-03-1382. 

Voornoemde Henricus Snavel van Geselle beloofde aan voornoemde 

Johannes van der Hillen dat zijn broers en zusters Woltherus, 

Johannes, Engelberna, Aleidis, Bela en Mechtildis, de broers 

Bertoldus Stempel en Johannes Stempel en hun zuster Engelberna, 

Mechtildis Rose, Amelius Vos, Henricus Wouters en Johannes Vrijese 

afstand zullen doen van alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Arnoldus Snelinc. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. (dg: deficit una plack). 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Johanni van der Hillen 

quod ipse Henricus Woltherum Johannem eius fratres Engelbernam 

Aleidem Belam Mechtildem eius sorores Bertoldum Stempel Johannem 

Stempel #fratres# Engelbernam eorum sororem Mechtildem Rose 

Amelium Vos Henricum Wouters et Johannem Vrijese super omnibus 

hereditatibus ipsis de morte quondam Arnoldi Snelinc hereditarie 

advolutis ad opus dicti Johannis van der Hillen hereditarie faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 251v 07 ma 31-03-1382. 

Johannes zv Johannes van Hees szv Willelmus Mijnnemere beloofde aan 

Beatrix ev Jacobus Z.anecoper van Dordrecht, tbv voornoemde Jacobus, 

3 nobel met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis de Hees gener Willelmi Mijnnemere 

promisit Beatrici uxori Jacobi Z.anecoper de Dordrecht ad opus 

dicti Jacobi III nobel ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Zibertus et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 251v 08 ma 31-03-1382. 

Yda dvw Benedictus gnd Bits Cnod droeg over aan haar zuster Beatrix 

wv Johannes van Slipen alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar grootvader Johannes Cnod. 

 

Yda filia quondam Benedicti dicti Bits Cnod cum tutore omnia et 

singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata 

sibi de morte quondam Johannis Cnod sui avi successione 

hereditarie advoluta quocumque lcorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Beatrici (dg: re) sue sorori #relicte Johannis de 

Slipen# promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Zibertus et Wiel datum secunda post 

palmarum. 

 

BP 1176 f 251v 09 ma 31-03-1382. 

Willelmus zv Willelmus van Heelt beloofde aan Johannes van Zwalmen 60 

oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-
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1382) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus filius Willelmi de Heelt promisit Johanni de Zwalmen LX 

aude scilde vel valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251v 10 ma 31-03-1382. 

Jacobus zv Jacobus Tijt verklaarde dat Theodericus Boc betaald heeft 

¼ deel van 85 oude schilden, die voornoemde Theodericus en Arnoldus 

Berwout de jongere beloofd hadden aan Noijdo gnd Ghijskens soen van 

Andel, en die voornoemde Noijdo overgedragen69 had aan eerstgenoemde 

Jacobus. 

 

Jacobus filius Jacobi Tijt recognovit sibi Theodericum Boc 

persolvisse quartam partem LXXXV aude scilde quos dictus 

Theodericus et Arnoldus Berwout junior (dg: Arnoldo des) Noijdoni 

dicto Ghijskens soen de Andel promiserant et quos dictus Noijdo 

primodicto Jacobo supportaverat prout in litteris clamans a dicta 

(dg: 3a) quarta parte quitum. Testes Sta et Dicbier datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 251v 11 ma 31-03-1382. 

De broers Godefridus en Henricus, kvw Willelmus van Beest, verkochten 

aan Albertus Boc van Lijt een kamp, dat was van wijlen hun voornoemde 

vader, in Lith, ter plaatse gnd dat Broek, naast Reijnerus Bernts 

soen enerzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de kerk van 

Lith, en met het andere eind aan voornoemde Albertus, belast met 12 

penningen en dijken. 

 

Solvit. 

Godefridus et Henricus fratres liberi quondam Willelmi de Beest 

quendam campum qui fuerat dicti quondam eorum patris situm in 

parochia de Lijt in loco dicto dat Broecke iuxta hereditatem 

Reijneri Bernts soen ex uno tendentem cum uno fine ad hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Lijt et cum reliquo fine ad hereditatem 

Alberti Boc de Lijt ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Alberto promittentes #super habita et acquirenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis XII denariis inde solvendis et 

aggeribus ad premissa spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251v 12 di 01-04-1382. 

Johannes Bessellen en Theodericus zvw Johannes van Heze beloofden aan 

Johannes van den Hout 31 oude schilden met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382) te betalen. 

 

Johannes Bessellen Theodericus filius quondam Johannis de Heze 

promiserunt Johanni van den Hout XXXI aude scilde vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Dicbier et Zibertus 

datum 3a post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 251v 13 di 01-04-1382. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech ev Mechtildis dv Johannes van 

Zidewijnden szvw Arnoldus van der Porten verkocht aan Margareta van 

Riel een b-erfcijns70 van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft, behorend aan Henricus zv Henricus Steenwech, in 

                         
69 Zie ← BP 1176 f 232v 15 vr 13-12-1381 (2) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
70 Zie → BP 1177 f 262v 05 do 21-12-1385, maning van 3 achterstallige 

jaren. 
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een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van 

Gerardus Steenwech enerzijds en erfgoed van Gerardus Monics en 

Theodericus Boc anderzijds, welke cijns aan voornoemde Johannes van 

Zidewijnden was verkocht door Ludolphus zvw Johannes gnd Ludolf van 

Boemel, en welke cijns voornoemde Johannes van Zidewijnden, samen met 

andere goederen, aan voornoemde Jacobus en diens vrouw had 

geschonken. 

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie Johannis de Zidewijnden 

#generi quondam Arnoldi van der Porten# hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex 

medietate spectante ad Henricum filium Henrici Steenwech in domo 

lapidea et area sita in Busco ad forum inter hereditatem Gerardi 

Steenwech ex uno et hereditatem Gerardi Monics et Theoderici Boc 

ex alio venditum dicto Johanni de Zidewijnden a Ludolpho filio 

quondam Johannis dicti Ludolf de Boemel prout in litteris et quem 

censum dictus Johannes de Zidewijnden dicto Jacobo simul cum 

quibusdam aliis bonis cum dicta eius uxore nomine dotis dederat 

prout in aliis litteris quas vidimus hereditarie vendidit 

Margarete de Riel supoortavit cum primodictis litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251v 14 di 01-04-1382. 

Hubertus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251v 15 di 01-04-1382. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Arnoldus gnd 

Gherijts soen van der Straten de helft van een beemd gnd Vinken 

Mortel, in Mierlo, ter plaatse gnd het Hout, tussen Willelmus Pauwe 

enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, belast met ½ oude groot, 

die voornoemde Johannes met Sint-Martinus uit deze helft beurt. 

Johannes van Bijnderen behoudt zijn deel in deze beemd. 

 

Solvit totum. Scribantur ambe ipsius littere ....... ........ {Met 

haal voor BP 1176 f 251v 15 en 16}. 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis medietatem 

prati dicti Vincken Mortel siti in parochia de Mierle in loco 

dicto tHout inter hereditatem Willelmi Pauwe ex uno et hereditatem 

(dg: dicti) Arnoldi dicti Gherijts soen van der Straten ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto dimidio antiquo grosso quem dictus 

Johannes in dicta medietate in die Martini solvendum obtinuit 

salva tamen Johanni de Bijnderen tota parte sibi in dicto prato 

competente. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 251v 16 di 01-04-1382. 

Voornoemde Johannes droeg de andere helft van voornoemde beemd over 

aan voornoemde Arnoldus. Voornoemde Johannes van Bijnderen behoudt 

zijn deel in deze beemd. 

 

Dictus Johannes alteram medietatem dicti prati hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere salva dicto Johanni de Bijnderen sua parte 

(dg: ut) in dicto prato competente. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 B 11 f.252. 

 Quinta post pasca: donderdag 10-04-1382. 
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 Quinta post octavas pasce: donderdag 17-04-1382. 

 Sexta post palmarum: vrijdag 04-04-1382. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 26-04-1382. 

 

BP 1176 f 252r 01 do 10-04-1382. 

Johannes Kepken van Nuwelant verkocht aan Egidius van Mechelen een 

n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Pinksteren te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 10-05-1383), gaande uit (1) 

een huis, erf en tuin in Geffen, tussen Henricus van Uden enerzijds 

en Johannes van Zeland anderzijds, (2) 10 lopen roggeland aldaar, 

over de weg, tegenover voornoemd huis en tuin, tussen Gerardus van 

Berze enerzijds en voornoemde Henricus van Uden anderzijds, (3) een 

stuk land in Nuland, tussen Johannes van Zelant enerzijds en 

Reijmboldus zvw Johannes gnd Broes soen anderzijds, reeds belast met 

5 groten gemeen paijment aan de naburen van Geffen en 3 kapoenen aan 

hr Henricus van Nuwelant. 

 

Johannes Kepken de Nuwelant hereditarie vendidit Egidio de 

Mechelen hereditarium censum (dg: duorum) #trium# aude scilde seu 

(dg: -l) valorem solvendum hereditarie penthecostes et pro primo 

termino ultra annum ex domo area et orto dicti venditoris sitis in 

parochia de Gheffen inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Zeland ex alio item ex decem 

lopinatis terre siliginee sitis ibidem ultra plateam in opposito 

dictorum domus et orti inter hereditatem Gerardi de Berze ex uno 

et inter hereditatem dicti Henrici de Uden ex alio item (dg: in) 

ex pecia terre sita in parochia de Nuwelant inter hereditatem 

Johannis de Zelant ex uno et inter hereditatem Reijmboldi filii 

quondam Johannis dicti Broes soen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: .) exceptis (dg: oi) 

quinque grossis communis pagamenti vicinis de Gheffen et III 

caponibus domino Henrico de Nuwelant exinde prius solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Dicbier et Wijel datum 

quinta post pasca. 

 

BP 1176 f 252r 02 do 10-04-1382. 

Arnoldus die Ruijter zv Henricus gnd Gheghel van Maren verkocht aan 

mr Wolphardus van Ghijessen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit de helft in een huis, erf en tuin in 

Maren, tussen Henricus Haeuwe enerzijds en Matheus gnd Bernts soen 

anderzijds, welke helft geschonken was aan voornoemde verkoper en 

zijn vrouw Enghelberna dvw Johannes gnd Han Oemmaer. 

 

Arnoldus die Ruijter filius Henrici dicti Gheghel de Maren 

hereditarie vendidit magistro Wolphardo de Ghijessen hereditarium 

censum (dg: XXI) XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate ad dictum venditorem spectante 

(dg: s) in domo (dg: et) area et orto sitis in parochia de Maren 

inter hereditatem Henrici (dg: Her) Haeuwe ex uno et inter 

hereditatem Mathei dicti Bernts soen ex alio quam medietatem 

dictus venditor cum Enghelberna sua uxore filia quondam Johannis 

dicti Han Oemmaer (dg: sup) nomine dotis sumpserat promittens 

super habita et hadenda warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. 

 

BP 1176 f 252r 03 do 17-04-1382. 

Stephanus gnd Willems soen verkocht aan Paulus zvw Arnoldus gnd 

Pauwels soen van Maelstram 1/3 deel in 5½ hont land in de dingbank 

van Empel, ter plaatse gnd die Wert, tegenover Engelen, beiderzijds 

tussen kvw en evw Johannes gnd Stevens soen, te weten het 1/3 deel 

richting Hedel, dit 1/3 deel belast met 2 schelling (dg: gemeen) 
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geld. Degenen die hun dijken hebben liggen naast voornoemd 1/3 deel 

en tegenover voornoemd land, hebben het recht land uit te graven voor 

hun dijken, ter breedte van 3 roeden, vanaf een einde van voornoemd 

1/3 deel tot aan het andere eind, en naast voornoemde dijk. 

 

Stephanus dictus Willems soen terciam partem ad se spectantem in 

quinque et dimidio hont terre sitis in jurisdictione de Empel 

inter! loco dicto die (dg: Wert) Wert in opposito de Enghelen inter 

hereditatem liberorum (dg: Jo) et uxoris quondam Johannis dicti 

Stevens soen ex utroque latere coadiacentem #scilicet illam 

terciam partem que sita est versus Hedel# ut dicebat hereditarie 

vendidit Paulo filio quondam Arnoldi dicti Pauwels soen de 

Maelstram promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: duode) duobus solidis (dg: communis) monete ex dicta tercia 

parte annuatim de jure solvendis salvo tamen illis personis qui 

suos aggeres habent sitos (dg: ..) iuxta (dg: dicta-s quinque et 

dimidium hont terre) dictam terciam partem et in opposito dicte 

terre (dg: jure su ..) pleno jure effodiendi terras supra dictam 

terciam partem #ad aggeres suos ibidem sitos aggerandi totiens 

quotiens indiguerint# ad latitudinem trium virgatarum ab uno fine 

dicte tercie partis ad reliquum finem et contigue iuxta dictum 

aggerem. Testes Sta et Wiel datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 252r 04 do 17-04-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 12 oude schilden 

geld van Frankrijk, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XII aude scilde monete 

Francie seu valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 252r 05 do 17-04-1382. 

Willelmus van Mulsen beloofde aan Johannes Venneken 24½ Hollandse 

dobbel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te 

betalen. 

 

Willelmus de Mulsen promisit Johanni Venneken XXIIII et dimidium 

Hollant (dg: s) dobbel seu valorem ad Jacobi proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 252r 06 vr 04-04-1382. 

Ghisbertus zvw Henricus Smijets soen van Karrichoven verkocht aan 

Arnoldus Hoernken de helft van 1 bunder beemd in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, in 4 bunder aldaar, beiderzijds tussen 

Ghisbertus Houtappel, belast met 1/8 deel van 5 pond geld, van 3 

kapoenen en van 8 oude groten. 

 

Ghisbertus filius quondam Henrici Smijets soen de Karrichoven (dg: 

unum bo di) medietatem unius bonarii pati (dg: siti in p) ad se 

spectantis siti in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

(dg: inter hereditatem Ghisberti H) in quatuor bonariis #ibidem 

sitis# inter hereditates Ghisberti Houtappel ex utroque latere ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken promittens warandiam 

et obligationem deponere excepta octava parte quinque librarum 

monete et trium caponum et octo antiquorum grossorum ex dicta 

medietate unius (dg: med) bonarii solvendorum. Testes Dicbier et 

Zibertus datum sexta post palmarum. 

 

BP 1176 f 252r 07 vr 04-04-1382. 

Wolterus zv Theodericus van der Papenvoert van Oerscot verwerkte zijn 
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recht tot vernaderen. 

 

Wolterus filius Theoderici van der Papenvoert de Oerscot prebuit 

et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 252r 08 vr 04-04-1382. 

Voornoemde Ghisbertus verkocht de andere helft van 1 bunder beemd als 

boven aan voornoemde Arnoldus Hoernken, tbv Elisabeth dv Henricus 

Vrede van Zomeren. 

 

Dictus Ghisbertus alteram medietatem unius bonarii prati ut supra 

vendidit dicto Arnoldo Hoernken ad opus Elisabeth filie (dg: 

quondam Henrici ..) Henrici Vrede de Zomeren promittens warandiam 

et erit totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 252r 09 vr 04-04-1382. 

Gheerlacus zv Wellinus Rover ev Katherina dvw Johannes gnd Boef van 

Oesterwijc verkocht aan Godescalcus Roesmont een n-erfcijns71 van 10 

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

Kerstmis, uit een b-erfcijns72 van 30 pond voornoemd geld, die hij 

beurt uit de navolgende erfgoederen73 die waren van voornoemde wijlen 

Johannes Boef, in Oirschot, (1) een stuk land gnd die Hoeve, naast de 

plaats gnd die Lerpe, (2) een stuk land gnd Boenart Stocke, naast 

Ancelmus zv Theodericus Neven en naast voornoemd stuk land gnd die 

Hoeve, (3) een stuk land gnd die Streep, ter plaatse gnd in die 

Kleine Notel, naast Henricus gnd Willems soen en zijn broer 

Theodericus, (4) een stuk land gnd die Lijftocht, dat was van 

voornoemde Henricus Willems soen, (5) een eusel, gnd die Kalverhof, 

gelegen onder erfgoed van kv Elizabeth gnd Custers, (6) een beemd gnd 

die Steenrijt, achter de plaats gnd der Notelen. 

 

Gheerlacus filius (dg: quondam) Wellini Roveri maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

dicti Boef de Oesterwijc hereditarie vendidit Godescalco Roesmont 

hereditarium censum X librarum monete solvendum hereditarie 

#mediatim Johannis et mediatim Domini# ex hereditario censu XXXta 

                         
71 Zie → VB 1799 f 191r 01 ma 09-01-1402, Henric Bac zoen wilner Goetscalc Roesmonts 
was gericht … aen allen goide Geerlecs soen Wellen Rovers overmids gebrec van 

geloiften die die voirs Geerlec geloift heet op hem ende op alle sijn goide die hi 

heet ende vercrigen sal den voirgenoemden Goitscalc van enen erfcijns van X ponden 

paijments te vergelden elcs jaers erfliken half Sent Jans mis ende half te Korsmis 

uijt enen jaerliken ende erfliken cijns van XXX lb die welc die voirs Geerlec hem 

geldende sede hebben uijt erffenissen hierna bescreven welke waren wilner Jans 

geheiten Boefs gelegen in Oerscot dats te weten uijt enen stuc lants gemeijnlic 

geheiten die Hoeve gelegen bij een stat geheijte die Lerpe ende uijt enen stuc lants 

geheijten gemeijnlic Boenackers Stucke gelegen bij erffenissen Ansems soen Dircs 

geheiten Neven ende bij dat voirghenoemde stucke lants die Hoeve genoemt item uijt 

enen stuc lants geheiten die Strepe gelegen ter stat geheiten Cleijn Noetelt bij den 

erve Henric Willems soen ende Dirc sijns broeders item uijt enen stucke lants geheiten 

die Lijftocht welc was des voirs Henric Willems soens item uijt enen stucke 

erffenissen geheijten een eeusel geheijten gemeijnlic dat Calver (dg: Eeusel) Hof 

gelegen binnen der erffenissen Lijsbetten geheijten sCusters item uijt enen beemt 

geheijten die Steenrijt gelegen after een stat geheijten ter Noetelen ende welken 

voirs erfcijns van X ponden die voirgenoemde Geerlec den voirs Goetscalc vercoft had 

ende van welken erfcijns van X ponden die selve Geerlec geloeft had op hem ende alle 

sijn goide die hi heet ende vercrigen sal den voirgenoemden Goetscalc recht ende 

sculdige waerscap te doen ende allen anderen voircommer in den voirs cijns van XXX lb 

wesende den voirgenoemden Goetscalc af te doin altemael ende die voirscr erffenissen 

voir die gulde des voirscreven cijns van X goit gnoech wael dogende te maken altoes en 

seker gnoech ende van welker geloiften die voirs Henric Bac gebrec ende scade met 

recht geleden heet. 
72 Zie → BP 1178 f 135v 05 di 18-01-1390, overdracht van 14 pond uit 

de cijns van 30 pond. 
73 Zie ← BP 1175 f 067v 06 do 22-06-1368, verkoop van cijns van 4 

pond uit cijns van 40 pond uit deze onderpanden. 
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(dg: solidorum) #librarum# dicte monete quem se solvendum habebat 

hereditarie ex hereditatibus (dg: de) infrascriptis que fuerant 

dicti quondam Johannis Boef sitis in Oerscot scilicet ex pecia 

terre dicta die Hoeve sita iuxta locum dictum die Lerppe item ex 

pecia terre dicta (dg: Boenacker) Boenart Stocke sita iuxta 

hereditatem Ancelmi filii Theoderici Neven et iuxta dictam peciam 

terre dictam die Hoeve item (dg: pecia terre) ex pecia terre dicta 

die Streep sitam in loco dicto in die Cleijne Notel iuxta 

hereditatem (dg: Willelmi) #Henrici# dicti Willems soen et 

Theoderici sui fratris item ex pecia terre dicta die Lijftocht que 

fuerat dicti Henrici Willems soen item ex (dg: pecia) hereditate 

dicta een eeusel die Calverhoffe (dg: nunpa) nuncupata sita infra 

hereditatem liberorum Elizabeth dicte Custers item ex prato dicto 

die Steenrijt sita retro locum dictum der Notelen ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

in censu existentem deponere et promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Zibertus datum supra. {Zie 

ook BP 1176 f 252r 15}. 

 

BP 1176 f 252r 10 vr 04-04-1382. 

Petrus zvw Willelmus gnd Wulner droeg over aan Adam van Mierd, tbv 

Theodericus van Rode snijder, al zijn goederen, gelegen onder Sint-

Oedenrode, en alle cijnzen en pachten, die hij onder Sint-Oedenrode 

beurt. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus of Johannes Andree 

van Broechoven. 

 

Petrus filius quondam Willelmi dicti Wulner omnia et singula sua 

bona tam mobilia quam immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum infra parochiam de Rode sancte Ode (dg: sit) consistentia 

sive sita atque omnes census et pacciones quos et quas ipse infra 

dictam parochiam habet solvendos ut dicebat hereditarie 

supportavit Ade de Mierd ad opus Theoderici de Rode sartoris 

promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Petro vel Johanni Andree de Broechoven. 

 

BP 1176 f 252r 11 vr 04-04-1382. 

Begint het jaar 82. 

 

Incipit annus LXXXII. 

 

BP 1176 f 252r 12 do 10-04-1382. 

Arnoldus gnd Roelofs soen verhuurde aan Henricus zvw Johannes gnd 

Rijkouts soen van Os 1 bunder beemd in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Roemput, tussen Rodolphus Rover van Vladeracken enerzijds en 

Willelmus Loijer anderzijds, voor een periode van 2 jaar, ingaande 

heden. 

 

Arnoldus dictus (dg: d) Roelofs soen unum bonarium prati situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Roemput inter hereditatem 

Rodolphi Rover de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Willelmi 

(dg: Looij) Loijer ex alio ut dicebat locavit Henrico filio 

quondam Johannis dicti Rijkouts soen de Os ab eodem ad spacium 

duorum annorum datum presentem sine medio sequentium possidendum 

promittens warandiam et obligationem deponere dictis duobus annis 

durantibus. Testes Dicbier et Wijel datum quinta post pascha. 

 

BP 1176 f 252r 13 do 10-04-1382. 

Godescalcus, Willelmus, Gerardus en Aleijdis, kvw Willelmus Leijten 

soen van Wabraken, verkochten aan de broers Arnoldus en Johannes, kvw 

Ghisbertus van den Berselaer, de navolgende erfgoederen, gelegen ter 

plaatse gnd Eilde, (1) 5/6 deel, behorend aan hen en aan hun zuster 
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Elizabeth, in een stuk erfgoed, gelegen tussen Ghibo Herinc enerzijds 

en kvw voornoemde Ghisbertus gnd van den Beerselaer anderzijds, (2) 

5/6 deel, aan hen en aan hun zuster Elizabeth behorend, in een stuk 

erfgoed aldaar, beiderzijds tussen voornoemde kvw Ghisbertus van den 

Beerselaer, belast met de grondcijns. Voornoemde Elizabeth zal 

afstand doen. 

 

Godescalcus Willelmus Gerardus (dg: Elizabeth) Aleijdis liberi 

quondam Willelmi Leijten soen de Wabraken cum tutore hereditates 

infrascriptas sitas in loco dicto Eijlde primo videlicet (dg: 

dimid) #quinque sextas partes ad se (dg: spectantes in) ad 

Elizabeth eorum sororem spectantes [in]# pecia hereditatis (dg: ad 

se spectantis) sita inter hereditatem Ghibonis Herinc ex uno et 

inter hereditatem (dg: qu) liberorum quondam Ghisberti dicti (dg: 

Ber) van den Beerselaer ex alio (dg: item item peciam et qui pecia 

hereditatis) item quinque sextas partes ad se spectantes #et ad 

Elizabeth eorum sororem spectantes# in pecia hereditatis sita 

ibidem inter hereditates dictorum liberorum dicti quondam 

Ghisberti van den Beerselaer ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo et Johanni fratribus 

liberis quondam Ghisberti van den Berselaer predicti promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et quod ipsi dictam Elizabeth eorum sororem super dictis 

quinque sex partibus ad opus dictorum emptorum facient renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 252r 14 do 10-04-1382. 

Godescalcus zvw Willelmus gnd Leijten van Wanbraken verkocht aan zijn 

broer Willelmus een stuk land en een stuk beemd ter plaatse gnd 

Eilde, tussen wijlen Ghisbertus van den Berselaer enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Godescalcus filius quondam Willelmi dicti Leijten de Wanbraken 

peciam terre et peciam prati sitas in loco dicto Eilde inter 

hereditatem quondam Ghisberti (dg: dicti) van den Berselaer ex uno 

et inter communem palteam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 252r 15 za 26-04-1382. 

Gheerlacus zv Wellinus Rover ev Katherina dvw Johannes Boef van 

Oesterwijc verkocht aan Godescalcus Roesmont een n-erfcijns van 6 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemde b-erfcijns van 30 pond {BP 1176 f 

252r 09}, reeds belast met een b-erfcijns van 10 pond voornoemd geld. 

 

Gheerlacus filius (dg: quondam) Wellini Rover maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

Boef de Oesterwijc hereditarie vendidit Godescalco Roesmont 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex dicto hereditario censu 

XXXta librarum dicte monete quem etc ut supra per totum et 

obligationem deponere excepto hereditario censu X librarum dicte 

monete dicto emptori exinde prius solvendo et sufficientem facere 

super habita et habenda. Testes Dicbier et Wijel datum (dg: supra) 

sabbato post miam. {Zie ook BP 1176 f 252r 09} 

 

1176 mf7 B 12 f.252v. 

 Sexta post pasce: vrijdag 11-04-1382. 
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BP 1176 f 252v 01 za 26-04-1382. 

Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit aan Walterus 

van den Eijnden, zijn zoon Walterus en dochter Katherina, de 

navolgende erfgoederen74, in Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) 

huis en schuur met ondergrond, misse, tuin, stuk land en 1 bunder 100 

roeden beemd, en daaraan gelegen stukje land gnd een uitvank, gelegen 

tussen de gemene weg enerzijds en Henricus Bloijs anderzijds, (2) een 

tuin aldaar tegenover voornoemd huis en tuin, over de straat, tussen 

voornoemde Henricus Bloijs enerzijds en voornoemde Walterus van den 

Eijnden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 5 oude groten en 6 

mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op voornoemde erfgoederen 

te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Walterus en 

zijn kinderen Walterus en Katherina tot onderpand (2) 4 lopen 

roggeland, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Henricus Bloijs, en 

(3) 1 bunder beemd aldaar, tussen Reijnerus van Kuijc enerzijds en 

kvw Willelmus van Dormalen anderzijds. Vervolgens droeg voornoemde 

Alardus alle privileges en vrijheden die hij heeft in de goederen gnd 

ten Einde, over aan voornoemde Walterus, Walterus en Katherina. 

 

Alardus dictus Wuest filius Goeswini van den Roetelen hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Oerscot ad locum dictum ten 

Hout primo videlicet (dg: d) domum et (dg: ortum et) horreum cum 

suis fundis et fimariis et orto ac pecia terre (dg: sit) atque 

unum bonarium (dg: pra) et centum virgatas prati (dg: si .. .. 

adiacentes sitas inter) atque particulam terre dictam een uijtfanc 

eis adiacentem sitam inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Henrici Bloijs ex alio atque ortum situm ibidem in 

opposito domus et orti predictorum ultra plateam inter hereditatem 

dicti Henrici Bloijs ex uno et inter hereditatem Walteri van den 

Eijnden ex alio ut dicebat (dg: here) ad hereditariam paccionem 

dicto Waltero van den Eijnden Waltero eius filio et Katherine 

filie dicti Walteri van den Eijnde #+# ab eisdem hereditarie 

possidendas pro quinque aude groet et pro sex modiis siliginis 

(dg: dicte) mensure de Oerscot dandis sibi ab alio hereditarie 

purificatione et supra dictas hereditates tradendis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alii cum tutore repromiserunt et ad maiorem securitatem dicti 

Walterus Walterus et Katherina eius liberi cum tutore quatuor 

lopinatas terre siliginee sitas ibidem inter hereditatem dicti 

Henrici Bloijs ex utroque latere coadiacentem atque unum bonarium 

prati situm ibidem inter hereditatem Reijneri de Kuijc ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: quondam) quondam Willelmi de 

Dormalen ex alio ut dicebant ad pignus imposuerunt. 

Quo facto dictus Alardus (dg: totum) omnia privilegia et 

libertates quascumque sibi competentes in bonis (dg: dictis) 

#dictis# ten (dg: Hout) #Eijnde# prout huiusmodi privilegia et 

libertates ad dictum (dg: quon) Goeswinum spectabat et in quibus 

privilegiis et libertatibus dictus Goeswinus dicta bona ten (dg: 

Hout) #Eijnde# possidere consuevit ut dicebat supportavit dictis 

Waltero et Waltero et Katherine promittens ratam servare. Testes 

Dicbier et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 252v 02 za 26-04-1382. 

Voornoemde Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit 

aan Rutgherus zvw Henricus gnd Oem de navolgende erfgoederen in 

Oirschot, ter plaatse gnd ten Hout, (1) een stuk land gnd dat 

Weerlaar, de akker gnd die Grootakker, en een stuk beemd en een stuk 

land gnd die Sweemput, beiderzijds tussen Henricus Bloijs, (2) een 

                         
74 Zie → BP 1177 f 374v 05 do 08-08-1387, verkoop van de helft, 

behorend aan Katherina, van deze goederen. 
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akker gnd dat Nieuweland en een akker gnd die Stertakker, aldaar 

beiderzijds tussen Henricus Bloijs, (3) een beemd gnd die Stertbeemd, 

aldaar tussen Henricus Bloijs enerzijds en Willelmus van Arle 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 8 oude groten en 14 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, op de 

goederen gnd ten Einde. Er is recht van weg. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Rutgherus tot onderpand een huis, tuin, akker en 

beemd, aldaar, tussen kvw Johannes van Houthem enerzijds en Arnoldus 

die Wit anderzijds. Rutgherus zal dit extra onderpand van waarde 

houden voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot {deze 

pacht is als het ware een “rekenpacht”}. 

 

Dictus Alardus hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Oerscot ad locum dictum ten Hout primo videlicet peciam terre 

dictam dat Weerlaer #et agrum dictum die Groetacker# (dg: sitam 

inter hereditatem Henrici Bloijs ex alio latere coadiacentem item) 

et (dg: pec ag) peciam (dg: terre) prati et peciam terre dictam 

die Sweemput sitas inter hereditates Henrici Bloijs ex utroque 

latere coadiacentes item (dg: p) agrum dictum dat Nuwelant et 

agrum dictum die Stertacker (dg: et pratum dictum die Stertbeemt) 

sitos ibidem inter hereditates (dg: W) Henrici Bloijs ex utroque 

latere coadiacentes atque pratum dictum die Stertbeemt situm 

ibidem inter hereditatem Henrici Bloijs ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Arle ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: cens) pactum Rutghero filio quondam Henrici 

dicti Oem pro VIII grossis antiquis et pro (dg: pro) XIIII modiis 

siliginis mensure de (dg: Busco d) Oerscot dandis sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in parochia de Oerscot supra bona 

dicta ten Eijnde tradendis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere (dg: et ....) salvo tamen #unicuique 

sua# (dg: dicto Henrico #Bloijs#) via sibi competente #in 

premissis# (dg: in d inter dictam peciam terre dat Weerlant 

vocatam et inter dictum agrum die Groetacker vocatum) et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Rutgherus domum ortum 

agrum et pratum sitos ibidem inter hereditatem (dg: Jus) liberorum 

quondam Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem (dg: Jo) 

Arnoldi die Wit ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et promisit 

dictus Rutgherus super omnia dictos domum ortum agrum et pratum 

pro solucione hereditarie paccionis trium modiorum siliginis dicte 

mensure sufficientes facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 252v 03 za 26-04-1382. 

Voornoemde Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit 

aan Johannes van Enghelant (1) een stuk land gnd die Meijnne Braak, 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Emondus van Zoelen 

enerzijds en Johannes van Helmont anderzijds, (2) een stuk land gnd 

die Mispelteer, aldaar, tussen Henricus Scoemaker enerzijds en 

Johannes Hake anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns 

van ½ oude groot gaande uit die Mispelteer, en thans voor een 

n-erfcijns van 2½ oude groot en een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot ter plaatse gnd Best te 

betalen. 

 

Dictus Alardus peciam terre dictam die Meijnne Brake sitam in 

parochia de Oerscot ad locum dictum (dg: te) Best inter 

hereditatem Emondi de Zoelen ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: i) de Helmont ex alio item peciam terre dictam die Mispelteer 

(dg: inter) sitam ibidem inter hereditatem Henrici Scoemaker ex 

uno et inter hereditatem Johannis Hake ex alio (dg: item) ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni de Enghelant ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu (dg: trium 
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grossorum antiquorum) dimidii grossi antiqui ex dicta (dg: d) 

pecia terre die Mispelteer vocata prius solvendo dando etc atque 

pro (dg: hereditaria p) hereditario censu duorum et dimidii 

grossorum antiquorum et pro hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) Oerscot dandis sibi ab alio 

hereditarie purificatione et (dg: su) infra parochiam de Oerscot 

#et ad locum dictum Best# (dg: supra bona dicta ten Eijnde) 

tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 252v 04 za 26-04-1382. 

Voornoemde Alardus gnd Wuest zv Goeswinus van den Roetelen gaf uit 

aan Henricus zvw Willelmus van der Cappellen en Theodericus zv 

Theodericus gnd Scoemaker 5 bunder 153½ roeden beemd, in Oirschot, 

ter plaatse gnd ten Hout, tussen Henricus Bloijs enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, strekkend met een eind aan Walterus van den 

Eijnde en met het andere eind aan voornoemde Alardus; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 5½ oude groot en een n-erfpacht 

van 5 mud 4 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best. 

 

Dictus Alardus quinque bonaria et centum et quinquaginta tres et 

dimidiam (dg: unius) virgatas (dg: ter) prati sitas in parochia de 

Oerscot ad locum dictum ten Hout inter hereditatem Henrici Bloijs 

ex uno et inter communem plateam ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Walteri van den Eijnde et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Alardi ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico filio quondam Willelmi van der Cappellen et 

Theoderico filio (dg: quondam) Theoderici dicti Scoe maker ab 

eisdem hereditarie possidendas pro hereditario censu quinque et 

dimidii grosii antiquorum et pro hereditaria paccione quinque 

modiorum et quatuor lopinorum siliginis mensure de Oerscot dandis 

sibi ab aliis hereditarie purificatione et in parochia de Oerscot 

(dg: tra) ad locum dictum Best tradendis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

alter) alii repromiserunt. Testes datum supra. erunt 3 littere. 

 

BP 1176 f 252v 05 za 26-04-1382. 

Henricus van Maren zv Henricus van Hedel ev Aleijdis dvw Gobelinus 

van Ghewanden verkocht aan Bernardus zvw voornoemde Gobelinus de 

helft in 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Groot Wert, 

tussen Paulus gnd Jacobs soen enerzijds en Johannes gnd Pan van Driel 

anderzijds. 

 

Henricus de Maren filius Henrici de Hedel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Gobelini 

de Ghewanden medietatem ad se spectantem in uno iugero terre sito 

in parochia de Maren in loco dicto die Groet Wert inter 

hereditatem Pauli (dg: filii) dicti Jacobs soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Pan de Driel ex alio (dg: ut dicebat 

he) in ea quantitate qua ibidem situm (dg: sunt) est ut dicebat 

hereditarie vendidit Bernardo filio dicti quondam Gobelini 

promittens warandiam (dg: ... de i) tamquam de hereditate ab omni 

aggere Mose et censu libera et obligationem deponere. Testes (dg: 

datum supra) Zibertus et Will datum supra. 

 

BP 1176 f 252v 06 za 26-04-1382. 

Godefridus gnd Peters soen van der Woerd verkocht aan Egho zvw 

Walterus gnd Jans soen van Driel 8 hont land in de dingbank van 

Empel, ter plaatse gnd die Salmstrekel, tussen Albertus zv Arnoldus 
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Lodekens soen enerzijds en kv Margrieta gnd Otten anderzijds. 

 

Godefridus dictus Peters soen van der Woerd octo hont terre sita 

in jurisdictione de Empel in loco dicto die Salmstrekel inter 

hereditatem Alberti (dg: dicti Ar) filii Arnoldi Lodekens soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Mar) liberorum !filii Margriete dicte 

Otten ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Eghoni filio quondam 

Walteri dicti Jans soen de Driel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 252v 07 vr 11-04-1382. 

Theodericus van der Vesten droeg over aan Gerardus van Aa een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Hildakker, in Bakel, 

tussen Hermannus van Eijndhouts enerzijds en Johannes Duijsch 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Kloot, aldaar, tussen Yda van 

den Goer enerzijds en Willelmus van der Rijt anderzijds, (3) een stuk 

land gnd Vorstakker, aldaar, tussen voornoemde Johannes Duijsche 

enerzijds en Johannes gnd Claes soen anderzijds, (4) een stuk land, 

aldaar, tussen Mathias gnd Boems enerzijds en voornoemde Gerardus van 

Aa anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, naast erfgoed behorend aan 

het gasthuis van Helmond, (6) een stuk beemd, ter plaatse gnd 

Schotbeemden, tussen Amelius van den Broeke enerzijds en voornoemde 

Johannes Claes soen anderzijds, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld 

wordt tegen erfgoed van Hermannus van Eijndehouts, (7) een beemd, met 

een eind strekkend aan die Aa en met het andere eind aan de gemeint, 

(8) 10 lopen rogge b-erfpacht, die kv Godefridus gnd Carper moeten 

leveren, (9) 4 pond b-erfcijns die Hubertus Keijmpe moet betalen, 

welke pacht aan hem was verkocht door Henricus Bonfaes zvw Gerardus 

van Eijke. 

 

Theodericus van der Vesten hereditariam paccionem sex modiorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificiatione 

et in Bakel tradendam (dg: ex he) ex pecia terre (dg: sita) dicta 

die Hildecker sita in parochia de Bakel inter hereditatem Hermanni 

de Eijndhouts ex uno et inter hereditatem Johannis Duijsch ex alio 

atque ex pecia terre dicta die Cloet sita ibidem inter hereditatem 

(dg: inter hereditatem) Yde van den Goer ex uno et hereditatem 

Willelmi van der Rijt ex alio item ex pecia terre dicta Vorstacker 

sita ibidem inter hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis Duijsche ex 

uno et hereditatem Johannis dicti Claes soen ex alio item ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Mathie dicti Boems ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Aa ex alio item ex pecia terre sita 

ibidem (dg: inter) #iuxta# hereditatem spectantem ad hospitale de 

Helmont (dg: ex uno) item ex (dg: pecia terre) pecia prati sita in 

loco dicto Scotbeemde inter hereditatem Amelii van den (dg: Broe) 

Broeke ex uno et inter hereditatem dicti Johannis Claes soen ex 

alio et que pecia prati annuatim dividitur erga hereditatem 

Hermanni de Eijndehouts item ex prato tendente cum uno fine ad 

aquam dictam die Aa et cum reliquo fine et cum reliquo fine ad 

communitatem item ex decem lopinis siliginis hereditarie paccionis 

quos liberi Godefridi dicti Carper solvere tenentur item ex 

quatuor libris hereditarii census quas Hubertus Keijmpe solvere 
?tenetur venditam sibi ab Henrico Bonfaes filio quondam Gerardi de 

Eijke ut dicebat hereditarie supportavit dicto Gerardo de Aa 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dicbier et Hees datum sexta post pasce. 

 

1176 mf7 B 13 f.253. 

 Quinta post pasca: donderdag 10-04-1382. 
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 Sexta post pasche: vrijdag 11-04-1382. 

 

BP 1176 f 253r 01 do 10-04-1382. 

Marcelius van der Aa? machtigde zijn natuurlijke zoon Zeelkinus zijn 

cijnzen, renten en tegoeden te manen. 

 

Marcelius van der Aa? dedit potestatem Zeelkino suo filio naturali 

monendi suos census redditus et creditus! etc usque ad 

revocacionem. Testes Dicbier et Wiel datum quinta post pasca. 

 

BP 1176 f 253r 02 do 10-04-1382. 

Zebertus van Meghen verklaarde dat Johannes van Risingen hem betaald 

heeft 40 oude schilden, in afkorting van 80 oude schilden75, aan 

Zibertus beloofd door voornoemde Johannes van Risingen, Johannes Rijc 

en Willelmus Eelkini. 

 

Solvit 2 plack. 

Zebertus de Meghen palam recognovit sibi fore satisfactum per 

Johannem de Risingen #de# XL aude scilde scilicet in 

abbreviationem LXXX aude scilde promissorum dicto Ziberto a dicto 

Johanne de Risingen Johanne Rijc et Willelmo Eelkini in litteris 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253r 03 do 10-04-1382. 

Johannes van Amerssoijen korenkoper et Johannes die Hollander 

beloofden aan Nijcholaus van Stakenborch 20 zwaar gulden hellingen, 

30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Johannes de Amerssoijen emptor bladi et Johannes die Hollander 

promiserunt Nijcholao de Stakenborch XX swaer gulden hellingen seu 

pro quolibet gulden XXX (dg: -I) Hollant placken (dg: pro) ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253r 04 do 10-04-1382. 

Yda dvw Henricus van Bladel vroeg aan Leonius van Erpe, onderschout 

in Den Bosch, om aan haar tot voogd te geven haar man Johannes die 

Vriese zvw Wenemarus gnd Vriese van Hoesden. 

 

Yda filia quondam Henrici de Bladel cum instantia qua decuit 

requisivit a Leonio de Erpe subsculteto in Busco quatenus ipse 

Johannem die Vriese filium quondam Wenemari di[cti] Vriese de 

Hoesden suum maritum legitimum ut ipsa dicebat daret in tutorem et 

mamburnum (dg: .......) et dictus subscultetus etc quod ore 

petebat manu contulit et donavit in tutorem. ?Datum (dg: ... et) 

Dicbier (dg: datum supra) et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 253r 05 do 10-04-1382. 

(dg: Uter hoi inde Groten Weerti). 

 

BP 1176 f 253r 06 do 10-04-1382. 

Destijds had Walterus van Bladel poorter in Den Bosch verkocht en 

verklaarde verkocht te hebben aan zijn medepoorter Walterus van Aerle 

een b-erfcijns van 12 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te betalen, gaande uit goederen van 

voornoemde Walterus van Bladel, gelegen in Bladel, gnd ter Heiden, 

met toebehoren, uitgezonderd landerijen die volgens feodaal recht 

                         
75 Zie → BP 1176 f 289r 04 za 03-01-1383, overdracht van een 

schuldbekentenis van 80 oude schilden. 
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afhangen van een zekere Hicspoer. Ook hadden destijds Johannes van 

Nuwelant en Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant 

ridder beloofd aan voornoemde Walterus van Aerle zvw Colen van Aerle 

elk jaar met Sint-Martinus erfelijk te betalen 12 pond voornoemd 

geld. 

Johannes van Brolijo ev Agnes, dvw Johannes van Steensel wapenkoning 

verwekt bij zijn vrouw Volcwigis dvw voornoemde Walterus van Aerle, 

verkocht thans aan Adam van Mierd een b-erfcijns van 6 pond 17 

schelling 2 penning voornoemd geld, aan voornoemde Johannes van 

Brolijo behorend in beide voornoemde cijnzen van 12 pond voornoemd 

geld, welke cijns van 6 pond 17 schelling 2 penning voornoemd geld 

aan voornoemde wijlen Johannes van Steensel behoorde en die aan 

voornoemde Johannes van Brolijo en zijn vrouw Agnes gekomen was na 

erfdeling na overlijden van voornoemde Johannes van Steensel en zijn 

vrouw Volcwigis. 

 

Notum sit universis quod cum Walterus de Bladel burgensis in 

Buscoducis annuum et hereditarium censum XII librarum grosso 

Turonensi denario monete regis antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris dandum et 

solvendum anno quolibet in festo beati Remigii confessoris et ad 

Buscumducis tradendum et deliberandum de (dg: bonis dicti) bonis 

dicti Walteri de Bladel sitis in Bladel dictis ter Heijden et de 

universis et singulis dictorum bonorum attinentiis tam in humido 

quam in sicco consistentibus exceptis terris a quodam dicto 

Hicspoer jure feodi dependentibus hereditarie vendidisset et se 

vendidisse recognovisset Waltero de (dg: Aerl) Aerle suo 

conburgensi prout in litteris cumque eciam Johannes de Nuwelant et 

Willelmus de Nuwelant filius quondam domini Henrici de Nuwelant 

militis promisissent ut debitores principales indivisi super se et 

bona sua omnia in quibuscumque locis consistentia perpetue et 

hereditarie (dg: Wa) dicto Waltero de Aerle filio quondam Colen de 

Aerle dare et solvere duodecim libras (dg: grosso) dicte monete 

anno quolibet hereditarie in festo beati Martini hyemalis prout in 

aliis litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Johannes de Brolijo maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie quondam Johannis de Steensel regis 

armorum ab eodem quondam Johanne de Steensel et Volcwige sua uxore 

filia quondam dicti Walteri de Aerle pariter genita hereditarium 

censum sex librarum decem et septem solidorum et (dg: ..) duorum 

denariorum dicte monete ad (dg: se) dictum Johannem de (dg: s) 

Brolijo spectantem in dicto censu XII librarum dicte monete et 

#in# dicto censu XII librarum dicte monete et qui census sex 

librarum decem et septem solidorum et duorum denariorum dicte 

monete ad dictum quondam (dg: ..) Johannem de Steensel spectare 

consueverat et qui census sex (dg: .) librarum decem et septem 

(dg: et di) solidorum et duorum denariorum dicte monete dicto 

Johanni de Brolijo et dicte Agneti sue uxori de morte dicti 

quondam Johannis de Steensel et Volcwigis sue uxoris jure 

successione hereditarie est advolutus et sibi mediante (dg: me) 

hereditaria divisione prius habita (dg: inter) et facta inter 

heredes dicti quondam Johannis de Steensel cessit in partem ut 

dicebat hereditarie (dg: supportavit Ade de) vendidit Ade de Mierd 

supportavit cum litteris et aliis et jure #occacione dicti census# 

promittens super omnia warandiam et obligationem #et impeticionem# 

in dicto censu sex librarum (dg: sede) decem et septem solidorum 

et duorum denariorum dicte monete existentem deponere. Testes Os 

et Will datum supra. 
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BP 1176 f 253r 07 do 10-04-1382. 

Ywanus zv Johannes van Brolijo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus filius Johannis de Brolijo (dg: d) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253r 08 do 10-04-1382. 

Willelmus gnd Hake droeg over aan Henricus van den Loeke een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die Johannes zvw Arnoldus gnd Neijsers beloofd had 

met Kerstmis te betalen aan voornoemde Willelmus, gaande uit een stuk 

land in Rosmalen, tussen Heze en Bruggen, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Aleijdis gnd Goetkijnts 

anderzijds. 

 

Willelmus dictus Hake hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco et hereditarium censum XL solidorum monete qu[os] 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti (dg: Neij) Neijsers 

promiserat se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie 

nativitatis Domini ex quadam pecia terre sita in parochia de 

Roesmalen inter Heze et Bruggen inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte 

Goetkijnts ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico van den Loeke cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et 

Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 253r 09 do 10-04-1382. 

Henricus van den Loeke beloofde aan Willelmus Hake voor zijn rekening 

te nemen (1) een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Willelmus met Kerstmis moet leveren aan Wellinus van Beke, 

gaande uit (1a) een stuk land in Rosmalen, tussen Heze en Bruggen, 

ter plaatse gnd Overkolk, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en voornoemde Willelmus Hake anderzijds, (1b) een 

huis, erf en tuin, die waren van voornoemde Willelmus Hake, aldaar, 

(1c) alle andere goederen van voornoemde Willelmus, (2) een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die voornoemde Willelmus 

met Lichtmis moet leveren aan Godefridus Sceijvel, gaande uit een 

stuk land in Rosmalen, tussen Rosmalen en Bruggen, tussen voornoemde 

Willelmus Hake enerzijds en Wellinus van Beke en Johannes gnd Jacobs 

soen anderzijds, (3) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Bartholomeus gnd Meus snijder verworven had van voornoemde Willelmus 

Hake gaande uit een erfgoed in Rosmalen. 

 

Henricus van den Loeke promisit super omnia Willelmo Hake quod 

ipse Henricus hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Buscoducis quam dictus Willelmus solvere tenetur 

annuatim et hereditarie nativitatis Domini #Wellino de Beke# ex 

pecia terre sita in parochia de Roesmalen inter (dg: here) Heze et 

inter Bruggen in loco dicto Overkolke inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi Hake ex alio atque de domo area et orto qui fuerant dicti 

Willelmi Hake sitis ibidem atque ex ceteris bonis omnibus et 

singulis a dicto Willelmo habitis et habendis necnon hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis dicte mensure quam dictus 

Willelmus solvere tenetur annuatim et hereditarie purificatione 

Godefrido Sceijvel ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen 

inter Roesmalen et Bruggen inter hereditatem dicti Willelmi Hake 

ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke et Johannis dicti 

Jacobs soen ex alio insuper hereditarium censum XL solidorum 

monete quem (dg: di) Bartholomeus dictus Meus sartor erga dictum 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

162 

Willelmum Hake acquisiverat solvendum hereditarie ex hereditate 

sita in parochia de Roesmalen ut dicebat annuatim et perpetue 

taliter dabit et persolvet sic quod dicto Willelmo Hake dampna 

exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253r 10 vr 11-04-1382. 

Gerardus van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder gaf uit aan Theodericus 

van der Vesten zvw Theodericus van der Vesten (1) een hoeve, die 

behoord had aan Godefridus van Sceepstal, gnd tot Genen Einde, in 

Bakel, (2) met de helft van een beemd in Bakel, tussen Henricus van 

Beest enerzijds en de gemeint van Rixtel anderzijds, echter voor 

voornoemde Gerardus gereserveerd de andere helft van deze beemd, (3) 

met een beemd gnd Franken Beemd, (4) met cijnzen die op de hoeve 

worden betaald; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 20 

schelling, gaande uit de hoeve, de grondcijns gaande uit de helft van 

de beemd, en thans voor een n-erfpacht van 7½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. 

 

Gerardus de Aa filius quondam domini Gerardi de Aa militis mansum 

quendam qui ad Godefridum de Sceepstal pertinere consuevit nunc ad 

se spectantem dictum communiter tot Ghenen Eijnde situm in 

parochia de Bakel (dg: cum eis att excepto quodam prato dicto V) 

cum medietate prati siti in parochia predicta inter hereditatem 

Henrici de Beest ex uno et (dg: h) inter (dg: communem) 

communitatem de Rixstel ex alio latere cum attinentiis dicti mansi 

salvis tamen dicto Gerardo reliqua medietate dicti prati atque 

quodam prato dicto communiter Vrancken Beemt #cum censibus super 

dictum mansum solvendis# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Theoderico van der Vesten filio quondam Theoderici van 

der Vesten ab eodem pro hereditario censu XX solidorum ex dicto 

manso et pro censu domini fundi de dicta medietate dicti prati 

solvendis dandis et solvendis etc et pro hereditaria paccione 

septem et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont danda et 

solvenda dicto Gerardo purificatione et in Bakel tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes (dg: ...) #Dicbier et# Hees datum sexta 

post pasche. 

 

1176 mf7 C 01 f.253v. 

 Sexta post pasca: vrijdag 11-04-1382. 

 Sabbato post pasche: zaterdag 12-04-1382. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 17-04-1382. 

 

BP 1176 f 253v 01 vr 11-04-1382. 

Johannes Haest, Theodericus van Andel, Henricus van Heijst en 

Johannes Bloijs beloofden aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 49 

oude schilden van Frankrijk of Vlaanderen, een helft te betalen met 

Sint-Jacobus (vr 25-07-1382) en de andere helft met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382). 

 

Johannes Haest Theodericus de Andel Henricus de Heijst et Johannes 

Bloijs promiserunt Johanni filio quondam Godefridi de Erpe (dg: 

Arnoldo Koijt aut eorum alteri) XLIX aude scilde (dg: vel) Francie 

vel Flandrie vel valorem mediatim (dg: Joh) Jacobi et mediatim 

Martini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 253v 02 vr 11-04-1382. 

Rodolphus zvw Petrus Bever ev Elisabeth dvw Rutgerus uter Hellen 

verkocht aan Johannes Bitter 1/9 deel in 1/3 deel van een hoeve in 

Dinther, ter plaatse gnd Boge, tussen Henricus Loppen enerzijds en 

Johannes van Dordrecht anderzijds, en zijn deel in een weg naast 
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voornoemd huis. 

 

Rodolphus filius quondam Petri Bever maritus et tutor legitimus ut 

dicebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Rutgeri uter Hellen 

nonam partem ad se spectantem in tercia parte (dg: bonorum) mansi 

siti in parochia de Dijnther in loco dicto Boghe inter hereditatem 

Henrici Loppen ex uno et hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio 

(dg: ut dicebat) atque totam partem et #et omne# jus sibi 

competentes in vico sito iuxta dictam domum (dg: int) ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Bitter promittens warandiam et 

obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 253v 03 vr 11-04-1382. 

Johannes Proefst van Bucstel, Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

ridder en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan Nijcholaus van Dueren 

300 gulden pieter op Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-03-1383) te 

betalen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel Theodericus Rover filius quondam 

domini Johannis Rover militis et Sijmon de Mijrabello promiserunt 

Nijcholao de Dueren CCC gulden peter ad (dg: car) dominicam qua 

cantatur letare Jherusalem proxime persolvendos. Testes Aggere et 

Wijel datum sexta post pasca. 

 

BP 1176 f 253v 04 vr 11-04-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253v 05 za 12-04-1382. 

Johannes Kuijst zv Arnoldus verklaarde ontvangen te hebben van hr 

Willelmus van Huerne heer van Duffel en van Herlaar 220 oude schilden 

in afkorting van 550 oude schilden, die voornoemde hr Willelmus van 

Huerne, hr Willelmus van Aa, Theodericus zvw hr Johannes Rover, 

Gerardus van Berkel, Johannes van Dordrecht, Johannes zvw Godefridus 

van Erpe en Rutgerus Kort afgelopen Kerstmis (wo 25-12-1381) moesten 

betalen aan voornoemde Johannes Kuijst. 

 

Johannes Kuijst filius Arnoldi palam recognovit (dg: se fore s 

satisf) se recepisse a domino Willelmo de Huerne domino (dg: de 

Peweijs) de Duffel et de Herlaer ducentos et XX aude scilde in 

abbreviationem quingentorum et quinquaginta aude scilde quos 

dictus dominus Willelmus de Huerne dominus Willelmus de Aa 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover Gerardus de 

Berkel Johannes de Dordrecht Johannes filius quondam Godefridi de 

Erpe et Rutgerus Kort dicto Johanni Kuijst in festo nativitatis 

Domini proxime preterito solvere tenebantur ut dicebant. Testes 

Dicbier et Zibertus datum sabbato post pasche. 

 

BP 1176 f 253v 06 za 12-04-1382. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verhuurde aan Hermannus Scut 

zv Willelmus Luwe 6 morgen land gnd des Schoutenen Kamp, in Empel, 

tussen de plaats gnd die Groot Hengine enerzijds en de plaats gnd die 

Klein Hengneng anderzijds, voor een periode van 10 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-1382), elk jaar voor 14 oude 

schilden van Frankrijk of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. De 

huurder zal de sloot, gelegen achter voornoemde 6 morgen, 

onderhouden. Zou voornoemde Johannes voornoemde 6 morgen binnen 

voornoemde 10 jaar verkopen, dan eindigt deze verhuur; van dat jaar 
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zal voornoemde Hermannus een huursom betalen naar rata. 

 

Johannes filius quondam (dg: Theoderici) domini (dg: Theoderici) 

#Gheerlaci Rover# !Rover militis sex jugera terre #dicta des 

Scoutenen Camp# sita in parochia de Empel (dg: in camp in loco) 

inter locum dictum die Groet Hengine ex uno et (dg: H) inter locum 

dictum die Cleijn Hengneng ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Hermanno Scut filio Willelmi Luwe ab eodem ad 

spacium X annorum a festo Petri ad cathedram proxime preterito 

subsequentium anno quolibet pro XIIII aude scilde Francie vel 

valorem dandis dicto Johanni ab alio anno quolibet dictorum X 

annorum festo Martini et pro primo Martini proxime promittens 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

et quod ipse fossatum situm retro dicta sex iugera terre 

conservabit coram spiculatoribus dictis scouwe tali condicione 

quod si dictus Johannes dicta sex iugera terre infra dictos (dg: 

sex) X annos vendiderit extunc dicta locacio exspirabit scilicet 

idem Hermannus pecuniam locacionis eiusdem anni pro rata pecunie 

exsolvet. Testes Sta et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 253v 07 za 12-04-1382. 

Voornoemde Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder gaf uit aan 

Hermannus Scut zv Willelmus Luwe 3 morgen land in Empel, ter plaatse 

gnd die Donk, tussen erfgoed van de heer van Meerwijk enerzijds en 

voornoemde Hermannus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 1 oude schild van Frankrijk of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Dictus Johannes tria jugera terre sita in parochia de Empel in 

loco dicto die Donc inter hereditatem domini de Merewijc ex uno et 

hereditatem Hermanni Scut filii Willelmi Luwe ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum dicto Hermanno ab eodem hereditarie 

possidenda pro hereditario censu (dg: u) unius aude scilde Francie 

vel valorem dando dicto Johanni ab altero Martini ex premissis 

promittens warandiam pro premisis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 253v 08 za 12-04-1382. 

Gerardus Canghieter, Leonius van Erpe en Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollo 100 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1382; 18+31+30+25=104 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Gerardus Canghieter Leonius de Erpe et Sta de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo C aude scilde ad Jacobi proxime pena V. Testes 

Dicbier et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 253v 09 za 12-04-1382. 

Gerardus Bathen soen ev Elisabeth dvw Libertus gnd Librecht snijder 

van Driel deed tbv Nicholaus, Johannes en Mechtildis, kvw voornoemde 

Libertus, afstand van alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Elisabeth. 

 

Gerardus Bathen soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam Liberti dicti Librecht sartoris 

de Driel super omnibus et singulis bonis ipsis de morte (dg: 

dicti) quondam parentum dicte Elisabeth jure successionis 

hereditarie advolutis tam mobilibus quam immobilibus hereditariis 

atque paratis quocumque locorum sitis ut dicebant atque super toto 

jure etc ut dicebant ad opus Nicholai Johannis et Mechtildis 

liberorum dicti quondam Liberti hereditarie renunciavit promittens 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et 

Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 253v 10 za 12-04-1382. 

Elisabeth dv voornoemde Gerardus Bathen soen deed tbv Nicholaus, 

Johannes en Mechtildis, kvw voornoemde Libertus gnd Librecht snijder 

van Driel, afstand van alle goederen, die aan haar vermaakt waren 

door voornoemde Libertus snijder of die anderszins aan haar behoren. 

 

Elisabeth filia (dg: .) dicti Gerardi Bathen soen #cum tutore# 

super omnibus bonis sibi a Liberto sartore legatis aut alias 

quovismodi (dg: .. p) competentibus atque super toto jure ad opus 

Nicholai Johannis et Mechtildis liberorum dicti quondam Liberti 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253v 11 do 17-04-1382. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp, Goeswinus zvw Goeswinus 

Mutsart, Goeswinus zvw Willelmus van Beke en Goeswinus zvw Rutgherus 

van Zeghenworp beloofden aan Johannes zv Truda 50 oude schilden van 

Frankrijk of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp Goeswinus filius 

quondam Goeswini Mutsart et Goeswinus filius quondam (dg: G) 

Willelmi de Beke (dg: promiserunt) et Goeswinus filius quondam 

Rutgheri de Zeghenworp promiserunt Johanni filio Trude L aude 

scilde Francie seu valorem in auro ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Sta et Dicbier datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1176 f 253v 12 do 17-04-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253v 13 do 17-04-1382. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel machtigde Nijcholaus van 

Berze en Ygrammus Pangelart zijn cijnzen, pachten, renten en tegoeden 

te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Rutgherus (dg: filius) de Boemel filius quondam Johannis de Boemel 

dedit (dg: potesta) Nijcholao de Berze et Ygrammo Pangelart et 

eorum alteri potestatem monendi census pacciones redditus et 

credita dicti Rutgheri et bona sua regendi usque ad revocacionem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 253v 14 do 17-04-1382. 

Sophija dvw Johannes gnd Loeken wv Gerardus van den Ham en haar 

kinderen Johannes en Katherina verkochten aan hr Henricus van Best 

priester, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Johannes, een lijfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin van voornoemde wijlen Johannes 

Loeken, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen Lambertus van 

Enghelant enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 3 bunder 

broekland, in Eirde, tussen Henricus Weijgherganc enerzijds en Petrus 

van der Hautart anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. 

Metta en Egidius, minderjarige kv voornoemde Sophija en Johannes 

Loeken, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, hiermee instemmen. De 
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langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Sophija filia quondam Johannis dicti Loeken relicta quondam 

Gerardi van den Ham Johannes et Katherina eius liberi cum tutore 

legitime vendiderunt domino Henrico de Best presbitro ad opus sui 

et ad opus (dg: fi) Johannis filii naturalis dicti domini Henrici 

seu ad opus alterius eorundem vitalem pensionem unius (dg: modii) 

#et dimidii modiorum# siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum domini Henrici et Johannis sui filii 

naturalis (dg: dicti) seu alterius eorundem diutius viventis et 

non ultra purificatione et in Busco tradendam ex domo et orto cum 

suis attinentiis (dg: sitis in p) dicti quondam Johannis (dg: de) 

Loeken sitis in parochia de Berlikem ad locum dictum (dg: Mid) 

Middelrode inter hereditatem (dg: he) Lamberti de Enghelant ex uno 

et inter communem plateam ex alio atque ex tribus bonariis paludis 

sitis in Eirde inter hereditatem Henrici Weijgherganc ex uno et 

inter hereditatem Petri van der Hautart ex alio ut dicebant 

promittentes cum tutore #super habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis etc sufficientem facere et quod ipsi Mettam 

et Egidium liberos dictorum Sophije et Johannis (dg: dicti) Loeken 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint dicte vendicioni facient 

consentire et dictis domino Henrico et Johanni eius filio naturali 

iuxta modum predictum facient promittere et firmare et alter eorum 

diutius vivens dictam pensionem integraliter ad eius vitam 

possidebit et cum ambo mortui fuerint erunt quiti. Testes Sta et 

Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 253v 15 do 17-04-1382. 

Arnoldus Stamelart van Spanct maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen, gedaan door voornoemde verkopers. 

 

+. 

Arnoldus Sta de Spanct omnes vendiciones et alienaciones per 

dictos venditores factas calumpniavit. 

 

1176 mf7 C 02 f.254. 

 anno LXXXII mensis aprilis die XVII: donderdag 17-04-1382. 

 

BP 1176 f 254r 01 do 17-04-1382. 

Arnoldus zvw Gerardus van Broechoven verkocht aan Walterus Bac zvw 

Johannes van Broechoven een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1½ lopen 

roggeland, in Tilburg, tussen kvw voornoemde Gerardus van Broechoven 

enerzijds en kvw Willelmus gnd van den Gheijne anderzijds. 

 

X. Solvit XII solidos. 

Arnoldus filius quondam Gerardi de Broechoven hereditarie vendidit 

Waltero Bac filio quondam Johannis de Broechoven hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex una et (dg: 

dimidia) dimidia lopinata terre siliginee sitis in parochia de 

Tilborch inter hereditatem liberorum dicti quondam Gerardi de 

Broechoven ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

dicti van den Gheijne ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Sta et 

Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 02 do 17-04-1382. 

Albertus gnd Abe van den Placke zvw Jacobus van den Placke verkocht 

aan Johannes Screijnmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, een 
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helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande 

uit (1) een huis en tuin in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die 

Plakke, tussen Henricus van Zulikem enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een kamp gnd die Weikamp, ongeveer 2 bunder groot, in 

Gestel bij Herlaer, tussen Johannes gnd Gerijts soen enerzijds en 

Willelmus die Cepper? anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 

2 zester rogge. 

 

Albertus dictus Abe van den Placke filius quondam Jacobi van den 

Placke hereditarie vendidit Johanni Screijnmaker hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini et (dg: primo termino nativitatis Johannis 

#proxime# et in Busco tradendam) ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum die Placke inter hereditatem Henrici de Zulikem ex uno et 

inter communitatem ex alio atque ex quodam campo dicto die 

Weijcamp duo bonaria terre vel circiter continente sito in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis dicti Gerijts soen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi die Cepper? ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis exinde prius 

solvenda et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 03 do 17-04-1382. 

Albertus zv Johannes gnd Bathen soen van Nijsterle verkocht aan 

Wijnricus van Venloen snijder, tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw 

Johannes gnd Wolf, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp met gebouwen, 

in Nistelrode, tussen Theodericus gnd Splijtaf enerzijds en Gerardus 

gnd Bathen soen anderzijds, reeds belast met 3 penning cijns. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht 

 

Albertus filius Johannis dicti Bathen #soen# de Nijsterle legitime 

vendidit Wijnrico de Venloen sartori ad opus sui et ad opus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis dicti Wolf vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum Wijnrici et Katherine seu alterius 

eorundem diutius viventis et non ultra nativitatis (dg: Domini) 

Domini et in Busco tradendam ex quodam campo terre cum edificiis 

et (dg: att) attinentiis sitis in parochia de Nijsterle inter 

hereditatem (dg: Johannis) Theoderici dicti Splijtaf ex uno et 

inter hereditatem Gerardi dicti Bathen soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

tribus denariis census exinde prius solvendis et sufficientem 

facere et alter #eorum# diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 04 do 17-04-1382. 

Johannes gnd Sijmons soen van Hezewijc verkocht aan Johannes zvw 

Henricus gnd van Kaethoven een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 10 lopen 

roggeland, in Hees, ter plaatse gnd Vinkel, tussen voornoemde 

Johannes zvw Henricus van Kaethoven enerzijds en Willelmus gnd Zelen 

soen van Eirde anderzijds, (2) 4 lopen roggeland in Heeswijk, ter 

plaatse gnd Vinkel, tussen voornoemde Willelmus Zelen soen enerzijds 

en Heijlwigis dv Johannes gnd Ridder Vos soen anderzijds, (3) een 

huis en tuin ter plaatse gnd Vinkel, rondom tussen de gemeint, reeds 

belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge en 4 penningen cijns. 

 

Johannes dicti! Sijmons soen de Hezewijc hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Henrici dicti de Kaethoven hereditariam 
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paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex decem lopinatis 

terre siliginee #dicti venditoris# sitis in parochia de Hees ad 

locum dictum Vinckel inter hereditatem dicti Johannis filii 

quondam Henrici (dg: K) de Kaethoven ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti Zelen soen de Eirde ex alio atque ex quatuor 

lopinatis terre siliginee dicti venditoris sitis in (dg: dictis) 

parochia de Hezewijc in dicto loco Vinckel vocato inter 

hereditatem Willelmi Zelen soen predicti ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis filie Johannis dicti Ridder Vos soen ex 

alio item ex domo et orto cum suis attinentiis sitis in dicto loco 

Vinckel vocato inter (dg: H) communitatem circumquaque 

coadiacentem ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione dimidii modii siliginis et 

quatuor denariis census exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 05 do 17-04-1382. 

Godefridus Sceijnckel gaf uit aan Johannes gnd van Vucht zvw Henricus 

gnd Goeskens de helft in een halve hofstad in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, tussen Willelmus Mijnnemere enerzijds en voornoemde 

Godefridus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de onraad en thans 

voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen. De sloot, gelegen tussen voornoemde hofstad en voornoemde 

helft van voornoemde Godefridus, zal voor de helft van voornoemde 

Godefridus zijn en voor de andere helft van voornoemde Johannes van 

Vucht. 

 

Godefridus (dg: Sceijcke) Sceijnckel medietatem ad se spectantem 

in dimidio domistadio sito in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Onrode inter hereditatem Willelmi Mijnnemere #ex uno# et 

(verbeterd uit: ex) #inter# hereditatem dicti Godefridi ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto de Vucht filio 

quondam Henrici dicti Goeskens ab eodem Johanne hereditarie 

possidendum ex oneribus dictis onraet annuatim exinde prius de 

jure solvendis dandis etc atque pro hereditario censu XXX 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: nativitatis 

Johannis) Martini ex dicta medietate promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione annexa quod fossatum situm inter dictum domistadium et 

inter dictam hereditatem dicti Godefridi erit mediatim dicti 

Godefridi et mediatim dicti Johannis de Vucht. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 06 do 17-04-1382. 

Johannes gnd Mol zvw Ghibo gnd Scijenkel gaf uit aan Johannes van 

Vucht zvw Henricus Goeskens de helft, die aan hem en aan zijn broer 

Ghibo behoort, in voornoemde hofstad; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad en thans voor een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-

Martinus aan voornoemde Johannes te betalen. 

 

Johannes dictus Mol filius quondam Ghibonis dicti Scijenkel 

medietatem ad se et ad Ghibonem eius fratrem spectantem in dicto 

domistadio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de 

Vucht filio quondam Henrici Goeskens (dg: promittens) ab eodem etc 

pro oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu XXX solidorum monete dando dicto Johanni ab alio 

hereditarie Martini promittens warandiam et aliam (dg: de) 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 07 do 17-04-1382. 

Albertus zvw Henricus van Kessel en Willelmus zvw Henricus van 
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Broechoeven ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus van Kessel 

verkochten aan Henricus gnd Keijser, Ghibo Buc van Wilshusen en 

Arnoldus Screijnmaker zvw Johannes van den Eijnde ongeveer 2¼ morgen 

land van voornoemde wijlen Henricus, in Nuland, achter Nuland, naast 

de gemene dijk die loopt van de villa van Nuland naar de plaats gnd 

Hoeven enerzijds en Willelmus Kepken anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen Gheerlacus Cnode en met het andere eind aan 

erfgoed gnd die Scheinkel, van welke 2¼ morgen Mechtildis wv 

voornoemde Henricus van Kessel haar vruchtgebruik had afgestaan, 

belast met 9 penning gemeen paijment aan de kerk van Nuland, en met 

de zegedijk en waterlaten. Drie brieven. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel et Willelmus filius 

quondam Henrici de Broechoeven maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici de 

Kessel duo iugera terre et quartam partem unius iugeris terre vel 

circiter dicti quondam Henrici sitas in parochia de Nuwelant retro 

Nuwelant iuxta communem aggerem tendentem a villa de Nuwelant 

versus locum dictum Hoeven ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Kepken ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem quondam 

Gheerlaci Cnode et cum reliquo fine ad hereditatem dictam die 

Sceijnckel in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictum 

quondam Henricum de Kessel spectare consueverunt ut dicebant (dg: 

hereditarie ve et que dictis Alberto et Elizabeth #suo sorori# de 

morte dicti quondam Henrici #de Kessel# successione advoluta et) 

de quibus Mechtildis relicta dicti quondam Henrici de Kessel suum 

usufructum quem habuit in premissis dictis Alberto et Willelmo 

supportaverat et ratam servare promiserat ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico dicto Keijser #Ghiboni Buc de Wilshusen et 

Arnoldo Screijnmaker filio quondam Johannis van den Eijnde# 

promittentes (dg: super h) indivisi super habita et habenda 

warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere exceptis novem 

denariis communis pagamenti ecclesie de Nuwelant exinde solvendis 

et zeghedijc et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. 

Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1176 f 254r 08 do 17-04-1382. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 09 do 17-04-1382. 

Ludekinus van Broeghel ev Belija dvw Henricus van Casteren snijder 

droeg over aan Petrus zvw Goeswinus Grieten soen, tbv Volcwigis dvw 

Adam van Ghestel mv voornoemde Petrus, een stukje land gnd die Kloot, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die Vloetakker, tussen Arnoldus 

zvw Johannes zv Walterus gnd van Rode enerzijds en Jacobus Tijt 

anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus van Casteren verkocht door 

voornoemde Arnoldus zvw Johannes zv Walterus van Rode, welk stukje 

land aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Henricus. 

 

Ludekinus de Broeghel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Belije sue uxoris filie quondam Henrici de Casteren (dg: Ca) 

sartoris quandam particulam terre dictam communiter die Cloet 

sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Vloetacker 

inter hereditatem Arnoldi filii quondam Johannis filii Walteri 

dicti de Rode ex uno et inter hereditatem Jacobi Tijt ex alio cum 

attinentiis dicte particule terre singulis et universis venditam 

dicto quondam Henrico de Casteren (dg: ab Arnoldo ad) a dicto 

Arnoldo filio quondam Johannis filii Walteri de Rode prout in 
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litteris et que particula terre cum suis #attinentiis# sibi et 

dicte sue uxori de morte dicti quondam Henrici successione est 

advoluta hereditarie supportavit Petro filio quondam Goeswini 

Grieten soen ad opus Volcwigis filii quondam Ade de Ghestel matris 

eiusdem Petri cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 10 do 17-04-1382. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes gnd Vouwer van Kessel verkocht aan 

Johannes van Doerne snijder, tbv hem en zijn vrouw Katherina ndvw hr 

Gerardus van Aa ridder, een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 morgen land in 

Kessel, in een hoeve gnd Arts Hoeve van Kessel. Verkoper en zijn 

broer Ludovicus beloofden lasten af te handelen. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis dicti Vouwer de Kessel 

legitime vendidit Johanni de Doerne sartori ad opus sui et ad opus 

Katherine sue uxoris filie naturalis quondam domini Gerardi de Aa 

militis vitalem pensionem (dg: vi) trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Johannis de Doerne et Katherine sue uxoris seu alterius eorum 

diutius viventis et non ultra pasce et in Busco tradendam ex 

tribus iugeribus terre #dicti venditoris# sitis in parochia de 

Kessel in quodam manso dicto Arts Hoeve van Kessel (dg: inter 

hereditatem) ut dicebat promittens et cum eodem Ludovicus eius 

frater (dg: w) indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et alterius eorum 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 11 do 17-04-1382. 

De eerste zal Ludovicus schadeloos houden. 

 

Primus servabit Ludovicum indempnem servare super habita et 

habenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254r 12 do 17-04-1382. 

En hij kan terugkopen met Pasen over twee jaar (zo 02-04-1385), of 

binnen 15 dagen ervoor of erna, met 3 mud rogge, Bossche maat, met 33 

Brabantse dobbel of de waarde en met de pacht van dat Paasfeest. En 

met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot en Johannes van Zidewijnden. 

 

A. 

Et poterit redimere a festo pasce proxime futuro ultra duos annos 

vel per quindenam sine medio precedentem vel per quindenam sine 

medio sequentem cum tribus modiis sliginis dicte mensure !mensure 

de Busco et cum XXXIII Brabant dobbel vel valore semel dandis et 

cum paccione in huiusmodi festo pasce proveniendis ut in forma et 

cum arrestadiis ut in forma. Actum in camera presentibus Johanne 

de Globo et Johanne de Zidewijnden testibus anno LXXXII mensis 

aprilis die XVII hora vesperarum. 

 

1176 mf7 C 03 f.254v. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 17-04-1382. 

 

BP 1176 f 254v 01 do 17-04-1382. 

Willelmus van Mulsen beloofde aan Gerisius van Os 11½ Hollandse 

dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 
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Willelmus de Mulsen promisit Gerisio de Os XI et dimidium Hollant 

dobbel ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Sta et Wijel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 254v 02 do 17-04-1382. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser beloofde aan zijn broer Johannes 

Bresser 14 oude schilden na maning te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel die Bressel! promisit Johanni Bresser eius 

fratri XIIII aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 254v 03 do 17-04-1382. 

Joseph zvw Baudewinus van den Molengreve van Buxstel verkocht aan 

Arnoldus gnd Danels soen van Onrode een stuk land in Boxtel, ter 

plaatse gnd Lutterliemde, tussen kvw Gerardus gnd Heijlkens soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met ½ oude groot. 

 

Solvit XIJ solidos. 

Joseph filius quondam Baudewini van den Molengreve de Buxstel 

peciam terre sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lutterlijemde inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti 

Heijlkens soen ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Jo) Arnoldo dicto Danels soen de Onrode 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto dimidio 

grosso antiquo exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 04 do 17-04-1382. 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker en Arnoldus Quap beloofden aan 

Egidius zv Henricus Moelner van Herlaer 31 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems pistoris et Arnoldus Quap 

promiserunt Egidio filio Henrici Moelner de Herlaer XXXI aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 254v 05 do 17-04-1382. 

(dg: De eerste zal Arnoldus Quap schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit Arnoldum Quap indempnem testes datum supra). 

 

BP 1176 f 254v 06 do 17-04-1382. 

Henricus zvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan Theodericus Berwout 

een b-erfcijns van 7 pond geld, in Den Bosch te betalen, een helft 

met Kerstmis en de andere met Sint-Jan, gaande uit goederen van 

Henricus van de Dijk zvw Enghelbertus gnd Luding van de Dijk, die 

eertijds waren van Henricus van de Dijk grootvader van laatstgenoemde 

Henricus, gelegen in Gunterslaar, in Oirschot, welke cijns voornoemde 

wijlen Rodolphus van Zulikem gekocht had van voornoemde Henricus van 

de Dijk zvw Engbertus gnd Luding van de Dijk, en welke cijns na 

erfdeling aan verkoper was gekomen. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi de Zulikem hereditarium censum 

septem librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et in Busco tradendum de bonis Henrici de Aggere 

filii quondam Enghelberti dicti Luding de Aggere que quondam 

fuerant Henrici de Aggere avi (dg: dicti) iamdicti Henrici sitis 

in Gunterslaer in parochia de Oerscot et de attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam 

in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis quem censum 
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(verbeterd uit: census) dictus quondam Rodolphus de Zulikem erga 

dictum Henricum de Aggere filium quondam Engberti dicti Luding de 

Aggere emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie 

vendidit Henrico Berwout supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam) et qui census sibi de morte quondam parentum 

successione advolutus et sibi mediante divisione prius habita 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico Berwout supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Rodolphi et quorumcumque heredum 

dicti quondam Rodolphi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 07 do 17-04-1382. 

Johannes van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vucht prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 08 do 17-04-1382. 

Voornoemde Henricus zvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan 

Theodericus Berwout een b-erfcijns van 7 pond geld, in Den Bosch te 

betalen, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit voornoemde goederen van Henricus van de Dijk, welke cijns 

Bartholomeus zv Theodericus gekocht had van voornoemde Henricus van 

de Dijk zvw Enghelbertus gnd Ludingh van de Dijk, en welke cijns aan 

hem gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn voornoemde 

grootvader Bartholomeus. 

 

Dictus Henricus venditor hereditarium censum septem librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

et in Busco tradendam de dictis bonis Henrici de Aggere ut 

?immediate quem censum (dg: septem librarum) Bartholomeus filius 

Theoderici erga dictum Henricum de Aggere filium quondam 

Enghelberti dicti Ludingh de Aggere emendo acquisiverat prout in 

litteris et qui census (dg: pr) sibi de morte dicti quondam 

Bartholomei sui avi successione est advoluta atque sibi (dg: de) 

mediante divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc (dg: 

debitores) coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie 

vendidit Theoderico Berwout supportavit cum litteris et jure 

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

impeticionem ex parte antedicti quondam Bartholomei et 

quorumcumque heredum dicti quondam Bartholomei deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 09 do 17-04-1382. 

Johannes van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 10 do 17-04-1382. 

Theodericus gnd die Crumme van Straten en Theodericus van den Hoevel 

zv Cristianus beloofden aan Reijmboldus van Gheffen 29½ oude schild 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Theodericus dictus die Crumme de Straten et Theodericus van den 

Hoevel filius Cristiani promiserunt Reijmboldo de Gheffen (dg: 

XXX) XXIX et dimidium aude scilde ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes (dg: datum supra) Sta et Wiel datum quinta 

post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 254v 11 do 17-04-1382. 

Ghibo Keijot en Laurencius van Vaelbeke verklaarden een erfdeling te 
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hebben gemaakt van een kamp, 8 bunder groot, in Eilde, tussen wijlen 

hr Godefridus van Os ridder enerzijds en wijlen Rutgherus van 

Zeghenworpe anderzijds. Ghibo kreeg de helft naast voornoemde hr 

Godefridus van Os. 

 

Ghibo Keijot et Laurencius de Vaelbeke palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo (dg: –r) fecisse de quodam campo ad 

ipsos spectante octo bonaria terre continente sito in Eilde inter 

hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem quondam Rutgheri de Zeghenworpe ex alio ut dicebant 

mediante qua divisione una medietas dicti campi que medietas sita 

est contigue iuxta (dg: here) dictam hereditatem dicti domini 

Godefridi de Os ut dicebant dicto Ghiboni cessit in partem ut 

alter recognovit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 12 do 17-04-1382. 

Laurencius kreeg de helft naast voornoemde wijlen Rutgherus. 

 

Solvit. (dg: scabini noluerunt) Scabini noluerunt. 

Et mediante qua divisione medietas dicti campi que medietas sita 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Rutgheri ut 

dicebant dicto Laurencio cessit in partem ut alter recognovit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 13 do 17-04-1382. 

Willelmus van Lille smid verklaarde dat uitsluitend Mathijas van 

Huculem hem 10 oude schilden heeft betaald, in afkorting van 68 oude 

schilden, aan voornoemde Willelmus beloofd76 door voornoemde Mathias, 

Godefridus Buckinc van Oesterwijc en Johannes gnd Ef van Oesterwijc. 

 

Solvit 2 plack. 

Willelmus de Lille faber palam recognovit quod Mathijas de Huculem 

solus persolvit dicto Willelmo X aude scilde in abbreviationem 

sexaginta octo denariorum aureorum antiquorum communiter scilde 

vocatorum promissorum dicto Willelmo a dicto Mathia Godefrido 

Buckinc de Oesterwijc et Johanne dicto Ef de Oesterwijc in 

litteris scabinorum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 14 do 17-04-1382. 

Leonius van Risinghen droeg over aan Johannes zv Arnoldus Stamelart 

van de Kelder een beemd in Sint-Oedenrode, naast de hoeve van wijlen 

hr Arnoldus Vrient dekaan van Sint-Oedenrode, op het water gnd Dommel 

enerzijds en voornoemde wijlen hr Arnoldus Vrient anderzijds, 

strekkend naast een gemene weg, welke beemd Johannes van Risingen vv 

voornoemde Leonius verworven had van Rutgherus van Erpe. 

 

Leonius de Risinghen (dg: peciam) pratum situm in parochia de Rode 

sancte Ode iuxta mansionem quondam domini Arnoldi Vrient decani 

Rodensis supra aquam dictam Dommellen #ex uno et# inter 

hereditatem dicti quondam domini Arnoldi Vrient ex !uno (dg: et 

inter hereditatem) tendens iuxta communem plateam quod pratum (dg: 

dictus) Johannes de Risingen pater dicti Leonii erga (dg: Le) 

Rutgherum de Erpe acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio Arnoldi Stamelart de Penu promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 15 do 17-04-1382. 

Henricus zv Henricus gnd die Langhe van Helmont verkocht aan zijn 

                         
76 Zie ← BP 1176 f 229r 02 do 21-11-1381, belofte de 68 schilden te 

betalen op 25-07-1382. 
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voornoemde vader Henricus die Lange een n-erfcijns van 20 pond geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een stuk land in Gestel bij 

Herlaer, tussen Johannes van den Kamp enerzijds en de hoeve van 

Johannes Groet, met een steeg ertussen, anderzijds, (2) alle 

erfgoederen van voornoemde verkoper, gelegen onder Gestel bij 

Herlaer, reeds belast met cijnzen. De brief overhandigen aan de 

verkoper of de koper. 

 

Solvit 3 plack. 

Henricus filius Henrici dicti die Langhe #de Helmont# hereditarie 

vendidit dicto Henrico die Lange suo patri hereditarium censum XXti 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quadam 

(dg: agro) #pecia# terre sito in parochia de Ghestel prope Herlaer 

(dg: ad) inter hereditatem Johannis van den Kamp ex uno et inter 

(dg: h) mansum Johannis Groet quadam stega interiacente ex alio ut 

dicebat (dg: promittens) atque ex omnibus hereditatibus dicti 

venditoris quocumque locorum infra dictam parochia sitis ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto venditori vel dicto 

emptori. 

 

BP 1176 f 254v 16 do 17-04-1382. 

Henricus van Hoemen zvw Gerardus van Hoemen verkocht aan Theodericus 

zv Egidius snijder van Berze (1) een stuk land in Megen, ter plaatse 

gnd in Grieten Aikens Hof, tussen Johannes gnd Blussen soen enerzijds 

en Henricus van Hemert anderzijds, (2) een tuin gnd Ubels Hof, in 

Megen, tussen kvw Rodolphus van Leeuwen enerzijds en Otto van 

Balveren anderzijds, (3) een stuk land gnd die Sceele, in Megen, 

tussen Willelmus gnd die Koc enerzijds en Otto van Woerde anderzijds, 

belast met de onraad. 

 

Henricus de H[oe]men filius quondam Gerardi de Hoemen peciam terre 

sitam in parochia de Megen in loco dicto in Grieten Aijkens Hof 

(dg: inter) inter hereditatem Johannis dicti Blussen soen ex uno 

et inter hereditatem Henrici de Hemert ex alio item ortum (dg: 

sit) dictum Ubels Hof situm in dicta parochia inter hereditatem 

(dg: quondam) liberorum quondam Rodolphi de Leeuwen ex uno et 

inter hereditatem Ottonis de Balveren ex alio item peciam terre 

dictam die Sceele sitam in dicta parochia inter hereditatem 

Willelmi dicti die Koc ex uno et inter Ottonis de Woerde ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio Egidii sartoris 

de Berze promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde solvendis [et] ad premissa de jure 

spectantibus ut dicebat. Testes Sta et Os datum supra. 

 

BP 1176 f 254v 17 vr 18-04-1382. 

Agnes wv Goeswinus van den Steen verpachtte aan Henricus Bije Wouters 

soen een hoeve van voornoemde wijlen Goeswinus, in Drunen, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382), 

per jaar voor 8 mud 2 zester rogge, Bossche maat, en 2 steen vlas, 

bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Henricus 

zal de hoeve in het 7e jaar te pachters recht bezitten. Henricus zal 

geen turf op de hoeve uitgraven. Henricus zal de gebouwen van de 

goederen te pachters recht onderhouden van dak en wanden. Alle 

beesten en varend goed op voornoemde hoeve {255r} zullen voor de 

helft van Agnes zijn en voor de andere helft van Henricus. Henricus 

zal de beesten en het varend goed voederen zonder kosten voor Agnes. 

Voornoemde Agnes, haar dochter Johanna en Hubertus Steenwech szv 

voornoemde Agnes beloofden lasten af te handelen. De pachter en met 

hem zijn vader Walterus Bije, Arnoldus zv voornoemde Walterus en 
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Gerardus zvw Conrardus Writer beloofden de afspraken na te komen. 

 

Solvit extraneus. 

Agnes relicta quondam Goeswini van den Steen (dg: Johanna eius 

filia et Hubertus f) mansum dicti quondam Goeswini situm in 

parochia de Druenen cum suis attinentiis ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Henrico Bije Wouters soen ab eodem ad spacium sex 

annorum post festum penthecostes proxime deinceps sine medio 

sequentium anno quolibnet dictorum sex annorum pro octo modiis 

(dg: s) et duobus sextariis siliginis mensure de Busco et duobus 

steen lini paratis ad scalcrum dictum hekel dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum sex annorum purificatione et primo termino 

a purificatione proxime ultra annum #et in Busco tradendis# 

additis condicionibus sequentibus primo videlicet quod quod dictus 

Henricus dictum mansum cum suis attinentiis septimo anno scilicet 

anno dictos annos sine medio sequente ad jus coloni possidebit 

item quod (dg: q) dictus Henricus non effodiet supra dictum mansum 

cum suis attinentiis aliquos cespites dictis septem annis 

durantibus item quod dictus Henricus edificia dictorum bonorum 

dictis septem annis in bona disposicione de tecto et parietibus ad 

jus coloni (dg: pe) tenebit item quod omnes bestie et bona 

pecoralia que erunt supra dictum mansum cum 

 

1176 mf7 C 04 f.255. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 18-04-1382. 

 

BP 1176 f 255r 01 vr 18-04-1382. 

suis attinentiis dictis septem annis erunt mediatim dicte Agnetis 

et mediatim dicti Henrici dictusque Henricus huiusmodi bestias et 

bona pecoralia tenebit et emittet sine expensis dicte Agnetis et 

sub istis condicionibus promisit dicta (verbeterd uit: dictus) 

Agnes et cum ea Johanna eius filia et Hubertus Steenwech gener 

dicte Agnetis indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere dictis annis durantibus et alter et 

cum eo Walterus Bije eius pater et Arnoldus (dg: frater e) filius 

eiusdem Walteri (dg: indivisi super omnia) et Gerardus filius 

quondam Conrardi Writer indivisi super omnia. Testes Dicbier et 

Wijel datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 255r 02 vr 18-04-1382. 

Voornoemde drie beloofden Gerardus zv Conrardus Writer schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dicti 3 promiserunt Gerardum filium Conrardi Writer indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 03 vr 18-04-1382. 

Johannes gnd Buelen deed tbv Henricus van Baex afstand van de 

goederen gnd het Goed aan die Heide, in Uden, zoals kvw Theodericus 

gnd Sporbossche die goederen als hoevenaars bezitten. Henricus bv 

voornoemde Johannes, alle kv laatstgenoemde Henricus, Metta sv 

voornoemde Johannes, alle kv voornoemde Metta, Hilla sv voornoemde 

Johannes, alle kv voornoemde Hilla, Jacobus bv voornoemde Johannes, 

alle kv voornoemde Jacobus, Nijcholaus bv voornoemde Johannes en alle 

kv voornoemde Nijcholaus zullen afstand doen. 

 

Johannes dictus Buelen super bonis dictis tGoit aen die Heijden 

sitis in parochia de Uden cum suis attinentiis singulis et 

universis quocumque locorum (dg: consistentibus sive sitis) tam 

infra dictam parochiam quam extra eandem parochiam predictam 
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consistentibus sive sitis prout liberi quondam (dg: Joh) 

Theoderici dicti Sporbossche huiusmodi bona cum suis attinentiis 

ad presens tamquam coloni possident et colent ut dicebat atque 

super jure ad opus Henrici de Baex renunciavit promittens super 

omnia ratam servare et promisit insuper super omnia quod ipse 

Henricum fratrem dicti Johannis et omnes liberos dicti (dg: 

Johannis) #Henrici# atque Mettam sororem dicti Johannis et omnes 

liberos eiusdem Mette atque Hillam sororem dicti Johannis et omnes 

liberos (dg: dicti J) eiusdem Hille atque Jacobum fratrem dicti 

Johannis et omnes liberos eiusdem Jacobi necnon Nijcholaum fratrem 

dicti Johannis et omnes liberos dicti Nijcholai super dictis bonis 

cum suis attinentiis predictis et jure ad opus dicti Henrici de 

Baex hereditarie faciet renunciare. Testes Os #et# Dicbier datum 

supra. 

 

BP 1176 f 255r 04 vr 18-04-1382. 

Henricus gnd Dircs soen van Herende en zijn broer Ancelmus deden tbv 

Henricus van Baex afstand van voornoemde goederen. Hun zuster 

Katherina, Johannes Heijnen soen ev voornoemde Katherina en alle kv 

voornoemde Katherina zullen afstand doen. 

 

Henricus dictus Dircs soen de Herende Ancelmus eius frater super 

dictis bonis cum suis attinentiis predictis et jure ad opus dicti 

Henrici de Baex renunciaverunt promittentes super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt 

insuper dicti Henricus Dircs soen et Ancelmus fratres (dg: qu) 

#indivisi# super omnia quod ipsi Katherinam sororem eorum fratrum 

(dg: super d co) et Johannem Heijnen soen (dg: eius) maritum 

eiusdem Katherine et omnes liberos eiusdem Katherine super dictis 

bonis #et attinentiis# et jure ad opus dicti Henrici de Baex 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 05 vr 18-04-1382. 

Johannes zvw Johannes gnd Pauewe deed tbv voornoemde Henricus van 

Baex afstand van voornoemde goederen. Metta mv eerstgenoemde Johannes 

en alle kv voornoemde Metta zullen afstand doen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Pauewe super dictis bonis 

#cum suis attinentiis# et jure ad opus dicti Henrici de Baex 

renunciavit promittens ratam servare et quod ipse Mettam matrem 

primodicti Johannis et omnes liberos dicte Mette super dictis 

bonis #et attinentiis# et jure ad opus dicti Henrici de Baex (dg: 

renu) faciet renunciare effestucando. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 06 vr 18-04-1382. 

Johannes gnd Claes soen van der Lijnden deed tbv voornoemde Henricus 

van Baex afstand van voornoemde goederen. Elizabeth mv voornoemde 

Johannes en alle kv voornoemde Elizabeth zullen afstand doen. 

 

Johannes dictus Claes soen van der Lijnden super dictis bonis (dg: 

et jure) cum suis attinentiis et jure ad opus dicti Henrici de 

Baex renunciavit promittens ratam servare promisit insuper super 

omnia quod ipse (dg: Hilla) Elizabeth matrem dicti Johannis et 

omnes liberos dicte Elizabeth super dictis bonis cum suis 

attinentiis et jure ad opus dicti Henrici de Baex faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 07 vr 18-04-1382. 

Johannes zvw Johannes gnd Paeuwe en Johannes gnd Claes soen van der 

Lijnden beloofden aan voornoemde Henricus van Baex dat hun tante 

Hilla dvw Theodericus gnd Ancems soen en alle kv voornoemde Hilla 
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afstand zullen doen van voornoemde goederen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Paeuwe et Johannes dictus 

Claes soen van der Lijnden promiserunt (dg: insuper) indivisi 

super omnia dicto Henrico de Baex quod ipsi Johannes et Johannes 

predicti (dg: ad) Hillam filii! quondam Theoderici dicti Ancems 

soen eorum materteram et omnes liberos eiusdem Hille super dictis 

bonis et attinentiis et jure ad opus dicti Henrici de Baex (dg: 

re) hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 08 vr 18-04-1382. 

Henricus zv Ghibo gnd van Leijen deed tbv voornoemde Henricus van 

Baex afstand van voornoemde goederen. Zijn voornoemde vader Ghibo en 

alle kv voornoemde Ghibo zullen afstand doen. 

 

Henricus (dg: v den) filius Ghibonis dicti de Leijen super dictis 

bonis et attinentiis et jure ad opus dicti Henrici de Baex 

renunciavit promittens ratam servare promisit insuper (dg: ..) 

super omnia quod dictum (dg: Ghibonis) Ghibonem #eius patrem# et 

omnes liberos eiusdem Ghibonis super dictis bonis et attinentiis 

et jure ad opus dicti Henrici de Baex hereditarie facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 09 vr 18-04-1382. 

Johannes zvw Bernardus van Veen ev Katherina dvw Conrardus Writer 

verkocht aan Henricus Dicbier zv Godefridus een erfgoed77 met 

gebouwen, 9 voet breed, 11 voet lang, in Den Bosch, naast het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Conrardus Writer 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Molen anderzijds, welk erfgoed 

voornoemde wijlen Conrardus Writer gekocht had van Arnoldus Hake, en 

welk erfgoed voornoemde wijlen Conrardus geschonken had aan 

voornoemde Johannes en diens vrouw Katherina. 

 

Johannes filius quondam Bernardi de Veen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Conrardi 

Writer quandam hereditatem novem pedatas in latitudine et undecim 

pedatas in longitudine continentem sitam in Busco iuxta conventum 

fratrum minorum inter hereditatem Conrardi Writer ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti (dg: dicti) Molen ex alio quam 

hereditatem dictus quondam Conrardus Writer erga Arnoldum Hake 

(dg: filium quondam) emendo acquisiverat prout in litteris simul 

cum edificiis in dicta hereditate consistentibus et quam 

hereditatem cum suis (dg: att) #edificiis# dictus quondam 

Conrardus prefato Johanni cum dicta Katherina nomine dotis 

donaverat (dg: dummodo dicti Johannes et) ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Dicbier filio Godefridi cum litteris et aliis et 

jure promittens (dg: ratam) super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem et calangiam ex parte sui 

et dicti quondam Conrardi et quorumcumque heredum dicti quondam 

Conrardi deponere. Testes Sta et Os datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 10 vr 18-04-1382. 

Voornoemde Johannes zvw Bernardus van Veen verkocht aan Henricus 

Dicbier zv Godefridus een erfgoed78 met gebouwen, 9 voet breed en 11 

voet lang, in Den Bosch, naast het klooster van de Minderbroeders, 

tussen erfgoed van Henricus Steenwech enerzijds en erfgoed van 

                         
77 Zie → BP 1181 p 150v 11 ma 29-07-1398 (1), overdracht van dit 

erfgoed. 
78 Zie → BP 1181 p 150v 11 ma 29-07-1398 (2), overdracht van dit 

erfgoed. 
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Johannes zv Johannes gnd Scragen anderzijds, welk erfgoed voornoemde 

Conrardus Writer gekocht had van de stad Den Bosch, en welk erfgoed 

voornoemde wijlen Conrardus aan eerstgenoemde Johannes en diens vrouw 

Katherina geschonken had. 

 

 (dg: Jo) Dictus Johannes filius quondam Bernardi de Veen ut supra 

quandam hereditatem novem pedatas in latitudine et undecim pedatas 

in longitudine continentem sitam in Busco iuxta conventum fratrum 

(dg: f) minorum inter hereditatem Henrici Steenwech ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii Johannis dicti Scragen ex alio 

quam hereditatem primodictam dictus Conrardus Writer erga oppidum 

de Busco emendo acquisiverat prout in litteris vero sigillo etc 

continetur simul cum edificiis in primodicta hereditate 

consistentibus et quam hereditatem primodictam (dg: primodictus 

Johannes cum dicta K) dictus quondam Conrardus primodicto Johanni 

cum dicta Katherina sua uxore nomine dotis donaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Dicbier filio Godefridi promittens 

super habita et habenda ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 11 vr 18-04-1382. 

Gerardus zvw Conrardus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen, in 

beide verkopingen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. De utroque. 

 

BP 1176 f 255r 12 vr 18-04-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 255r 13 vr 18-04-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan over 1 jaar (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum Brabant dobbel seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 255r 14 vr 18-04-1382. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes aan Gerardus zvw voornoemde 

Conrardus Writer, Wijnricus Screijnmaker en Henricus Dicbier zv 

Godefridus voornoemde geldsommen te beleggen in erfgoederen gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, na overleg met voornoemde Gerardus, 

Wijnricus en Henricus, welke erfgoederen voornoemde Johannes zal 

bezitten volgens hetzelfde recht waarmee hij de erfgoederen bezat, 

aan hem en voornoemde Katherina door voornoemde wijlen Conrardus 

geschonken. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Johannes promisit super omnia 

Gerardo filio dicti quondam Conrardi Writer Wijnrico Screijnmaker 

et Henrico Dicbier filio Godefridi quod ipse dictam pecuniam 

convertet pro hereditatibus pro (dg: p) bonis (dg: hereditatibus) 

hereditariis sitia infra villicacionem de Busco (dg: quas here) de 

concilio dictorum Gerardi Wijnrici et Henrici et quas hereditates 

seu bona hereditaria ut sic comparandas et emendas dictus Johannes 

possidebit (dg: ac si) in #toto# eo jure et iuxta legem et 
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consuetudinem oppidi de Busco ac si (dg: dic) huiusmodi 

hereditates et bona hereditaria (dg: sibi) dicto Johanni a dicto 

quondam Conrardo nomine dotis cum dicta Katherina sua uxore nomine 

dotis ad jus oppidi de Busco fore date et donate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 255r 15 vr 18-04-1382. 

Alardus van Driel zvw Henricus en zijn vrouw Luijtgardis dvw Johannes 

die Snider wv Johannes gnd Haeuwe zvw Henricus Haeuwe droegen over 

aan Gerardus gnd Marien soen zvw Gerardus gnd Duvel ev Bela dvw 

voornoemde Henricus Haeuwe het vruchtgebruik, dat voornoemde 

Luijtgardis had, in een huis, hofstad en tuin van wijlen voornoemde 

Johannes Haeuwe, in Maren, tussen wijlen Henricus Mudeken enerzijds 

en Adam gnd Haeuwe anderzijds. 

 

Alardus de Driel filius quondam Henrici maritus legitimus ut 

asserebat Luijtgardis sue uxoris filie quondam Johannis die Snider 

(dg: et dicta Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore) relicta 

quondam Johannis dicti Haeuwe #filii quondam Henrici Haeuwe# et 

dicta Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore usufructum #quem# 

dicta Luijtgardis habuit seu habere potuit ac debuit in domo 

domistadio et orto cum suis attinentiis dicti quondam Johannis 

Haeuwe sitis in parochia de Maren inter hereditatem Henrici 

quondam Mudeken ex uno et inter hereditatem Ade dicti Haeuwe ex 

alio ut dicebant supportaverunt Gerardo dicto (dg: dicto) [79Marien 

soen filio] quondam Gerardi dicti Duvel marito et tutori legitimo 

ut dicebatur Bele sue uxoris filie dicti quondam Henrici Haeuwe 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Os et Dicbier datum supra. 

 

1176 mf7 C 05 f.255v. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 19-04-1382. 

 Dominica misericordia: zondag 20-04-1382. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1382. 

 Tercia post misericordiam: dinsdag 22-04-1382. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 25-04-1382. 

 Secunda post jubilate: maandag 28-04-1382. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 29-04-1382. 

 

BP 1176 f 255v 01 za 19-04-1382. 

Gerardus gnd Marien soen zvw Gerardus die Duvel verkocht aan 

Vastradus zvw Johannes van Berkel voornoemd huis, hofstad en tuin, 

die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Johannes 

Haeuwe zvw Henricus Haeuwe, belast met 9 cijnshoenderen en dijken. 

 

Gerardus dictus Marien soen filius quondam Gerardi die Duvel domum 

domistadium et ortum cum suis attinentiis predictos (dg: here) et 

quos sibi #et sue uxori predicte# de morte quondam Johannis Haeuwe 

filii quondam (dg: Ge) Henrici Haeuwe (dg: predicti) successione 

advolutos esse dicebat hereditarie vendidit (dg: ve) Vastrado 

filio quondam Johannis de Berkel (dg: f) promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis novem pullis censualibus exinde 

solvendis et aggeribus ad has de jure spectantibus. Testes Sta et 

Os datum sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 255v 02 zo 20-04-1382. 

Johannes van der Brake alias gnd die Laet beloofde aan de secretaris 

15 Brabantse dobbel, 49 plakken voor 1 dobbel gerekend, na maning te 

                         
79 Aan vulling op basis van BP 1176 f 255v 01. 
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betalen. 

 

Johannes van der Brake alias dictus die Laet promisit mihi XV 

Brabant dobbel vel pro quolibet XLIX placken ad monitionem 

persolvendos. Testes Sta et Hoculem datum dominica misericordia. 

 

BP 1176 f 255v 03 zo 20-04-1382. 

Johannes zv Wolterus gnd Koeghe droeg over aan Wolterus van Erpe een 

huis en tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed 

van het huis van Postel enerzijds en erfgoed van vrouwe Ermegardis 

van Werthuzen anderzijds, die hij in cijns80 had gekregen van 

Johannes van Zidewijnden. 

 

Johannes filius Wolteri dicti Koeghe domum et ortum situm in Busco 

in loco dicto Ulenborch inter hereditatem spectantem ad domum de 

Postula ex uno et hereditatem domine Ermegardis de Werthuzen ex 

alio quos ipse per erga Johannem de Zidewijnden ad censum 

acquisiverat pro prout in litteris hereditarie supportavit Woltero 

de Erpe cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus et paccione 

in dictis litteris comprehensis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 04 do 08-05-1382. 
Vergelijk: ACB Capucijnen Den Bosch 8002.T, 08-05-1382. 

Voornoemde Walterus van Erpe droeg voornoemd huis en tuin over aan 

Paulus Haest. 

 

Dictus Walterus de Erpe dictam (dg: ....) domum et ortum 

supportavit Paulo Haest cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Zibertus datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 255v 05 do 08-05-1382. 

Theodericus Baten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus (dg: Bate so) Baten prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 255v 06 di 22-04-1382. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Johannes 

Sceijvel zvw voornoemde Rutgherus 17 oude schilden en 9 mud 3 zester 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Johannes Cortroc gener quondam Rutgheri de Kessel promisit Johanni 

Sceijvel filio dicti quondam Rutgheri XVII aude scilde et novem 

modios et tria sextaria siliginis mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos. Testes Sta et Wijel datum tercia post miam. 

 

BP 1176 f 255v 07 di 22-04-1382. 

Theodericus gnd die Weent zv Godefridi gnd die Weent droeg over aan 

Walterus gnd Stinen soen zvw Walterus gnd Lizen soen de oostelijke 

helft in een stuk land, gnd die Stride Akker, in Diessen, beiderzijds 

tussen Laurencius van den Rode, met een eind strekkend aan een gemene 

weg en met het andere eind aan Johannes gnd Baecke, deze helft belast 

met een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, aan de 

H.Geest in Diessen. 

 

                         
80 Zie ← BP 1176 f 157r 12 do 15-11-1380, uitgifte van dit huis en 

tuin. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

181 

Solvit totum. 

Theodericus dictus die Weent filius Godefridi dicti die Weent (dg: 

peciam terre #dictam die Strie# sitam in parochia de Dijesen) 

medietatem ad se spectantem in quadam pecia terre dicta die Stride 

Acker sita in parochia de Dijessen inter hereditates Laurencii van 

den Rode ex utroque latere coadiacentes tendente cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis dicti 

Baecke scilicet illam medietatem que sita est versus oriens ut 

dicebat hereditarie! Waltero dicto Stinen soen filio quondam 

Walteri dicti Lizen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Hildwarenbeke (dg: e) mense sancti spiritus in Dijesen 

ex dicta medietate solvenda de jure. Testes Zibertus et Wijelk 

datum (dg: supra) tercia post miam. 

 

BP 1176 f 255v 08 di 22-04-1382. 

(dg: Hermannus Oeden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Hermannus Oeden soen prebuit et reportavit). 

 

BP 1176 f 255v 09 di 22-04-1382. 

Johannes zvw Henricus Mijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Mijs soen prebuit et reportavit. 

#Testes# datum supra. 

 

BP 1176 f 255v 10 di 22-04-1382. 

Agnes wv Goeswinus van den Steen maande 3 achterstallige jaren van de 

helft in 10 pond rente, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, die Wellinus gnd Cnoden soen 

gekocht had van Johannes heer van Megen. 

 

Agnes relicta quondam Goeswini van den Steen medietatem ad se 

spectantem #ut dicebat# in (dg: h) decem libris annui et perpetui 

(dg: ce) redditus grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato quem censum 

Wellinus dictus Cnoden soen erga Johannem dominum de Meghen emendo 

acquisiverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Zibertus 

et Wiel datum (dg: supra) ut infra. 

 

BP 1176 f 255v 11 vr 25-04-1382. 

Godefridus gnd Peters soen en Gerardus van Berkel beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius, 20 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1382; 5+31+30+25=91 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Godefridus dictus Peters soen et Gerardus de Berkel promiserunt 

mihi ad opus Thome Asinarii XX aude scilde ad Jacobi proxime 

persolvenda pena II. Testes Aggere et Dicbier datum sexta post 

misericordia. 

 

BP 1176 f 255v 12 vr 25-04-1382. 

Jkr van Craendonc, Henricus Dicbier heer van Mierlo en Arnoldus Vere 

beloofden aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 141 gulden hellingen, 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1382) te betalen. 

 

Domicellus de Craendonc Henricus Dicbier dominus de Mierle et 

Arnoldus Vere promiserunt Arnoldo Sta de Penu C et XLI gulden 

hellinc ad Johannis proxime persolvendos. Testes Os et Wijel datum 

ut supra scabini dixerunt. 
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BP 1176 f 255v 13 vr 25-04-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 14 vr 25-04-1382. 

Johannes van Eijke de oudere en Hermannus Oeden beloofden aan 

Philippus Jozollo 48 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382; 5+31+24=60 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes de Eijke senior et Hermannus Oeden promiserunt Philippo 

Iozollo XLVIII aude scilde ad Johannis proxime pena IIII. Testes 

Os et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 15 vr 25-04-1382. 

Henricus Vos van Berze, zijn broers Willelmus, Jacobus en Pijramus, 

Wolterus van Audenhoven en Johannes Crom beloofden81 aan Philippus 

Jozollo 500 oude Franse schilden met Sint-Jacobus (vr 25-07-1382; 

5+31+30+25=91 dgn) aanstaande te betalen, op straffe van 20. 

 

Henricus Vos de Berze Willelmus (dg: eius frater) et Jacobus (dg: 

eorum fr) et Pijramus sui fratres Wolterus de Audenhoven et 

Johannes Crom promiserunt Philippo Jozollo Vc aude scilde Francie 

ad Jacobi proxime pena XX. Testes Os et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 16 vr 25-04-1382. 

De eerstgenoemde broers beloofden Wolterus en Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primodicti fratres promiserunt Wolterum et Johannem indempnes 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 17 ma 28-04-1382. 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel snijder beloofde aan Elizabeth van 

Vucht wv Johannes gnd Cort 33 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Bruijstini de Andel sartor promisit 

Elizabeth de Vucht (dg: fi) relicte quondam Johannis dicti Cort 

XXXIII aude scilde ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Zibertus datum secunda post jubilate. 

 

BP 1176 f 255v 18 ma 28-04-1382. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 150 (126), 28-04-1382. 

Hilla wv Ghibo Kuijf en haar zoon Johannes verkochten aan Johannes 

Matheus soen witledermaker een n-erfcijns van 30 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad in Den Bosch, ter plaatse 

gnd Zile, tussen erfgoed van Cristina Helvoerts enerzijds en erfgoed 

van Gerardus van Orthen anderzijds, reeds belast met 24 schelling 

geld. 

 

Hilla relicta quondam Ghibonis Kuijf cum tutore et Johannes eius 

filius hereditarie vendiderunt Johanni Matheus soen Witledermeker 

hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex domistadio sito in Busco in loco dicto Zile 

                         
81 Zie → BP 1177 f 032v 15 do 12-03-1383, de broers Franco, Arnoldus 

en Jacobus, kvw Jacobus van Baest, beloven de debiteurs schadeloos te 

houden. 
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inter hereditatem Cristine Helvoerts ex uno et hereditatem Gerardi 

de Orthen ex alio ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XXIIII solidis monete prius 

inde solvendis. Testes Os et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 19 ma 28-04-1382. 

Voornoemde Johannes ontlastte voornoemde Hilla van al haar schulden 

aan hem. 

 

Dictus Johannes quitam proclamavit dictam Hillam ab omnibus 

debitis sibi a dicta Hilla a quocumque tempore usque nunc 

promissis #et tenebatur# ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 255v 20 di 29-04-1382. 

Matheus gnd Margrieten soen ev Elizabeth dvw Everardus van Doerne 

droeg over aan Willelmus Scilder, tbv Ghevardus van Doerne zvw 

voornoemde Everardus, alle goederen, die aan voornoemde Elizabeth 

gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder Deurne bij 

Bakel. 

 

Matheus dictus Margrieten soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Everardi de Doerne 

omnia et singula bona dicte Elizabeth de morte quondam parentum 

dicte Elizabeth successione advoluta (dg: bon) quocumque locorum 

infra parochiam de Doerne prope Bakel consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo Scilder ad opus Ghevardi 

de Doerne filii dicti quondam Everardi promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Hees datum 

tercia post jubilate. 

 

BP 1176 f 255v 21 ±di 29-04-1382. 

Margrieta dvw Goeswinus van Doerne beloofde aan Matheus gnd 

Margrieten soen, tbv Johannes en Maria, kv voornoemde Margareta, 100 

oude schilden na maning te betalen en {niet afgewerkt contract}. 

 

Margrieta filia quondam Goeswini de Doerne promisit super habita 

et habenda Matheo dicto (dg: Griet) Margrieten soen ad opus 

Johannis et Marie puerorum dicte Margarete (dg: LXX) centum aude 

scilde ad monitionem persolvenda et. 

 

1176 mf7 C 06 f.256. 

 anno LXXXII mensis aprilis die XVIII: vrijdag 18-04-1382. 

 Quarta post jubilate: woensdag 30-04-1382. 

 in crastino Philippi et Jacobi: vrijdag 02-05-1382. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 02-05-1382. 

 

BP 1176 f 256r 01 vr 18-04-1382. 

Paulus gnd Everaets soen van Wordragen verklaarde ontvangen te hebben 

van Ywanus Stierken 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 

pond, aan voornoemde Paulus beloofd door wijlen hr Hermannus Loze in 

een openbaar instrument. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Stamelart van Spanct, Os en Sijmon van Mijrabellum. 

 

A. 

Paulus dictus (dg: .) Everaets soen de Wordragen palam recognovit 

sibi per Ywanum Stierken fore satisfactum de tribus annis proxime 

preteritis scilicet de arrestadiis hereditarii census quinque 

librarum dicto Paulo promissi a domino quondam Hermanno Loze in 

quodam instrumento publico ut dicebat clamans inde quitum. Acta in 

camera scriptorum presentibus Stamel de Spanct et Os Sijmone de 

Mijrabello testibus datum anno LXXXII mensis aprilis die (dg: XX) 
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XVIII hora complete. 

 

BP 1176 f 256r 02 wo 30-04-1382. 

Johannes gnd Hezeman droeg over aan Henricus van de Kelder de 

goederen gnd Boevenroede, in Sint-Oedenrode, aan hem overgedragen 

door Ghisella wv Willelmus van Hamfelt, haar kinderen Albertus, 

Willelmus en Bruijstinus, en haar schoonzoons Arnoldus gnd Bossche, 

Gerardus van de Eijkenhoevel, Willelmus van Baerdwijc en Johannes nzv 

hr Arnoldus Uterhagen priester. 

 

Johannes dictus Hezeman bona dicta Boevenroede sita in Rode cum 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis supportata sibi 

a Ghisella relicta quondam Willelmi de Hamfelt Alberto Willelmo et 

Bruijstino eius liberis Arnoldo dicto Bossche Gerardo van de 

Eijkenhoevel Willelmo de Baerdwijc et Johanne filio naturali 

domini Arnoldi Uterhagen presbitri generis dicte Ghiselle prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico de Penu cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare. Testes 

Zibertus et Wiel datum quarta post jubilate. 

 

BP 1176 f 256r 03 wo 30-04-1382. 

Voornoemde Henricus van de Kelder beloofde aan Albertus gnd Boc van 

Lijt dat hij van al wat hij van voornoemde goederen, langs 

gerechtelijke weg of minnelijke schikking, verwerft, de helft zal 

overgeven aan voornoemde Albertus. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia Alberto dicto Boc de Lijt 

videlicet (dg: quod dictus Henricus) quecumque idem Henricus de 

dictis bonis via juris aut amicabili compo..on.. (dg: asseq) 

assequetur hoc addito Henricus medietatem #exinde ......# dicto 

Alberto tradet et deliberabit ac supportabit ut in forma meliori. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 256r 04 wo 30-04-1382. 

Willelmus zv Henricus molenaar van Herlaer en Wolterus Veer beloofden 

aan Johannes van den Hovel Zerijs soen 15¼ Hollandse dobbel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Willelmus filius Henrici multoris de Herlaer et Wolterus Veer 

promiserunt Johanni van den Hovel Zerijs soen XV Hollant dobbel et 

quartam partem unius Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Dicbier et Zibertus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 256r 05 wo 30-04-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 256r 06 vr 02-05-1382. 

Thomas Hoege van Helmont droeg over aan Henricus zvw Johannes van 

Hees (1) al zijn goederen in Helmond, (2) zijn deel in het geld van 

de windmolen, waterkorenmolen en wateroliemolen, welke molens 

voornoemde Thomas en Yseboldus van Asten gehuurd hadden van de jonker 

van Helmond, voor een periode van 4 jaar ingaande afgelopen Sint-

Petrus-Stoel (za 22-02-1382), (3) een beemd gnd die Vloet, in 

Helmond, welke beemd voornoemde Thomas gehuurd had van voornoemde 

jonker van Helmond. De brief overhandigen aan voornoemde Thomas. 
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Thomas Hoege de Helmont omnia sua bona tam mobilia quam immobilia 

hereditaria atque parata quocumque locorum in parochia de Helmont 

atque atque totam pecuniam #partem sibi competentem in tota 

pecunia# provenienda de molendino venti et molendino aquatili 

bladi atque de molendino aquatili cum quo oleum comprimitur que 

molendina dictus Thomas et Yseboldus de Asten a festo Petri ad 

cathedram proxime preterito ad spacium quatuor annorum conduxerant 

#erga domicellum de Helmont# atque pratum dictum die Vloet situm 

in dicta parochia de Helmont quod pratum idem Thomas erga dictum 

domicellum de Helmont conduxerat ut dicebat legitime (dg: su et 

here) supportavit Henrico filio quondam Johannis de Hees 

promittens ratam servare. Testes Os et Zibertus datum in crastino 

Philippi et Jacobi. Detur dicto Thome. 

 

BP 1176 f 256r 07 vr 02-05-1382. 

Bruijstinus gnd van Bottel ev Yda dv Rodolphus gnd Ruelen van 

Stipdonc verkocht aan Paulus van Vladeracken een erfgoed in Helmond, 

tussen Johannes Condernaij enerzijds en Hermannus en Elisabeth, kv 

voornoemde Rodolphus Ruelen, anderzijds, belast met 4 penning, geld 

dat gemeenlijk in Helmond gaat. 

 

(dg: Hermannus filius q Rodolphi dicti Ruelen de Stipdonc de 

hered) Bruijstinus dictus de Bottel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Yde sue uxoris filius! Rodolphi dicti Ruelen de Stipdonc 

quandam hereditatem sitam in parochia de Helmont inter hereditatem 

Johannis Condernaij ex uno et hereditatem Hermanni et Elisabeth 

liberorum dicti Rodolphi Ruelen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Paulo de Vladeracken promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis IIIIor denariis monete communiter in Helmont 

currentis deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 256r 08 vr 02-05-1382. 

Hermannus en Elisabeth, kv Rodolphus gnd Ruelen van Stipdonc, deden 

tbv voornoemde Paulus van Vladeracken afstand van voornoemd erfgoed. 

 

Hermannus et Elisabeth liberi Rodolphi dicti Ruelen de Stipdonc 

cum tutore super predicta hereditate ad opus dicti Pauli 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 256r 09 vr 02-05-1382. 

Bruijstinus van Bottel ev Yda dv Rodolphus gnd Roelen van Stipdonc 

droeg over aan Hermannus en Elisabeth, kv voornoemde Rodolphus 

Ruelen, het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Metta mv 

voornoemde Yda, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van 

voornoemde Rodolphus, in een huis en tuin in Helmond, tussen Paulus 

van Vladeracken enerzijds en Arnoldus gnd Fijen soen van den 

Kackenpoel anderzijds. 

 

Bruijstinus de Bottel maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde 

sue uxoris filie Rodolphi dicti Roelen de Stipdonc totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam Mette matris dudum dicte Yde 

successione hereditarie advolutas atque post mortem dicti Rodolphi 

successione hereditarie adolvendas in domo et orto sitis in 

parochia de Helmont inter hereditatem Pauli de Vladeracken ex uno 

et hereditatem Arnoldi dicti Fijen soen van den Kackenpoel ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno et Elisabeth liberis 

dicti Rodolphi Ruelen promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 256r 10 vr 02-05-1382. 

Johannes van den Broecke zv Arnoldus van den Loe verkocht aan 

Henricus van Goederheijle verwer een n-erfpacht82 van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een erfgoed gnd een koppel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die 

Brede Beemden, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds 

en het water gnd die Dommel anderzijds, (2) 1/3 deel83 in de 

watermolen onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, reeds belast met 

cijnzen en pachten aan de hertog, (3) een stuk land gnd die 

Koevoerden, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neinsel, op de akkers 

aldaar, tussen Zibertus van Hoculem enerzijds en voornoemde verkoper 

anderzijds, (4) een streep land gnd die Grote Kloot, aldaar, tussen 

Jacobus Tijt enerzijds en Rutgherus van Erpe anderzijds, welke streep 

voornoemde verkoper verworven had van Ghibo zv Heijmericus gnd Neren. 

 

Johannes van den Broecke filius Arnoldi van den Loe hereditarie 

vendidit Henrico de Goederheijle tinctori hereditariam paccionem 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex hereditate dicta een coppel 

(dg: si dicti) ad dictum venditorem spectante sita in parochia de 

Rode sancte Ode inter! loco dicto die Breede Beemde inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter aquam 

dictam die Dommel ex alio item ex tercia parte ad dictum 

venditorem !in molendino aquatili sito infra libertatem de Rode et 

ex attinentiis dicte tercie partis molendini aquatilis predicti 

item ex pecia terre dicta die Koevoerden (dg: sit) ad dictum 

venditorem spectante sita in dicta parochia ad locum dictum 

Neijnsel (dg: inter) supra agros ibidem inter hereditatem Ziberti 

de Hoculem ex uno (dg: et inter) et hereditatem dicti venditoris 

ex alio item ex strepa terre (dg: sita in parochia pred ibidem) 

dicta die Groten Cloet sita ibidem inter hereditatem Jacobi Tijt 

ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Erpe ex alio quam strepam 

(dg: di) terre dictus venditor erga (dg: H) Ghibonem filium 

Heijmerici dicti Neren acquisiverat ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus #et paccionibus# domino duci ex dicta tercia 

parte dicti molendini aquatilis de jure solvendis promisit insuper 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Zibertus et 

Wijel datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 256r 11 vr 02-05-1382. 

Johannes van Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 256r 12 vr 02-05-1382. 

Johannes zv Johannes Kersmaker, Henricus van Hedel en Johannes van 

Hijnen beloofden aan Jordanus van Hoculem, tbv hem en Johannes 

Leonii, 28 pond, 1 pieter voor 35 groten gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Kersmaker Henricus de Hedel et Johannes 

de Hijnen promiserunt Jordano de Hoculem ad opus sui et ad opus 

Johannis Leonii XXVIII libras den peter pro XXXV grosso computato 

ad Remigii proxime persolvendas. Testes Sta et Zibertus datum 

sexta post jubilate. 

 

                         
82 Zie → BP 1177 f 001v 01 vr 10-10-1382, extra onderpand voor de erfpacht. 
83 Zie → BP 1176 f 289r 01 za 03-01-1383, verkoop van een erfpacht van 1 mud rogge uit 
een (ander) 1/3 deel, behorend aan Johannes van Loe, zv Arnoldus van Loe verwekt bij 

Jutta van den Horst, van de watermolen. 
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BP 1176 f 256r 13 vr 02-05-1382. 

Johannes Bather, Marcelius van Geffen de oudere en Marcelius van 

Geffen de jongere beloofden aan Johannes Bathenborch 99 Hollandse 

dobbel, 41½ Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Johannes Bather Marcelius de Geffen senior et Marcelius de Geffen 

junior promiserunt Johanni Bathenborch nonaginta novem Hollant 

dobbel vel pro quolibet XLIJ Hollant placke ad Martini proxime 

persolvendos. Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

1176 mf7 C 07 f.256v. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 10-05-1382. 

 in crastino Philippi et Jacobi: vrijdag 02-05-1382. 

 in invencione sancte crucis: zaterdag 03-05-1382. 

 Secunda post cantata: maandag 05-05-1382. 

 

BP 1176 f 256v 01 za 10-05-1382. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken en Arnoldus zv Zegerus van den 

Gasthuze ev Mechtildis dvw Johannes verkochten aan Andreas zv 

Willelmus van Strate een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes, 

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

Kersmaker enerzijds en erfgoed van Ghibo Penninc anderzijds, 

strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan een straat die 

loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de Vismarkt, 

belast met 1 groot aan de Hertog, 30 schelling geld en 4 pond oude 

pecunia. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemken et Arnoldus filius 

Zegeri van den Gasthuze maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris #filie dicti quondam Iohannis# domum et 

aream dicti quondam Johannis sitam in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Laurencii Kersmaker ex uno et hereditatem 

Ghibonis Penninc ex alio tendentem a dicto vico Vuchtensi 

retrorsum ad vicum tendentem a dicto vico Vuchtensi ante domum de 

Postula versus forum piscium prout dicta domus et area ibidem est 

sita et ad dictum quondam Johannem Lemkens pertinere consuevit ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Johanni de Os plattijnmaker) 

#Andree filio Willelmi de Strate# promittentes #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso 

duci atque XXX solidis monete et quatuor libris antique pecunie 

inde solvendis. Testes (dg: Aggere et Zibertus datum in crastino 

Philippi et Jacobi) Testes Zibertus et Wiel datum sabbato post 

cantate. 

 

BP 1176 f 256v 02 za 10-05-1382. 

Johannes van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 256v 03 za 10-05-1382. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken en Arnoldus zv Zegerus 

van den Gasthuze ev Mechtildis dvw Johannes, verkochten aan Andreas 

zv Willelmus van Strate een huis en erf in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Henricus Meijnen soen enerzijds en een 

gemene steeg lopend vanaf voornoemde weg achterwaarts tot aan het 

water anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat tot aan erfgoed 

van Gerardus Sannen, belast met 20 schelling geld. 
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Dicti venditores domum et aream sitam in Busco in vico tendente a 

vico Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium inter 

(dg: cam) hereditatem Henrici Meijnen soen ex uno et inter 

communem stegam tendentem a dicto vico retrorsum ad aquam ex alio 

(dg: prout i) tendentem a dicto vico vico (dg: versus) ad 

hereditatem Gerardi Sannen (dg: ex) ut dicebant prout ibidem est 

sita et ad dictum quondam Johannem (dg: dino) pertinere consuevit 

ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Johanni de Os plattijnb 

plattijnmaker) #Andree filio Willelmi de Strate# promittentes 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis XX solidis monete inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 256v 04 za 10-05-1382. 

Johannes van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 256v 05 za 10-05-1382. 

Voornoemde Andreas koper beloofde aan voornoemde verkopers 34½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1382), hetzelfde bedrag met Kerstmis (do 25-12-1382), en hetzelfde 

bedrag met Sint-Jan over 1 jaar (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus (dg: Joh) #Andreas# emptor promisit dictis venditoribus 

XXXIIII et dimidium Brabant dobbel vel valorem ad Johannis proxime 

et tantum in nativitatis Domini et tantum a Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 256v 06 vr 02-05-1382. 

Robbertus van Houthem zvw Johannes van den Huls droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Petrus gnd Everarts soen 1/5 deel in een stuk 

land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd dat Rot, tussen Johannes 

Zeghers soen enerzijds en voornoemde Petrus Everaerts soen en zijn 

broers en zusters anderzijds. 

 

Robbertus de Houthem filius quondam Johannis van den Huls (dg: 

peciam terre . .) #quintam partem ad se sepctantem in pecia terre# 

sita in parochia de Rode ad locum dictum dat Rot inter hereditatem 

Johannis Zeghers soen ex uno et hereditatem Petri dicti Everaerts 

soen et eius fratres! et sorores! ex alio (dg: prou) ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Petro Everarts soen in modum 

permutationis etc promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Dicbier et Wil datum (dg: ut supra) datum in crastino 

Philippi et Jacobi. 

 

BP 1176 f 256v 07 vr 02-05-1382. 

Petrus gnd Everarts soen droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Robbertus zv Johannes gnd van Houthem 1/5 deel in de helft van een 

stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, ter plaatse gnd 

die Groot Hoeve, tussen Johannes Zegers soen enerzijds en Robbertus 

zvw Johannes van den Huls anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Robbertus Everarts soen en zijn 

zuster Metta. 

 

Petrus dictus Everarts soen quintam partem ad se spectantem in 

medietate pecie terre site in parochia de Rode ad locum dictum 

Houthem in loco dicto die Groet Hoeve inter hereditatem Johannis 

Zegers soen (dg: ex uno et Robber) ex uno et hereditatem (dg: 

Robbert f) Robberti filii quondam Johannis van den Huls ex alio 

tendentis cum uno fine ad communem s platheam et cum reliquo fine 

ad hereditatem Robberti Everarts soen et Mette sue sororis ut 
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dicebat hereditarie supportavit dicto Robberto filio Johannis (dg: 

de H) dicti de Houthem in modum permutationis etc promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 256v 08 vr 02-05-1382. 

Robbertus van Houthem zvw Johannes van den Huls beloofde aan Petrus 

Everarts soen te zullen betalen de helft van een b-erfcijns, gaande 

uit een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, ter 

plaatse gnd die Groot Hoeve, tussen Johannes Zeghers soen enerzijds 

en eerstgenoemde Robbertus anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg en met het andere eind aan Robbertus Everarts soen en zijn 

zuster Metta. Evenzo beloofde voornoemde Petrus de andere helft van 

die cijns te zullen betalen, gaande uit de andere helft van voornoemd 

stuk land. De brief overhandigen. 

 

Robbertus (dg: fi) de Houthem filius quondam Johannis van den Huls 

promisit super omnia (dg: P) Petro Everarts soen quod ipse 

Robbertus medietatem census solvendi annuatim (dg: s) ex pecia 

terre sita in parochia de Rode ad locum dictum Houthem in loco 

dicto die Groet Hoeve inter hereditatem Johannis Zeghers soen ex 

uno et hereditatem Robberti (dg: filii quondam Jo) primodicti ex 

alio tendente cum uno fine ad communem platheam et cum reliquo 

fine ad hereditatem Robberti Everarts soen et Mette sue sororis ut 

dicebat taliter dabit quod dicto Petro nullum dampnum exinde 

eveniat et sic eodem modo promisit dictus Petrus super omnia quod 

ipse reliquam medietatem dicti census solvendi ex altera medietate 

de dicta pecia terre dabit quod primodictob Robberto nullum 

dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. Detur. 

 

BP 1176 f 256v 09 za 03-05-1382. 

Petrus nzv Ghibo gnd Keijhot ev Mechtildis dvw Johannes gnd Venman 

bakker droeg over aan Henricus zvw Theodericus gnd Joncheren soen het 

deel, dat aan voornoemde Mechtildis gekomen was na overlijden van de 

ouders van voornoemde Mechtildis, in erfgoederen, onder Geldrop. 

 

Solvit 3 plack. 

Petrus filius naturalis Ghibonis dicti Keijhot maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam 

Johannis dicti Venman pistoris totam partem et omne jus dicte 

Mechtildi de morte quondam parentum #dicte Mechtildis# successione 

advolutas in (dg: qub) quibusque hereditatibus infra parochiam de 

Gheldorp sitis ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Theoderici dicti (dg: -s) Joncheren soen promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et Hees 

datum in invencione sancte crucis. 

 

BP 1176 f 256v 10 za 03-05-1382. 

Rodolphus Bever zvw Henricus gnd Alaerts soen verkocht aan Ghibo van 

Boest, tbv hem en kinderen door hem verwekt bij Elizabeth dvw 

Theodericus Raven van Beilver, of dit nu natuurlijke kinderen zijn 

dan wel wettige kinderen, een hofstad met gebouwen, vóór, over een 

lengte van 46 voet, 23 voet breed, en vervolgens lijnrecht strekkend 

tot aan een sloot aldaar, naast het bos gnd Muntelken, aan voornoemde 

Rodolphus verkocht door Godefridus zvw Andreas. 

 

Rodolphus Bever filius quondam Henrici dicti Alaerts soen quoddam 

domistadium ante in latitudine viginti tres pedatas usque ad 

longitudinem quadraginta sex pedatarum eiusdem domistadii 

continens et deinde tendens linialiter ab utraque parte dicti 

domistadii supra fossatum situm ibidem iuxta nemus dictum 

communiter Muntelken cum edificiis in dicto domistadio 
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consistentibus venditum dicto Rodolpho a Godefrido filio quondam 

Andree prout in litteris hereditarie vendidit Ghiboni de Boest ad 

opus sui et ad opus (dg: Jo) puerorum (dg: naturalium quondam 

Ghiboni) a dicto Ghibone et ab Elizabeth filia quondam Theoderici 

Raven de Beilver pariter et generandorum sive huiusmodi pueri 

fuerint naturales sive legitimi supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere hoc 

addito quod dictus Ghibo (dg: suum usufructum dom) domistadium cum 

eius edificiis possidebit quamdiu idem Ghibo vixerit in humanis 

scilicet post decessum dicti Ghibonis ad dictos sui et dicte 

Elizabeth pueros hereditario jure devolvendum. Testes Aggere et 

Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 256v 11 za 03-05-1382. 

Johannes van den Eijnde zvw Rodolphus gnd Eepkens Zwager verkocht aan 

Arnoldus van den Elsen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in 

Den Bosch te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een kamp met gebouwen, gnd Stelwaarts Hoeve, in 

Heeswijk, ter plaatse gnd Egheleer, naast kv Theoderus gnd Bever, 

reeds belast met 2½ oude groot en 10 schelling geld. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Rodolphi dicti (dg: E) 

Eepkens Zwager hereditarie vendidit Arnoldo van den Elsen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et in 

Buscho tradere ex campo #et eius edificiis# dicto Sttelwaerts 

Hoeve sito in parochia de Hezewijc in loco dicto Egheleer (dg: 

inter) #iuxta# hereditatem liberorum Theoderi dicti Bever (dg: ex 

uno et he) ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

#questionem proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis 

IIJ antiquis grossis et X solidis monete prius solvendis 

promittens sufficientem facere sub obligatione premissorum. Testes 

datum ut infra. 

 

BP 1176 f 256v 12 ma 05-05-1382. 

Matheus van Boescot droeg over aan zijn zoon Henricus Stakenborch (1) 

een hoeve gnd te Boeschot, in Asten, met toebehoren, (2) een beemd 

gnd die Molenbeemd, met een aangelegen eusel, in Asten, tussen erfg 

van Hermannus van der Eept enerzijds en een beemd behorend aan de 

hoeve gnd ten Molendijk anderzijds, (3) een beemd gnd die 

Luttelheeze, in Asten, ter plaatse gnd Beirgulen, op het water gnd 

die Vloet, naast Daniel van Herzel, welke beemd jaarlijks wordt 

gedeeld tegen erfgoed van Philippus van Oemmel aldaar, (4) 3 oude 

groten b-erfcijns, die Theodericus Maes soen met Sint-Martinus moet 

betalen, gaande uit een beemd gnd die Boeschotter Horst, (5) een 

erfgoed gnd een uitvang, gelegen bij de goederen gnd Molenbeemd 

enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met cijnzen en pachten. 

 

X. 

Matheus de Boescot mansum quendam dictum te Boescot situm in 

parochia de Asten cum agris terris pratis pascuis et ceteris eius 

attinentiis universis quocumque locorum sitis atque pratum dictum 

die Molenbeemt cum pascua (dg: s) dicta eeusel sibi adiacente 

situm in dicta parochia inter hereditatem heredum Hermanni van der 

Eept ex uno et (dg: hereditatem) inter #pratum spectans ad# mansum 

dictum ten Molendijc ex alio item pratum dictum die Luttelheeze 

situm in dicta parochia (dg: inter) in loco dicto Beirgulen super 

aquam dictam die Vloet (dg: inter) #iuxta# hereditatem Danielis 

van Herzel (dg: ex uno et here) et quod pratum annuatim dividitur 

erga hereditatem Philippi de (dg: Lo) Oemmel ibidem sitam item 

tres antiquos grossos hereditarii census quos Theodericus Maes 
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soen solvere tenetur hereditarie Martini ex prato dicto die 

Boescotter Horst item quandam hereditatem dictam een uijtfanc 

sitam prope bona dicta Molenbeemt ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat !ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

Stakenborch suo filio promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus et paccionibus inde solvendis. Testes 

Wiel et Hees datum secunda post cantata. 

 

1176 mf7 C 08 f.257. 

 Tercia post cantate: dinsdag 06-05-1382. 

 

BP 1176 f 257r 01 ma 05-05-1382. 

Voornoemde Matheus van Boescot droeg over aan zijn zoon Reijnerus 

Haengreve een hoeve gnd het Goed te Molendijk, in Asten, met 

toebehoren, voor voornoemde Matheus echter gereserveerd een beemd gnd 

die Stegen Beemd, belast met cijnzen en pachten. 

 

Dictus Matheus de Boescot mansum quendam dictum (dg: M) tGoet te 

Molendijc situm in parochia de Asten cum suis attinentiis 

universis salvo tamen dicto Matheo prato dicto die Stegen Beemt ut 

dicebat hereditarie supportavit Reijnero Haengreve suo filio 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 02 ma 05-05-1382. 

Ghibo van Maren, Jacobus Loze en Ancelmus zv Nollekinus Quap 

beloofden aan Johannes Leonii en Jordanus van Hoculem 37 Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Ghibo de Maren Jacobus Loze Ancelmus filius Nollekini Quap 

promiserunt Johanni Leonii et Jordano de Hoculem vel eorum alteri 

XXXVII Brabant dobbel ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 03 ma 05-05-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 04 ma 05-05-1382. 

Hr Arnoldus Loijer rector van de kapel van de Baggarden in Den Bosch 

machtigde broeder Rodolphus Huppen en broeder Willelmus Meester de 

cijnzen, pachten en renten van voornoemde kapel te manen. 

 

Dominus Arnoldus Loijer rector capelle baggardorum in Busco ut 

dicebat dedit (dg: pro) potestatem fratri Rodolpho Huppen et 

fratri Willelmo Meester vel eorum alteri monendi etc census et 

pacciones et redditus dicte capelle ad revocacionem. Testes Sta et 

Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 05 di 06-05-1382. 

De broers Henricus Stakenborch en Reijnerus Haengreve, kv Matheus van 

Boescot, beloofden aan voornoemde Matheus alle schulden te betalen, 

die voornoemde Matheus iemand nu verschuldigd is. 

 

X. 

Henricus Stakenborch et Reijnerus Haengreve fratres liberi Mathei 

de Boescot promiserunt indivisi super omnia dicto Matheo quod ipsi 

Henricus et Reijnerus predicti omnia et singula debita que dictus 

Matheus debet personis quibuscumque (dg: quacumque occ in die 
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presente) pro presenti quacumque occacione (dg: taliter) sive in 

litteris sive extra litteras taliter persolvent sic quod dicto 

Matheo dampna non eveniant quovismodo. Testes Dicbier et Wijel 

datum (dg: in festo Johannis) 3a post post cantate. 

 

BP 1176 f 257r 06 di 06-05-1382. 

Henricus Stakenborch zv Matheus van Boescot beloofde aan voornoemde 

Matheus en diens vrouw Margareta, ouders van voornoemde Henricus, een 

lijfpacht van 8 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Asten, in Asten te 

leveren, een helft met Sint-Martinus en de andere helft met Lichtmis, 

gaande uit de goederen gnd te Boeschot, in Asten, en uit andere 

goederen van voornoemde Henricus. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Henricus Stakenborch filius Mathei de Boescot promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum dicto Matheo et 

Margarete sue uxori parentibus dicti Henrici ac eorum alteri 

diutius viventi vitalem pensionem octo modiorum siliginis et 

duorum modiorum ordei mensure de Asten anno quolibet ad vitam 

dictorum Mathei et Margarete seu alterius eorum diutius viventis 

et non ultra mediatim Martini et mediatim (dg: pac) purificatione 

et in Asten tradendam ex (dg: ex) bonis dictis te Boescot sitis in 

parochia de Asten et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis atque ex ceteris bonis dicti Henrici singulis et 

universis habitis et habendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis et alter eorum diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 257r 07 di 06-05-1382. 

Reijnerus Haengreve zv Matheus van Boescot beloofde aan voornoemde 

Matheus en diens vrouw Margareta, ouders van voornoemde Reijnerus, 

een lijfpacht van 3 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Asten, in 

Asten te leveren, een helft met Sint-Martinus en de andere helft met 

Lichtmis, gaande uit goederen gnd het Goed te Molendijk, in Asten, en 

uit andere goederen van voornoemde Reijnerus. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Reijnerus Haengreve filius Mathei de Boescot promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum dicto Matheo et Margarete sue 

uxori parentibus dicti Reijneri ac eorum alteri diutius viventi 

vitalem pensionem trium modiorum siliginis et duorum modiorum 

ordei mensure de Asten anno quolibet ad vitam dictorum Mathei et 

Margarete seu alteri eorum diutius viventi et non ultra mediatim 

Martini et mediatim purificatione et in Asten tradendam ex bonis 

dictis tGoet te Molendijc sitis in parochia de Asten et ex 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et ex ceteris bonis dicti 

Reijneri singulis et universis (dg: quo) habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et alter eorum diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 257r 08 di 06-05-1382. 

Johannes van Eijke de jongere, Johannes van Eijke de oudere en 

Henricus Kersmaker beloofden aan Jordanus van Hoculem, tbv hem en 

Johannes Leonii van Erpe, gedurende 12 maanden, elke maand op de 

laatste dag, 7½ pond te betalen, 1 pieter voor 17½ groot gerekend. 

 

Johannes de Eijke junior Johannes de Eijke senior et Henricus 

Kersmaker promiserunt Jordano de Hoculem ad opus sui et ad opus 

Johannis Leonii de Erpe vel ad opus alterius eorundem ad spacium 

duodecim mensium proxime futurorum quolibet mense VIIJ libras den 
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peter pro XVIIJ grossis computato ad ultimum diem cuiuslibet 

mensis persolvendos et pro primo termino solucionis ad ultimum 

diem presentis mensis scilicet maij persolvendos et sic deinceps. 

Testes Sta et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 09 di 06-05-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 10 di 06-05-1382. 

Voornoemde drie beloofden aan voornoemde Jordanus, tbv hem en 

Johannes Leonii van Erpe, 26 pond, 1 pieter voor 17½ groot gerekend, 

binnen 3 weken te betalen. 

 

Dicti 3 promiserunt dicto Jordano ad opus sui et ad opus ut supra 

XXVI libras den peter pro XVIIJ grossis computato infra tres 

septimas! proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 11 di 06-05-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 12 di 06-05-1382. 

Jacobus van der Hant van Leijden en Gerardus Loij zv Willelmus 

beloofden aan Henricus gnd Hullen soen 29½ oude schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Jacobus van der Hant de Leijden et Gerardus Loij filius Willelmi 

promiserunt Henrico dicto Hullen soen viginti novem et dimidium 

aude scilde vel valorem ad Jacobi proxime persolvenda. Testes Sta 

et Hees datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 257r 13 di 06-05-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 14 di 06-05-1382. 

Elisabeth dv Lambertus gnd Arts soen en Johannes Neve ev Heilwigis dv 

voornoemde Lambertus droegen over aan Willelmus zvw Willelmus van 

Best smid (1) hun deel in 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, aan 

de plaats gnd Zile, op de hoek van een straatje dat loopt naar een 

straat, gaande voor het huis van Postel, welke 2 kamers 17 voet breed 

zijn, naast voornoemd straatje 30 voet lang, en richting het erfgoed 

van Albertus zvw Arnoldus gnd Gruijter koopman 28 voet breed, welke 2 

kamers Johannes nzv Reijnerus van Zonne in cijns gekregen had van 

voornoemde Albertus, (2) hun deel in de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de plaats gnd die Zile naar 

de straat, lopend voor het huis van Postel, tussen erfgoed van 

Johannes van Zonne nzv Reijnerus van Zonne enerzijds en erfgoed van 

Theodericus van Zeelst anderzijds, te weten in de helft naast erfgoed 

van voornoemde Theodericus van Zeelst, welke helft Johannes van Zonne 

gekocht had van voornoemde Albertus zv Arnoldus Gruijter. 

 

(dg: Johannes Neve) Elisabeth filia Lamberti dicti Arts soen (dg: 

et Jo) cum tutore et (dg: Lamb) Johannes Neve maritus et tutor 
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legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie dicti Lamberti 

totam partem et omne jus ipsis quovismodo competentes in duabus 

cameris et earum fundis sitis in Busco ad locum dictum Zile super 

cono viculi tendentis ad vicum tendentem ante domum de Postula que 

due camere cum earum fundis in latitudine XVII pedatas et in 

longitudine iuxta dictum viculum XXX duas pedatas et in latitudine 

versus hereditatem Alberti filii quondam Arnoldi dicti Gruijter 

mercatoris viginti octo pedatas continent quas duas cameras cum 

earum fundis Johannes filius naturalis Reijneri de Zonne erga 

dictum Albertum ad censum acquisiverat prout in litteris atque 

totam partem et omne jus ipsis quovismodo competentes (dg: in) in 

medietate domus et aree site in Busco in quodam viculo tendente a 

loco dicto die Zile versus vicum tendentem ante domum de Postula 

inter hereditatem Johannis de Zonne filii naturalis Reijneri de 

Zonne ex uno et hereditatem Theoderici de Zeelst ex alio scilicet 

in illa medietate que sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

Theoderici de Zeelst quam medietatem dictus Johannes de Zonne erga 

dictum Albertum filium Arnoldi Gruijter emendo acquisiverat prout 

in aliis litteris hereditarie supportaverunt Willelmo filio 

quondam Willelmi de Best #fabri# simul cum litteris et jure sibi 

virtute dictarum literarum in premissis competente promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257r 15 di 06-05-1382. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus van Best smid beloofde voornoemde 

erfgoederen binnen 12 jaar niet te verkopen, tenzij met instemming 

van Johannes Neve en Theodericus van Zeelst. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes Neve. 

 

Dictus Willelmus filius quondam Willelmi de Best #fabri# promisit 

super omnia quod ipse dictas hereditates infra XII annos proxime 

futuros non venderit neque alienabit nisi cum consensu et 

voluntate Johannis Neve et Theoderici de Zeelst. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Johanni Neve. 

 

1176 mf7 C 09 f.257v. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1382. 

 

BP 1176 f 257v 01 di 06-05-1382. 

Elisabeth dv Lambertus gnd Arts soen, Johannes Neve en Gerardus 

Vuchts beloofden aan Willelmus zv Willelmus van Best smid een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

hun goederen. Voornoemde Willelmus zal de cijns niet verkopen of 

vervreemden; zou hij sterven, dan gaat de cijns naar zijn wettige 

kinderen, maar is er geen wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar 

voornoemde Elisabeth, Johannes en Gerardus. 

 

Elisabeth filia Lamberti dicti Arts soen #cum tutore# Johannes 

Neve et Gerardus Vuchts promiserunt super omnia se daturos (dg: W) 

Willelmo filio Willelmi de Best #fabri# hereditarium censum trium 

librarum monete hereditarie in nativitatis Domini ex omnibus suis 

bonis ut dicebant tali condicione quod dictus Willelmus dictum 

censum non vendet nec alienabit scilicet si contingat ipsum mori 

(dg: extunc absque) extunc dictus census ad eius liberos legitimos 

revertetur si autem contingat dictum Willelmum mori nulla prole 

legitima ab ipso procreata superviva remanente extunc dictus 

census ad dictos Elisabeth Johannem et (dg: Elisabeth) #Gerardum# 

et neminem alium revertetur. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 257v 02 di 06-05-1382. 

Willelmus zvw Willelmus gnd van Best smid deed tbv Lambertus gnd Arts 

soen afstand van alle goederen, die voornoemde Lambertus en wijlen 

zijn vrouw Oda samen hadden verworven, en van alle goederen die 

voornoemde Oda meegenomen had naar voornoemde Lambertus, ten tijde 

dat haar huwelijk met voornoemde Lambertus werd voltrokken. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti de Best #fabri# super 

omnibus et singulis bonis que Lambertus dictus Arts soen et Oda 

quondam eius uxor pariter acquisiverant (dg: s) atque super 

omnibus bonis que dicta Oda ad dictum Lambertum tempore quo dicta 

Oda !tempore quo matrimonium cum dicto Lamberto traxatur 

apportaverat atque super dicto jure ad opus dicti Lamberti 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257v 03 di 06-05-1382. 

Johannes van den Einde wollenklerenwever droeg over aan zijn zoon 

Henricus en Elisabeth dvw Petrus Beijer zijn vruchtgebruik in (1) een 

huis en erf van wijlen Petrus van Yper, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen erfgoed van Ywanus van Gravia enerzijds en erfgoed 

van Henricus Forbitor anderzijds, aan voornoemde Johannes van den 

Einde in cijns uitgegeven door Henricus van den Dijk en diens broer 

Andreas Valant, alsmede door hun broers Franco en Johannes gnd van 

Gestel, (2) een deel van de oude stadsmuur, 14 voet groot, staande 

achter erfgoed van voornoemde Johannes, achter de Tolbrug, (3) een 

erfgoed aldaar, 14 voet breed en 47 voet lang, aldaar over de 

Tolbrug, achter erfgoed van voornoemde Johannes, buiten de stadsmuur. 

 

Johannes de Fine textor laneorum usufructum quem habuit in domo et 

area quondam Petri de Yper sita in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrug inter hereditatem Ywani de Gravia et inter hereditatem 

Henrici Forbitoris cum attinentiis (dg: d) eiusdem domus et aree 

universis datam ad hereditarium censum dicto Johanni de Fine ab 

Henrico de Aggere et Andrea Valant eius fartre Francone quoque et 

Johanne dictis de Gestel fratribus dictorum Henrici Andree prout 

in litteris atque in quadam parte antiqui muri oppidi de Busco 

XIIII pedatas continente stante retro hereditatem dicti Johannis 

?sitam retro pontem dictum Tolbrug atque in hereditate sita ibidem 

XIIII pedatas in latitudine et XLVII padatas in longitudine 

continente sita ultra dictum pontem Tolbrug vocatum retro 

hereditatem dicti Johannis extra murum oppidi de Busco prout in 

litteris vero sigillo dicti oppidi etc legitime supportavit 

Henrico suo filio et Elisabeth filie quondam Petri Beijer cum 

litteris et jure promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 257v 04 do 08-05-1382. 

Hermannus zv Hermannus gnd die Diet verkocht aan Johannes van Weert 

zvw Laurencius gnd Vriesen soen het deel, dat aan hem behoort of zal 

behoren, in een stuk erfgoed in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen 

Johannes gnd van Oevelken enerzijds en de gemeint anderzijds, met een 

eind strekkend aan Henricus gnd Scoenmaker. 

 

Solvit (dg: 3 plack). 

Hermannus filius Hermanni dicti die Diet (dg: sextam partem sibi 

de morte quondam Elizabeth matris quondam Hermanni successione 

advolutam et post mortem dicti Hermanni die Diet sui patris 

successione advolvendam) #totam partem et omne jus sibi 

competentes seu in posterum competituras# in pecia (dg: terre 

sita) hereditatis sita in parochia de Uden in loco dicto Boekel 

inter (dg: inter) hereditatem Johannis dicti de Oevelken ex uno et 
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inter communitatem ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Henrici dicti Scoenmaker ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

de Weert filio quondam Laurencii dicti Vriesen soen promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et et 

Zibertus datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 257v 05 do 08-05-1382. 

Voornoemde Henricus zv Johannes van den Einde wollenklerenwever en 

Elisabeth dvw Petrus Beijer verkochten aan Godescalcus gnd Arts soen 

voornoemd huis en erf, deel van de oude muur en erfgoed aldaar. 

Voornoemde Henricus beloofde de lasten van zijn kant af te handelen. 

Voornoemde Elizabeth beloofde de verkoop van waarde te houden. 

 

Dicti Henricus et Elizabeth cum tutore dictam domum et aream 

partem antiqui muri et hereditatem sitam ibidem ut supra (dg: 

here) nunc ad se spectantes ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Godescalco dicto Arts soen supportaverunt cum litteris et jure 

(dg: promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum) et promisit dictus Henricus super omnia obligationem 

ex parte sui deponere promisit insuper dicta Elizabeth cum tutore 

ratam servare et obligationem et ?impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Zibertus datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 257v 06 do 08-05-1382. 

Egidius Scoerwegge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius Scoerwegge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 257v 07 do 08-05-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth 18 Brabantse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte Elizabeth XVIII Brabant dobbel ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 257v 08 do 08-05-1382. 

Herbertus gnd Hepken zvw Johannes gnd Happen soen van Wetten, 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen en Willelmus zvw Hubertus van 

Volkel beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude schilden van 

Frankrijk met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382; 23+30+25=78 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Herbertus dictus Hepken (dg: de) filius quondam Johannis dicti 

Happen soen de Wetten et Theodericus filius (dg: Joh) quondam 

Johannis de Gherwen et Willelmus filius quondam Huberti de Volkel 

promiserunt Philippo Jozollo etc centum aude scilde Francie ad 

Jacobi proxime persolvenda sub pena V. Testes Sta et Zibertus 

datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 257v 09 do 08-05-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios et indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 257v 10 do 08-05-1382. 

Emmekinus zvw Petrus gnd Emmen soen verkocht aan Henricus Witloc het 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in 

stukken beemd in Helvoirt, tussen erfgoed behorend aan het klooster 

van Cameren enerzijds en Mechtildis Berwouts anderzijds, belast met 
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de hertogencijns. 

 

Emmekinus filius quondam Petri dicti Emmen soen totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutas in universis peciis prati sitis in parochia de Helvoert 

inter hereditatem spectantem ad conventum de Cameren ex uno et 

inter hereditatem Mechtildis Berwouts ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Witloc promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 257v 11 do 08-05-1382. 

Ghiselbertus zvw Johannes gnd Langhe Everaets soen van Hijntam droeg 

over aan zijn broer Henricus (1) de helft in een stuk land in 

Hintham, ter plaatse gnd die Smal Akker, tussen Tielkinus van 

Enghelant enerzijds en Henricus gnd Everaets soen anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde Tielkinus, (2) een streep land in 

Hintham, tussen Hadewigis gnd Arts enerzijds en Johannes gnd van 

Boert anderzijds, belast met een b-erfpacht van 3 spint rogge aan de 

priesters in Den Bosch. 

 

Ghiselbertus filius quondam Johannis dicti Langhe Everaets soen de 

Hijntam medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in Hijntam 

in loco dicto die Smael Acker inter hereditatem Tielkini de 

Enghelant ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Everaets soen 

ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue dictam 

hereditatem dicti Tielkini atque quandam strepam terre sitam in 

Hijntam inter hereditatem Hadewigis dicte Arts ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti de Boert ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione trium spijnt 

siliginis presbitris in Busco exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 257v 12 do 08-05-1382. 

Henricus van den Bruggen zvw Henricus van der Donc verkocht aan 

Johannes Everaets van Vessem een erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Vessem, die Ghisbertus gnd Pensart szv voornoemde Johannes gnd 

Everaets van Vessem met Lichtmis in Vessem moet leveren aan 

eerstgenoemde Henricus, gaande uit een akker gnd die Zwart Akker, die 

eertijds was van eerstgenoemde Henricus, in Vessem, beiderzijds 

tussen Walterus gnd Everaets, welke akker voornoemde Ghisbertus voor 

voornoemde pacht verworven had van eerstgenoemde Henricus. De brief 

overhandigen aan Theodericus Snider. 

 

Solvit. 

Henricus van den Bruggen filius quondam Henrici van der Donc 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Vessem 

quam Ghisbertus dictus Pensart gener Johannis dicti Everaets de 

Vessem primodicto Henrico solvere tenetur hereditarie 

purificatione et in Vessem tradere ex quodam agro terre cum suis 

attinentiis dicto die Swart Ecker qui (dg: agg) ager fuerat (dg: 

.... predicti) dudum primodicti Henrici sito in parochia de Vessem 

inter hereditates Walteri dicti Everaets ex utroque latere 

coadiacentes et quem (dg: p) agrum dictus Ghisbertus erga 

primodictum Henricum per predictam paccionem ad pactum 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni) dicto 

Johanni Everaets de Vessem (dg: sup) promittens ratam servare et 

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

tradetur littera Theoderico den Snider) Dicbier et Wiel datum 
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supra. Tradetur littera Theoderico Snider. 

 

BP 1176 f 257v 13 do 08-05-1382. 

Marcelius van Gheffen de jongere en zijn oom Marcelius van Gheffen de 

oudere beloofden aan Johannes van Uden voller 122½ Hollandse dobbel, 

43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Marcelius de Gheffen junior et Marcelius de Gheffen senior eius 

avunculus promiserunt Johanni de Uden fulloni centum (dg: H) et 

XXII et dimidium Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato ad Jacobi proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 257v 14 do 08-05-1382. 

Destijds had Walterus gnd Bloemmart al zijn goederen overgedragen aan 

Henricus gnd die Roede van Sint-Oedenrode. Voornoemde Henricus 

verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde Walterus en zijn vrouw 

Heijlwigis, voor de duur van hun leven, voor de lasten, en voor 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. De langstlevende zal de 

goederen in hun geheel bezitten. De brief overhandigen. 

 

Solvit extraneus 3 plack. 

Notum sit universis quod cum Walterus dictus Bloemmart omnia et 

singula sua bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque 

parata quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportasset Henrico dicto die Roede de Rode sancte Ode prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Henricus !dictus Henricus dicta bona omnia et singula locavit recto 

locacionis modo dicto Waltero ab eodem Waltero #ac Heijlwigi eius 

uxore# (dg: ad) quamdiu idem Walterus #et Heijlwigis# vixerint in 

humanis et non ultra possidenda pro oneribus exinde solvendis 

dandis etc et pro XX solidis monete dandis dicto Henrico ab alio 

anno quolibet ad vitam dicti Walteri #et Heijlwigis# et non ultra 

in nativitatis Domini promittens ratam servare #et alter diutius 

vivens integraliter (dg: lr) possidebit# tali condicione annexa 

quod dicta bona omnia et singula (dg: bo) statim post decessum 

dicti Walteri #et Heijlwigis amborum# ad dictum Henricum 

hereditario jure devolventur et (dg: alter) #Walterus# repromisit. 

Testes datum supra. Et detur. 

 

BP 1176 f 257v 15 do 08-05-1382. 

Goeswinus zv Johannes gnd Goeswijns soen beloofde aan Johannes gnd 

van Gheele alias gnd van Gheldorp 20 gulden pieter met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Goeswinus filius (dg: quondam) Johannis dicti Goeswijns soen 

promisit (dg: Ger) Johanni dicto de Gheele alias dicto de Gheldorp 

XX gulden peter ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf7 C 10 f.258. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1382. 

 

BP 1176 f 258r 01 do 08-05-1382. 

Gerardus van Grolaer gaf uit aan Henricus gnd van Avenjoen (1) 4 

stukken land in Boxtel, ter plaatse gnd Grolaar, (1a) gnd Grolaar, 

beiderzijds tussen een gemene weg, (1b) gnd Over die Aa, beiderzijds 

tussen voornoemde Henricus van Avenjoen, (1c) ook gnd Over die Aa, 

tussen voornoemde Henricus enerzijds en Johannes van Luijssel 

anderzijds, (1d) gnd die Verelt, tussen Goeswinus gnd Cattellaer 
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enerzijds en een weg gnd die Kerkpad anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2 

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

meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus de Avenjoen tot 

onderpand (2) 5 lopen roggeland, aldaar, tussen voornoemde weg gnd 

die Kerkpad enerzijds en een dijk anderzijds. Voornoemde Henricus zal 

de gebouwen en het hout op voornoemde 4 stukken mogen verwijderen en 

zagen. 

 

Solvit extraneus XII solidos. 

Gerardus de Grolaer quatuor pecias tere sitas in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Grolaer quarum una dicta Grolaer inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex utroque latere coadiacentem 

altera #dicta Over die Aa# inter hereditates Henrici dicti #de# 

Avenjoen ex utroque latere coadiacentes tercia #eciam dicta Over 

die Aa# inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Luijssel ex alio et quarta #dicta die 

Verelt# inter hereditatem Goeswini dicti Cattellaer ex uno et 

inter viam dictam die Kercpat ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Henrico de Avenjoen ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus domini fundi exinde solvendis 

dandis (dg: sibi ab alio) et pro hereditaria paacione duorum 

modiorum siliginis mensure (dg: mensure) de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et in Busco ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere #et alter 

repromisit# et ad maiorem securitatem dictus Henricus de Avenjoen 

quinque lopinatas terre siliginee sitas ibidem inter dictam viam 

die Kercpat ex uno et inter quendam (dg: viam) aggerem ex alio ut 

dicebat ad pignus imposuit tali condicione quod dictus Henricus 

(dg: libere poterit) edificia et (dg: edi) ligna consistentia 

supra dictas quatuor pecias terre libere poterit amovere et secare 

dummodo sibi videbitur expedire. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 02 do 08-05-1382. 

Zegherus zvw Zegherus gnd Reijners soen verkocht aan Henricus 

Coelbornre zvw Henricus Coelbornre 2/3 deel van een stuk land in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Petrus zvw 

Petrus gnd Zegher enerzijds en Johannes gnd Zelen soen anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Zegherus (dg: et Reijnerus fratres liberi) #filius# quondam 

Zegheri dicti Reijners soen #duas tercias partes# peciam terre 

sitam in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Cromvoert 

inter hereditatem Petri filius quondam Petri dicti Zegher ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Zelen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Coelbornre filio quondam Henrici 

Coelbornre promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 03 do 08-05-1382. 

Reijnerus zvw Zegherus Reijners soen verkocht 1/3 deel van voornoemd 

stuk land aan voornoemde koper. 

 

Reijnerus filius quondam Zegheri Reijners soen !soen terciam partem 

dicte pecie terre vendidit dicto emptori promittens ut supra. 

 

BP 1176 f 258r 04 do 08-05-1382. 

Petrus Bijerman verkocht aan Arnoldus zv Johannes van der Straten een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 

(1) een huis en tuin van verkoper, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Godefridus Olijsleger enerzijds en erfgoed van 
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Arnoldus van den Gasthuze anderzijds, (2) een beemd van verkoper 

achter voornoemd huis en tuin, tussen erfgoed van Arnoldus van der 

Straten enerzijds en erfgoed van Albertus gnd Abe van der Haseldonc 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 

pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Petrus Bijerman hereditarie vendidit Arnoldo filio (dg: quondam) 

Johannis van der Straten hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie pasce ex domo et orto dicti venditoris sito 

in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Godefridi 

Olijsleger ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Gasthuze ex 

alio atque ex prato dicti venditoris sito retro dictos domum et 

ortum inter hereditatem Arnoldi van der Straten ex uno et inter 

hereditatem Alberti dicti Abe van der (dg: Haselbeemt) #Haseldonc# 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem et 

obligationem deponere exceptis (dg: IIII) censu domini ducis et 

hereditario censu quatuor librarum et quinque solidorum dicte 

monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: 

datum supra) Dicbier Wiel datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 258r 05 do 08-05-1382. 

Johannes zv Egidius gnd Scoerwegge verkocht aan Ghibo zvw Peter gnd 

die Zegher een stukje land in Haaren bij Oisterwijk, tussen Henricus 

Loijart enerzijds en Hadewigis Willems en haar kinderen anderzijds, 

belast met 1/3 deel van 4 Vlaamse groten uit de hertogencijns. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes filius Egidii dicti Scoerwegge particulam terre sitam in 

parochia de Haren prope Oesterwijc inter hereditatem Henrici 

Loijart ex uno et inter hereditatem Hadewigis Willems et eius 

liberorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni filio 

quondam Peter dicti die Zegher promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta tercia parte quatuor grossorum 

Flanderensium ex censu domini ducis exinde solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 258r 06 do 08-05-1382. 

De broers Theodericus en Jacobus, kvw Lambertus van den Hoevel, 

verkochten aan Henricus zv Henricus van den Rennen smid een huis en 

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Arnoldus gnd Snoec enerzijds en erfgoed van Alardus Rademaker 

anderzijds, aan hen overgedragen door hun broer Lambertus84 zvw 

voornoemde Lambertus. 

 

Theodericus et Jacobus fratres liberi quondam Lamberti van den 

Hoevel domum et aream sitam in Busco in vico Hijntamensi inter 

hereditatem quondam Arnoldi dicti Snoec ex uno et inter 

hereditatem Alardi Rotificis ex alio supportatam (dg: sibi) eis a 

Lamberto eorum fratre filio dicti quondam Lamberti prout in 

litteris in ea quantitate qua dicta domus et area ad dictum 

Lambertum filium dicti quondam Lamberti spectabat ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico filio Henrici van den Rennen fabro 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

Lamberti filii quondam Lamberti van den Hoevel deponere. Testes 

datum supra. 

 

                         
84 Zie ← BP 1175 f 024v 13 do 03-06-1367, verkoop van het huis aan 

aan Lambertus zvw Lambertus van den Hovel. 
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BP 1176 f 258r 07 do 08-05-1382. 

Theodericus zv Cristianus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius Cristi[a]ni van den Hoevel prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 08 do 08-05-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 47½ oude schilden 

van Frankrijk of Vlaanderen of de waarde, binnen 15 dagen na Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1382), en hetzelfde bedrag met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus #seu eorum alteri# 

XLVII et dimidium aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem per 

quindenam ante nativitatis Johannis proxime persolvenda et tantum 

ad festum beati Martini proxime persolvendum et erunt littere. 

Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 258r 09 do 08-05-1382. 

Henricus Meester ontlastte Wijnricus van Spulle van alle schulden, 

die voornoemde Wijnricus aan hem verschuldigd was. 

 

Henricus Meester quitum clamavit Wijnricum de Spulle (dg: su) ab 

omnibus debitis que dictus Wijnricus sibi tenetur in litteris vel 

extra litteras a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

ut dicebat (dg: ut dicebat). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 10 do 08-05-1382. 

Wijnricus van Spulle beloofde85 aan Rijcoldus Borchgreve 17 oude 

schilden van Frankrijk met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) 

te betalen. 

 

Wijnricus de Spulle promisit Rijcoldo Borchgreve XVII aude scilde 

Francie seu valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 258r 11 do 08-05-1382. 

(dg: Henricus van den Wau). 

 

BP 1176 f 258r 12 do 08-05-1382. 

Henricus Luten soen van den Waude en Lambertus zvw Lambertus gnd 

Jonghe Lemken droegen over aan Johannes van den Hoevel hun deel in 2 

bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Lobben Hoeve, tussen 

Rodolphus gnd Weijndelmoeden soen van Eirde enerzijds en erfg vw 

Lambertus van Eirde anderzijds, welke 2 bunder voornoemde Johannes 

van den Hoevel thans bezit, belast met cijnzen, die Willelmus Lobben 

hieruit beurt. 

 

Henricus Luten soen van den Waude et Lambertus filius quondam 

Lamberti dicti Jonghe Lemken (dg: super) totam partem et omne jus 

eis competentes in duobus bonariis prati sitis in parochia de 

Scijnle in loco dicto Lobben Hoeve inter hereditatem Rodolphi (dg: 

f) dicti Weijndelmoeden soen de Eirde ex uno et inter hereditatem 

heredum Lamberti quondam de Eirde ex alio que duo bonaria prati 

Johannes van den Hoevel ad presens possidet ut dicebant 

supportaverunt dicto Johanni van den Hoevel promittentes ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

                         
85 Zie → BP 1176 f 258v 12 za 10-05-1382, Wijnricus van Spulle ging 

nog een schuld aan. 
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predecessorum deponere (dg: sal) exceptis et salvis censibus quos 

Willelmus Lobben ex premissis habuit solvendos. 

 

BP 1176 f 258r 13 do 08-05-1382. 

Henricus Luten soen van den Waude en Lambertus zvw Lambertus gnd 

Jonghe Lemken droegen over aan Johannes van den Hoevel hun deel in 2 

bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Lobben Hoeve, tussen 

Rodolphus gnd Weijndelmoeden soen van Eirde enerzijds en erfg vw 

Lambertus van Eirde anderzijds, welke 2 bunder voornoemde Johannes 

van den Hoevel thans bezit. Lasten van hun kant en van de kant van 

wijlen hun grootvader Lambertus Laet en diens erfgenamen worden 

afgehandeld, uitgezonderd een b-erfcijns van 16 schelling geld, die 

Johannes van den Hoevel betaalde aan voornoemde Lambertus Laet en 

zijn erfgenamen, gaande uit de helft van voornoemde 2 bunder, welke 

cijns voornoemde Johannes van den Hoevel voortaan zal betalen aan 

voornoemde Henricus Luten soen en eerstgenoemde Lambertus, een helft 

met Sint-Remigius en de andere helft met Kerstmis. 

 

Henricus Luten soen van den Waude et Lambertus filius quondam 

Lamberti dicti Jonghe Lemken totam partem et omne jus eis 

competentes in duobus bonariis prati sitis in parochia de Scijnle 

in loco dicto (dg: Le) Lobben Hoeve inter hereditatem Rodolphi 

dicti Weijndelmoeden soen de Eirde ex uno et inter hereditatem 

heredum (dg: Lan) quondam Lamberti de (dg: Erd) Eirde ex alio et 

que duo bonaria prati Johannes van den Hoevel ad presens possidet 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni van den Hoevel 

predicto promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex !sui et quondam Lamberti Laet avi olim 

primodictorum Henrici et Lamberti et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Lamberti Laet deponere excepto hereditario censu XVI 

solidorum monete quem dictus Johannes van den Hoevel antedicto 

Lamberto Laet et suis heredibus temporibus transactis solvere 

consuent ex medietate dictorum duorum bonariorum prati #et# quem 

censum dictus Johannes van den Hoevel prefatis Henrico Luten soen 

et Lamberto primodicto nunc deinceps solvere tenebitur mediatim 

Remigii et mediatim nativitatis Domini ut idem Johannes van den 

Hoevel palam recognovit et promisit. Testes Zibertus et Hees datum 

supra. 

 

BP 1176 f 258r 14 do 08-05-1382. 

Gerardus gnd Roelen soen verkocht aan Johannes van Best een 

n-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

een huis, tuin en 5 morgen aangelegen land, gelegen onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd die Rendonk, tussen een gemene weg 

enerzijds en de plaats gnd Rendonk anderzijds, (2) 3 morgen land gnd 

die Scheepdonk, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, tussen 

Ancelmus zvw Henricus Willems enerzijds en water gnd die Aa 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 5 

pond voornoemd geld en een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

(dg: Maria filia quondam) Gerardus dictus Roelen soen hereditarie 

vendidit Johanni de Best hereditarium censum (dg: XX) decem 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: 

qu) domo et orto et quinque iugeribus terre (dg: sitis) eis 

adiacentibus sitis infra libertatem oppidi de Busco (dg: 

solvendum) ad locum die Rendonc inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex uno et inter locum dictum Rendonc ex alio atque ex 

tribus iugeribus terre dictis die Sceepdonc sitis infra dictam 

libertatem inter hereditatem Ancelmi filii quondam Henrici Willems 

ex uno et aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 
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ducis et hereditario censu quinque librarum dicte monete et 

hereditario censu trium librarum dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 15 do 08-05-1382. 

Ancelmus zvw Henricus Willems verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 16 do 08-05-1382. 

Johannes van Tephelen en zijn zoon Engbertus beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 18 oude schilden van Frankrijk met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1382; 23+30+25=78 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Johannes de Tephelen et Engbertus eius filius promiserunt Philippo 

Jozollo etc XVIII aude scilde Francie ad Jacobi proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258r 17 do 08-05-1382. 

Henricus van de Kloot beloofde aan zijn broer Johannes 60 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Henricus de Globo promisit Johanni suo fratri LX aude scilde ad 

monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 C 11 f.258v. 

 Dominica vocem: zondag 11-05-1382. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1382. 

 Sexta post cantate: vrijdag 09-05-1382. 

 in crastino Philippi et Jacobi apostolorum: vrijdag 02-05-1382. 

 sabbato post cantate: zaterdag 10-05-1382. 

 

BP 1176 f 258v 01 do 08-05-1382. 

Sophija dvw mr Johannes Basijn wv Rodolphus van Duer bakker droeg 

over aan haar zoon Johannes en haar schoonzoon Willelmus van Beke, 

tbv hen en Rodolphus, Petrus en Bartholomeus, kv voornoemde Sophija 

en wijlen Rodolphus van Duer, haar vruchtgebruik in een b-erfcijns 

van 4 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit erfgoederen 

van Willelmus Scilder, in Rosmalen, (1) 2 mudzaad roggeland, (2) 13 

zesterzaad gerstland, (3) 1½ bunder beemd, welke cijns aan voornoemde 

wijlen mr Johannes Basijn was verkocht door voornoemde Willelmus 

Scilder. 

 

Sophija filia quondam magistri Johannis Basijn relicta quondam 

Rodolphi de Duer pistoris cum tutore suum usufructum (dg: sibi 

compe) quem habet in hereditario censu quatuor librarum monete 

solvendo hereditarie Remigii [e]x hereditatibus Willelmi Scilder 

sitis in parochia de Roesmalen videlicet ex duabus modiatis terre 

siliginee et ex tredecim (dg: lop) sextariatis terre ordeacee 

atque ex uno et dimidio bonariis prati vendito dicto quondam 

magistro Johanni Basijn a dicto Willelmo Scilder prout in litteris 

supportavit Johanni (dg: Ba) suo filio et Willelmo de Beke eius 

genero ad opus eorum et ad opus Rodolphi Petri et Bartholomei 

liberorum dictorum Sophije et quondam Rodolphi de Duer cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Zibertus et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 258v 02 zo 11-05-1382. 

De broers Johannes Basijn, Rodolphus, Petrus en Bartholomeus, kvw 
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Rodolphus van Duer bakker, en Willelmus van Beke ev Heijlwigis dvw 

voornoemde Rodolphus droegen voornoemde cijns van 4 pond, die nu aan 

hen behoort, over aan Arnoldus Koijt. 

 

(dg: Dicta Sop) Johannes Basijn Rodolphus Petrus et Bartholomeus 

fratres liberi quondam Rodolphi de Duer pistoris et Willelmus de 

Beke maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti quondam Rodolphi dictum censum (dg: nunc ad) quatuor 

librarum et quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Arnoldo Koijt cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem (dg: et impeticionem) ex parte eorum 

et heredum quondam (dg: Jo) magistri Johannis Basijn deponere. 

Testes Os et Hees datum dominica (dg: post) vocem. 

 

BP 1176 f 258v 03 zo 11-05-1382. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258v 04 do 08-05-1382. 

Voornoemde Sophija dvw mr Johannes Basijn wv Rodolphus van Duer 

bakker schonk aan haar zoon Johannes Basijn en diens vrouw Elizabeth 

een b-erfcijns van 10 pond 5 schelling geld, die Johannes van Oerscot 

beloofd had aan Johannes gnd Vrieze zvw Conrardus en aan voornoemde 

wijlen Rodolphus zvw Rodolphus bakker, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 5 morgen land uit Duizend Morgen van de gemeint van Den 

Bosch, waarvan (1) 4 morgen ter plaatse gnd Oeteren, in een kamp 

aldaar, dat ligt naast het huis van wijlen Johannes gnd Dachverlies, 

aan de kant richting Den Bosch, (2) de resterende morgen aldaar, in 

een kamp aldaar, dat strekt direct naast voornoemd huis, aan de kant 

richting Vlijmen, welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Dicta Sophija cum tutore hereditarium censum decem librarum et 

quinque solidorum monete quem Johannes de Oerscot promiserat se 

daturum et soluturum Johanni dicto Vrieze filio quondam Conrardi 

et (dg: Rod) dicto quondam Rodolpho filio quondam Rodolphi 

pistoris hereditarie purificatione ex quinque iugeribus terre de 

mille jugeribus terre communitatis oppidi de Busco quorum quatuor 

iugera terre sita sunt ad locum dictum Oeteren in quodam campo 

ibidem sito contigue iuxta domum Johannis quondam dicti 

Dachverlies in latere versus Buscumducis reliquum iuger terre 

situm est ibidem in quodam campo ibidem sito tendente contigue 

iuxta predictam domum in latere versus Vlimen prout in litteris 

(dg: supportavi) et quem censum nunc ad se integraliter spectare 

dicebat supportavit Johanni Basijn suo filio cum Elizabeth sua 

uxore nomine dotis ad jus #etc# cum litteris et jure promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Zibertus et Hees datum quinta 

post cantate. 

 

BP 1176 f 258v 05 do 08-05-1382. 

Leonardus gnd Vethoeve verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een kamp in Deurne bij Ravenstein, tussen Sijmon gnd Coppen 

soen enerzijds en Johannes Claes soen anderzijds, belast met 

waterlaten. 

 

Leonardus dictus Vethoeve quendam campum situm in parochia de 

Doerne prope Ravensteijn inter hereditatem Sijmonis dicti Coppen 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Claes soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus ad hunc de jurem 
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spectantibus. Testes Dicbier et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 258v 06 do 08-05-1382. 

(dg: Godefridus zvw Nicholaus Snijder van Beke beloofde). 

 

(dg: Godefridus filius quondam Nicholai Snijder de Beke promis). 

 

BP 1176 f 258v 07 vr 09-05-1382. 

Johannes zv Godefridus zvw Nicholaus Snijder van Beke vroeg aan zijn 

vader om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten 

te mogen gaan van zijn voornoemde vader. Voornoemde Godefridus schonk 

aan zijn voornoemde zoon Johannes (1) een stuk land in Mierlo, ter 

plaatse gnd Lovens Brake, naast Zanderus van der Scueren, met een 

eind strekkend aan erfgoed gnd Wijermans Kamp, (2) een stuk beemd in 

Mierlo, achter de plaats gnd Runsvoert, tussen Johannes Wijerman 

enerzijds en Wolterus gnd Didderics soen anderzijds, welke 2 stukken 

hij verworven had toen hij weduwnaar was, na overlijden van zijn 

eerste vrouw Elisabeth. Voornoemde Johannes zal deze twee stukken 

niet inbrengen in de deling van de goederen die voornoemde Godefridus 

zal nalaten. De brief overhandigen aan Henricus Dicbier van Mierle 

omdat hij zijn huisdienaar is. 

 

Johannes filius Godefridi filii quondam Nicholai Snijder de Beke 

instanter supplicavit dicto suo patri quatenus sibi daret 

licenciam exeundi de domo convictu et expensis dicti sui patris 

nomine emancipacionis dictus Godefridus annuens precibus dicti 

Johannis sui filii dedit et contulit sibi licenciam ?eeundi de domo 

convictu et expensis dicti sui patris nomine emancipationis 

dictusque Godefridus (dg: d) peciam terre (dg: sitam) in sitam in 

parochia de Mierle in loco dicto Lovens Brake iuxta hereditatem 

Zanderi van der Scueren tendentem cum uno fine ad hereditatem 

dictam Wijermans Camp atque peciam prati sitam in dicta parochia 

(dg: inter) retro locum dictum Runsvoert inter hereditatem 

Johannis Wijerman ex uno et hereditatem Wolteri dicti Didderics 

soen ex alio (dg: ut dicebat ded) quas ipse post mortem quondam 

Elisabeth sue prime uxoris in statu sue viduitatis acquisiverat ut 

dicebat dicto Johanni suo filio nomine emancipacionis tradidit 

donavit tali condicione quod dictus Johannes dictas peciam terre 

et peciam prati ad communem divisionem faciendam de bonis que 

dictus Godefridus post se relinquet non importabit non obstante 

tamen premisso idem Johannes reliqua bona a dicto Godefrido 

relinquenda cum aliis suis in hoc coheredibus dividet et 

participabit. Testes Os et Dicbier datum sexta post cantate. Detur 

Henrico Dicbier de Mierle quia famulus suus est. 

 

BP 1176 f 258v 08 zo 11-05-1382. 

Willelmus zvw Godefridus van Beke verklaarde met zijn schoonmoeder 

Sophia wv Rodolphus van Duer bakker en zijn vrouw Heijlwigis, dv 

voornoemde Sophija en wijlen Rodolphus, dat aan hen 20 Brabantse 

dobbel geschonken is, in plaats van erfgoed. Hij beloofde aan de 

broers Johannes Basijn, Rodolphus, Petrus en Bartholomeus, kv 

voornoemde Sophija en Rodolphus van Duer, bij de deling van de 

goederen die voornoemde wijlen Rodolphus van Duer nagelaten heeft 

resp. die voornoemde Sophija zal nalaten, 20 Brabantse dobbel mottoen 

in te brengen. 

 

Willelmus filius quondam Godefridi de Beke (dg: maritus) palam 

recognovit se recepisse cum (dg: .) Sophia relicta quondam 

Rodolphi de Duer pistoris sua socru cum Heijlwige sua uxore filia 

dictorum Sophije et quondam Rodolphi nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco loco hereditatis XX Brabant dobbel et promisit super omnia 
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Johanni Basijn (dg: Petro) Rodolpho Petro et Bartholomeo fratribus 

liberis dictorum Sophije et Rodolphi de Duer quod si in posterum 

dictus Willelmus aut dicta (dg: So) Heijlwigis seu heredes dicte 

Heijlwigis ad divisionem faciendam de bonis que dictus quondam 

Rodolphus de Duer in sua morte reliquit et que dicta Sophija in 

sua morte post se relinquet venire voluerit et dicta bona 

condividere extunc idem Willelmus seu dicta Heijlwigis seu sui 

heredes ad huiusmodi divisionem venientes ad eandem divisionem 

reimportabit seu reimportabunt XX Brabant dobbel mottoen antequam 

dictus Willelmus aut dicta Heijlwigis seu dicti heredes dicte 

Heijlwigis ad dictam divisionem poterit seu poterint venire et 

dicta (dg: pe) bona condividere. Testes Os et Hees datum dominica 

vocem. 

 

BP 1176 f 258v 09 zo 11-05-1382. 

Jordanus gnd Gheroncs soen en Ghevardus zv Heijnmannus van den Broule 

beloofden aan Goeswinus Moedel van de Steenweg 10 Hollandse dobbel 

uiterlijk met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen, op 

straffe van 5 Hollandse dobbel. 

 

Jordanus dictus Gheroncs soen et Ghevardus filius Heijnmanni van 

den Broule promiserunt Goeswino Moedel de Lapidea Via X Hollant 

dobbel infra hinc et festum penthecostes proxime persolvendos sub 

pena quinque Hollant (dg: dobb) dobbel etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258v 10 zo 11-05-1382. 

Franco zvw Henricus gnd Vrancken soen van Os, Ghibo gnd Francken 

soen, Thomas Loden soen en Willelmus Gheroncs soen van Orten 

beloofden aan voornoemde Goeswinus Moedel 10 Hollandse dobbel mottoen 

uiterlijk met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1382) te betalen, op 

straffe van 5 Hollandse dobbel. 

 

Franco (dg: -ns) filius quondam Henrici dicti Vrancken soen de Os 

Ghibo dictus Francken soen Thomas Loden soen et Willelmus Gheroncs 

soen de Orten promiserunt dicto Goeswino Moedel X Hollant dobbel 

mottoen infra hinc et festum penthecostes proxime persolvendos sub 

pena V Hollant dobbel. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 258v 11 vr 02-05-1382. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Walterus van Ludic van Kessel 4 

oude schilden en 2 gulden binnen 4 dagen rond Pinksteren aanstaande 

(zo 25-05-1382) te betalen. 

 

Johannes de Loet tinctor promisit Waltero de Ludic de Kessel 

quatuor aude scilde et II gulden (dg: infra q) infra quatuor dies 

festinos penthecostes proxime persolvendos. Testes Os et Willelmus 

datum in crastino Philippi et Jacobi apostolorum. 

 

BP 1176 f 258v 12 za 10-05-1382. 

Wijnricus van Spulle beloofde86 aan Agnes wv Henricus Sceelwart 40 

oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jan (di 24-06-1382) en 

de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382). 

 

Wijnricus de Spulle promisit Agneti relicte quondam Henrici (dg: 

de) Sceelwart XL aude scilde mediatim Johannis et mediatim Remigii 

proxime persolvenda. Testes Os et Wijel datum sabbato post 

cantate. 

 

                         
86 Zie ← BP 1176 f 258r 10 do 08-05-1382, Wijnricus van Spulle ging 

nog een schuld aan. 
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BP 1176 f 258v 13 zo 11-05-1382. 

Hr Jordanus Brant kanunnik van de kerk van Sint-Jan van Luik droeg 

over aan Johannes zv Boudewinus 96 pieter leuvens, aan hem 

beloofd87,88 door hr Rijcoldus Koc ridder, Gerardus van Berkel en 

Theodericus van der Poerten. 

 

Dominus Jordanus Brant canonicus ecclesie sancti Johannis 

Leodiensis nonaginta sex denarios aureos communiter peter vocatos 

monete Lovaniensis boni auri et iusti ponderis promissos sibi a 

domino Rijcoldo Koc milite Gerardo de Berkel et Theoderico van der 

Poerten prout in litteris supportavit Johanni filio Boudewini cum 

litteris et jure. Testes Sta et Dicbier datum dominica vocem. 

 

BP 1176 f 258v 14 zo 11-05-1382. 

Johannes zvw Boudewinus Appelman beloofde aan hr Jordanus Brant 100 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes filius quondam Boudewini Appelman promisit super omnia 

domino Jordano Brant centum aude scilde ad monitionem persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf7 C 12 f.259. 

 Secunda post vocem: maandag 12-05-1382. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 16-05-1382. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 10-05-1382. 

 Dominica post ascensionem: zondag 18-05-1382. 

 Secunda post ascensionem: maandag 19-05-1382. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 21-05-1382. 

 

BP 1176 f 259r 01 ma 12-05-1382. 

Johannes en jkvr Cristina, kvw Reijnerus van Zonne, en Hermannus van 

Eijndoven ev Belija dvw voornoemde Reijnerus deden tbv Lambertus Arts 

soen van Vlimen afstand van alle huisraad, die Johannes nzvw 

voornoemde Reijnerus van Zon en zijn vrouw Oda samen bezaten. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde dat zijn broers Reijnerus en 

Gerongius, kvw voornoemde Reijnerus, hierop nimmer rechten zullen 

doen gelden. 

 

Johannes et #domicella# Cristina liberi quondam Reijneri de Zonne 

cum tutore et Hermannus de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Belije sue uxoris filie dicti quondam Reijneri super 

omnibus et singulis clenodiis domiciliis et utencilibus que 

Johannes quondam filius naturalis Reijneri de Zon #predicti# et 

Oda (dg: eius u) olim eius uxor pariter possiderant quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebant et super jure ad 

opus Lamberti Arts soen de Vlimen renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare (dg: pro) et obligationem ex parte eorum 

deponere promisit insuper super omnia primodictus Johannes quod 

ipse Reijnerum et Gerongium suos fratres liberos dicti quondam 

Reijneri semper tales habebit quod nunquam presument se aliquod 

jus habere in dictis domiciliis clenodiis et utencilibus. Testes 

Aggere et Hees datum secunda post vocem. 

 

BP 1176 f 259r 02 ma 12-05-1382. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Albertus zvw 

Arnoldus gnd Gruijter koopman 2 kamers, aan hem behorend, etc” en 

                         
87 Zie ← BP 1176 f 111r 04 za 12-03-1379, belofte 96 peter te betalen 

op 25-12-1379. 
88 Zie → BP 1177 f 367r 07 vr 14-06-1387, tweede overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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“Albertus zvw Arnoldus gnd Gruijter de helft van een huis en erf 

etc”. Johannes zvw Reijnerus van Zonne, Cristina dvw voornoemde 

Reijnerus en Hermannus van Eijndoven ev Belija dvw voornoemde 

Reijnerus verklaarden dat de helft van 2 kamers met ondergrond, in 

eerstgenoemde brief vermeld, en de helft van de helft van het huis en 

erf, in de tweede brief vermeld, behoren aan Willelmus zvw Willelmus 

van Best des Sloetmakers. Eerstgenoemde Johannes zv Reijnerus van 

Zonne beloofde aan voornoemde Willelmus zvw voornoemde Willelmus van 

Best, zo nodig, de brieven ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Albertus 

filius quondam Arnoldi dicti Gruijter mercator duas cameras ad se 

spectantes etc et altera Albertus filius quondam Arnoldi dicti 

Gruijter medietatem domus et aree etc et Johannes filius quondam 

Reijneri de Zonne (dg: promisit dictas litteras tradere Willelmo 

filio) Cristina filia eiusdem quondam Reijneri cum tutore et 

Hermannus de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Belije sue uxoris filie dicti quondam Reijneri palam recognoverunt 

quod medietas duarum camerarum cum earum fundis (dg: ...) in (dg: 

pam) primodicta littera contentium et medietas medietatis domus et 

aree (dg: continentis) continentis in altera littera spectat 

hereditario jure ad Willelmum filium quondam Willelmi de Best des 

Sloetmakers et promisit super omnia primodictus Johannes filius 

Reijneri de Zonne dicto Willelmo filio dicti quondam Willelmi de 

Best dictas litteras tradere quotiens indiguerit ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259r 03 vr 16-05-1382. 

Johannes van Bezoijen beloofde aan Egidius Scoerweg 60 gulden pieter 

na maning te betalen. 

 

Johannes de Bezoijen promisit Egidio Scoerweg LX gulden peter ad 

monitionem persolvendos. Testes Sta et Dicbier datum in crastino 

ascensionis. 

 

BP 1176 f 259r 04 vr 16-05-1382. 

Arnoldus nzvw hr Gerardus van Megen ridder, Johannes van Bucstel, 

Johannes van Dordrecht en Henricus Vos van Berze beloofden, elk voor 

¼ deel, aan Theodericus van de Poort 51 pieter met Sint-Martinus (di 

11-11-1382) te betalen. 

 

Arnoldus filius #naturalis# quondam domini Gerardi de Megen 

#militis# Johannes de Bucstel Johannes de Dordrecht et Henricus 

Vos de Berze promiserunt (dg: Theoderico de Porta quinquaginta 

unum peter) divisi et quilibet eorum pro una (dg: tercia) #quarta# 

parte Theoderico de Porta quinquaginta unum peter vel valorem ad 

Martini hyemalis persolvendos tali condicione quod quilibet 

dictorum debitorum cum una (dg: tercia) #quarta# parte dicte 

pecunie quitus erit. Testes Aggere et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 259r 05 vr 16-05-1382. 

Voornoemde Arnoldus beloofde Johannes, Johannes en Henricus Vos 

schadeloos te houden. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus 

Vos. 

 

Solvit VI solidos. 

Dictus Arnoldus promisit Johannem et Johannem #Henricum Vos# 

indempnes servare. Testes datum ut supra. Detur dicto Henrico Vos. 

 

BP 1176 f 259r 06 za 10-05-1382. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, Henricus Dicbier zv Godefridus en 
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Arnoldus Veer beloofden aan Henricus van Erpe 100 pieter met 

Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Henricus Dicbier filius 

Godefridi et Arnoldus Veer promiserunt Henrico de Erpe C peter ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et 

Zibertus datum sabbato post (dg: vocem) cantate. 

 

BP 1176 f 259r 07 zo 18-05-1382. 

Hr Nicholaus uter Hage priester, zijn zusters Hadewigis en Elisabeth, 

en Willelmus zv Johannes Storme droegen over aan Johannes gnd Storme 

zvw Godefridus Brijevonc alle goederen89, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Reijnerus van Veen schoenmaker. Is deurwachter van 

de hertogin. 

 

Dominus Nicholaus uter Hage presbiter Hadewigis (dg: eius soro) et 

Elisabeth eius sorores cum tutore Willelmus filius Johannis Storme 

omnia bona (dg: ipsis .) tam mobilia quam immobilia hereditaria 

atque parata ipsis de morte quondam Reijneri de Veen sutoris 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni dicto Storme filio quondam 

Godefridi Brijevonc promittentes tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Dicbier et Hoculem 

datum dominica post ascensionem. Est janitor domine ducisse. 

 

BP 1176 f 259r 08 ma 19-05-1382. 

Henricus Berwout zvw Elias Veren Berthen soen verkocht aan Willelmus 

Scilder een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, reeds belast met cijnzen. 

 

Henricus Berwout filius quondam Elie Veren Berthen soen 

hereditarie vendidit Willelmo Scilder hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex 

omnibus bonis sibi de morte suorum parentum successione 

hereditarie advolutis quocumque locorum sitis promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus prius inde solvendis 

promittens super habita et acquirenda sufficientem facere. Testes 

Hoculem et Wiel datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1176 f 259r 09 ma 19-05-1382. 

Gerardus van Bladel verkocht aan de secretaris een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Zegerus zvw Zegerus van Helmont beloofd had aan 

Boudekinus zvw Willelmus gnd Hoet van Bijnderen, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) 3 stukken land in de dingbank van Vlierden, 

(1a) Robbenhof, (1b) die Kerkstreep, (1c) naast de plaats gnd des 

Klerks Yndakker, (2) 3 stukken beemd, aldaar, (2a) ter plaatse gnd 

Knapendonk, (2b) ter plaatse gnd Veren Geben Broek, (2c) ter plaatse 

gnd dat Foerdeken, (3) alle cijnzen, die Jacobus gnd Robben soen in 

Vlierden beurt, welke cijns aan hem was overgedragen door voornoemde 

Boudekinus zv Willelmus Hoet. Afgeven aan de priesters in Den Bosch. 

 

Gerardus de Bladel hereditarium censum IIIIor librarum monete quem 

Zegerus (dg: de Bladel) filius quondam Zegeri de Helmont promisit 

se daturum et soluturum (dg: Boudebo) Boudekino (dg: dicto) filio 

quondam Willelmi dicti Hoet de Bijnderen hereditarie Martini 

hyemalis ex tribus peciis terre sitis in jurisdictione de Vlierden 

                         
89 Zie → BP 1180 p 663r 11 ±vr 12-01-1397, vermelding van deze 

overdracht van alle goederen, en verkoop van de helft van een huis en 

erf van wijlen Reijnerus van Veen in de Schrijnmakersstraat. 
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quarum una Robbenhof altera die Kercstrepe nuncupate sunt et 

tercia sita est iuxta locum dictum des Clercs Yndacker atque ex 

tribus peciis prati sitis ibidem quarum una in loco dicto 

Cnapendonc altera in loco dicto Veren Gheben Broec et tercia in 

loco dicto dat Foerdeken site sunt necnon ex omnibus censibus quos 

Jacobus dictus Robben soen annuatim in Vlierden habuit solvendos 

(dg: quem censum) supportatum sibi a dicto Boudekino filio dicti 

Willelmi Hoet prout in litteris hereditarie (dg: supportavit 

michi) vendidit michi supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et Johannis 

sui patris et eius in hoc coheredum deponere. Testes datum ut 

supra. Detur presbitris in Busco. 

 

BP 1176 f 259r 10 ma 19-05-1382. 

Tielmannus smid van Turijngen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Tielmannus faber de Turijngen prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 259r 11 ma 19-05-1382. 

Johannes Walsch verkocht aan Rutgerus van den Stadeacker een beemd 

gnd die Broekbeemd, in Oirschot, tussen Cristina des Wevers enerzijds 

en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, 

welke beemd eertijds behoorde aan wijlen zijn schoonvader, Johannes 

van den Stadeacker, belast met 14 oude groten grondcijns en een 

b-erfcijns van 3 pond, geld dat in Oirschot gangbaar is. 

 

Johannes Walsch pratum dictum die Broecbeemt situm in parochia de 

Oerscot inter hereditatem Cristine des Wevers ex uno et inter 

communitatem ex alio tendens cum ambobus finibus ad communitatem 

quod pratum ad Johannem #quondam# van den Stadeacker suum socerum 

pertinere consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Rutgero van 

den Stadeacker promittens warandiam et obligationem deponere XIIII 

aude groet domino fundi et hereditario censu trium librarum monete 

in Oerscot currentis deponere. Testes Os et Zibertus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 259r 12 wo 21-05-1382. 

Hr Arnoldus Wautgheers soen van Helmont investiet van Zonderwijc 

priester droeg over aan zijn natuurlijke kinderen Goessuinus, 

Wautgherus, Arnoldus, Jacobus en Gertrudis, tbv hen en hun zuster 

Margareta, dv voornoemde hr Arnoldus, (1) 1/3 deel van de goederen 

gnd Rinkveld, in Helmond, ter plaatse gnd die Hage, (2) 1/3 deel van 

een beemd gnd Busser Beemd, (3) alle goederen, die voornoemde hr 

Arnoldus verworven had van Hermannus Pelser van Rode, in Mierlo, ter 

plaatse gnd Merevoert, (4) 2 stukken beemd, die hij verworven had van 

kv Margareta gnd Vestaerts van den Hout, in Helmond, ter plaats gnd 

Perric, (5) zijn deel in een stuk land gnd dat Gansbroek, in Mierlo, 

ter plaatse gnd op het Hout, belast met de grondcijns en met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge en ½ mud gerst, aan twee altaren in 

Helmond. De brief overhandigen aan Katherina van Doerne. 

 

Dominus Arnoldus Wautgheers soen de Helmont investitus de 

Zonderwijc presbiter hereditates infrascriptas ad se spectantes 

primo videlicet terciam partem ad se spectantem bonorum dictorum 

de Rincvelt sitorum in parochia de Helmont in loco dicto die Hage 

atque terciam partem ad se spectantem prati dicti Busscher Beemt 

item omnia bona que idem dominus Arnoldus erga Hermannum Pelser de 

Rode acquisiverat sita in parochia de Mierle in loco dicto 

Merevoert item duas pecias prati quas ipse erga liberos Margarete 

dicte Vestaerts (dg: dicte) van den Hout acquisiverat sitas in 
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parochia de Helmont in loco dicto Perric item totam partem et omne 

jus sibi competentes in pecia terre dicta dat Ghansbroec sita in 

parochia de Mierle in loco dicto op tHout ut dicebat hereditarie 

supportavit Goessuino Wautghero Arnoldo Jacobo (dg: suis pueris 

naturalibus ad opus ..) et Gertrudi eius pueris naturalibus ad 

opus ipsorum et ad opus Margarete (dg: eius) eorum sororis (dg: 

pueris naturalibus) #filie# dicti domini Arnoldi promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini (dg: di) 

fundi inde solvendo et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et dimidii modii ordei duobus altaribus sitis in Helmont 

inde solvendis. Testes Dicbier et Hoculem datum quarta post 

ascensionem. Detur Katherine de Doerne. 

 

BP 1176 f 259r 13 wo 21-05-1382. 

Voornoemde Goessuinus, Wautgerus, Arnoldus, Jacobus en Gertrudis 

beloofden aan hun voornoemde vader hr Arnoldus een lijfpacht van 16 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, 

gaande uit voornoemde goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Goessuinus Wautgerus Arnoldus Jacobus et Gertrudis 

promiserunt se daturos dicto domino Arnoldo eorum patri vitalem 

pensionem sedecim modiorum siliginis mensure de Helmont anno 

quolibet ad eius vitam purificatione et in Helmont tradere ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 259r 14 wo 21-05-1382. 

Franco Coppen soen van Baest. 

 

1176 mf7 C 13 f.259v. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 21-05-1382. 

 in octavis ascensionis Domini: donderdag 22-05-1382. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 23-05-1382. 

 Secunda post penthecostes: maandag 26-05-1382. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 28-05-1382. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1382. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 31-05-1382. 

 

BP 1176 f 259v 01 wo 21-05-1382. 

Margareta wv Johannes Rike verklaarde ontvangen te hebben van 

Willelmus van Erden 50 pond geld, wegens achterstallige termijnen van 

een lijfrente van 4 pond geld, die voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Elizabeth aan haar moeten betalen. 

 

(dg: Gl) Margareta relicta quondam Johannis Rike recognovit se 

recepisse a Wo de Erden L libras monete scilicet de arrestagiis 

dicte Margarete deficientibus occacione vitalis pensionis IIIIor 

librarum monete quam dictus Willelmus et Elizabeth eius uxor sibi 

solvere tenentur ut dicebat. Testes Os et Dicbier datum quarta 

post ascensionem. 

 

BP 1176 f 259v 02 do 22-05-1382. 

Lucas van Pulle en Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 16 oude Franse schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1382; 9+30+25=64 dgn) te betalen op straffe van 

1. 

 

Lucas de (dg: .) Pulle Gheerlacus filius Wellini Roveri 

promiserunt Philippo Jozollo etc sedecim aude scilde (dg: ad J) 

Francie ad Jacobi proxime persolvenda sub pena I. Testes Os et 
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Hees datum in octavis ascensionis Domini. 

 

BP 1176 f 259v 03 do 22-05-1382. 

De eerste zal Gheerlacus schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit Gheerlacum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 04 vr 23-05-1382. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberg, Gerardus 

van Aa en Johannes van Dordrecht beloofden aan Johannes Jozollo 92 

oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382; 

8+30+25=63 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

Gerardus de Aa et Johannes de Dordrecht promiserunt Johanni 

Iozollo nonaginta duos aude scilde Francie ad Jacobi proxime 

persolvendos pena V. Testes Zibertus et Hees datum sexta post 

octavas ascensionis. 

 

BP 1176 f 259v 05 vr 23-05-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 259v 06 ma 26-05-1382. 

Mijchael van Hal, Arnoldus van den Ors, Godefridus zvw Baudewinus van 

den Molengrave, Johannes van Bladel en Arnoldus van der Haseldonc 

beloofden aan de secretaris 25 mud rogge, Bossche maat, na maning te 

leveren. 

 

Mijchael de Hal Arnoldus van den Ors Godefridus filius quondam 

Baudewini van den Molengrave Johannes de Bladel et Arnoldus van 

der Haseldonc promiserunt michi XXV modios siliginis mensure de 

Busco ad monitionem persolvendos. Testes Zibertus et Wiel datum 

secunda post penthecostes. 

 

BP 1176 f 259v 07 ma 26-05-1382. 

De twee eersten zullen de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primi 2 servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 259v 08 wo 28-05-1382. 

Rodolphus Wise beloofde aan Mathias op den Caendel, wonend in ....... 

Aquense, 79 gulden helling, zwaar van gewicht, na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan Johannes van Eijke de oudere. 

 

Rodolphus Wise promisit super omnia Mathie op den (dg: Kendel 

Caelde) Caendel commoranti in A....ore Aquense ut dicebat LXXIX 

gulden helling fortis ponderis ad monitionem persolvendos. Testes 

Sta et Hoculem datum quarta post penthecostes. Detur Johanni de 

Eijke seniori. 

 

BP 1176 f 259v 09 do 29-05-1382. 

Gerardus gnd die Ruver verhuurde aan de broers Godefridus en 

Denkinus, kv Johannes gnd Godekens soen, (1) 3 morgen land in Empel, 

ter plaatse gnd in het Rullen, tussen Hermannus Peters soen enerzijds 

en Henricus van den Borne anderzijds, (2) 10 hont land in de dingbank 

van Empel, ter plaatse gnd in het Westerbroek, voor een periode van 8 
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jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (wo 25-12-1381), elk jaar voor 11 

oude schilden, een helft te betalen met Sint-Martinus en de andere 

helft met Kerstmis. De brief van Gerardus overhandigen aan Henricus 

Buekentop. 

 

Solverunt (dg: ..) fratres XII solidos. Solvit Gerardus IIII 

placken. 

Gerardus dictus die Ruver (dg: quoddam) tria iugera terre sita in 

parochia de Empel in loco dicto int Rullen inter hereditatem 

Hermanni Peters soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den 

Borne ex alio atque decem hont terre #ad se spectantia# sita in 

jurisdictione de Empel in loco dicto int Westerbroec (dg: inter 

hereditatem) ut dicebat locavit Godefrido et Denkino fratribus 

(dg: fil) liberis Johannis dicti Godekens soen ab eodem ad spacium 

octo annorum post festum nativitatis Domini proxime preteritum 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum #octo# 

annorum pro undecim aude scilde seu valore dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum octo annorum (dg: Martini et pro primo) 

mediatim Martini et mediatim nativitatis Domini et pro primo 

termino (dg: nat) Martini proxime promitttens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi super omnia. Testes (dg: G) Henricus et Hees datum quinta 

post penthecostes. Tradetur littera Gerardo Henrico Buekentop. 

 

BP 1176 f 259v 10 do 29-05-1382. 

Gerardus Ruver machtigde Henricus Buekentop zijn cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Gerardus Ruver dedit (dg: potestetam) Henrico Buekentop potestatem 

monendi suos census redditus pacciones et credita etc et regendi 

sua bona usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 11 do 29-05-1382. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Cristianus zvw Goeswinus gnd Neven 

soen 32 Hollandse dobbel Dordrechts met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1382) te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Cristiano filio quondam Goeswini 

dicti (dg: .) Neven soen XXXII Hollant dobbel #Dordratenses# seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 259v 12 do 29-05-1382. 

Enghelbertus nzvw Marina dvw Johannes van Lijt en de broers 

Theodericus, Gerardus en Henricus, kvw Johannes gnd Kesselman nzvw 

voornoemde Marina, verkochten aan Johannes zv Reijnerus van Lijt hun 

deel in alle goederen van wijlen voornoemde Marina. 

 

Enghelbertus filius naturalis quondam Marine filie quondam 

Johannis de Lijt et Theodericus Gerardus Henricus et (dg: Johannes 

et Eliza Bela) #fratres# liberi quondam Johannis dicti (dg: 

Kessel) #Kesselman# filii naturalis olim dicte quondam Marine (dg: 

cum tutore) totam partem et omne jus sibi competentes quovismodo 

in omnibus et singulis bonis dicte quondam Marine quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebant (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Johanni filio Reijneri de Lijt promittentes (dg: cum 

tutore) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Wiel et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 13 do 29-05-1382. 

Vervolgens beloofden voornoemde Enghelbertus en Theodericus dat 
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Johannes en Bela, kvw voornoemde Johannes Kesselman, afstand zullen 

doen. 

 

Quo facto dicti Enghelbertus et Theodericus promiserunt indivisi 

super omnia quod ipsi Johannem et Belam (dg: .) liberos dicti 

quondam Johannis Kesselman super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 14 do 29-05-1382. 

Voornoemde Enghelbertus nzvw Marina dvw Johannes van Lijt en de 

broers Theodericus, Gerardus en Henricus, kvw Johannes gnd Kesselman 

nzvw voornoemde Marina, droegen over aan Johannes zv Reijnerus van 

Lijt hun deel in 200 pond geld, aan voornoemde Enghelbertus en 

Elizabeth, nkvw voornoemde Marina, tbv hen, voornoemde natuurlijke 

kinderen en kvw voornoemde Johannes Kesselman nzv voornoemde Marina, 

beloofd. 

 

Dicti (dg: omnes) #venditores# totam partem et omne jus eis 

competentes in ducentis libris monete promissis dicto Enghelberto 

et Elizabeth (dg: eius .......) pueris naturalibus dicte quondam 

Marine ad opus eorundem puerorum naturalium et ad opus liberorum 

Johannis quondam Kesselman predicti filii naturalis dicte (dg: d) 

Marine prout in litteris supportaverunt Johanni filio Reijneri de 

Lijt cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 15 do 29-05-1382. 

Johannes zvw Rodolphus gnd van den Venne ev Margareta en Johannes van 

den Stake zv Willelmus van den Stake ev Maria, dvw Arnoldus gnd Appel 

die Hoessche, maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg een huis en schuur met ondergrond, en 

tuin en aangelegen erfgoederen en beemden van voornoemde wijlen 

Arnoldus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen mr 

Wolphardus van Ghiesen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan de 

gemeint van Haaren, zoals ze aan voornoemde wijlen Arnoldus Appel 

behoorden. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi dicti van den Venne maritus et 

tutor ut asserebat Margarete sue uxoris et Johannes van den Stake 

filius Willelmi van den Stake maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Marie sue uxoris filiarum quondam Arnoldi dicti Appel 

die Hoessche palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante 

qua divisione domus horreum cum suis fundis et ortus hereditates 

et prata eis adiacentes dicti quondam Arnoldi siti in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem magistri 

Wolphardi de Ghiesen ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam et (verbeterd uit : ex) 

cum reliquo fine ad communitatem de Haren ex alio prout ibidem 

siti sunt et ad dictum quondam Arnoldum Appel spectare 

consueverunt ut dicebant primodicto Johanni cesserunt in partem ut 

alter recognovit promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 16 do 29-05-1382. 

Johannes van den Stake kreeg (1) 2 bunder beemd in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen Egidius van Goerle enerzijds en Arnoldus 

Anneken? anderzijds, (2) alle erfgoederen van voornoemde wijlen 

Arnoldus Appel, ter plaatse gnd Berkel, waarin voornoemde Arnoldus 

Appel was overleden, (3) alle aangelegen erfgoederen van voornoemde 

wijlen Arnoldus, onder Tilburg, waarin voornoemde wijlen Arnoldus 
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Appel was overleden. 

 

Et mediante qua divisione duo bonaria prati sita in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Egidii de 

Goerle ex uno et inter hereditatem Arnoldi Anneken? ex alio et 

omnes hereditates (dg: s) dicti quondam Arnoldi Appel sitas in 

loco dicto Berkel et in quibus idem quondam Arnoldus Appel 

decessit atque omnes hereditates #[ei]s adiacentes# (dg: quas) 

dicti quondam Arnoldi (dg: su) sitas infra parochiam de Tilborch 

et in quibus dictus quondam Arnoldus Appel decessit ut dicebant 

dicto Johanni van den Stake cesserunt in partem ut alter 

recognovit promittens ratam servare et (dg: obligationem) dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 17 do 29-05-1382. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Gielijs soen verklaarde ontvangen te hebben 

42 dobbel mottoen geld van Brabant, die Arnoldus van den Blocke 

beloofd had aan voornoemde Johannes, afgelopen Sint-Philippus-en-

Jacobus (do 01-05-1382) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Gielijs soen palam 

recognovit sibi fore (dg: perso) satisfactum de XLII aureis 

denariis communiter dobbel mottoen vocatis monete Brabantie quos 

Arnoldus van den Blocke dicto Johanni (dg: in litteris) ad festum 

beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proxime preteritum 

promiserat prout hec et alia in litteris continentur. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 259v 18 do 29-05-1382. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en Johannes van Neijnsel 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 50 oude Franse schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382; 2+30+25=57 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu et Johannes de 

Neijnsel promiserunt Philippo Jozollo etc L aude scilde Francie ad 

Jacobi proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 19 do 29-05-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 259v 20 za 31-05-1382. 

Ywanus van Vauderic beloofde aan Johannes Hoeft, tbv Johannes Wreden 

van Herpen, 20 oude schilden na maning te betalen. 

 

Ywanus de Vauderic promisit Johanni Hoeft ad opus Johannis Wreden 

de Herpen XX aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes 

Zibertus et Dicbier datum sabbato post penthecostes. 

 

1176 mf7 C 14 f.260. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 02-06-1382. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 03-06-1382. 

 in die sacramenti: donderdag 05-06-1382. 

 datum in crastino sacramenti: vrijdag 06-06-1382. 

 

BP 1176 f 260r 01 ±za 31-05-1382. 

Johannes Kersmaker verkocht aan Elisabeth wv Everardus van den Water 
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een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een huis90 en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen de hoek van een straaje dat loopt van de Hinthamerstraat naar 

Windmolenberg enerzijds en erfgoed van Petrus Coelner anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en 23 schelling geld aan het 

gasthuis in Den Bosch naast de gevangenpoort. 

 

Johannes Kersmaker hereditarie vendidit Elisabeth relicte quondam 

Everardi van den Water hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini ex domo et area sita in Busco in 

vico Hijnthamensi (dg: sup) inter conum viculi tendentis a dicto 

vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch ex uno et hereditatem 

Petri Coelner ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis et XXIII solidis monete 

(dg: mon) hospitali sito in Busco iuxta portam captivorum prius 

solveto promisit sufficientem facere. 

 

BP 1176 f 260r 02 ma 02-06-1382. 

Henricus, zvw Henricus gnd Hanscoenmaker verwekt bij zijn laatste 

vrouw Elisabeth, gaf uit aan zijn broer Johannes gnd Cort, zvw 

voornoemde Henricus en Elisabeth, de helft van een hoeve in 

Nederwetten, naast goederen van wijlen Bartholomeus van Beke; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, (2) 30 schelling geld 

aan andere lieden, en thans voor (3) een n-erfpacht van 9 mud rogge, 

maat van Nederwetten, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand 2¼ 

zevende deel in de andere helft van voornoemde hoeve. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Hanscoenmaker a dicto 

quondam Henrico et Elisabeth sua ultima uxore pariter genitus 

medietatem ad se spectantem cuiusdam mansi siti in parochia de 

Nederwetten iuxta bona quondam Bartholomei de Beke cum attinentiis 

dicte medietatis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

dicto Cort suo fratri #filio quondam Henrici et Elisabeth 

predictorum# ab eodem pro censibus dominorum et pro XXX solidis 

monete (dg: p) aliis hominibus inde solvendis dandis et pro 

hereditaria paccione novem modiorum siliginis mensure de 

Nederwetten danda dicto Henrico ab altero purificatione et in 

Busco tradenda ex premissis promittens ratam servare et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Johannes duas septimas partes et quartam partem 

unius septime partis ad se spectantes in altera medietate dicti 

mansi ut dicebat ad pignus imposuit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Hees datum secunda post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1176 f 260r 03 ma 02-06-1382. 

Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman droeg over aan Johannes gnd van 

Oerscot wonend in Beek een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Beek, 

die Luppertus gnd van Herzel met Lichtmis beurde, gaande uit een 

akker die was van Henricus gnd Bie zv Johannes gnd Bije van Driel, in 

Beek, beiderzijds binnen land van Johannes gnd Fierken, welke pacht 

aan hem was overgedragen door voornoemde Luppertus van Herzel. 

 

Johannes filius quondam Boudewini dicti Appelman hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Beke 

(dg: solvendam hereditarie purificatione ex agro t) quam Luppertus 

dictus de Herzel habuit solvendam hereditarie purificatione in uno 

agro terre (dg: si) qui fuerat Henrici dicti Bie filii Johannis 

                         
90 Zie → BP 1176 f 305v 07 do 14-05-1383, erfdeling van dit huis. 
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dicti Bije de Driel sito in parochia de Beke infra terram Johannis 

dicti Fierken ex utroque latere coadiacentem supportatam sibi a 

dicto Lupperto de Herzel prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni dicto de Oerscot commoranti in Beke ut dicebat simul cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260r 04 ma 02-06-1382. 

Johannes van den Velde riemmaker verkocht aan Johannes van Hoelaer 

riemmaker een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, aan hem verkocht door Jacobus zvw Johannes gnd Deijster. 

 

Johannes van den Velde corrigiator hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie Johannis venditum sibi a 

Jacobo filio quondam Johannis dicti Deijster prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni de Hoelaer corrigiatori supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260r 05 ma 02-06-1382. 

Cristina wv Albertus gnd Emonds soen droeg al haar goederen over aan 

Johannes van Dijnther. 

 

Cristina relicta quondam Alberti dicti Emonds soen cum tutore 

omnia sua bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata 

quocumque locorum sita ut dicebat h[ereditarie] supportavit 

Johanni de Dijnther promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Zibertus et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260r 06 di 03-06-1382. 

Nijcholaus gnd Blieke verkocht aan Henricus gnd Smit, tbv diens 

natuurlijke dochter Oda, (1) een huis en tuin in Oirschot, ter 

plaatse gnd Straten, tussen Henricus gnd Pennincs enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, (2) een tuin aldaar, tussen Katherina gnd 

Willems enerzijds en kv Johannes gnd Everaets van Straten anderzijds, 

aan hem verkocht91 door Henricus zv Willelmus gnd Comans soen. Zou 

voornoemde Oda sterven zonder wettig nageslacht, dan komen voornoemd 

huis, tuin en tuin aan erfg van voornoemde Henricus Smit. 

 

Solvit totum. 

Nijcholaus dictus Blieke domum et ortum sitos in parochia de 

Oerscot in loco dicto Straten inter hereditatem Henrici dicti 

Pennincs ex uno et inter communem plateam ex alio et quendam ortum 

situm ibidem inter hereditatem Katherine dicte Willems ex uno et 

inter hereditatem liberorum Johannis dicti (dg: Ev) Everaets de 

Straten ex alio venditos sibi ab Henrico filio Willelmi dicti 

Comans soen prout in litteris hereditarie vendidit Henrico dicti 

Smit ad opus Ode sue filie naturalis eiusdem Henrici Smit 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione si contingat 

dictam Odam decedere sie prole legitima ab ea genita vel generanda 

superviva remanente quod extunc dicti domus ortus et ortus ad 

proximores heredes dicti Henrici (dg: devol) Smit devolventur. 

Testes Dicbier et Wiel datum 3a post octavas penthecostes. 

 

BP 1176 f 260r 07 di 03-06-1382. 

Johannes zv Rutgherus van Audenhoeven verwerkte zijn recht tot 

                         
91 Zie ← BP 1176 f 168r 04 di 19-02-1381, verkoop van dit huis, tuin 

en tuin. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

218 

vernaderen. 

 

Johannes filius Rutgheri de Audenhoeven prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260r 08 di 03-06-1382. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp verkocht aan hr Willelmus Voet 

priester, tbv Margareta ndvw hr Gerardus Cop priester, een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) 11 bunder broekland, in Eilde, tussen Johannes van 

Ghemonden enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 11 

oude groten en een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, (2) een 

stuk land gnd den Hasenberg, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Segenworp, beiderzijds tussen voornoemde verkoper. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Willelmus Voet. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp hereditarie vendidit 

domino Willelmo Voet presbitro ad opus Margarete filie naturalis 

#quondam# domini Gerardi Cop presbitri hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: V) XI bonariis (dg: 

prati) paludis sitis in Eilde inter hereditatem Johannis de 

Ghemonden ex uno et inter communitatem ex alio atque ex quadam 

pecia terre dicta (dg: die .) den Hasenberch sita in parochia de 

Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Seghenworp inter hereditates 

dicti venditoris ex utroque latere coadiacentes ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XI grossis antiquis et hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure (dg: exinde) #ex dictis 

XI bonariis paludis# solvendis promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes (dg: Zib) Dicbier et Zibertus Wiel 

datum supra. Tradetur littera (dg: Will) domino Willelmo Voet 

predicto. 

 

BP 1176 f 260r 09 do 05-06-1382. 

Henricus Stakenborch droeg over aan Reijnerus Haengreve zijn deel in 

goederen gnd Molendijk, in Asten. 

 

Henricus Stakenborch totam partem et omne jus sibi competentes in 

bonis dictis Molendijc sitis in parochia de Asten cum eius 

attinentiis ut dicebat hereditarie supportavit Reijnero Haengreve 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dicbier et Zibertus datum in die sacramenti. 

 

BP 1176 f 260r 10 vr 06-06-1382. 

Johannes van der After droeg over aan hr Theodericus gnd van Waderle 

priester, tbv Mechtildis dvw Theodericus van Renum en Theodericus en 

Henricus, nkv voornoemde hr Theodericus en Mechtildis, (1) 2 morgen 

land in Oss, ter plaatse gnd die Langdonk, tussen Johannes van 

Derenborch enerzijds en Rutgherus Pijnne van Derenborch anderzijds, 

aan hem verkocht door voornoemde Rutgherus Pijnne, (2) 1½ morgen land 

in Oss, ter plaatse gnd Voerbeemden, tussen Johannes van der Heijden 

enerzijds en Heijndericus gnd van der Bout anderzijds, aan hem 

verkocht door Albertus zv Johannes zv Robbertus van Os, (3) een stuk 

land in Oss, ter plaatse gnd Voerbeemden, tussen voornoemde hr 

Theodericus enerzijds en Johannes zv Rodolphus anderzijds, aan 

voornoemde hr Theodericus, tbv voornoemde Johannes van der After, 

overgedragen door voornoemde Rutgherus Pijnne. Zou één van voornoemde 

Mechtildis, Theodericus en Henricus overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan deze goederen naar de overblijvenden. Zouden 

voornoemde Theodericus en Henricus, na overlijden van voornoemde 
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Mechtildis, overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de 

erfgoederen naar erfg van voornoemde hr Theodericus. 

 

Johannes van der After duo iugera terre sita in parochia de Os in 

loco dicto die Langdonc inter hereditatem Johannis de Derenborch 

ex uno et inter hereditatem Rutgheri Pijnne de Derenborch ex alio 

vendita sibi a dicto Rutghero Pijnne prout in litteris atque atque 

unum et dimidium jugera terre sita in dicta parochia de Os in loco 

dicto Voerbeemden inter hereditatem Johannis van der Heijden ex 

uno et inter hereditatem (dg: Henrici) #Heijnderici# dicti van der 

(dg: Be) Bout ex alio vendita sibi ab Alberto filio Johannis filii 

Robberti de Os prout in aliis litteris item peciam terre sitam in 

dicta parochia in dicto loco Voerbeemden vocato inter hereditatem 

domini Theoderici dicti de Waderle presbitri ex uno et hereditatem 

Johannis filii Rodolphi ex alio supportata dicto domino Theoderico 

ad opus dicti Johannis van der After a dicto Rutghero Pijnne prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto domino Theoderico ad 

opus (dg: Theoderici et Henrici) Mechtildis filie quondam 

Theoderici de Reno atque ad opus (dg: .) Theoderici et Henrici 

puerorum naturalium dictorum domini Theoderici et Mechtildis cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

tali condicione si contingat unum ex dictis Mechtilde Theoderico 

et Henrico sine prole legitima mori extunc dicte hereditates ad 

superstites vel superstitem revertent si autem contingat dictos 

Theodericum et Henricum post decessum dicte Mechtildis absque 

prole legitima superviva remanente mori extunc dicte hereditates 

ad veros et proximores heredes dicti domini Theoderici revertent. 

Testes Zibertus et Hees datum in crastino sacramenti. 

 

1176 mf7 D 01 f.260v. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 06-06-1382. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 07-06-1382. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 11-06-1382. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 10-06-1382. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1382. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 14-06-1382. 

 

BP 1176 f 260v 01 vr 06-06-1382. 

Johannes Mecke weduwnaar van Mechtildis dvw Godefridus zvw Zebertus 

van Maren wv Boudewinus gnd Appelman droeg over aan Petrus Pijecke ev 

Elizabeth dvw voornoemde Mechtildis en Boudewinus zijn vruchtgebruik 

in het deel dat aan voornoemde Elizabeth gekomen was na overlijden 

van haar grootmoeder Elizabeth gnd Appelman, in een huis en erf van 

laatstgenoemde Elizabeth, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed 

dat was van Hilla van Ghestel enerzijds en erfgoed van Henricus gnd 

Bilseman anderzijds. De brief overhandigen aan Henricus Pape en 

Willelmus Scilder. 

 

Johannes Mecke maritus olim legitimus ut asserebat quondam 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Godefridi filii quondam 

Zeberti de Maren relicte quondam Boudewini dicti Appelman suum 

usufructum etc quem et quod habebat sive habere (dg: potu) potuit 

ac debuit quovis modo in tota parte et omni jure que et quod 

Elizabeth filie dicte #quondam# Mechtildis ab eadem quondam 

Mechtilde et dicto quondam Boudewino pariter genite de morte 

quondam Elizabeth dicte Appelman sue avie jure successionis 

hereditarie advolute sunt in domo et area que fuerat eiusdem 

quondam Elizabeth avie primodicte Elizabeth sita in Buscoducis ad 

forum inter hereditatem que fuerat (dg: quond) Hille dicte de 

Ghestel ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Bilseman ex alio 

ut dicebat supportavit Petro Pijecke marito legitimo ut dicebat 
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primodicte Elizabeth sue uxoris promittens ratam servare. Testes 

Zibertus et Wijel datum (dg: supra) in crastino sacramenti. 

Tradetur littera Henrico Pape et Willelmo Scilder. 

 

BP 1176 f 260v 02 wo 19-02-1382. 

Hr Theodericus van Ghorichem kanunnik van de kerk van Sint-Gudele in 

Brussel droeg over aan Johannes Spiker 20 gulden pieter, aan 

Willelmus van Megen, tbv voornoemde hr Theodericus, beloofd92 door 

Johannes Berwout. De brief overhandigen aan hr Albertus Boc. 

 

Dominus Theodericus de Ghorichem canonicus ecclesie sancte Guedele 

Bruxellensis XX gulden peter promissos Willelmo de Megen ad opus 

dicti domini Theoderici a Johanne Berwout prout in litteris 

legitime supportavit Johanni Spiker cum litteris. Testes Os et 

Aggere datum quarta post esto mihi anno LXXXI. Detur domino 

Alberto Boc. 

 

BP 1176 f 260v 03 za 07-06-1382. 

Ghibo Keijot beloofde aan Margareta dvw Willelmus van Scijnle 42 

pieter leuvens met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te 

betalen. 

 

Ghibo Keijot promisit Margarete filie quondam Willelmi de L! 

Scijnle XLII peter Lovanienses ad Jacobi proxime persolvendos. 

Testes Zibertus et Hees datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 260v 04 wo 11-06-1382. 

Albertus zvw Jacobus van Bruggen droeg over aan Willelmus Kepken van 

Nuwelant alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Jacobus. 

 

Albertus filius quondam Jacobi van Bruggen omnia et singula bona 

sibi de morte dicti quondam Jacobi sui patris successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: W) Willelmo Kepken de Nuwelant promittens ratam 

servare. Testes Os et Hees datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1176 f 260v 05 di 10-06-1382. 

Lambertus zv Johannes van den Bossche, Petrus Alverdoen en Hermannus 

Eijcman beloofden aan Conrardus Arts soen 19 oude schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (vr 25-07-1382) te betalen. 

 

Lambertus filius Johannis van den Bossche Petrus Alverdoen 

Hermannus Eijcman promiserunt Conrardo Arts soen XIX aude scilde 

vel valorem ad Jacobi proxime persolvenda. Testes Sta et Zibertus 

datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1176 f 260v 06 di 10-06-1382. 

Voornoemde Lambertus zv Johannes van den Bossche, Petrus Alverdoen en 

Hermannus Eijcman beloofden aan Johannes Bestmans soen 19 oude 

schilden binnen een maand te betalen. 

 

Dicti 3 debitores promiserunt Johanni Bestmans soen IX aude scilde 

infra mensem proxime futurum persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260v 07 wo 11-06-1382. 

Ancelmus zvw Henricus Willems verkocht aan Willelmus zvw Willelmus 

Loijer een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor 

                         
92 Zie ← BP 1176 f 087r 17 do 07-07-1379, belofte 20 peter te betalen 

op 01-10-1380. 
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het eerste over een jaar (wo 24-06-1383), gaande uit 3 morgen land, 

in Dungen, tussen Hadewigis gnd Arts enerzijds en Gerardus Roelen 

soen anderzijds, reeds belast met 2 oude groten aan de hertog. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Willelmi Loijer hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie Johannis et pro primo ultra 

annum ex (dg: p) tribus juberibus terre sitis in loco dicto Dungen 

inter hereditatem Hadewigis dicte Arts ex uno et hereditatem 

Gerardi Roelen soen ex alio ut dicebat promittens warandiam 

#questionem# et aliam obligationem deponere exceptis duobus 

antiquis grossis domino duci prius solvendis promittens 

sufficientem facere. Testes Sta et Os datum quarta post 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 260v 08 wo 11-06-1382. 

Henricus Koevoet droeg over aan Godefridus Punter en Theodericus van 

Bucstel 2 tweespannen merries en 7 paarden. Hij beloofde deze dieren 

van een waarde van 60 oude schilden te houden (dg: ingeval ze 

onverwacht zouden overlijden of een gebrek zouden krijgen). 

 

Solvit 3 plack. 

Henricus Koevoet (dg: u) duas bigas et septem equos cum suis 

attinentiis ad se spectantes ut dicebat legitime supportavit 

Godefrido (dg: Pun) Punter et Theoderico de Bucstel (dg: 

promittens ratam servare. Testes Os et Zibertus datum ut s et si 

#improvisio# contingat aliquos dictorum equorum mori vel eos 

vetiorari extunc) et promisit dictas bigas et equos pro LX aude 

scilde sufficientes faciet!. Testes Os et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260v 09 do 12-06-1382. 

Johannes Hazaert droeg over aan Henricus Sceper de helft in het deel, 

dat aan Everardus zvw Willelmus gnd Wever behoort, in een huis, tuin 

en aangelegen erfgoederen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen Jacobus gnd Cop Katherinen soen enerzijds en Johannes gnd die 

Houwer anderzijds, welk deel voornoemde Johannes en Henricus Sceper 

gekocht hadden van voornoemde Everardus. 

 

Johannes Hazaert medietatem ad se spectantem in tota parte et omni 

jure (dg: Johanni) Everardo filio quondam Willelmi dicti Wever 

quovis modo competentibus in domo orto et hereditatibus ipsis 

adiacentibus sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Eirde inter hereditatem Jacobi dicti Cop Katherinen soen ex uno et 

hereditatem Johannis dicti die Houwer ex alio quam partem quod jus 

dictus Johannes et Henricus Sceper erga dictum Everardum emendo 

acquisiverant (dg: ut di) prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico Sceper cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Aggere datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1176 f 260v 10 do 12-06-1382. 

Lambertus zvw Ghevardus van der Venne gaf uit aan zijn broers 

Ghevardus en Johannes, kvw voornoemde Ghevardus, alle erfgoederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen 

onder Boxtel; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans 

voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384). 

 

Lambertus filius quondam Ghevardi van der Venne omnes et singulas 

hereditates sibi de morte suorum quondam parentum successione 

hereditarie advolutas ubicumque locorum infra parochiam de Bucstel 
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sitas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Ghevardo et 

Johanni fratribus suis liberis dicti quondam Ghevardi ab eisdem 

pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco 

danda dicto (dg: Lan) Lamberto ab aliis purificatione et pro primo 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260v 11 do 12-06-1382. 

Wautgherus van Casteren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wautgherus de Casteren prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 260v 12 za 14-06-1382. 

Henricus zvw Wolterus gnd Ternijnc? verkocht aan Andreas gnd Goedens 

soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, uit een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, welke pacht van 2 mud 

Theodericus van Groetel met Lichtmis in Helmond moet leveren aan 

voornoemde Henricus, gaande uit een akker in Helmond, tussen 

voornoemde Theodericus Groetel en voornoemde Andreas enerzijds en 

Johannes Orssen soen en Johannes smid anderzijds. De brief 

overhandigen aan Claes Norden. 

 

Solvit totum. 

Henricus filius quondam Wolteri dicti (dg: Ternijnc) Ternijnc? 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont 

de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: quo) Theodericus de 

Groetel dicto Henrico solvere tenetur purificatione et in Helmont 

tradere ex agro terre sito in parochia de Helmont inter 

hereditatem Theoderici Groetel predicti et Andree dicti Goedens 

soen ex uno et hereditatem Johannis Orssen soen et Johannis fabri 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Andree promittens 

warandiam et obligationem in paccione deponere. Testes Sta et 

Zibertus datum sabbato post octavas sacramenti. Detur Claes 

Norden. 

 

BP 1176 f 260v 13 za 14-06-1382. 

Godefridus van Heijenbrake verkocht aan Willelmus Poijn van 

Blitterswijc een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in Stiphout, 

reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Godefridus de Heijenbrake hereditarie vendidit Willelmo Poijn de 

Blitterswijc hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex manso ipsius venditoris sito in parochia de Stiphout 

cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Zibertus et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 260v 14 za 14-06-1382. 

Thomas Hoege verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Hoege prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 D 02 f.261. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 14-06-1382. 
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 Secunda post octavas sacramenti: maandag 16-06-1382. 

 Quinta post octavas sacramenti: donderdag 19-06-1382. 

 Quarta post octavas sacramenti: woensdag 18-06-1382. 

 Quinta post Viti et Modesti: donderdag 19-06-1382. 

 

BP 1176 f 261r 01 za 14-06-1382. 

Henricus Vos soen van Berze verkocht aan Johannes Koc zvw Godefridus 

van Gemert een n-erfpacht93,94 van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een akker gnd die Boekt, 

in Oirschot, welke akker was van Theodericus Rover. 

 

Henricus Vos soen de Berze hereditarie vendidit Johanni Koc filio 

quondam Godefridi de Gemert hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificatione 

et in Oerscot tradendam ex agro terre dicto (dg: d) die Boect sito 

in parochia de Oerscot (dg: inter hereditatem) qui ager fuerat 

Theoderici Rover (dg: ut d) et ex eius attinentiis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

#super habita et habenda# sufficientem facere. Testes Zibertus et 

Wiel datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 261r 02 ma 16-06-1382. 

Theodericus zv Cristianus van den Hoevel ev Aleidis dvw Wolterus zvw 

Gerardus van de Kerkhof verkocht aan de secretaris (1) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

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

mv Hermannus zvw Johannes zv Leijta van Westilborch enerzijds en 

Jacobus Bonen soen anderzijds, welke pacht aan voornoemde wijlen 

Wolterus was verkocht door voornoemde Hermannus, (2) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (2a) een stuk land gnd Korenstuk, in Westilburg, 

tussen Gerardus gnd die Bonte enerzijds en Reijnerus Moelner 

anderzijds, (2b) een huis en tuin in Westilburg, tussen Rutgherus van 

Wellen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht aan 

voornoemde wijlen Wolterus was verkocht door Hermannus zv Johannes 

gnd Leijten soen, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit ½ bunder broekland, in Westilburg, 

achter de plaats gnd Malle, tussen Heilwigis van Broechoeven 

enerzijds en Johannes van Loenhout anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Wolterus was verkocht door voornoemde Hermannus. 

Overhandigen aan de priesters van Den Bosch. 

 

Theodericus filius Cristiani van den Hoevel maritus et tutor 

legitimus asserebat Aleidis sue uxoris filie quondam Wolteri filii 

quondam Gerardi de Cymitherio hereditariam paccionem dimidii modii 

(dg: monete) siliginis mensure de Buschoducis solvendam 

hereditarie Andree et ad Buschumducis tradendam ex domo et orto 

sito in parochia de Westilborch inter hereditatem Heijlwigis 

matris Hermanni filii quondam Johannis filii Leijte de Westilborch 

ex uno et hereditatem Jacobi Bonen soen ex alio venditam dicto 

quondam Woltero a dicto Hermanno atque (dg: hereditarium censum 

                         
93 Zie → VB 1799 f 119v 07, ma 05-03-1397, Jan geheijten Koc soen 

wilner Godeverts van Ghemert was gericht aen een ecker lants 

geheijten die Boect gelegen in die prochi van Oerschot welc ecker was 

voirtijts Dirc Rovers soen wilner heren Jans Rovers ridders ende aen 

toebehoirten des selfs eckers ale ende yegelijc overmids gebrec van 

erfpacht die hi daer aen heet ende Jan Koc voirs heet des mechtich 

gemaect Jan den Weirt den iongen. 
94 Zie → BP 1180 p 701r 05 ma 19-02-1397 (1), overdracht van de 

pacht. 
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XX) atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte 

mensure solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex 

pecia terre dicta Corenstucke sita in #pre#-dicta parochia de 

Westilborch inter hereditatem Gerardi dicti die Bonte ex uno et 

hereditatem Reijneri Moelner ex alio atque ex domo et orto sito in 

dicta parochia inter hereditatem Rutgheri de Wellen ex uno et 

inter communem plateam ex alio venditam dicto quondam Woltero ab 

Hermanno filio Johannis dicti Leijten soen (dg: ex pro) item 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex dimidio bonario paludis sito in dicta 

parochia retro locum dictum Malle inter hereditatem Heilwigis de 

Broechoeven ex uno et inter hereditatem Johannis de Loenhout ex 

alio venditum dicto quondam Woltero ab Hermanno predicto prout hec 

omnia in litteris etc et quos paccionem et census nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit michi supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti quondam Wolteri et quorumcumque heredum dicti quondam 

Wolteri deponere. Testes Zibertus et Wiel datum secunda post 

octavas sacramenti. Detur presbitris de Busco. 

 

BP 1176 f 261r 03 ma 16-06-1382. 

Jacobus van den Hovel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hovel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261r 04 ma 16-06-1382. 

Margareta dv Johannes van Rijtfenne droeg over aan haar broer 

Johannes het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar 

moeder Elisabeth, resp. dat aan haar zal komen na overlijden van haar 

voornoemde vader Johannes, in 5½ bunder 80 roeden land in Deurne, ter 

plaatse gnd Rijtfen, beiderzijds tussen de gemeint, met een eind 

strekkend aan een gemene weg. 

 

Margareta filia (dg: q) Johannis de Rijtfenne cum tutore totam 

partem et omne jus #sibi# de morte quondam Elisabeth sue matris 

successione hereditarie advolutas et post mortem dicti Johannis 

suis patris advolvendas in quinque et dimidio bonariis et (dg: .) 

octuaginta virgatis terre (dg: de) sitis in parochia de Doerne in 

loco dicto Rijtfen inter (dg: h) communitatem ex utroque latere 

tendentibus cum uno fine ad communem platheam ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo (dg: ?filio) fratri promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 261r 05 ma 16-06-1382. 

Jordanus van Hoculem en Rutgerus Cort beloofden aan Elisabeth wv 

Everardus van den Water 37 gulden pieter na maning te betalen. 

 

Jordanus de Hoculem et Rutgerus Cort promiserunt Elisabeth relicte 

quondam Everardi van den Water XXXVII gulden peter ad monitionem 

persolvendos. Testes Dicbier et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 261r 06 ma 16-06-1382. 

De jonker van Megen beloofde voornoemde Jordanus en Rutgherus 

schadeloos te houden. De brief overhandigen aan voornoemde Rutgherus. 

 

Solvit 2 plack. 

Domicellus de Megen promisit dictum #Jordanum# Rutgherum indempnes 

servare. Testes datum supra. Detur dicto Rutghero. 
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BP 1176 f 261r 07 do 19-06-1382. 

Wolterus Vere zv Henricus Leijdecker beloofde aan Johannes zv 

Henricus gnd Veren Yden soen van Os 12 Hollandse dobbel of de waarde 

met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1382) te betalen. 

 

Wolterus Vere #filius Henrici Leijdecker# promisit Johanni filio 

Henrici dicti Veren Yden soen de Os XII Hollant dobbel vel valorem 

ad omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes Zibertus et Hees 

datum quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 261r 08 wo 18-06-1382. 

Ghisbertus van Eijke verkocht aan zijn broer Johannes van Eijke een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een huis en hofstad, 5 mudzaad 2 lopen rogge groot, in 

Enschot, en aldaar te leveren, welke pacht aan wijlen Johannes van 

Breda smid was verkocht door Henricus van Nuwelant zv Willelmus van 

Nuwelant, welke pacht voornoemde Ghisbertus, samen met andere cijnzen 

en goederen, verworven had van hr Henricus gnd Agaert van Breda 

priester, Hubertus van Ypelaer, Johannes gnd Smijt en Petrus Coninc. 

 

Ghisbertus de Eijke hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione de 

domo et domistadio quinque modiatas ac duas lopinatas terre 

seminis siliginei continentibus in Enscijt et ibidem tradendam et 

deliberandam venditam (dg: ?domino) quondam Johanni de Breda fabro 

ab Henrico de Nuwelant filio Willelmi de Nuwelant (dg: acquis) 

prout in litteris et quam paccionem dictus Ghisbertus erga dominum 

Henricum dictum Agaert de Breda presbitrum Hubertum de Ypelaer 

Johannem dictum Smijt et Petrum Coninc simul cum quibusdam aliis 

censibus et bonis acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit Johanni de Eijke suo fratri simul cum 

primodictis litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis de Breda et eius heredum deponere. Testes Aggere et 

Zibertus datum quarta post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 261r 09 wo 18-06-1382. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Henricus Agart”, en 

Ghibo van Eijke beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

zijn broer Johannes. 

 

Fiet vidimus de littera incipiente dominus Henricus Agart et Ghibo 

de Eijke promisit huiusmodi litteras porrigere Johanni suo fratri 

ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 261r 10 do 19-06-1382. 

Elisabeth wv Johannes Cortoes droeg over aan Theodericus Hoen 20 

Vilvoordse dobbel, aan voornoemde wijlen Johannes beloofd door 

Willelmus Vrijese en zijn vrouw Elisabeth. 

 

Elisabeth relicta Johannis Cortoes XX Filfords dobbel promissos 

dicto quondam Johanni a Willelmo (dg: Vrie) Vrijese et Elisabeth 

eius uxore prout in litteris legitime supportavit Theoderico Hoen 

cum litteris et jure. Testes Zibertus et Wiel datum quinta post 

Viti et Modesti. 

 

BP 1176 f 261r 11 do 19-06-1382. 

Matheus zvw Henricus zv Matheus gaf uit aan Rutgherus gnd van der 

Tangerrijt (1) een akker gnd die Tangerrijt met een aangelegen 

beemdje gnd die Waterlaat, in Nuenen, tussen kv Godefridus gnd 

Sijmons Zwager enerzijds en Amelius zvw Amelius van der Scueren 
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anderzijds, (2) een beemd in Nuenen, tussen Johannes Tempeleer 

enerzijds en Johannes Moijaert anderzijds, (3) een beemdje gnd een 

Geerken, in Nuenen, tussen kinderen gnd Loekenmans Kijnder enerzijds 

en voornoemde Johannes Moijaert anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (a) de grondcijnzen, (b) een b-erfcijns van 30 vlieguten aan het 

klooster van Hoedonc, (c) een b-erfcijns van 7 pond geld en 20 

vlieguten aan het klooster van Porta Celi, en thans voor (d) een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Wetten 

te leveren, voor het eerst over een jaar. De brief van Rut 

overhandigen aan Theodericus Snoec of voornoemde Rutgherus. 

 

Solvit Rut X plack. Solvit Matheus XII solidos. 

Matheus filius quondam Henrici filii Mathei agrum terre dictum die 

Tangerrijt cum pratulo ipsi adiacente dicto die Waterlaet situm in 

parochia de Nuenen inter hereditatem liberorum Godefridi dicti 

Sijmons Zwager ex uno et hereditatem Amelii filii quondam Amelii 

van der Scueren ex alio atque pratum situm in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Tempeleer ex uno et hereditatem Johannis 

Moijaert ex alio insuper pratulum dictum (dg: dat Cleijnbeemden) 

een Gheerken situm in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

dictorum (dg: Loekemans) Loekenmans Kijnder ex uno et hereditatem 

dicti Johannis Moijaert !ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Rutghero dicto van der Tangerrijt ab eodem pro censu dominorum 

#fundi# (dg: ac XXX solidis conventui de Hoedonc) atque pro 

hereditario censu XXX denariorum vlijeghuijt vocatorum (dg: et pro 

hereditario ce) conventui de Hoedonc atque pro hereditario censu 

septem librarum monete et viginti denariorum vlijeghuijt vocatorum 

conventui de Porta Celi inde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Nuenen 

(dg: pro) dando dicto Matheo ab altero purificatione et pro primo 

ultra annum et in Wetten tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes Dicbier et Wiel [datum] quinta post octavas 

sacramenti. Tradetur littera #Rut# Theoderico Snoec vel dicto 

Rutghero. 

 

BP 1176 f 261r 12 do 19-06-1382. 

Henricus zvw Henricus zv Matheus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii Mathei prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261r 13 do 19-06-1382. 

Voornoemde. 

 

Dictus. 

 

BP 1176 f 261r 14 do 19-06-1382. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel ev Gertrudis dvw Johannes zvw hr 

Egidius gnd uten Campe droeg over aan zijn schoonzoon Arnoldus zv 

Willelmus Mijnnemere een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, bij het huis en erf van Arnoldus gnd van den Cloet, 

welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes gekocht had van Gerardus 

gnd Stierken. 

 

Willelmus filius quondam (dg: W) Alberti de Bucstel maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam 

Johannis filii quondam domini Egidii dicti uten Campe domum et 

aream sitam in Busco in vico (dg: dicto) Vuchtensi prope domum et 

aream Arnoldi dicti van den Cloet quas domum et aream dictus 

quondam Johannes erga Gerardum dictum Stierken emendo acquisiverat 
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prout in litteris et quas nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Wil) Arnoldo filio Willelmi Mijnnemere suo genero 

cum litteris (dg: et ju) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Zibertus et Hees datum 

supra. 

 

1176 mf7 D 03 f.261v. 

 Quinta post octavas sacramenti: donderdag 19-06-1382. 

 

BP 1176 f 261v 01 do 19-06-1382. 

Vervolgens. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit. 

 

BP 1176 f 261v 02 do 19-06-1382. 

Voornoemde Arnoldus zv Willelmus Mijnnemere beloofde aan voornoemde 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel tbv andere erfg van voornoemde 

Willelmus zvw Albertus, dat hij of zijn vrouw Jutta dv voornoemde 

Willelmus zv Albertus, of hun erfgenamen, bij de deling van de 

nalatenschap van voornoemde Willelmus zvw Albertus en diens vrouw 

Gertrudis, voornoemd huis en erf in zal brengen, of daarvoor 150 oude 

schilden. 

 

Dictus Arnoldus filius Willelmi Mijnnemere promisit super omnia 

dicto Willelmo filio quondam Alberti de Bucstel ad opus aliorum 

heredum (dg: dicti W) eiusdem Willelmi filii quondam Alberti quod 

si ipse Arnoldus #seu Jutta eius uxor filia dicti Willelmi filii 

Alberti seu heredes eiusdem Jutte# in posterum ad divisionem 

fiendam de bonis que dictus Willelmus filius quondam Alberti (dg: 

in suo mort) et Gertrudis eius uxor in sua morte post se 

relinquent venire voluerit et condividere extunc ad huiusmodi 

divisionem (dg: dic) reimportabit dictam domum et aream seu pro 

dicta domo et area centum et quinquaginta aude scilde antequam 

poterit condividere (dg: promisit insuper dictus Arnoldus ut supra 

quod si ipse #seu Jutta seu heredes eius# ad huiusmodi divisionem 

dictorum seu Jutta vel heredes dicte Jutte #ad# dictam divisionem 

venire voluerit ex) #Testes Zibertus et Hees datum supra#. 

 

BP 1176 f 261v 03 do 19-06-1382. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde, met voornoemde Jutta, van voornoemde 

Willelmus zvw Albertus 68 Brabantse dobbel ontvangen te hebben; dit 

bedrag zal bij voornoemde deling ingebracht worden. 

 

Insuper dictus Arnoldus palam recognovit se recepisse a dicto 

Willelmo filio quondam Alberti recepisse cum dicta Jutta nomine 

dotis ad jus oppidi tamquam hereditates (dg: septuaginta octo) 

#sexaginta octo# Brabant dobbel et promisit super omnia quod ipse 

vel dicta Jutta vel heredes dicte Jutte ad dictam divisionem 

venire voluerit extunc ad huiusmodi divisionem (dg: d) 

reimportabit (dg: LXXVIII) #LXVIII# Brabant dobbel antequam 

poterit condividere. Testes Zibertus et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 04 do 19-06-1382. 

Johannes Prop en zijn broer Jacobus, kvw Herbernus gnd Herberen Prop, 

droegen over aan hun broer Thomas Prop hun deel in een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die hun grootmoeder Hilla gnd Maas beurde, 

gaande uit goederen van Luppo gnd Havelloes, in Geffen. De brief 

overhandigen aan hem of aan Gerardus Hacken. 

 

Scabini noluerunt. Solvit .. grossos et 1 plack. 

Johannes Prop et Jacobus eius frater liberi quondam Herberni dicti 
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Herberen Prop totam partem et omne jus eis competentes in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Hilla dicta Maas avia olim dictorum fratrum solvendam habuit 

hereditarie ex bonis (dg: Lipponis) Lupponis dicti (dg: Haveloes) 

Havelloes sitis in Gheffen ut dicebant supportaverunt Thome Prop 

eorum fratri promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes (dg: Wij) Dicbier et Wiel datum quinta post 

octavas sacramenti. Tradetur littera sibi vel Gerardo Hacken. 

 

BP 1176 f 261v 05 do 19-06-1382. 

Willelmus van der Hautart schonk aan zijn schoonzoon Johannes van der 

Heijden zvw Lambertus van der Heijden en diens vrouw Elizabeth dv 

voornoemde Willelmus een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Schijndel te leveren, gaande uit een stuk land in 

Schijndel, ter plaatse gnd Berlaar, beiderzijds tussen Petrus van der 

Hautart, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Willelmus van der Hautart hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et (verbeterd uit: ex) in Scijnle tradendam ex pecia terre 

sita in parochia de Scijnle in loco dicto Berlaer inter 

hereditatem Petri van der Hautart ex utroque latere coadiacentem 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van der Heijden filio 

quondam Lamberti van der Heijden #suo genero# cum Elizabeth sua 

uxore filia dicti Willelmi nomine dotis ad jus oppidi promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et suff) excepto 

(dg: ex) censu domini ducis exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 06 do 19-06-1382. 

Stephanus van den Eijnde, Hugho gnd Swartoghe, Johannes van 

Ghenderen, Stephanus gnd Raets soen van Empel, Johannes Haijken en 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen beloofden aan mr Wolphardus van 

Ghiessen en Arnoldus Vere, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 

38 oude schilden te betalen, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Pasen. De brief overhandigen aan voornoemde mr Wolphardus. 

 

(dg: Solvit 3 plack). 

Stephanus van den Eijnde Hugho dictus Swartoghe Johannes van (dg: 

den) Ghenderen Stephanus dictus Raets soen de Empel Johannes 

Haijken Goeswinus (dg: de) filius quondam Theoderici de Vlimen 

promiserunt #super omnia# se daturos et soluturos magistro 

Wolphardo de Ghiessen (dg: ad spacium) et Arnoldo Vere seu eorum 

alteri ad spacium trium annorum datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum (dg: a) trium annorum triginta 

octo aude scilde seu valorem mediatim Domini et mediatim pasche et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime. Testes Zibertus et 

Hees datum supra. Tradetur littera dicto magistro Wolphardo. 

 

BP 1176 f 261v 07 do 19-06-1382. 

Voornoemde mr Wolphardus verhuurde aan voornoemde zes een deel van 

een erfgoed gnd die Veewert, gelegen voor Hedel, behorend aan jkvr 

Johanna van Gielbeke, te weten het deel dat voornoemde Stephanus, 

Hugo, Johannes, Stephanus, Johannes en Goeswinus thans als huurders 

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

Martinus (ma 11-11-1381). De brief overhandigen aan Stephanus van den 

Eijnde. 

 

Solvit 3 plack. 

Dictus magister Wolphardus partem cuiusdam hereditatis dicte die 
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Veewert site ante Hedel spectantis ad (dg: domicellam) dominam 

#domicellam# Johannam de Gielbeke scilicet illam pattem dicte 

hereditatis quam dicti Stephanus Hugo Johannes Stephanus Johannes 

et Goeswinus tamquam conductores ad presens possident ut dicebat 

locavit dictis sex ab eisdem ad spacium trium annorum a festo (dg: 

Remigii) Martini proxime preterito deinceps sine medio sequentium 

possidendas promittens warandiam dictis tribus annis et 
?obligationem deponere dictis tribus annis. Testes datum supra. 

Tradetur littera Stephano van den Eijnde. 

 

BP 1176 f 261v 08 do 19-06-1382. 

Jacobus gnd Vincken verkocht aan Johannes zvw Rodolphus gnd Bever een 

tuin in Heeswijk, ter plaatse gnd die Kameren, tussen hr Johannes van 

Benthem ridder enerzijds en wijlen Gheerlacus Stempel anderzijds, van 

welke tuin voornoemde Jacobus één helft gekocht had van Reijnkinus 

zvw Henricus gnd Bernken en de andere helft van Godefridus zvw 

Henricus gnd Bernkens. 

 

Jacobus dictus (dg: Vin) Vincken quendam ortum situm in parochia 

de Hezewijc in loco dicto die Cameren inter hereditatem domini 

Johannis de Benthem (dg: ml) militis ex uno et inter hereditatem 

quondam Gheerlaci Stempel ex alio de quo orto dictus Jacobus unam 

medietatem erga Reijnkinum filium quondam Henrici dicti Bernken et 

reliquam medietatem erga Godefridum filium quondam Henrici dicti 

Bernkens acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Johanni filio quondam Rodolphi dicti Bever 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 09 do 19-06-1382. 

Nijcholaus Vincken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Vincken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 10 do 19-06-1382. 

Jacobus gnd Vincke droeg over aan voornoemde Johannes zvw Rodolphus 

gnd Bever een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Heeswijk, ter 

plaatse gnd die Kameren, tussen hr Johannes van Benthem ridder 

enerzijds en Gerlacus Stempel anderzijds, aan hem verkocht door 

Reijnkinus zvw Henricus gnd Bernken. 

 

Jacobus dictus Vincke hereditarium censum XXti solidorum monete 

solvendum hereditarie purificatione ex medietate domus et aree 

site in parochia de Hezewijc ad locum dictum die Cameren inter 

hereditatem domini Johannis de Benthen militis ex uno et inter 

hereditatem Gerlaci Stempel ex alio venditum sibi a Reijnkino 

filio quondam Henrici dicti Bernken (dg: cum supportavit) prout in 

litteris supportavit #dicto Johanni filio quondam Rodolphi# cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 11 do 19-06-1382. 

Costkinus gnd Costken zvw Rutgherus gnd Voet verkocht aan Arnoldus 

zvw Henricus gnd Camparts soen een stukje land in Schijndel, ter 

plaatse gnd in die Braken, tussen kvw Everardus gnd Hessels soen 

enerzijds en Rutgherus gnd Willems soen anderzijds. 

 

(dg: Constantinus) Costkinus dictus Costken filius quondam 

Rutgheri dicti Voet particulam terre sitam in parochia de Scijnle 

in loco dicto in die Braken inter hereditatem liberorum quondam 
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Everardi dicti Hessels soen ex uno et inter hereditatem Rutgheri 

dicti Willems soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Henrici dicti Camparts soen promittens warandiam et 

aliam deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 12 do 19-06-1382. 

Arnoldus van Ghe... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Ghe... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 13 do 19-06-1382. 

Petrus van den Berghe verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een stuk land in Megen, voor de plaats gnd die Wadem, 

beiderzijds tussen voornoemde Godefridus. 

 

Petrus van den Berghe peciam terre sitam in parochia de Meghen 

ante locum dictum die Wad[e] inter hereditatem Godefridi filii 

quondam Andree de Berlikem ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat vendidit dicto Godefrido promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni censu et 

aggere et ab omni onere libera. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 261v 14 do 19-06-1382. 

Henricus Maechelini verhuurde aan de broers Willelmus en Petrus, kv 

Petrus Reuwe, een kamp ter plaatse gnd die Wielsen, tussen Henricus 

Lemmens enerzijds en voornoemde Henricus Maechelini anderzijds, voor 

een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (za 22-

02-1382), elk jaar voor 13 oude schilden, met Kerstmis te betalen. De 

huurders zullen het kamp in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Solverunt fratres 4 plack. 

Henricus Maechelini quendam campum situm in loco dicto die 

Wijelssen inter hereditatem (dg: Lamb) Henrici Lemmens ex uno et 

inter hereditatem dicti Henrici Maechelini ex alio ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Willelmo (dg: Reuwe fi) #et Petro 

fratribus liberis# Petri Reuwe ab ab eisdem ad spacium septem 

annorum post festum beati Petri ad cathedram proxime preterito 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum septem 

annorum pro tredecim aude scilde dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum septem annorum nativitatis Domini promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et (dg: alter et cum eo Petrus eius 

frater) #alii repromiserunt# indivisi super omnia tali condicione 

annexa quod dicti (verbeterd uit: dictus) conductores dictum 

campum ultimo anno dictorum septem annorum non (dg: septianbunt) 

seminabunt. Testes datum supra. (dg: et erit una littera quam 

habebit Henricus). 

 

BP 1176 f 261v 15 do 19-06-1382. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Henricus van Zulickem 46 mud haver, 

Bossche maat, minus 1 plak per mud, met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1382) te leveren. 

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus Roelen soen promisit Henrico de Zulickem XLVI modios 

avene mensure de Busco scilicet quemlibet (dg: mod) modium dicte 

mensure de meliori avena minus una placka in valore de quolibet 

modio ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 261v 16 do 19-06-1382. 

Gerardus van Zidewijnden gaf uit aan Jacobus zv Jacobus van Baest (1) 
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2 molens in Moergestel, ter plaatse gnd ten Stokt, waarvan er een een 

graanmolen is en de andere een oliemolen; de uitgifte geschiedde voor 

(a) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan de H.Geest van 

Oisterwijk, (b) de hertogencijns van 25 pond geld, en thans voor (c) 

een n-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

voornoemde molens te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Jacobus tot onderpand (2) een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 8 mud rogge, welke pacht van 8 

mud eerstgenoemde Jacobus beurt uit de goederen gnd ten Heuvel, in 

Middelbeers, en welke pacht van 8 mud voornoemde Jacobus van Baest 

aan zijn zoon, eerstgenoemde Jacobus, geschonken had. 

 

Gerardus de Zidewijnden duo molendina sita in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc ad locum dictum ten Stoct quorum unum est 

molendinum bladi et reliquum est molendinum olei (dg: su) cum suis 

juribus et attinentiis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Jacobo filio Jacobi de Baest ab eodem (dg: ad s) hereditarie 

possidenda pro hereditario censu XL solidorum monete mense sancti 

spiritus in Oesterwijc exinde solvendo et pro hereditario censu 

XXV librarum monete domino duci exinde solvendo dandis etc atque 

pro hereditaria paccione quatuor et dimidii (dg: modiorum sil) 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in dictis molendinis tradenda ex premissis 

promisit warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus 

Jacobus hereditariam paccionem trium modiorum silginis dicte 

mensure scilicet de hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

quam paccionem octo modiorum siliginis primodictus Jacobus 

solvendam habet hereditarie de bonis dictis ten Hoevel sitis in 

Middelberze et quam paccionem octo modiorum siliginis dictus 

Jacobus de Baest primodicto Jacobo suo filio nomine dotis 

donaverat ut dicebat ad pignus imposuit promittens warandiam de 

dictis 3 modiis siliginis (dg: et s) et obligationem deponere et 

dicta [bona ten] Hoevel vocata pro solucione dicte paccionis trium 

modiorum siliginis sufficientia facere. Testes Dicbier et Zibertus 

datum supra. 

 

1176 mf7 D 04 f.262. 

 Quinta post octavas sacramenti: donderdag 19-06-1382. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1382. 

 Sexta post Viti et Modesti: vrijdag 20-06-1382. 

 in vigilia Johannis: maandag 23-06-1382. 

 in crastino nativitatis Johannis: woensdag 25-06-1382. 

 Quarta post octavas Pe Pauli: woensdag 09-07-1382. 

 

BP 1176 f 262r 01 do 19-06-1382. 

Hilla wv Henricus Wert en haar zoon Stephanus verkochten aan 

Ghisbertus Vullinc de goederen gnd die Haseldonk, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Liemde, welke goederen waren van wijlen Elizabeth gnd 

Yuwijns grootmoeder van voornoemde Stephanus, belast met 

grondcijnzen. 

 

Hilla relicta quondam Henrici W[e]rt #cum tutore# et Stephanus 

eius filius bona dicta communiter die Haseldonc sita in parochia 

de Bucstel in loco dicto Lijemde cum attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis #quocumque locorum consistentibus sive 

sitis# que bona cum suis attinentiis predictis fuerant quondam 

Elizabeth dicte Yuwijns avie dudum dicti Stephani prout et in omni 

ea quantitate qua dicta bona cum suis attinentiis ad dictam 

quondam Elizabeth spectare consueverunt ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Ghisberto Vullinc promittentes cum tutore super habita 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

232 

et habenda warandiam et obligationem deponere ex! censibus 

dominorum fundi exinde sovlendis. Testes Dicbier et Zibertus datum 

quinta post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 262r 02 do 19-06-1382. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262r 03 do 19-06-1382. 

Gerardus zvw Henricus van der Oetheren droeg over aan Jacobus gnd 

Gherijts soen zijn deel in een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes gnd Hughen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Ghibo Bollarts anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Henrici van der Oetheren totam partem et 

omne (dg: -s) jus sibi competentes in domo et area sita in Busco 

ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Johannis dicti Hughen 

ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis Jo de Eijcke senio) 

quondam Ghibonis Bollarts ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo dicto Gherijts soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Zibertus et Will datum 

supra. 

 

BP 1176 f 262r 04 do 19-06-1382. 

Henricus gnd Buc van Eijmeric zvw Henricus Buxken verkocht aan Ghibo 

Pels verwer het deel, dat aan Petrus zvw Hermannus gnd van Cremonia 

gnd Dorpmonde gekomen was na overlijden van zijn ouders, in de helft 

van 3 kamers in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Metta gnd Bomers enerzijds en erfgoed van Ghisbertus gnd 

Scheremers anderzijds, welk deel voornoemde Henricus verworven had 

van voornoemde Petrus. 

 

Henricus dictus Buc de Eijmeric filius quondam Henrici Buxken 

totam partem et omne jus Petro filio quondam Hermanni dicti de 

Cremonia quo dicti Dorpmonde in vulgari de morte suorum quondam 

parentum successione advolutas in (dg: medietate) dimidietate 

trium camerarum sitarum in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Mette dicte Bomers et inter hereditatem 

Ghisberti dimicatoris dicti Scheremers quas partem et jus dictus 

Henricus erga dictum Petrum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Ghiboni Pels tinctori supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262r 05 do 03-07-1382. 

Theodericus van Zeelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Zeelst prebuit et reportavit. Testes Sta et Os 

datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 262r 06 do 03-07-1382. 

Voornoemde Henricus Buc droeg over aan voornoemde Ghibo Pels zijn 

vruchtgebruik in de helft van een helft van voornoemde 3 kamers, te 

weten die helft van de helft die het dichtst ligt bij voornoemd 

erfgoed van wijlen Metta. 

 

+. 

Dictus Henricus Buc suum usufructum sibi competentem in (dg: 

medietate trium camerarum predictarum) medietate unius medietatis 

dictarum trium camerarum scilicet in medietate illius medietatis 
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que est proxime dicte hereditati dicte quondam Mette (dg: ut di) 

supportavit dicto Ghiboni Pels promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262r 07 do 03-07-1382. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Hr Gerardus gnd Cop 

priester de helft van 3 kamers” en voornoemde Ghibo Pels beloofde de 

brief, zo nodig, aan Hermannus zv voornoemde Henricus Buc ter hand te 

stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Gerardus (dg: Cop) 

dictus Cop presbiter dimidietatem de tribus cameris et dictus 

Ghibo Pels promisit tradere Hermanno filio dicti (dg: Hn) Henrici 

Buc quotiens indiguerit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262r 08 vr 20-06-1382. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Henricus zv 

Lambertus van den Arennest 52 Hollandse dobbel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Goessuinus Herinc filius quondam Johannis Kael promisit Henrico 

filio Lamberti van den Arennest LII Hollant dobbel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Zibertus et Wiel 

datum sexta post Viti et Modesti. 

 

BP 1176 f 262r 09 ma 23-06-1382. 

Jacobus zvw Luppertus van Herzel, Wolterus van Audenhoeven, 

Theodericus Cromme van Straten en Goessuinus Model zvw Bertoldus zv 

Theodericus beloofden aan Philippus Jozollo 140 pieter leuvens met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 7+31+31+30+1=100 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

In vigilia Johannis. 

(dg: Woltus) Jacobus filius quondam Lupperti de Herzel Wolterus de 

Audenhoeven Theodericus Cromme #de Straten# et Goessuinus Model 

filius quondam Bertoldi filii Theoderici promiserunt Philippo 

Jozollo C et XL peter Lovanienses ad Remigii proxime persolvendos 

pena X. TestesDicbier et Zibertus datum in vigilia Johannis. 

 

BP 1176 f 262r 10 ma 23-06-1382. 

Jacobus en Wolterus beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Jacobus et Wolterus promiserunt alios indempnes servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262r 11 wo 25-06-1382. 

Bertoldus zv Johannes gnd Bac Bertouts soen en Johannes zvw Johannes 

van Ghestel beloofden aan Philippus Jozollo etc 40 oude schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 5+31+31+30+1=98 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Bertoldus filius Johannis dicti Bac Bertouts soen et Johannes 

filius quondam Johannis de Ghestel promiserunt Philippo Jozollo 

etc XL aude scilde ad Remigii proxime persolvenda sub pena II. 

Testes (dg: Agg) Os et Marcelius #Willelmus# datum in crastino 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 262r 12 wo 25-06-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262r 13 wo 25-06-1382. 

Henricus Neven soen ev Yda dvw Johannes Weijndels verkocht aan 

Wautgherus Uijtenbroec en Everardus gnd Weijndellen soen, tbv hen en 

Rutgerus van Tiel, alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Yda, gelegen onder Nistelrode 

en Hees. 

 

Solvit. 

Henricus Neven soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde 

sue uxoris filie quondam Johannis Weijndels (dg: sextam partem si) 

#omnes hereditates sibi# et dicte (dg: quond) sue uxori de morte 

quondam parentum dicte Yde successione hereditarie advolutas (dg: 

in domo orto si) quocumque locorum infra parochiam de Nijsterle et 

de Hees sitas ut dicebat hereditarie vendidit Wautghero 

Uijtenbroec Everardo dicto Weijndellen soen ad opus eorum et ad 

opus Rutgeri de Tiel promittens warandiam et obligationem deponere 

ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262r 14 wo 25-06-1382. 

Petrus Bever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Bever prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262r 15 .. 29-07-1616. 

Petrus Johannis Mutsaerts van Tilborch, de overdracht hebbend van 10 

mud rogge, uit de erfpacht van 12 mud in het onderstaande contract, 

verklaarde dat Theodericus Petri, Johannes Arnoldi Leonaerts, 

Willelmus Aertssen en Laurencius Zeverijnsen? en de zijnen voornoemde 

10 mud gelost hebben. 

 

Petrus Johannis Mutsaerts de Tilborch habens supportationem de 

decem modiis siliginis de pactione duodecim modiorum in 

infrascripto contractu comprehensa recognovit quod Theodericus 

Petri Johannes Arnoldi Leonaerts Willus Aertssen Laurencius 

Zeverijnsen? cum suis dictos decem modios ad manus suas redemerunt 

et acquitaverunt. Datum XXIXa julii anno XVIc XVI. 

 

BP 1176 f 262r 16 wo 25-06-1382. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoeven gaf uit aan Ludekinus zvw 

Nicholaus gnd Blaerthems soen een hoeve gnd te Schoot, in Zonderwijk, 

waarop wijlen Katherina van Ersbeke woonde, met toebehoren, echter 

uitgezonderd 2 stukken land, waarvan voornoemde Willelmus er (1) één 

eerder had uitgegeven aan Johannes gnd Blaerthems soen, en (2) het 

andere aan Woltherus gnd Scuermans soen; de uitgifte geschiedde voor 

de cijnzen, pachten en lasten en thans voor een n-erfpacht95 van 12 

mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op de hoeve te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoeven mansum (dg: qnd) 

dictum communiter te [S]coet situm in parochia de Zonderwijc (dg: 

cum eius attinentiis prout Henricus quondam) in quo vero manso 

quondam Katherina [96van Ersbeke] commorari consuevit cum omnibus 

eius attinentiis exceptis tamen duabus peciis terre de quibus (dg: 

unam W) idem Willelmus unam Johanni dicto Blaerthems soen alteram 

Wolthero dicto Scuermans soen prius dederat ad pactum ut dicebat 

                         
95 Zie → BP 1178 f 207r 11 ±do 28-12-1391, aflossing van 2 mud uit de pacht van 12 
mud. 
96 Aanvulling op basis van BP 1178 f 207r 11. 
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dedit ad pactum Ludekino filio quondam Nicholai dicti Blaerthems 

soen ab eodem pro censibus paccionibus et oneribus prius inde 

faciendis et solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

duodecim modiorum siliginis mensure de Oerle danda dicto Willelmo 

ab alio hereditarie purificatione et super dictum mansum tradenda 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit (dg: et promisit dictus Ludekinus quod dictus 

Willelmus #ipse# sedecim lopinos siliginis dicte mensure de Oerle 

in Busco tradet et deliberabit illi vel illis cui vel quibus 

huiusmodi XVI lopinos siliginis commiserit levandos et 

percipiendos testes datum ut supra que dicti Johannes dicti 

Blaerthems). Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262r 17 wo 25-06-1382. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde Willelmus dat hij een 

b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Oerle, die Johannes 

Blaerthems soen en Woltherus gnd Scuermans soen met Lichtmis moeten 

leveren aan voornoemde Willelmus, gaande uit 2 stukken land in 

Zonderwijk, in Den Bosch zal afleveren bij degenen, aan wie 

voornoemde Willelmus dat zal bepalen. 

 

Dictus Ludekinus promisit super omnia dicto Willelmo quod ipse 

(dg: Willelmo) Ludekinus hereditariam paccionem sedecim lopinorum 

siliginis mensure de Oerle quam Johannes Blaerthems soen et 

Woltherus dictus Scuermans soen dicto Willelmo solvere tenentur 

hereditarie purificatione ex duabus peciis terre sitis in parochia 

de Zonderwijc ut dicebat hereditarie in Busco (dg: trade et) 

deliberabit et apportabit illi vel illis cui vel quibus idem 

Willelmus dictam paccionem commiserit deliberandam. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 262r 18 wo 25-06-1382. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde Willelmus 40 Brabantse 

dobbel met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) en 60 Brabantse dobbel 

met Lichtmis daaropvolgend (di 02-02-1384) te betalen. De brief 

overhandigen aan Nicholaus van Kessel. 

 

Dictus Ludekinus promisit dicto Willelmo XL Brabant dobbel ad 

pascha proxime et LX dobbel #Brabant# ad purificationem deinceps 

persolvendos. Testes datum ut [supra]. Detur Nicholao de Kessel. 

 

BP 1176 f 262r 19 wo 09-07-1382. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemd geld over aan Nicholaus van 

Kessel. 

 

Dictus Willelmus dictam integram pecuniam supportavit Nicholao de 

Kessel. Testes Os et Hees datum quarta post octavas Pe Pauli. 

 

1176 mf7 D 05 f.262v. 

 sexta post nativitatis Johannis: vrijdag 27-06-1382. 

 in crastino Petri et Pauli: maandag 30-06-1382. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1382. 

 

BP 1176 f 262v 01 vr 27-06-1382. 

Henricus gnd Vos soen van Berze verkocht aan Theodericus zvw Johannes 

van der Vloet twee stukken land in Oirschot, (1) beiderzijds tussen 

Heijmericus gnd Poerter en (2) tussen Willelmus van der Meer 

enerzijds en Erevardus van Lijedevelt anderzijds, zoals voornoemde 

Henricus deze twee stukken land, samen met andere erfgoederen, 

verworven had van Theodericus zvw hr Johannes Rover. 
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Henricus dictus Vos soen de Berze (dg: hereditarie vendidit 

Theoderico filio quondam Johannis van der Vloet) duas pecias terre 

sitas in parochia de Oerscot quarum una inter hereditates 

Heijmerici dicti Poerter ex utroque latere et altera inter 

hereditatem Willelmi van der Meer ex uno et hereditatem Erevardi 

de Lijedevelt ex alio #sunt site# prout dictus Henricus dictas 

duas pecias terre (dg: cum) simul cum aliis hereditatibus erga 

Theodericum filium quondam domini Johannis Rover acquisiverat ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Johannis van 

der Vloet promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dicbier et Wijel datum (dg: se) sexta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 262v 02 ma 30-06-1382. 

Hr Reijnerus Eelkini priester droeg over aan hr Albertus Boc 

priester, tbv hem en hr Leonius van Scijnle priester, 200 Brabantse 

dobbel of ander gouden paijment van dezelfde waarde en 6 mud rogge, 

Bossche maat, dit geld en deze rogge echter verminderd met 26 mud 

rogge, Bossche maat, en 4 dobbel mottoen geld van Brabant, en ook 

verminderd met 7 gouden munten schilden gnd, 12 plakken voor 1 schild 

gerekend, en 3 plakmeuwen, aan voornoemde hr Reijnerus beloofd door 

Theodericus Kepken, Arnoldus Bollen soen van Wetten, Gerardus Roelen 

soen en zijn broer Nicholaus gnd Coel Roelen. 

 

Dominus Reijnerus Eelkini presbiter ducentos Brabant dobbel seu 

aliud aureum pagamentum eiusdem valoris atque sex modios siliginis 

mensure de Busco minus tamen de dictis pecunia et siligine viginti 

sex modiis (dg: modiis) siliginis dicte mensure et quatuor aureis 

denariis communiter dobbel mottoen vocatis monete Brabantie boni 

auri et iusti ponderis necnon eciam minus septem denariis aureis 

communiter scilde vocatis scilicet XII placken pro quolibet 

eorundem aureorum denariorum scilde vocatorum computatis atque 

tribus denariis communiter placmeuwen vocatis de primodicta (dg: 

pecunia) summa pecunie et siliginis defalcandis et abbreviandis 

promissos dicto domino Reijnero a Theoderico Kepken Arnoldo Bollen 

soen de Wetten Gerardo Roelen soen et Nicholao dicto Coel Roelen 

soen eius fratre prout in litteris legitime supportavit domino 

Alberto Boc presbitro ad opus sui et opus domini Leonii de Scijnle 

presbitri vel ad opus alterius eorum cum litteris et jure. Testes 

Dicbier et Hoculem datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1176 f 262v 03 ma 30-06-1382. 

Henricus Grove vleeshouwer en Willelmus Hoernken zv Willelmus 

Hoernken beloofden aan Conrardus zv Arnoldus gnd Conen soen 51 oude 

schilden met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Henricus Grove carnifex et Willelmus Hoernken filius Willelmi 

Hoernken promiserunt Conrardo filio Arnoldi dicti Conen soen 

quinquaginta unum aude scilde boni auri (dg: testes) vel valorem 

ad purificationem proxime persolvendos. Testes (dg: Os et Hees d) 

Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262v 04 ma 30-06-1382. 

Willelmus zal Henricus schadeloos houden. 

 

+. 

Willelmus servabit Henricum indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262v 05 ma 30-06-1382. 

Ghevardus van Doerne, Jacobus van Kigloe, Johannes van Weert en 

Wellinus Roveri beloofden aan Philippus Jozollo 260 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 31+31+30+1=93 
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dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Ghevardus de (dg: Doe) Doerne Jacobus de Kigloe Johannes de 

We[er]t et Wellinus Roveri promiserunt Philippo Jozollo CC et (dg: 

LXXX) #LX# aude scilde Francie ad Remigii proxime pena X. Testes 

Os et Hees datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1176 f 262v 06 ma 30-06-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262v 07 ma 30-06-1382. 

Arnoldus Stamelart van Spanct en Jacobus Coptiten maakten bezwaar 

tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan door hr Reijnaldus heer 

van Valkenborg met zijn goederen. 

 

Arnoldus Sta de Spanct et Jacobus Coptiten calumpniaverunt 

vendiociones et alienaciones factas per dominum Reijnaldum dominum 

Valkenborch cum suis bonis (dg: spectantibus ad dominium de 

Herpen) ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262v 08 ma 30-06-1382. 

Willelmus Langoer beloofde aan Johannes Sloetel 5 lichte schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, binnen 10 weken te betalen. 

 

Willelmus Langoer promisit Johanni Sloetel V licht scilde (dg: 

vel) scilicet XII placken pro quolibet infra X septimanas proxime 

futuras persolvenda. Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262v 09 ma 30-06-1382. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Stamelart van de Kelder en mr 

Arnoldus van Oesterwijc beloofden aan Gerardus gnd Wijnkens soen 38 

oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te 

betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Iohannis Sta de Penu et 

magister Arnoldus de Oesterwijc promiserunt Gerardo dicto Wijnkens 

soen XXXVIII aude scilde ad Remigii proxime persolvenda. Testes 

Sta et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 262v 10 ma 30-06-1382. 

Gerardus Wijnkens soen, Stamelart van de Kelder en Sijmon van 

Mijrabellum beloofden aan Philippus Jozollo etc 68 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 31+31+30+1= 93 

dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Gerardus Wijnkens soen Sta de Penu et Sijmon de Mijrabello 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXVIII aude scilde Francie ad 

Remigii proxime pena IIII. Testes Aggere et Sibertus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 262v 11 ma 30-06-1382. 

Johannes zvw mr Rutgherus Writer, Johannes Cluec ev Weijndelmodis en 

Jacobus van den Placke ev Bertha, dvw voornoemde Rutgerus verkochten 

aan Henricus van der Boijdonc een b-erfcijns van 34 schelling geld en 

½ oude groot, die voornoemde Henricus van der Boijdonc hen moet 

betalen, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit erfgoederen die waren van wijlen Theodericus van der 

Boijdonc, en die nu behoren aan voornoemde Henricus, ter plaatse gnd 
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Griensven, van welke cijns Heijlwigis wv voornoemde Rutgerus Writer 

het vruchtgebruik overgedragen had aan voornoemde Johannes, Johannes 

en Jacobus. De brief, waarin de moeder afstand deed van het 

vruchtgebruik, aan voornoemde koper overhandigen. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri Writer Johannes Cluec maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Weijndelmodis sue uxoris et Jacobus 

van den Placke maritus et tutor legitimus Berthe sue uxoris 

filiarum dicti quondam Rutgeri hereditarium censum XXXIIII 

solidorum monete et dimidii antiqui grossi quem Henricus van der 

Boijdonc ipsis solvere tenetur hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex hereditatibus que fuerant quondam Theoderici 

van der Boijdonc nunc ad dictum Henricum spectantibus sitis in 

loco dicto Griensvenne ut dicebat et de quo censu Heijlwigis 

relicta dicti quondam Rutgeri Writer usufructum quem habuit in 

eisdem dictis Johanni et Johanni et Jacobo supportaverat ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Henrico van der Boijdonc 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Sta et Os datum quinta post Pe Pau. Detur dicto 

emptori littera cum qua mater usufructum resignavit. 

 

BP 1176 f 262v 12 ma 30-06-1382. 

Henricus zvw Godefridus gnd Punder van Straten verkocht aan Johannes 

Monic zv Arnoldus gnd Monic een stuk97 land in Oirschot, ter plaatse 

gnd Sneppenschoot, tussen wijlen Johannes gnd van den Venne enerzijds 

en Henricus gnd Colen soen anderzijds, aan hem verkocht door Henricus 

zv Henricus gnd Penninc van Straten. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti Punder de Straten peciam 

prati sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Sneppenscoet 

inter hereditatem quondam Johannis dicti van den Venne ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Colen soen ex alio venditum sibi 

ab Henrico filio Henrici dicti Penninc de Straten prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni Monic filio Arnoldi dicti 

Monic supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 262v 13 ma 30-06-1382. 

Sophia wv Gerardus van den Ham, zijn zoon Johannes gnd Loeken en 

Jacobus gnd Dorre beloofden aan Walterus Delijen soen 34 gulden 

franken of de waarde op de zomermarkt van Megen te betalen. 

 

Sophia relicta quondam Gerardi van den Ham Johannes dictus Loeken 

eius filius et Jacobus dictus Dorre promiserunt Waltero Delijen 

soen XXXIIII gulden francken seu valorem ad nundinas estivales de 

Meghen persolvendos. Testes Sta et Os datum (dg: supra) ut infra. 

 

BP 1176 f 262v 14 ma 30-06-1382. 

De twee eersten zullen voornoemde Jacobus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 (dg: plack) grossos Flandrenses. 

Duo primi servabunt Jacobum predictum (dg: predictum) indempnem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262v 15 do 03-07-1382. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 884, 03-07-1382. 

Fredericus Hoernken verkocht aan Arnoldus Ave Mari de jongere (1) een 

                         
97 Zie → BP 1176 f 267r 06 ma 21-07-1382, bijna identieke contract; 

overdracht aan Henricus van Arle. 
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huis98 en erf in Den Bosch, ter plaatse Windmolenberg, tussen erfgoed 

van wijlen Henricus van Uden enerzijds en erfgoed van Robbertus gnd 

van den Broec anderzijds (2) de helft van het achterhuis en 

ondergrond aldaar, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van 

wijlen Henricus van Uden, aan voornoemde Fredericus en Willelmus gnd 

Kerijs soen verkocht door Johannes van Vladeracken. 

 

Fredericus Hoernken domum et aream sitam in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Henrici de Uden ex uno et 

inter hereditatem Robberti dicti van den Broec ex alio atque 

medietatem domus posterioris cum suo fundo ibidem site scilicet 

illam medietatem (dg: eiusdem domus me) eiusdem domus posterioris 

cum (dg: su) eius fundo que medietas sita est versus dictam 

hereditatem dicti quondam Henrici de Uden venditas dicto Frederico 

et Willelmo dicto Kerijs soen (dg: prout) a Johanne de Vladeracken 

prout in litteris (dg: hereditarie ven) et quas (dg: dictus) domum 

et aream et medietatem dicte domus posterioris dictus Fredericus 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Ave Mari 

juniori supportavit cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem calangiam et impeticionem 

ex parte #sui# et ex parte dicti quondam Willelmi Kerijs soen 

deponere. Testes Sta et Os datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 262v 16 do 03-07-1382. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 262v 17 do 03-07-1382. 

Jacobus van den Hoevel droeg over aan Margareta dv Petrus gnd 

Everaets soen zijn vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, die aan 

voornoemde Jacobus en zijn vrouw Gertrudus dvw Zebertus gnd Kesselman 

geschonken waren, voorzover voornoemde Jacobus die goederen thans 

bezit, welke goederen aan voornoemde Margareta gekomen waren na 

overlijden van haar tante voornoemde Gertrudis resp. die aan haar 

zullen komen na overlijden van voornoemde Jacobus. Uitgezonderd de 

erfgoederen, die voornoemde Jacobus verkocht of vervreemd had, toen 

voornoemde Gertrudis nog leefde. 

 

Jacobus van den Hoevel suum usufructum sibi competentem in omnibus 

hereditariis bonis que dictus Jacobus cum Gertrude sua uxore filia 

quondam (dg: Zib) Zeberti dicti Kesselman nomine dotis #sumpserat# 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout et in quantum 

(dg: huiusmod) dictus Jacobus huiusmodi bona hereditaria possidet 

pro presenti et que bona hereditaria Margarete filie Petri dicti 

Everaets soen de morte dicte quondam Gertrudis #sue matertere# 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Jacobi successione 

advolventur ut dicebat supportavit dicte Margarete promittens 

ratam et obligationem ex parte sui deponere exceptis tamen (dg: .) 
?in premissis hereditatibus quas dictus Jacobus vendiderat seu 

alienaverat tempore quo dicta quondam Gertrudis vixerit in 

humanis. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 D 06 f.263. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1382. 

 anno LXXXII mensis julii in die tercia: donderdag 03-07-1382. 

 

                         
98 Zie → BP 1182 p 847r 09 vr 12-05-1402 (2), het huis, erf en de helft van het 
achterhuis kwamen bij deling aan Johannes zvw Arnoldus Avemarij. 
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BP 1176 f 263r 01 do 03-07-1382. 

Petrus gnd Engbrechts soen van Alem verkocht aan Johannes van Holaer 

riemmaker, tbv hem en zijn vrouw Cristina dvw Goeswinus gnd 

Lambrechts soen, een lijfrente van 4 oude schilden, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 5½ 

morgen land, in Alem, ter plaatse gnd in den Alemse Broek, tussen 

erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en erfgoed van de 

gemene naburen van Alem anderzijds, reeds belast met 12 kleine zwarte 

tournosen per morgen aan de hertog. De langstlevende krijgt geheel de 

rente. 

 

Petrus dictus Engbrechts soen de Alem legitime vendidit Johanni de 

Holaer (dg: cor) corrigiatori ad opus sui et ad opus Cristine sue 

uxoris filie quondam Goeswini dicti Lambrechts soen vitalem 

pensionem quatuor aude scilde seu valorem solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum Johannis et Cristine seu alterius eorundem 

diutius viventis et non ultra mediatim pasche et mediatim Remigii 

et pro primo termino pasche proxime ex quinque et dimidio 

iugeribus terre dicti venditoris sitis in parochia de Alem in (dg: 

lo) loco dicto in den Alemssche Broec inter hereditatem abbatis de 

sancto Trudone ex uno et inter hereditatem communium vicinorum de 

Alem (dg: de) ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duodecim 

nigris parvis Turonensibus de quolibet dictorum (dg: iugerum) 

iugerum terre prius (dg: s) domino duci persolvendis et 

sufficientem facere et alter diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit. Testes Sta et Os datum quinta post Pe 

Pau. 

 

BP 1176 f 263r 02 do 03-07-1382. 

Johannes Vuchtman verkocht aan Hermannus zvw Noudo gnd Ridder, tbv 

hem en Arnoldus zv voornoemde Hermannus, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, 

gaande uit (1) een tuin in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Eschelaar, beiderzijds tussen Arnoldus Erenbrechts, (2) 2 zesterzaad 

roggeland in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Groeninks Hoeve, 

tussen Theodericus van den Stripe enerzijds en Willelmus van Bruggen 

anderzijds, (3) de helft in 4 vrachten hooiland, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Groeninks Beemd, tussen Ywanus Stierken 

enerzijds en kv Johannes gnd Heijnkens soen. Verkoper en met hem 

Theodericus van den Stripe zvw Johannes van den Stripe, Johannes gnd 

Erenbrechts soen en Gerardus gnd Vuchman beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd de hertogencijns. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. De brief overhandigen aan voornoemde Hermannus. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes Vuchtman legitime vendidit Hermanno filio quondam 

Noudonis dicti Ridder (dg: et Ard fi) ad opus sui et ad Arnoldi 

filii eiusdem Hermanni vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de (dg: Bu) Oesterwijc solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Hermanni et Arnoldi seu alterius eorundem diutius 

viventis et non ultra purificatione et in Oesterwijc tradendam ex 

quodam orto sito in parochia sancti Petri de Vucht ad locum dictum 

Esschelaer inter hereditatem Arnoldi Erenbrechts soen ex utroque 

latere coadiacentem atque ex duabus sextariatis terre siliginee 

sitis in dicta parochia in loco dicto Gruenincs Hoeve inter 

hereditatem Theoderici van den Stripe ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Bruggen ex alio item ex (dg: duobus) #medietate ad se 

spectante in quatuor# plaustratis feni sitis in dicta parochia in 

loco dicto Gruenincs Beemt inter hereditatem Ywani Stierken ex uno 

(dg: et inter hereditatem l) et inter hereditatem liberorum 
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Johannis dicti Heijnkens soen !ut dicebat promittentes et cum eo 

Theodericus van den Stripe filius quondam Johannis van den Stripe 

Johannes dictus Erenbrechts #soen# et Gerardus dictus Vuchman 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Hermanno. 

 

BP 1176 f 263r 03 do 03-07-1382. 

Voornoemde vier kunnen de lijfpacht terugkopen gedurende 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus-en-Paulus (zo 29-06-1382), met 38 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 8 

Hollandse plakken en met de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van hr 

Henricus van Best, Johannes van de Kloot en Walterus Herbrechts soen. 

 

Et poterint #dicti 4or# redimere ad (dg: festum Petri et P) spacium 

quatuor annorum a festo Pe Pau proxime preterito deinceps sine 

medio sequentium semper cum XXX-(dg: IX)-#VIII# licht scilde 

scilicet XII placken Hollant pro scilt computato et cum octo 

Hollant placken et paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera scriptorum presentibus domino Henrico de Best Johanne de 

Globo Waltero Herbrechts soen testibus anno LXXXII mensis julii in 

die tercia hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 263r 04 do 03-07-1382. 

Johannes van Loen zvw Ghibo van Loen beloofde aan zijn zoon Walterus 

29 oude schilden minus 9 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Loen filius quondam Ghibonis de Loen promisit Waltero 

filio suo fratri (dg: XXIII et) XXIX aude scilde minus novem 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263r 05 do 03-07-1382. 

Henricus zv Johannes gnd Everaets soen verkocht aan Gerardus gnd 

Broes soen, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Albertus gnd van den 

Noddenvelt, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Hintham, 

ter plaatse gnd die Kalfsheuvel, tussen Willelmus Scouten enerzijds 

en Gerardus Hals zv Johannes Hals anderzijds, (2) 3 lopen roggeland 

in Rosmalen, ter plaatse gnd die Smalakker, tussen Gerardus Brocke 

enerzijds en Tielmannus van Enghelant anderzijds, (3) 2 zester 

roggeland in Rosmalen, ter plaatse gnd die Keersberg, tussen Johannes 

Hals enerzijds en Tielmannus van Enghelant anderzijds, reeds belast 

met cijnzen en pachten. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus filius Johannis dicti Everaets soen legitime vendidit 

(dg: domino) Gerardo dicto Broes soen ad opus sui et ad opus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Alberti dicti van den 

Noddenvelt vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Gerardi et 

Elizabeth et non ultra purificatione et in Busco tradendam ex domo 

et orto dicti venditoris sito in Hijntam in loco dicto die 

Calfshoevel inter hereditatem Willelmi Scouten ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Hals filii Johannis Hals ex alio item ex 

tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Smaelacker inter hereditatem Gerardi Brocke ex uno 
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et inter hereditatem Tielmanni de Enghelant ex alio item ex duabus 

sextariatis terre siliginee sitis in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum die Keersberch inter hereditatem Johannis Hals ex uno 

et inter hereditatem Tielmanni de Enghelant ex alio ut dicebat 

promisit super habita et habenda (dg: sufficientem facere) 

#warandiam# et aliam obligationem (dg: ob) deponere exceptis 

censibus et (verbeterd uit: ex) paccionibus exinde prius solvendis 

et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263r 06 do 03-07-1382. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Johannes gnd 

Boegart zvw Arnoldus gnd Bolle van Wetten 37 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Severinus 

aanstaande (do 23-10-1382) te betalen. 

 

Johannes Cortroc gener quondam Rutgheri de Kessel promisit Johanni 

dicto Boegart filio quondam Arnoldi dicti Bolle de Wetten XXXVII 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad festum Severini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 263r 07 do 03-07-1382. 

Jutta wv Henricus gnd Hake en Lucas, Elizabeth en Jutta, kv Willelmus 

zvw Lucas van Erpe verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina dv 

eerstgenoemde Jutta en wijlen Henricus Hake, gaven uit aan Reijnerus 

Haengreve zv Reijnerus Haengreve van Achel 2 stukken land in Someren, 

(1) tussen voornoemde Reijnerus Haengreve van Achel enerzijds en 

Gerardus gnd die Heecte anderzijds, (2) ter plaatse gnd aan Geen 

Elsen, tussen Henricus van Leende zv Aleijdis enerzijds en Henricus 

Arts soen van der Hoeven anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Jutta relicta quondam Henrici dicti Hake (dg: li) #et# Lucas 

Elizabeth et Jutta liberi (dg: quondam) Willelmi filii quondam 

Luce de Erpe ab eodem Willelmo et Cristina quondam sua uxore filia 

olim primodicte Jutte et quondam Henrici Hake pariter geniti cum 

tutore duas pecias terre sitas in parochia de Zoemeren quarum una 

inter hereditatem Reijneri Haengreve de Achel ex uno et inter 

hereditatem Gerardi dicti die Heecte ex alio et altera (dg: inter 

hereditatem) ad locum dictum (dg: ad) aen Gheen Elsen inter 

hereditatem Henrici de Leende (dg: ex) filii Aleijdis ex uno et 

inter hereditatem Henrici Arts soen van der Hoeven ex alio ut 

dicebant dederunt ad paccionem hereditariam Reijnero Haengreve 

filio dicti Reijneri Haengreve de (dg: Acht) Achel ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi exinde prius 

solvendis dandis et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Zoemeren danda primodicte Jutte ad eius vitam 

et post eius vitam dictis Luce Elizabeth et Jutte liberis dicti 

Willelmi hereditarie purificatione et in Zoemeren tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 263r 08 do 03-07-1382. 

(dg: Voornoemde Reijnerus beloofde aan Johannes van Erpe). 

 

(dg: Dictus Reijnerus promisit Johanni de Erpe). 
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BP 1176 f 263r 09 do 03-07-1382. 

Voornoemde Jutta wv Henricus gnd Hake en Lucas, Elizabeth en Jutta, 

kv Willelmus zvw Lucas van Erpe verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Cristina dv eerstgenoemde Jutta en wijlen Henricus Hake, gaven uit 

aan Johannes gnd Ansems soen een huis en schuur met ondergrond, tuin 

en misse, in Someren, tussen Johannes van den Camp enerzijds en 

Mijchael zvw Johannes gnd Duuster anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis 

in Someren te leveren. 

 

Dicti Jutta Lucas Elizabeth et Jutta #cum tutore# ut supra domum 

horreum #et# cum suis fundis #et orto# et fimario dicti missen 

sitos in parochia de Zoemeren inter hereditatem Johannis van den 

Camp ex uno et inter hereditatem Mijchaelis (dg: dicti Duust) 

filii quondam Johannis dicti Duuster ex alio tendentes cum uno 

fine ad communitatem prout ibidem sunt siti ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Johanni dicto Ansems soen ab eodem 

hereditarie possidendos pro censibus dominorum fundi exinde de 

jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de (dg: Bu) Zoemeren danda (dg: di) primodicte 

Jutte ad eius vitam et post eius vitam dictis Luce Elizabeth et 

Jutte hereditarie purificatione et in Zoemeren tradenda ex 

premissis promittentes cum tutore (dg: w) super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 263r 10 do 03-07-1382. 

Voornoemde Johannes Ansems soen beloofde aan Johannes van Erpe 18 

Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus Johannes Ansems soen promisit Johanni de Erpe XVIII Brabant 

dobbel ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263r 11 do 03-07-1382. 

Voornoemde Jutta wv Henricus gnd Hake en Lucas, Elizabeth en Jutta, 

kv Willelmus zvw Lucas van Erpe verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Cristina dv eerstgenoemde Jutta en wijlen Henricus Hake, gaven uit 

aan Zeelkinus gnd die Keijmpe (1) een beemd in Someren, ter plaatse 

gnd in den Widen, tussen Henricus gnd Bruijnen enerzijds en Gerardus 

gnd Heect anderzijds, (2) een stuk land in Someren, ter plaatse gnd 

aan den Hagenakker, naast Gerardus van der Straten en zijn broer 

Arnoldus, (3) een stuk land in Someren, ter plaatse gnd aan die 

Nootboom, naast Willelmus van Laervenne; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Dicti Jutta Lucas Elizabeth et Jutta cum tutore ut supra pratum 

situm in parochia de Zoemeren in loco dicto in den Widen inter 

hereditatem Henrici dicti Bruijnen ex uno et inter Gerardi dicti 

Heect ex alio atque peciam terre sitam in parochia! (dg: inter) ad 

locum dictum aen den Haghenacker iuxta hereditatem Gerardi van der 

Straten et Arnoldi sui fratris (dg: ex uno et) atque peciam terre 

sitam in dicta parochia ad locum dictum aen die Noetboem iuxta 

hereditatem Willelmi de Laervenne (dg: ex uno et inter) ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Zeelkino dicto die 

Keijmpe ab eodem hereditarie possidendas pro censibus dominorum 

fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Zoemeren danda (dg: sibi) eis ut 

supra purificatione et in Zoemeren ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263r 12 do 03-07-1382. 

Voornoemde Jutta wv Henricus gnd Hake en Lucas, Elizabeth en Jutta, 

kv Willelmus zvw Lucas van Erpe verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Cristina dv eerstgenoemde Jutta en wijlen Henricus Hake, gaven uit 

aan Johannes van Oerle 3 stukken land in Someren, (1) tussen Johannes 

van den Camp enerzijds en Henricus die Vroede anderzijds, (2+3) ter 

plaatse gnd in Geen Huisakker, beiderzijds tussen Rutgherus van Erpe; 

de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in 

Someren te leveren. 

 

Dicti 4or ut supra tres pecias terre sitas in parochia de Zoemeren 

quarum una inter hereditatem Johannis van den Camp ex uno et inter 

hereditatem Henrici die Vroede ex alio et (dg: altera) relique due 

in loco dicto in Gheen Huusacker inter hereditatem Rutgheri de 

Erpe ex utroque latere sunt site ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni de Oerle ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus dominorum fundi dandis etc et pro 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de (dg: de) 

Zo(dg: e)meren danda et solvenda eis ut supra et in Zoemeren 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263r 13 do 03-07-1382. 

Reijnerus. 

 

1176 mf7 D 07 f.263v. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1382. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1382. 

 

BP 1176 f 263v 01 do 03-07-1382. 

Vrouwe Margareta van Levedale wv hr Willelmus van Craendonc 

kloosterlinge van Sint-Clara in Den Bosch droeg over aan haar 

bloedverwant jkr Rogerus van Bronchorst het deel, dat aan haar 

gekomen was na overlijden van haar bloedverwant hr Arnoldus van 

Levedale ridder en na overlijden van kvw voornoemde hr Arnoldus, in 

de goederen gnd te Levedale, voorzover dat cijnsgoederen en allodiale 

goederen zijn. 

 

+. 

Domina Margareta de Levedale relicta quondam domini Willelmi de 

Craendonc monialis conventus sancte Clare in Busco cum consensu et 

voluntate abbatisse et conventus (dg: d) ibidem totam partem et 

omne jus sibi de morte quondam domini Arnoldi de Levedale militis 

sui quondam consanguinei (dg: ad) atque de morte liberorum eiusdem 

quondam domini Arnoldi successione advolutas in omnibus et 

singulis bonis dictis te Levedale in quantum huiusmodi bona sunt 

censualia et allodialia ut dicebat hereditarie supportavit 

domicello Rogero de Bronchorst suo consanguineo promittens ratam 

servare. Testes Sta et Os datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 263v 02 do 03-07-1382. 

Henricus van Spreuwel zvw Henricus van Spreuwel, Gerardus die Plompe 

en Arnoldus van Gheel beloofden aan Philippus Jozollo etc 94 oude 

Franse schilden, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 

28+31+30+1=90 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus de Spreuwel filius quondam Henrici de Spreuwel Gerardus 

die Plompe et Arnoldus de Gheel promiserunt Philippo Jozollo etc 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

245 

nonaginta quatuor aude (dg: Fra) scilde Francie ad Remigii proxime 

persolvenda sub pena V. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 03 do 03-07-1382. 

De twee eersten zullen Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Duo primi servabunt Arnoldum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 263v 04 do 03-07-1382. 

Henricus zal Gerardus schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Henricus (dg: .) servabit Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 05 do 03-07-1382. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Arnoldus Hoernken 18 oude schilden 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Henricus de Zulikem promisit Arnoldo Hoernken XVIII aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 06 do 03-07-1382. 

Arnoldus gnd Claes soen en zijn broer Wolterus beloofden aan Gerardus 

van Geffen wollenklerenwever 20 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Arnoldus dictus Claes soen et Wolterus eius frater promiserunt 

Gerardo de Geffen textori laneorum XX Hollant dobbel ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 07 do 03-07-1382. 

Gerardus van Bruggen beloofde aan Cristianus gnd Becker 24 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Gerardus de (dg: Br) Bruggen promisit Cristiano dicto Becker 

XXIIII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 08 do 03-07-1382. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman snijder 70 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit Ghiboni Kesselman sartori 

septuaginta Hollant dobbel (dg: seu valorem) ad nativitatis Domini 

proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 09 do 03-07-1382. 

Martinus zvw Jordanus gnd Dorre verkocht aan Johannes zvw Jacobus van 

der Steghen, tbv hem en Mechtildis mv voornoemde Johannes, ½ bunder 

land in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, op de plaats gnd het 

Gewat, tussen Laurencius Coninc enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 1 oude groot en 3 obool aan de heer van 

Boxtel, een b-erfpacht van 4 lopen rogge en een b-erfcijns van 15 

schelling geld. 

 

Martinus filius quondam (dg: Joh) Jordani dicti Dorre dimidium 

bonarium terre situm in parochia de Berlikem ad locum dictum 

Middelrode supra locum dictum tGhewat inter hereditatem Laurencii 

Coninc ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio 
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ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Jacobi van 

der Steghen ad opus sui et ad opus Mechtildis matris eiusdem 

Johannis promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: hereditaria paccione quatuor lopinorum silig et dimidii) 

#uno# grosso antiquo et tribus obolis domino de Bucstel et 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis et hereditario 

censu XV solidorum monete exinde solvendis tali condicione quod 

dicta Mechtildis dictum dimidium bonarium (dg: prati) #terre# ad 

suam vitam integraliter et post eius decessum dictus Johannes 

integraliter habebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 10 do 03-07-1382. 

Arnoldus van Beke nz beloofde aan Hermannus Oeden soen van Dijessen 

93 gulden hellingen, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, en 

24 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis (dg: pro) promisit Hermanno 

Oeden soen de Dijessen (dg: nog) nonaginta tres (dg: sw) gulden 

hellingen scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden 

computato et XXIIII Hollant placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 11 do 03-07-1382. 

Henricus van den Broecke en Rijcardus zv Henricus gnd Veren Hadewigen 

soen beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem, hr Albertus Buc, hr 

Johannes van Dungen en hr Leonius zv Arnoldus van Beke, 48 Brabantse 

dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 
?Solvit. 

Henricus van den Broecke et Rijcardus filius Henrici dicti Veren 

Hadewigen soen promiserunt domino Henrico Buc ad opus sui et ad 

opus domini (dg: Jo) Alberti Buc domini Johannis de Dungen domini 

Leonii (dg: de) filii Arnoldi de Beke seu ad opus alterius 

eorundem XLVIII Brabant dobbel seu valorem in auro ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 12 do 03-07-1382. 

Johannes van den Hoevel en Johannes Zeghers soen beloofden aan 

voornoemde hr Henricus Buc, tbv hem en de anderen etc, 64 Brabantse 

dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Johannes van den Hoevel et Johannes Zeghers soen promiserunt dicto 

domino Henrico Buc ad opus sui et ad opus dictorum aliorum etc ut 

supra LXIIII Brabant dobbel seu valorem in auro ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 13 do 03-07-1382. 

Lucas zv Willelmus zvw Lucas van Erpe droeg over aan zijn grootmoeder 

Jutta wv Henricus Hake en aan Elizabeth en Jutta, zusters van 

eerstgenoemde Lucas, zijn deel in een stuk land gnd aan Geen 

Brukskens Pas, in Someren, tussen Johannes van den Camp enerzijds en 

Rutgherus van Erpe anderzijds. 

 

Lucas filius Willelmi filii #quondam# Luce de Erpe totam partem et 

omne jus sibi competentes seu competituras in pecia terre #dicta 

aen Gheen Bruxkens Pas# sita in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Johannis van den Camp ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri de Erpe ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Jutte 

(dg: sue) relicte quondam Henrici Hake sue avie et Elizabeth et 

Jutte sororibus primodicte Luce promittens ratam servare. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 14 do 03-07-1382. 

Gheerlacus van Erpe ontlastte Rutgherus gnd Moedels soen van der Donc 

van 50 Brabantse dobbel, die voornoemde Rutgherus beloofd had aan 

voornoemde Gheerlacus. 

 

Gheerlacus de Erpe quitum clamavit Rutgherum (dg: filius) dictum 

Moedels soen van der Donc a quinquaginta Brabant dobbel quos 

dictus Rutgherus dicto Gheerlaco promiserat in litteris scabinorum 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 15 do 03-07-1382. 

Willelmus zvw Henricus van Haren en Nijcholaus van Kessel beloofden 

aan Lambertus van den Hoevel 63 lichte schilden99, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Haren et Nijcholaus de Kessel 

promiserunt Lamberto van den Hoevel LXIII licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 16 do 03-07-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 17 do 03-07-1382. 

(dg: Johannes van Goch, Cristianus gnd die Becker, Johannes van 

Vucht). 

 

(dg: Johannes de Goch Cristianus dictus die Becker Johannes de 

Vucht g). 

 

BP 1176 f 263v 18 do 03-07-1382. 

Cristianus die Becker ev Mechtildis en Johannes van Vucht ev 

Elizabeth, dv Johannes van Goch, en Johannes {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Cristianus die Becker maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris et Johannes de Vucht maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum Johannis de 

Goch et Johannes. 

 

BP 1176 f 263v 19 do 03-07-1382. 

Petrus van der Hautart, Mijchael zv Willelmus van Ouveracker, Petrus 

Mutsart zvw Henricus van der Tommelen van Buxstel en Johannes 

Guldenman beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem en de heren Johannes 

van Dungen, Albertus Buc en Leonius zv Arnoldus van Beke, 60 

Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Petrus van der Hautart (dg: Willelmus) Mijchael filius Willelmi de 

Ouveracker Petrus Mutsart filius quondam Henrici van der Tommelen 

de Buxstel et Johannes Guldenman promiserunt domino Henrico Buc ad 

opus sui et ad opus dominorum Johannis de Dungen Alberti Buc et 

Leonii filii Arnoldi de Beke seu ad opus alterius eorundem 

                         
99 Zie → BP 1177 f 045r 09 di 28-04-1383, overdracht van de schuldbekentenis, “63 
schilden, 12 penningen gnd plakmeeuwen geld van Holland voor 1 schild gerekend”. 
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sexaginta Brabant dobbel seu valorem in auro ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 20 do 03-07-1382. 

Petrus van der Hautart en Hermannus van Bijstervelt beloofden aan hr 

Henricus Buc, tbv hem en de heren Johannes van Dungen, Albertus Buc 

en Leonius zv Arnoldus van Beke, 53½ Brabantse dobbel met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Solvit. 

Petrus van der Hautart et Hermannus de Bijstervelt promiserunt 

domino Henrico Buc ut supra LIII et dimidium Brabant dobbel seu 

valorem in auro ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 263v 21 do 07-08-1382.  

Hr Arnoldus van Scijnle priester en Godefridus van Lijemde bakker 

verkochten aan Jacobus van Kessel zvw Johannes van Kessel de helft 

van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

over de Zevensnesen Brug, tussen erfgoed van Martinus van Kessel 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Perreman anderzijds, welk huis 

en erf Henricus gnd Rademaker van Scijnle in cijns gekregen had van 

Johannes van Osse snijder, en welke helft aan voornoemde hr Arnoldus 

en Godefridus gekomen was na overlijden van hun oom voornoemde 

Henricus Rademaker. Godefridus beloofde dat zijn vader Hessello en 

diens erfgenamen hierop nimmer rechten zullen doen gelden. 

 

(?dg: Johannes) Dominus Arnoldus de Scijnle presbiter et 

Godefridus de Lijemde (dg: faber) #pistor# medietatem ad ipsos 

spectantem domus et aree site in Busco in fine vici Orthensis 

ultra (dg: pon) pontem dictum Zevensnesen Brugge inter hereditatem 

Martini de Kessel ex uno et hereditatem Johannis dicti Perreman ex 

alio coadiacentem quam domum et aream predictam Henricus dictus 

Rademaker de Scijnle erga Johannem de Osse sartorem (dg: pro censu 

domini nostri ducis et pro hereditario censu XL solidis grosso aur 

denario monete regis Francie antique pro XVI d in dictis XL 

solidis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris) ad 

censum acquisiverat prout in litteris (dg: qu) quam medietatem 

dicti dominus Arnoldus et Godefridus ad se de morte dicti quondam 

Henrici Rademaker eorum avunculi successione hereditarie advolutam 

esse dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo de Kessel filio 

quondam Johannis de Kessel supportaverunt cum litteris et jure 

sibi virtutue dictarum litterarum in dicta medietate competente 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promisit insuper dictus Godefridus quod ipse Hessellonem suum 

patrem et (dg: eius) heredes eiusdem Hessellonis semper tales 

habebit quod nunquam presument se jus in premissis habere. Testes 

Zibertus et Wiel datum in crastino Sixti. 

 

BP 1176 f 263v 22 do 07-08-1382.  

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 26 oude schilden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus X XVI aude scilt vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 263v 23 do 07-08-1382.  

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Godefridus een n-erfcijns100 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit geheel voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area #integra#. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf7 D 08 f.264. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 08-07-1382. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 09-07-1382. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 10-07-1382. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 11-07-1382. 

 

BP 1176 f 264r 01 ±do 07-08-1382.  

Bertoldus zvw Johannes gnd Bertouds soen verkocht aan Jacobus van 

Kessel zvw Johannes van Kessel de andere helft van voornoemd huis, 

welke helft aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Henricus 

zvw Henricus Rademaker van Scijnle. 

 

Bertoldus filius quondam Johannis dicti Bertouds soen alteram 

medietatem dicte domus ut supra et quam medietatem sibi de morte 

quondam Henrici sui fratris filii quondam Henrici Rademaker #de 

Scijnle# successione hereditarie advolutam esse dicebat (dg: ve) 

cum litteris et jure (dg: dedit ad cens) #hereditarie vendidit# 

Jacobo de Kessel filio quondam Johannis de Kessel ab eodem (dg: 

pro censibus in dictis litteris contentis et pro hereditario censu 

XL solidorum monete dando dicto Bert Bertoldo ab altero 

hereditarie mediatim D mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo solucionis termino Johannis proxime futuro ex dicta 

medietate) promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: et alter repromisit testes). Testes Zibertus et Wiel 

datum. 

 

BP 1176 f 264r 02 ±do 07-08-1382.  

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Bertoldus een n-erfcijns101 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit geheel voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Bertoldo 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex dicta domo et area integra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 264r 03 ±do 07-08-1382.  

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Bertoldus 15½ oude schild of 

de waarde, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Bertoldo XV et dimidium (dg: sc) aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 264r 04 ±do 07-08-1382.  

Makarius gnd Kerijs Happen soen gaf uit aan Hebkinus zvw Happo van 

                         
100 Zie → BP 1181 p 272v 07 do 30-01-1399 (1), overdracht van een deel 

van deze cijns (eigenlijk het vruchtgebruik). 
101 Zie → BP 1181 p 272v 07 do 30-01-1399 (2), overdracht van een deel 

van deze cijns (eigenlijk het vruchtgebruik). 
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den Eijnde 2/10 delen in een hoeve lands gnd Huls?, in Geldrop; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijns, (2) een b-erfpacht van 8 

mud rogge, Bossche maat, aan het Geefhuis in Den Bosch, (3) een 

b-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Eindhoven, aan Jutta wv 

Johannes van Duren, gaande uit geheel voornoemde hoeve, en thans voor 

(4) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis 

op de hoeve te leveren. 

 

(dg: Herbertus) Makarius dictus Kerijs Happen soen duas partes ad 

se spectantes in manso terre dicto Hu[l?]s sito in parochia de 

Geldorp et in eius attinentiis quocumque locorum sitis scilicet 

dividendo dictum mansum in decem partes equales duas partes de 

dictis X partibus ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Hebkino filio quondam Happonis van den Eijnde ab eodem pro censu 

domini fundi et pro hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

mensure de Busco mense sancti spiritus in Buschoducis ex !#et pro 

hereditaria paccione XIII lopinorum! mensure de Eijndoven Jutte 

relicte Johannis de Duren# dicto integro manso solvendis dandis 

etc et pro hereditaria paccione (dg: p) duorum modiorum siliginis 

mensure de Eijndoven danda dicto Makario hereditarie purificatione 

et super dictum mansum tradenda ex dictis duabus partibus 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit ex premissis. 

 

BP 1176 f 264r 05 ±do 07-08-1382.  

Ywanus gnd Berijs soen van Audehoesden ev Agnes dvw Happo van Wetten 

verkocht aan Hebkinus zvw Happo van den Eijnde 1/10 deel in 

voornoemde hoeve, de gehele hoeve belast met de grondcijns, een 

b-erfpacht van 8 mud rogge aan het Geefhuis in Den Bosch, en een 

b-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Eindhoven, aan Jutta van 

Duren. 

 

Ywanus dictus Berijs soen de Audehoesden maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam (dg: 

Happen) Happonis de Wetten decimam partem ad se spectantem in 

dicto manso cum dictis eius attinentiis ut dicebat hereditarie 

vendidit Hebkino filio quondam Happonis van den Eijnde promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de Busco 

mense sancti spiritus in Busco solvendis et hereditaria paccione 

XIII lopinorum siliginis mensure de Eijndoven Jutte de Duren ex 

dicto integro manso solvendis. 

 

BP 1176 f 264r 06 ±do 07-08-1382.  

Hebkinus, zvw Happo van Wetten verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Tresiana, en Ywanus zvw Johannes gnd Happen soen van Wetten 

verkochten aan Hebkinus zvw Happo van den Eijnde 7/10 delen in 

voornoemde hoeve, geheel de hoeve belast met de grondcijns, een 

b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, aan het Geefhuis in Den 

Bosch, en een b-erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Eindhoven, aan 

Jutta van Duren. 

 

(dg: Ywanus) Hebkinus filius quondam Happonis de Wetten a dicto 

quondam Happone et quondam Tresiana eius uxore pariter genitus et 

Ywanus filius quondam Johannis dicti Happen soen de Wetten septem 

partes ad se spectantes in dicto manso scilicet dividendo dictum 

mansum in decem partes equales (dg: X partes) septem partes de 

hiis etc hereditarie vendiderunt Hebkino filio quondam Happonis 

van den (dg: Eij) Eijnde ab eodem promittentes indivisi warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione (dg: .) octo modiorum siliginis mensure de 
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Busco mense sancti spiritus in Busco et hereditaria paccione XIII 

lopinorum siliginis mensure de Eijndoven Jutte de Duren ex dicto 

integro manso solvendis. 

 

BP 1176 f 264r 07 di 08-07-1382. 

Wellinus Roveri verkocht aan Arnoldus zvw Arnoldus Rijthoevens soen 

de navolgende erfgoederen in Mierlo, (1) 3 lopen land ter plaatse gnd 

Enge, tussen een zekere Haengreve van Stipdonc enerzijds en kinderen 

gnd Haengreefs Kijnder anderzijds, (2) een stuk heideland aldaar, 

tussen voornoemde Haengreefs Kijnder enerzijds en Johannes 

Scoenmakers anderzijds, (3) 1/8 deel van een beemd gnd die Aling 

Sange, naast Egidius gnd van Ghisenrode, belast met cijnzen. 

 

Wellinus Roveri hereditates infrascriptas ad se spectantes sitas 

in parochia Mierle primo videlicet tres lopinatas terre sitas in 

loco dicto Enge inter hereditatem cuiusdam dicti Haengreve de 

Stipdonc ex uno et hereditatem liberorum dictorum Haengreefs 

Kijnder ex alio item peciam merice sitam ibidem inter hereditatem 

dictorum liberorum Haengreefs Kijnder ex uno et hereditatem 

Johannis Scoenmakers ex alio item (dg: quarta) octavam partem 

cuiusdam prati dicti die Aling Sange siti contigue iuxta 

hereditatem Egidii dicti de Ghisenrode ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Arnoldi Rijthoevens (dg: 

promittens) soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus inde de jure solvendis. Testes Sta et Os datum 3a 

post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 264r 08 wo 09-07-1382.  

Volcwinus zv Johannes Boc en Albertus Boc beloofden aan Philippus 

Jozollo 40 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1382; 22+31+30+1=84 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

(dg: Ard) Volcwinus filius (dg: quond) Johannis Boc et Albertus 

Boc promiserunt Philippo Jozollo XL aude scilde Francie ad Remigii 

proxime persolvenda pena IIII. Testes Sta et (dg: Sp) Os datum 

quarta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 264r 09 wo 09-07-1382.  

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 264r 10 do 10-07-1382. 

Johannes gnd Betten nzvw Henricus gnd van Baex beloofde aan Margrieta 

gnd Joests 12 Brabantse dobbel of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Johannes dictus Betten filius naturalis quondam Henrici dicti de 

Baex promisit Margriete dicte Joests XII Brabant dobbel seu 

valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et 

Zibertus datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 264r 11 vr 11-07-1382. 

Martinus zvw Johannes Berwout verkocht aan Gerardus van Eijke zvw 

Henricus Posteel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van een hoeve gnd 

Puesenhout, in Vught Sint-Petrus, reeds belast met grondcijnzen, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan het klooster van Porta Celi en een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, aan Henricus Verwer. 
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Martinus filius quondam Johannis Berwout hereditarie vendidit 

Gerardo de Eijke filio quondam Henrici Posteel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex medietate ad se spectante cuiusdam 

mansi #dicti# Puesenhout siti in parochia sancti Petri de Vucht 

(dg: ad locum dictum) atque ex attinentiis dicte medietatis 

singulis et universis ut dicebat promittens super habita et 

acquirenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum #(dg: et hereditaria paccione unius modii 

siliginis)# #et hereditaria paccione unius modii siliginis 

conventui de Porta Celi# et hereditaria paccione IIIIor modiorum 

siliginis dicte mensure Henrico Verwer prius #(dg: de dicto manso# 

inde) solvendis promisit sufficientem facere. Testes Sta et Os 

datum sexta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 264r 12 vr 11-07-1382. 

Destijds had Martinus Berwout al zijn goederen overgedragen aan 

Henricus Cnode en Willelmus Coptiten, tbv hen, Jacobus Coptiten en 

Johannes Rilze. Voornoemde Henricus, Willelmus, Jacobus en Johannes 

beloofden thans nimmer een b-erfpacht te manen van 1 mud rogge, die 

voornoemde Martinus verkocht had aan Gerardus van Eijke, d.w.z. dat 

ze deze verkoop van waarde zullen houden. 

 

Notum sit universis quod cum Martinus Berwout omnia sua bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ubicumque locorum 

(dg: sit) consistentia sive sita hereditarie supportasset Henrico 

Cnode Willelmo Coptiten ad opus ipsorum amborum et ad opus Jacobi 

Coptiten et Johannis Rilze (dg: f) prout in litteris constituti 

coram scabinis dicti Henricus Willelmus Iacobus et Johannes 

promiserunt super omnia quod ipsi nec aliquis eorum impetent 

mediantibus dictis litteris hereditariam paccionem unius modii 

siliginis quam dictus Martinus Gerardo de Eijke vendiderat 

scilicet eandem vendicionem ratam observabunt. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 264r 13 vr 11-07-1382. 

Voornoemde Martinus Berwout verkocht aan Willelmus Vriese bakker een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit de helft van een hoeve gnd Puesenhout, in Vught Sint-

Petrus, reeds belast met grondcijnzen, een b-erfpacht van 1 mud rogge 

aan het klooster van Porta Celi en een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, aan Henricus Verwer. 

 

Dictus Martinus Berwout hereditarie vendidit Willelmo Vriese 

#pistori# hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure solvendam termino solucionis predicto ex 

premissis et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 264r 14 vr 11-07-1382. 

Destijds had Martinus Berwout al zijn goederen overgedragen aan 

Henricus Cnode en Willelmus Coptiten, tbv hen, Jacobus Coptiten en 

Johannes Rilze. Voornoemde Henricus, Willelmus, Jacobus en Johannes 

beloofden thans nimmer een b-erfpacht te manen van 1½ mud rogge, die 

voornoemde Martinus verkocht had aan Willelmus Vriese bakker, d.w.z. 

dat ze deze verkoop van waarde zullen houden. 

 

Et fiet notum eodem modo ut supra et dicti quatuor promiserunt 

quod dictam paccionem nunquam impetent ut in alio contractu ut 

supra. Testes datum supra. 
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1176 mf7 D 09 f.264v. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 11-07-1382. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 12-07-1382. 

 

BP 1176 f 264v 01 vr 11-07-1382. 

(dg: Johannes Moerwater beloofde). 

 

(dg: Johannes Moerwater promisit super omnia). 

 

BP 1176 f 264v 02 vr 11-07-1382. 

Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael beloofde aan Johannes zv Henricus 

gnd Veren Yden soen van Os 26 Hollandse dobbel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Goessuinus Herinc filius quondam Johannis Kael promisit Johanni 

filio Henrici dicti (dg: Ven) Veren Yden soen de Os (dg: XV) XXVI 

Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxinme 

persolvendos. Testes Os et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 264v 03 vr 11-07-1382. 

Wellinus van Beke beloofde aan Henricus gnd Verwer 136 Hollandse 

dobbel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te 

betalen. 

 

Wellinus de Beke promisit Henrico dicto Verwer C et XXXVI Hollant 

dobbel vel valorem ad (dg: purif p) carnisprivium persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 264v 04 vr 11-07-1382. 

Johannes die Smijt van Engelen beloofde aan Wellinus van Beke een 

n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis102,103 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de poort, 

tussen een gemene steeg enerzijds en erfgoed van Wolterus van 

Evershoet anderzijds, en uit al zijn goederen. De brief overhandigen 

aan Henricus Verwer. 

 

Johannes die Smijt de Engelen promisit se daturum Wellino de Beke 

hereditarium censum X librarum monete hereditarie Johannis ex domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi extra portam inter communem 

stegam ex uno et hereditatem Wolteri de Evershoet ex alio ut 

dicebat atque ex omnibus suis bonis habitis et habendis. Testes 

datum ut supra. Detur Henrico Verwer. 

 

BP 1176 f 264v 05 vr 11-07-1382. 

Ludovicus zv Theodericus gnd Loden soen van den Eijnde beloofde aan 

Willelmus Poijn van Blitterswijc 200 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ludovicus tot 

onderpand (1) de helft in 13½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Lillesdonk, waarvan (1a) 4½ hont tussen kinderen gnd Keelbreker 

Kijnder enerzijds en erfgoed behorend aan de kerk van Empel 

anderzijds, (1b) 2½ hont tussen Bernardus ?Meren soen enerzijds en kv 

Truda gnd Loden anderzijds, (2) 4½ hont land aldaar, ter plaatse gnd 

die Voertse Akker, tussen Bertoldus Luwe enerzijds en Ghisbertus bv 

voornoemde Ludovicus anderzijds, (3) 7½ hont aldaar, tussen 

Godefridus Peters soen enerzijds en Margareta van Roesel anderzijds, 

(4) 4½ hont land in een kamp gnd Sluiskamp, tussen Gerardus van 

                         
102 Zie → BP 1176 f 294v 02 za 14-02-1383, verkoop lijfpacht uit dit 

huis. 
103 Zie → BP 1177 f 229r 12 di 13-03-1386, verkoop van een erfcijns 

van 1 oude Franse schild uit 1/3 deel van dit huis. 
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Ghelre enerzijds en Theodericus Bleijker anderzijds, (5) een huis en 

tuin in Empel, tussen Bertoldus gnd Lisabetten soen enerzijds 

Johannes zv Stephanus anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Ludovicus. 

 

Ludovicus filius Theoderici dicti Loden soen #van den Eijnde# 

promisit (dg: super omnia) Willelmo Poijn de Blitterswijc IIc 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte pecunie dictus Ludovicus (dg: pi) 

medietatem ad se spectantem in XIIIJ hont lants sitis in parochia 

de Empel in loco dicto Lillesdonc (dg: inter hereditatem dicti 

Ludovi) quorum (dg: #.......# unum et dimidium jugera) #quatuor et 

dimidium hont# inter hereditatem liberorum dictorum Keelbreker 

#Kijnder# ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Empel ex alio (dg: j) atque (dg: quatuor et dim) duo hont et 

dimidium hont inter hereditatem Bernardi ?Meren soen ex uno et 

hereditatem !hereditatem liberorum Trude dicte Loden ex alio sunt 

sita atque quatuor et dimidium hont terre sita ibidem in loco 

dicto die Voertschen Acker inter hereditatem (dg: G) Bertoldi Luwe 

ex uno et hereditatem Ghisberti fratris dicti Ludovici ex alio 

item VIIJ hont sita ibidem inter hereditatem Godefridi Peters soen 

ex uno et hereditatem Margarete de Roesel ex alio item quatuor et 

dimidium hont terre sita in campo dicto Sluijscamp inter 

hereditatem Gerardi de Ghelre ex uno et hereditatem Theoderici 

Bleijker ex alio item domum et ortum situm in dicta parochia inter 

hereditatem Bertoldi dicti Lisabetten soen ex uno et hereditatem 

Johannis filii Stephani ex alio pro solucione dicte pecunie ad 

pignus imposuit. Testes Sta et Hoculem datum sexta post octavas Pe 

Pau. Detur dicto Ludovico. 

 

BP 1176 f 264v 06 vr 11-07-1382. 

Tielmannus van Nederijnen schonk aan zijn schoonzoon Henricus Haen en 

diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Tijlmannus een b-erfcijns van 40 

schelling geld, in Den Bosch te betalen binnen 4 feestdagen rond 

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin van Ghibo gnd Bellen van 

Lijt, in Alem, tussen Johannes Jode enerzijds en Lubertus zv 

Nicholaus anderzijds, (2) ½ morgen land gnd die Drie Gerden, in Alem, 

tussen Johannes Mersman enerzijds en Aleidis gnd tSmeets anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Johannes van Lijt korenkoper. 

Zou iets van deze cijns bij voornoemde Henricus worden uitgewonnen, 

dan zal voornoemde Tijelmannus de schade aan voornoemde Henricus 

vergoeden. De brief overhandigen aan Theodericus vv voornoemde 

Henricus Haen. 

 

Tielmannus de Nederijnen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie infra quatuor dies festos nativitatis Domini 

et ad Buscum tradendum ex domo et orto Ghibonis dicti Bellen de 

Lijt sitis in parochia de Alem inter hereditatem Johannis Jode ex 

uno et inter hereditatem Luberti filii Nicholai ex alio atque ex 

dimidio jugero terre dicto communiter die Drie Gherden sito in 

parochia predicta inter hereditatem Johannis Mersman ex uno et 

inter hereditatem Aleidis dicte tSmeets ex alio venditum sibi a 

Johanne de Lijt emptore bladi prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Haen suo genero cum Mechtilde eius uxore filia 

dicti Tijlmanni nomine dotis ad jus oppidi de Busco cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione si dicto Henrico de dicto 

censu aliquid via juris evincetur dampnum exinde proveniens dictus 

Tijelmannus dicto Henrico restaurabit et solus portabit. Testes 

datum ut supra. Traditur Theoderico (dg: Haen) patri dicti Henrici 
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Haen. 

 

BP 1176 f 264v 07 vr 11-07-1382. 

Voornoemde Tielmannus schonk aan zijn voornoemde schoonzoon Henricus 

Haen en diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Tielmannus ¼ deel in 5 

morgen land, ter plaatse gnd die Donk, tussen erfgoed gnd die 

Varkenskamp enerzijds en Theodericus zv Bartholomeus en Henricus van 

der Woerd anderzijds. De brief overhandigen aan Theodericus vv 

voornoemde Henricus Haen. 

 

Dictus Tielmannus quartam partem ad se spectantem in quinque 

iugeribus terre sitis in loco dicto die Donc inter hereditatem 

dictam die Verkenscamp ex uno et hereditatem Theoderici filii 

Bartholomei (dg: ex) et Henrici van der Woerd ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Henrico Haen suo genero cum 

Mechtilde sua uxore filia dicti Tielmanni nomine dotis ad jus 

oppidi promittens (dg: aratam se) warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. Traditur Theoderico patri dicti 

Henrici Haen. 

 

BP 1176 f 264v 08 vr 11-07-1382. 

Johannes zvw Egidius van Gravia verkocht aan Leonius van Langvelt een 

beemd in Erp, over de Aa, tussen hr Emondus Rover ridder enerzijds en 

hr Godefridus investiet van de kerk van Uden anderzijds, welke beemd 

voornoemde Johannes met andere erfgoederen verworven104 had van hr 

Ricoldus Koc ridder. Voornoemde Johannes blijft in het bezit van de 

schepenbrief. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Gravia pratum quoddam (dg: 

dictum dat) situm in parochia de Erpe ultra aquam dictam die Aa 

inter hereditatem domini Emondi Rover (dg: ex u) militis ex uno et 

hereditatem domini Godefridi investiti ecclesie de Uden ex alio 

quod pratum dictus Johannes simul cum quibusdam aliis (dg: 

litteris) hereditatibus erga dominum Ricoldum Koc militem 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit 

Leonio de Langvelt promittens (dg: ratam s) warandiam et 

obligationem deponere et recognovit dictus Johannes se dictas 

litteras de quibus superius sit mencio ad opus sui et ad opus 

dicti Leonii (dg: ad eius) in eius custodia habere et promisit 

super omnia sibi (dg: p) porrigere dum indiguerit ut in forma. 

Testes Sta et Hees datum sexta post octavas (dg: Pe Pau) Pe Pau. 

 

BP 1176 f 264v 09 vr 11-07-1382. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 264v 10 vr 11-07-1382. 

Gerardus zv Boudewinus Hoet verkocht aan zijn zwager Arnoldus Cluet 

een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op het 

onderpand te leveren, gaande uit een stuk land in Veghel, ter plaatse 

gnd Hamfoort, tussen Gerardus Biggen enerzijds en erfgoed gnd der 

Monnik Hoeve van Hillessem anderzijds. Verkoper en zijn voornoemde 

vader Boudewinus beloofden het onderpand van waarde te houden. 

 

Gerardus filius Boudewini Hoet hereditarie vendidit Arnoldo Cluet 

suo sororio hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et super hereditates! 

                         
104 Zie ← BP 1176 f 222v 05 do 26-09-1381 (8), verkoop van de beemd. 
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infrascriptas tradere ex pecia terre sita in parochia de Vechel in 

loco dicto de Hamfoert inter hereditatem Gerardi Biggen ex uno et 

hereditatem dictam der Monic Hoeve van Hillessem ex alio ut 

dicebat promittens #super habita et acquirenda# warandiam et 

obligationem aliam deponere et promiserunt et cum eo dictus 

Boudewinus eius pater super omnia sufficientem facere. Testes 

Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 264v 11 za 12-07-1382. 

Hr Zacheus van Vranckenhoeven abt van Sint-Truiden enerzijds en 

Johannes van Dommellen en zijn zoon Godefridus anderzijds troffen de 

volgende regeling betreffende het voorhuis met ondergrond van 

voornoemde Johannes en Godefridus, in Den Bosch, achter het klooster 

van de Minderbroeders, tegenover het woonhuis van voornoemde hr abt. 

Johannes en Godefridus zullen buiten de achterste stijl van hun 

voorhuis tot aan de voorste stijl van het achterhuis van Johannes en 

Godefridus, richting het erfgoed van hr abt ½ voet voor de osendrup 

hebben. Hr abt zal de rest van het erfgoed, buiten voornoemde ½ voet, 

richting de huizinge van hr abt, hebben. Alle eerder tussen partijen 

getroffen voorwaarden blijven van kracht. 

 

Dominus Zacheus de Vranckenhoeven abbas sancti Trudonis ex una 

parte Johannes de Dommellen et Godefridus eius filius ex altera 

parte concordiam contractum et ordinacionem subscriptos mutuo 

fecerunt et ordinaverunt scilicet de domo anteriori cum eius fundo 

dictorum Johannis et Godefridi sitis in Busco retro conventum 

fratrum minorum in opposito (dg: an anterioris camere posterioris 

camere dicti) domus habitationis dicti domini abbatis primo 

videlicet quod dicti Johannes et Godefridus habebunt (dg: a pos) 

extra posteriorem stilum sue domus anterioris usque ad anteriorum 

(dg: do) stilum posterioris domus dictorum Johannis et Godefridi 

versus hereditatem dicti domini abbatis dimidiam pedatam pro suo 

stillicidio dictusque dominus abbas residuum hereditatis extra 

dictam dimidiam pedatas versus mansionem dicti domini abbatis 

situatum jure hereditario obtinebit quos (dg: con.es) concordiam 

contractum et ordinacionem dominus Zacheus abbas ex una et dicti 

Johannes et Godefridus ex altera parte omnes ratam servare mutuo 

promiserunt salvis tamen omnibus condicionibus prius (dg: a dicto 

domino et) inter dictum dominum abbatem et Johannem factis in suis 

vigoribus permansuris. Testes Sta et Os et Hees datum sabbato post 

octavas Pe Pauli. 

 

1176 mf7 D 10 f.265. 

 Secunda post Margarete: maandag 14-07-1382. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 15-07-1382. 

 Quarta post Margarete: woensdag 16-07-1382. 

 

BP 1176 f 265r 01 ma 14-07-1382. 

Eligius gnd Loij van Casteren verkocht aan Gerardus van Leemputten 

ongeveer 11 lopen gerstland, in Boxtel, ter plaatse gnd Zanendonk, 

tussen Wautgherus van Casteren enerzijds en Rutgerus zv Rutgerus van 

Herencamp anderzijds, met een eind strekkend aan de tuin van Johannes 

Wilgeman, belast met (1) de cijns aan de heer van Boxtel, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, aan kv Gerardus van den Ven, (3) 2 

hoenderen aan voornoemde koper. De brief overhandigen aan Willelmus 

zv voornoemde Gerardus. 

 

Solvit totum. 

Eligius dictus Loij de Casteren undecim lopinatas terre ordeacee 

vel circiter sitas in parochia de Bucstel in loco dicto Zanendonc 

inter hereditatem Wautgheri de Casteren ex uno et hereditatem 
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Rutgeri filii Rutgeri de Herencamp ex alio (dg: ut di) tendentes 

cum uno fine ad ortum Johannis Wilgeman ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo de Leemputten promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini de Bucstel et 

hereditaria paccione dimidii siliginis liberis Gerardi van den Ven 

et duobus pullis dicto emptori inde solvendis. Testes (dg: Sta et 

Dic) Dicbier Wijel datum secunda post Margarete. Tradetur littera 

Willelmo filio dicti Gerardi. 

 

BP 1176 f 265r 02 ma 14-07-1382. 

Eligius gnd Loij van den Berge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Eligius dictus Loij (dg: .) van den Berge prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265r 03 ma 14-07-1382. 

Johannes Vleminc steenbakker droeg over aan Margareta wv Johannes van 

Doerne ¾ deel in een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Rutgherus gnd Tijmmerman enerzijds 

en erfgoed van Gerardus gnd van Os anderzijds. 

 

Johannes Vleminc lapicida tres quartas partes ad se spectantes in 

domo et area sita in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Rutgheri dicti Tijmmerman ex alio et inter hereditatem 

Gerardi dicti de Os hereditarie supportavit Margarete relicte 

quondam Johannis de Doerne (dg: cum omnibus litteris et jure) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum Sta et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 265r 04 ma 14-07-1382. 

Voornoemde Margareta beloofde aan voornoemde Johannes Vleminc 4 oude 

schilden binnen 1 jaar te betalen. 

 

Dicta Margareta promisit dicto Johanni Vleminc (dg: X) IIII aude 

scilde infra annum proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265r 05 ma 14-07-1382. 

Johannes gnd Ermgarden soen van Luijssel zvw Gerardus van der Heijden 

verkocht aan Godefridus van Zeelst een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 

bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Smaalbroek, tussen Johannes 

die Voirster enerzijds en de gemeint van Lennensheuvel anderzijds, 

(2) 6 lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Grolaar, tussen 

Mijchael van Hal enerzijds en de gemeint van Roent anderzijds, reeds 

belast met ½ oude groot, een b-erfpacht van ½ mud rogge en de 

nabuurcijnzen. 

 

Johannes (dg: Luij f) dictus Ermgarden soen de Luijssel filius 

quondam Gerardi van der Heijden hereditarie vendidit Godefrido de 

Zeelst hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco ex duobus 

bonariis prati sitis in parochia de Buxstel in loco dicto 

Smaelbroec inter hereditatem Johannis die Voirster ex uno et inter 

communitatem de Lennenshoevel ex alio item #ex# sex lopinatis 

terre siliginee sitis in dicta parochia in loco dicto Grolaer 

inter hereditatem Mijchaelis de Hal ex uno et inter (dg: here) 

communitatem de Roent ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

dimidio grosso antiquo et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et censibus vicinorum ibidem exinde prius solvendis et 
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sufficientem facere. Testes Dicbier et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 265r 06 di 15-07-1382. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Berwout en Johannes van Zelant beloofden aan 

Philippus Jozollo 24 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 

01-10-1382; 16+31+30+1=78 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Berwout et Johannes de 

Zelant promiserunt Philippo Jozollo XXIIII aude scilde ad Remigii 

proxime persolvenda pena II. Testes Sta et Zibertus datum 3a post 

Margarete. 

 

BP 1176 f 265r 07 di 15-07-1382. 

Ghisbertus van Eijke de oudere en zijn broer Johannes beloofden aan 

Franco Nollekens 72 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1382) te betalen. 

 

(dg: Johannes de Eijke senior) Ghisbertus de Eijke senior et 

Johannes eius frater promiserunt Franconi Nollekens LXXII Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 08 di 15-07-1382. 

Voornoemde Ghisbertus van Eijke de oudere en zijn broer Johannes 

beloofden aan Hermannus zv Ludovicus gnd Eefsen soen 127 Hollandse 

dobbel en 20 plakken met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt Hermanno (dg: Loeden so) filio 

Ludovici dicti Eefsen soen C et XXVII Hollant dobbel vel valorem 

et XX placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos (dg: 

testes datum ut supra). Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 09 di 15-07-1382. 

Voornoemde Ghisbertus van Eijke de oudere en zijn broer Johannes 

beloofden aan Henricus Britter 84 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt Henrico Britter LXXXIIII Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 10 di 15-07-1382. 

Hr Ricoldus Koc en Wolterus van Erpe beloofden aan Johannes uten 

Spiegel 200 Brabantse dobbel105 of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis (ma 02-02-1383) en de andere helft met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-05-1383). De brief overhandigen aan Jacobus Coptiten. 

 

Dominus Ricoldus Koc et Wolterus de Erpe promiserunt Johanni uten 

Spiegel CC Brabant dobbel vel valorem in auro mediatim 

purificatione et mediatim penthecostes proxime persolvendos. 

Testes Sta et Zibertus datum ut supra. Detur Jacobo Coptiten. 

 

BP 1176 f 265r 11 di 15-07-1382. 

Gerardus zvw Conrardus Writer, Willelmus Reuwe en Henricus Reuwe zv 

Everardus beloofden aan voornoemde hr Ricoldus en Wolterus 100 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Lichtmis (ma 02-02-1383) 

                         
105 Zie → BP 1177 f 057v 11 do 25-06-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383). 

 

(dg: dictus W) Gerardus filius quondam Conrardi Writer Willelmus 

Reuwe Henricus Reuwe filius Everardi promiserunt dictis domino 

Ricoldo Woltero centum Brabant dobbel mediatim purificatione et 

mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 12 di 15-07-1382. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan voornoemde hr Ricoldus en 

Wolterus 25 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Lichtmis (ma 

02-02-1383) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-

1383). 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit dictis domino Ricoldo et 

Woltero XXV Brabant dobbel ad dictos terminos persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 13 di 15-07-1382. 

Johannes uten Spigel beloofde aan voornoemde hr Ricoldus en Wolterus 

garantie van de tiende van Empel, voor het lopend jaar. 

 

Johannes uten Spigel promisit quod ipse domino Ricoldo et Woltero 

predictis de decima de Empel ad jus decimale pro anno presenti 

prestabit warandiam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 14 di 15-07-1382. 

Ghisbertus van Eijke beloofde aan zijn broer Johannes 300 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Ghisbertus de Eijke promisit super omnia Johanni suo fratri IIIc 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 15 di 15-07-1382. 

Berisius bakker verkocht aan Elisabeth gnd van Keent begijn een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te leveren, 

gaande uit huizen en erf van verkoper, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Stamelaart van Spanct 

enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus Bolant anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en 9 pond geld. 

 

Berisius pistor legitime vendidit Elisabeth dicte de Keent beghine 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad eius vitam et non ultra in festo nativitatis 

Johannis ex domibus et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Arnoldi Sta de Spanct ex uno et 

hereditatem quondam Theoderici Bolant ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

#censu ducis# IX libris monete !monete ex dictis domibus prius 

solvendis promisit sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. 

Testes Os et Zibertus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 16 wo 16-07-1382. 

Bruijstinus zvw Reijnerus Palaert verkocht aan Johannes zv Nollekinus 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes 

zvw Nollekinus en Arnoldus Sceijdemaker beloofd hadden aan voornoemde 

Bruijstinus, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve gnd 

Klappenschoer, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, welke pacht 

van 1 mud rogge aan voornoemde Bruijstinus gekomen was na erfdeling 

tussen voornoemde Bruijstinus, Johannes en Arnoldus. 
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Bruijstinus filius quondam Reijneri Palaert hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Johannes filius 

quondam Nollekini et Arnoldus Sceijdemaker dicto Bruijstino 

solvendam promiserant purificatione ex manso #(dg: sito in 

parochia de Oesterwijc iuxta bona Egidii de Goerle in loco 

Clappenscoer ex uno et hereditatem Gerardi van .......)# dicto 

Clappenscoer sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

et ex eius attinentiis (dg: in) et que paccio unius modii 

siliginis dicto Bruijstino mediante divisione hereditaria inter 

dictos Bruijstinum Johannem et Arnoldum prius habita cessit in 

partem ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# dicto 

Johanni filio Nollekini promittens warandiam et obligationem (dg: 

dep) in paccione deponere. Testes Sta et Dicbier datum quarta post 

Margarete. 

 

BP 1176 f 265r 17 wo 16-07-1382. 

Reijnerus zv Johannes zv Nollekinus verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Reijnerus filius Iohannis filii Nollekini prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 18 wo 16-07-1382. 

Voornoemde Bruijstinus beloofde aan de secretaris, tbv kv Johannes zv 

Nollekinus en kv Arnoldus Sceijdemaker, 400 Brabantse dobbel na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Bruijstinus. 

 

Dictus Bruijstinus promisit mihi ad opus liberorum Iohannis filii 

Nollekini et liberorum Arnoldi Sceijdemaker IIIIc Brabant dobbel ad 

monitionem dictorum liberorum persolvendos. Testes datum ut supra. 

Detur dicto Bruijstino et nulli alteri. 

 

BP 1176 f 265r 19 wo 16-07-1382. 

Hr Ricoldus Koc, Johannes Leonii van Erpe, Ws Coptiten en Theodericus 

van de Poort beloofden aan mr Arnoldus van Oesterwijc 40 oude 

schilden en 1 gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te 

betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc Johannes Leonii de Erpe (dg: Ws) Ws Coptiten 

et Theodericus de Porta promiserunt magistro Arnoldo de Oesterwijc 

XL aude scilde et unum florenum ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Sta et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 20 wo 16-07-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 21 wo 16-07-1382. 

Jkvr Jutta dv Matheus van Boescot maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door haar voornoemde vader met zijn goederen. 

 

Domicella Jutta filia Mathei de Boescot calumpniavit vendiciones 

et alienaciones quascumque factas per dictum suum patrem cum suis 

bonis (dg: sitis in parochia de Asten) ut dicebat. Testes Dicbier 

et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265r 22 wo 16-07-1382. 

Johannes zv Gerardus van Vladeracken maakte bezwaar tegen verkopingen 
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en vervreemdingen gedaan door Matheus van Baescot mijn zijn goederen. 

 

Johannes filius Gerardi de Vladeracken calumpniavit coram scabinis 

vendiciones et alienaciones factas per Mathei! de Baescot cum suis 

bonis. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 D 11 f.265v. 

 Quinta post Margarete: donderdag 17-07-1382. 

 

BP 1176 f 265v 01 ±do 17-07-1382. 

Ghisbertus van den Hasenbossche beloofde aan Petrus gnd Goeswijns, 

tbv Volcwigis mv voornoemde Petrus, 20 Hollandse dobbel of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Ghisbertus van den Hasenbossche promisit Petro dicto Goeswijns ad 

opus Volcwigis matris dicti Petri XX Hollant dobbel seu valorem ad 

Martini proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 265v 02 do 17-07-1382. 

Petrus zvw Johannes gnd Crillart beloofde aan Walterus Bac zvw 

Johannes van Broechoeven 37 gulden, zwaar van gewicht, in de komende 

maand mei te betalen. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Crillart promisit Waltero Bac 

filio quondam Johannis de Broechoeven XXXVII florenos aureos 

dictos gulden fortis ponderis in mense maij proxime persolvendos. 

Testes Sta et Hees datum (dg: quinta) in #die# (dg: Alexii) quinta 

post Margarete. 

 

BP 1176 f 265v 03 do 17-07-1382. 

Jutta wv Henricus gnd Hake en de gezusters Elizabeth en Jutta, dv 

Willelmus zvw Lucas van Erpe verwekt bij zijn vrouw Cristina dv 

voornoemde Jutta en Henricus Hake, gaven uit aan Henricus van Aelst 

een stuk land gnd aan Geen Rukskens Pas, in Someren, tussen Johannes 

van den Camp enerzijds en Rutgherus van Erpe anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren aan 

eerstgenoemde Jutta en na haar overlijden aan voornoemde gezusters 

Elizabeth en Jutta en hun broer Lucas. 

 

Jutta relicta quondam Henrici dicti Hake (dg: cum) Elizabeth et 

Jutta sorores filie Willelmi filii quondam Luce de Erpe ab eodem 

(dg: quondam) Willelmo et Cristina sua uxore filia predictorum 

Jutte et Henrici Hake cum tutore peciam terre dictam aen Gheen 

Ruxkens Pas sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Johannis van den Camp ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Erpe 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Henrico de 

Aelst ab eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum 

fundi dandis etc et pro hereditaria (dg: pac) paccione (dg: XVI lo 

unius) unius modii siliginis mensure de Zoemeren danda primodicte 

Jutte ad eius vitam et post eius vitam dictis Elizabeth et Jutte 

sororibus et Luce eorum fratri hereditarie purificatione et in 

Zoemeren tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 04 do 17-07-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde aan Johannes van Erpe 6½ Brabantse 

dobbel, 6 Hollandse plakken en 4 vaten rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te leveren. 
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Dictus Henricus promisit Johanni de Erpe (dg: X) sex et dimidium 

Brabant dobbel et sex Hollant placken et quatuor vasa siliginis 

mensure de Zomeren ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 05 do 17-07-1382. 

Arnoldus van Brede ev Elizabeth dvw Henricus Sceijnckel maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Matheus 

van Boescot met zijn goederen. 

 

Arnoldus de Brede tamquam maritus et tutior legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxori filie quondam Henrici Sceijnckel omnes 

vendiciones (dg: seu) et alienaciones factas per Matheum de 

Boescot cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 06 do 17-07-1382. 

Hubertus Mersman van Lijeshout verkocht aan Theodericus Moelner van 

der Donc een stuk beemd in Lieshout, tussen voornoemde Theodericus 

Moelner enerzijds en Johannes gnd Crabben soen anderzijds, belast met 

1 penning nieuwe cijns. 

 

Solvit. 

(dg: Hup) Hubertus Mersman de Lijeshout peciam (dg: prati) prati 

sitam in parochia de Lijeshout inter hereditatem Theoderici 

Moelner (dg: ex) van der Donc ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum quo Johannis) Johannis (dg: filii) dicti Crabben soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico Moelner 

promittens warandiam et obligtionem deponere excepto uno denario 

novi census exinde solvendo. Testes Aggere et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 07 do 17-07-1382. 

Johannes Steijmpel zvw Bertoldus Steijmpel verkocht aan Otto gnd 

Herbrechts soen van Houthem een b-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

uit een huis en tuin van voornoemde wijlen Bertoldus, in Den Bosch, 

tussen erfgoed van wijlen Petrus Steenwech enerzijds en erfgoed van 

de abdij van Berne anderzijds. 

 

Johannes Steijmpel filius quondam Bertoldi Steijmpel hereditarium 

censum XXti solidorum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et orto 

dicti quondam Bertoldi sitis in Busco inter hereditatem quondam 

Petri Steenwech ex uno et inter hereditatem conventus de Berna ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Ottoni dicto Herbrechts soen 

de Houthem promittens warandiam et obligationem deponere in dicto 

censu. Testes Os et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 08 do 17-07-1382. 

Gerardus zvw Henricus van den Laer verkocht aan Johannes Haijken 11 

hont land in Empel, ter plaatse gnd Hosteden, tussen Martinus van 

Pijpengael enerzijds en Theodericus gnd die Blitter en Lambertus zv 

Johannes gnd Witte anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus van den 

Laer verkocht door Willelmus van Bakel wonend in Gewanden. 

 

Gerardus filius quondam Henrici van den Laer undecim hont terre 

sita in parochia de Empel ad locum dictum Hosteden inter 

hereditatem Martini de Pijpengael ex uno et inter hereditates 

Theoderici dicti die Blitter et Lamberti filii Johannis dicti 

Witte ex alio vendita dicto quondam Henrico van den Laer a 

Willelmo de Bakel commorante in Ghewanden prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Haijken supportavit cum litteris et 
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jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et (dg: here) dicti quondam Henrici deponere. Testes 

Aggere et Hees datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 09 do 17-07-1382. 

Jordanus Ghiben soen van Straten maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus Coevoet en 

Henricus zv Henricus Pennincs van Straten met hun goederen. De brief 

overhandigen aan Cristianus van den Hoevel. 

 

Solvit. 

Jordanus Ghiben soen de Straten omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Henricum Coevoet et Henricum filium Henrici Pennincs de 

Straten cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. Tradetur 

littera (dg: Theoderico van den Hoevel) Cristiano van den Hoevel. 

 

BP 1176 f 265v 10 do 17-07-1382. 

Denkinus Luwe Willems soen droeg over aan Johannes Haijken een stuk 

land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd in de Hoernik, tussen 

Johannes van Os en Godefridus van Vlimen enerzijds en voornoemde 

Johannes Haijken anderzijds. 

 

Denkinus Luwe Willems soen peciam terre sitam in jurisdcitione de 

Empel in loco dicto in den Hoernic inter hereditatem Johannis de 

Os et Godefridi de Vlimen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Haijken ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

Haijken promittens warandiam tamquam de allodio et obligationem 

deponere tamquam de hereditate ab omnibus censu et aggere libera. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 11 do 17-07-1382. 

Henricus Buc van Heze beloofde aan Alardus van Berlikem 28 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Henricus Buc de Heze promisit Alardo de Berlikem XXVIII Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Os et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 12 do 17-07-1382. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Johannes van Enghelen, 

gedurende 3 jaar, elk jaar met Kerstmis, 3 Brabantse dobbel te 

betalen. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit super omnia se daturum 

et soluturum Johanni de Enghelen ad spacium trium annorum proxime 

futurorum anno quolibet dictorum trium annorum III Brabant dobbel 

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

Domini proxime futuro. Testes Os et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 13 do 17-07-1382. 

Gerardus Wilde verhuurde aan Johannes Wederhout het vorsterschap van 

Berlicum, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382), per jaar voor 17 pond geld en 10 pond 

was, met Sint-Martinus te geven. Zou in tussentijd Udo zv Theodericus 

Rover Uden soen overlijden, dan eindigt deze verhuur en zal 

voornoemde Johannes betalen naar rata van de duur van het leven van 

voornoemde Udo. 

 

Gerardus Wilde forestariam de Berlikem (dg: cu) locavit Johanni 

Wederhout ab eodem ad spacium trium annorum a festo Martini 
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proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidendam anno 

quolibet dictorum trium annorum pro XVII libris monete et pro (dg: 

tribus) #decem# libris cere dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum #trium# annorum Martini et primo termino a Martini 

proxime ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia tali 

condicione annexa si interim (dg: Udo) #Udo# filius Theoderici 

Rover Uden soen decesserit extunc dicta locacio exspirabit et pro 

rata temporis (dg: v) vite dicti Udonis dictus Johannes dictam 

pecuniam persolvet. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 14 do 17-07-1382. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Henricus zvw Lambertus van den 

Arennest 76 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit Henrico filio quondam Lamberti van 

den Arennest septuaginta sex Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 265v 15 do 17-07-1382. 

Johannes van Achel zvw Henricus van Achel droeg over aan jkvr Henrica 

wv Willelmus gnd Bastart van Buxstel (1) een b-erfcijns van 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk, die Johannes zv 

Walterus van der Bruggen beloofd had aan voornoemde Johannes van 

Achel, met Sint-Remigius te betalen, (2) een b-erfcijns van 3½ dobbel 

mottoen geld van Brabant of ander paijment van dezelfde waarde, die 

voornoemde Johannes zv Walterus van der Bruggen beloofd had aan 

voornoemde Johannes van Achel, met Sint-Andreas-Apostel te betalen, 

gaande uit de helft van een kamp gnd Priems Buenre, in Boxtel, ter 

plaatse gnd ter Groter Liemde, tussen kvw Henricus gnd van den Lope 

en Lambertus gnd Monics enerzijds en de broers Johannes en Stephanus, 

kvw Henricus gnd Woerd, anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint van Liemde en met het andere eind aan Zebertus gnd van 

Collenberch. Voornoemde jkvr Henrica zal jaarlijks, voor 

eerstgenoemde Johannes, voornoemde oude groot betalen aan de heer van 

Helmond, gaande uit voornoemde helft. 

 

Johannes de Achel filius quondam Henrici de Achel hereditarium 

censum unius grossi (dg: antiq) Turonensis denario monete regis 

Francie antiquo quem Johannes filius Walteri van der Bruggen 

promisit se daturum soluturum #dicto Johanni de Achel# hereditarie 

in festo beati Remigii atque hereditarium censum trium et dimidii 

aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum monete 

Brabantie boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem dictus Johannes filius dicti Walteri van der 

Bruggen promisit se daturum et soluturum dicto Johanni de Achel 

hereditarie Andree apostoli ex medietate cuiusdam campi dicti 

communiter Priems Buenre siti in parochia de Bucstel ad locum 

dictum ter Groter (dg: Lije) Lijemde inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici dicti van den Lope et Lamberti dicti Monics ex uno 

et inter hereditatem Johannis et Stephani fratrum liberorum 

quondam Henrici dicti Woerd ex alio tendentis cum uno fine ad 

communitatem de Lijemde et cum reliquo fine ad hereditatem Zeberti 

dicti de Collenberch prout in litteris hereditarie supportavit 

domicelle Henrice relicte quondam Willelmi dicti Bastart de 

Buxstel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere hoc addito quod dicta domicella 

(dg: Johanna) #Henrica# solvet annuatim pro primodicto Johanne 

dictum grossum antiquum domino de Helmont de dicta medietate 
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solvendum de jure. Testes Os et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 265v 16 do 17-07-1382. 

Johannes van Achel zvw Henricus van Achel droeg over aan voornoemde 

jkvr Henrica (1) een b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk, die Johannes van Meijelsfoert zv Johannes 

van Meijelsfoert beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Sint-

Remigius te betalen, (2) een b-erfcijns van 3½ Brabantse dobbel of 

ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde Johannes van 

Meijelsfoert beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Sint-Andreas 

te betalen, gaande uit de helft van een kamp gnd Priems Buenre, in 

Boxtel, ter plaatse gnd ter Groter Liemde, tussen kv Henricus van den 

Loe en Lambertus gnd Monic enerzijds en Johannes en Stephanus, kvw 

Henricus gnd Wert, anderzijds. 

 

Johannes de Achel filius quondam Henrici de Achel hereditarium 

censum unius grossi denarii Turonensis monete regis Francie 

antiqui quem Johannes de Meijelsfoert filius Johannis de 

Meijelsfoert promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni 

hereditarie Remigii atque hereditarium censum trium et dimidii 

Brabant dobbel seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem dictus 

Johannes de Meijelsfoert promisit se daturum et soluturum 

primodicto Johanni hereditarie Andree ex medietate cuiusdam campi 

dicti communiter Priems (dg: Camp) Buenre siti in parochia de 

Bucstel ad locum dictum ter Groter (dg: Leij) Lijemde inter 

hereditatem liberorum Henrici van den Loe et Lamberti dicti Monic 

ex uno latere et inter hereditatem Johannis et Stephani liberorum 

quondam Henrici dicti Wert ex alio prout in litteris hereditarie 

(dg: vendidit) #supportavit# dicte domicelle (dg: Johanne) 

#Henrice# cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 265v 17 do 17-07-1382. 

Johannes van Beke zvw Philippus van Beke en zijn broer Willelmus 

verkochten aan Bernardus Otten? soen een stuk land in Rosmalen, naast 

de kerk, beiderzijds tussen voornoemde Bernardus, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg gnd die Kerkweg. 

 

Johannes de Beke filius quondam Philippi de Beke et Willelmus eius 

frater peciam terre sitam in parochia de Roesmalen iuxta ecclesiam 

inter hereditates (dg: Arnoldi) Bernardi Ot[te?]n soen ex utroque 

latere coadiacentes (dg: ut dicebant) tendentem cum utroque fine 

ad communem viam !die Kercwech ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Bernardo promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf7 D 12 f.266. 

 Quinta post Margarete: donderdag 17-07-1382. 

 

BP 1176 f 266r 01 do 17-07-1382. 

Petrus zvw Johannes gnd Gherijts soen van Badaf verkocht aan Gerardus 

gnd Pouwels soen van Bruggen de helft in een stuk land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes Arts 

soen enerzijds en Gerardus Roelen soen anderzijds. 

 

Petrus filius quondam (dg: Gerardi dicti) Johannis dicti Gherijts 

soen van Badaf (dg: dim) medietatem ad se spectantem (dg: in uno 

jugere) in pecia terre sita infra libertatem oppidi de Busco (dg: 

inter) ad locum dictum Dunghen inter hereditatem Johannis Arts 

soen et inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo dicto Pouwels soen de Bruggen 
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promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Os et 

Dicbier datum (dg: in die Alexii) quinta post Margarete. 

 

BP 1176 f 266r 02 do 17-07-1382. 

Johannes gnd Clijnge en Henricus gnd Wouters van Lijttoijen beloofden 

aan Johannes Raet en Mechtildis Goddijns, gedurende 4 jaar, ingegaan 

afgelopen Pasen (zo 06-04-1382), elk jaar met Pasen 13 oude schilden 

en 6 Hollandse plakken te betalen. 

 

Johannes dictus Clijnge et Henricus dictus Wouters de Lijttoijen 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Johanni 

Raet et Mechtildi Goddijns ad spacium quatuor annorum (dg: an) 

post festum pasce proxime preteritum deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum XIII aude scilde 

et sex Hollant placken in festo pasche persolvendos et pro primo 

termino in festo pasche proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 03 do 17-07-1382. 

Mechtildis Goddijns machtigde Johannes Raet haar renten, cijnzen en 

tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Mechtildis Goddijns dedit potestatem Johanni (dg: Raet) Raet 

monendi etc suos redditus census et (dg: proventus) et credita et 

bona sua regendi usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 04 do 17-07-1382. 

Henricus Wouters soen van Lijttoijen beloofde aan Johannes Raet, 

gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 06-04-1382), elk jaar 

met Pasen 8 oude schilden minus 13 Hollandse plakken te betalen. 

 

Henricus Wouters soen de Lijttoijen promisit #super omnia# se 

daturum et soluturum Johanni Raet ad spacium quatuor annorum post 

festum pasche proxime preteritum deinceps sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quatuor annorum octo aude scilde (dg: 

minus) minus XIII Hollant placken in festo pasce et pro primo 

termino (dg: nat) in festo pasche proxime futuro. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 266r 05 do 17-07-1382. 

De broers Godescalcus, broeder Rodolphus en Ghiselbertus, kvw 

Rodolphus Roesmont, en Walterus Spijerinc ev Mechtildis dv voornoemde 

Rodolphus Roesmont, gaven uit aan Henricus zv Johannes gnd Bardeijn 

(1) een huis en tuin in Oss, in de Peperstraat, tussen Johannes Buc 

enerzijds en voornoemde Henricus zv Johannes gnd Bardeijn anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde 

Johannes Buc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond 

10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen aan Mechtildis wv 

voornoemde Rodolphus, en na haar overlijden aan erfg vw voornoemde 

Rodolphus Roesmont. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus 

tot onderpand (2) een huis en tuin aldaar, tussen voornoemd huis en 

tuin enerzijds en Katherina gnd Troijdes anderzijds. 

 

(dg: Go Elizabeth) Godescalcus frater Rodolphus Ghiselbertus 

fratres liberi quondam (dg: Godescalci) #Rodolphi# Roesmont et 

Walterus Spijerinc maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie dicti (dg: God) Rodolphi Roesmont 

domum et ortum sitos in Os in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem Johannis Buc ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

Johannis dicti Bardeijn ex alio tendentes a (dg: #....# communi 

pla) communi platea retro! usque ad hereditatem dicti Johannis Buc 

ut dicebant ad hereditarium censum dicto Henrico filio Johannis 
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dicti Bardeijn ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario 

censu trium librarum et X solidorum monete dando Mechtildi (dg: f) 

relicte dicti quondam Rodolphi #ad eius vitam# et post eiusdem 

Mechtildis (dg: vitam) #decessum# heredibus dicti quondam Rodolphi 

Roesmont hereditarie nativitatis Johannis ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis 

dicti census dictus Henricus domum et ortum ad se spectantes sitos 

ibidem inter (dg: here) predictos domum et ortum ex uno et inter 

hereditatem Katherine dicte Troijdes ex alio ut dicebat ad pignus 

promittens super omnia dictos domos et ortos sufficientes facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 06 do 17-07-1382. 

Rutgherus zvw Godekinus Zasman van Maesboemel verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

(dg: Red) Rutgherus filius quondam Godekini Zasman de Maesboemel 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 07 do 17-07-1382. 

Johannes van den Eijnde van Wilshusen en Amelius gnd Meelken zv Ghibo 

gnd Hennens soen beloofden aan Walterus Delijen soen 15 franken of de 

waarde op de komende zomermarkt van Megen te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde de Wilshusen et Amelius dictus Meelken 

filius Ghibonis dicti Hennens soen promiserunt Waltero Delijen 

soen XV francken seu valorem ad nondinas (dg: estivales) Meghenses 

proxime futuros persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 08 do 17-07-1382. 

Johannes Danen soen, zijn broer Danijel, Johannes Valkenborch ev 

Elizabeth, Johannes gnd Coenraets soen van Gheffen ev Truda, dvw 

Denkinus gnd Broes soen, Hilla dvw voornoemde Denkinus Broes soen, 

Gerardus van Bruggen en Petrus zvw Johannes gnd Gherijts van Badaf 

verkochten aan de broers Johannes en Arnoldus, kvw Arnoldus Truden 

soen, tbv hen en hun broer Gerardus, 7/12 deel, dat aan hen gekomen 

was na overlijden van Welkinus gnd Truden soen, in (1) een huis en 

tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Drieborg, 

tussen Hadewigis Arts enerzijds en Johannes zv voornoemde Hadewigis 

anderzijds, (2) 2 stukjes land, aldaar, ter plaatse gnd Kalverhof, 

beide naast voornoemde Hadewigis, (3) een stuk land gelegen achter de 

plaats gnd die Donk, beiderzijds tussen Gerardus Arts soen, (4) een 

erfgoed gnd die Wijer, tussen Hadewigis Arts enerzijds en kv 

voornoemde Hadewigis anderzijds, geheel de goederen belast met (a) 22 

penning oude hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 4 schelling gemeen 

paijment aan de priesters van de kerk van Den Bosch, (c) 22 penning 

gemeen paijment aan het klooster van Porta Celi. 

 

Johannes Danen soen et Danijel frater eius Johannes Valkenborch 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

(dg: quondam Denkini dicti Broes soen) Johannes dictus Coenraets 

soen de Gheffen maritus et tutor legitimus ut asserebat Trude sue 

uxoris filiarum quondam Denkini dicti Broes soen et Hilla filia 

dicti quondam Denkini Broes soen cum tutore et Gerardus de Bruggen 

Petrus filius quondam Johannis dicti Gherijts (dg: de) van Badaf 

(dg: domum et ortum) #septem duodecimas partes# eis de morte 

quondam Welkini dicti Truden soen successione advolutas #in 

hereditatibus infrascriptis scilicet in domo et orto# sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Drieborch inter 

hereditatem (dg: J) Hadewigis Arts ex uno et inter hereditatem 
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Johannis filii eiusdem Hadewigis ex alio atque #in# duas (dg: pec) 

particulis terre sitas ibidem in loco dicto Calverhof (dg: quarum 

una) quarum utraque (dg: ab al) iuxta hereditatem (dg: H) dicte 

Hadewigis (dg: sunt site) item #in# pecia terre sita (dg: in vl) 

retro locum dictum die Donc inter hereditatem Gerardi Arts soen ab 

utroque latere (dg: sunt site) item #in# hereditate dicta die 

Wijer inter hereditatem Hadewigis Arts ex uno et inter hereditatem 

liberorum eiusdem Hadewigis ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Ger fi) Johanni et Arnoldo fratribus liberis 

quondam Arnoldi Truden soen ad opus eorum et ad opus Gerardi eorum 

fratris promittentes (dg: super) indivisi #cum tutore# super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis XXII denariis antiqui 

census domino duci et (dg: ..) hereditario censu IIII solidorum 

communis pagamenti presbitris ecclesie de Busco et XXII denariis 

communis pagamenti conventui de Porta Celi (dg: exinde solvendis 

testes datum supra) ex dictis integris hereditatibus de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 09 do 17-07-1382. 

Robbertus zvw Robbertus zv Robbertus van Herpt verkocht aan 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

met Lichtmis te leveren, aan hem overgedragen door Johannes gnd 

Wulver van Rode. 

 

Robbertus filius quondam Robberti filii Robberti de Herpt 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis solvendam 

hereditarie purificatione supportatam sibi a Johanne dicto Wulver 

de Rode prout in litteris hereditarie vendidit Laurencio filio 

quondam Johannis de Gherwen supportavit [cum] litteris et (dg: 

jur) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 10 do 17-07-1382. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 11 do 17-07-1382. 

Pernela wv Johannes gnd Wulver van Rode deed afstand van voornoemde 

pacht. 

 

Pernela relicta quondam Johannis dicti Wulver de Rode (dg: su) cum 

tutore super dicta paccione et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 266r 12 do 17-07-1382. 

Godefridus gnd Balijart verkocht aan Elizabeth dvw Henricus Matheus 

een lijfrente van 4 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit 

(1) 2 stukken land, 8 hont groot, gnd Twee Westerbeemden, in Lith, 

ter plaatse gnd Westerbeemd, tussen kvw Walterus van Kuijc enerzijds 

en kvw Walterus gnd Wellens soen anderzijds, (2) 1 morgen land in 

Lith, ter plaatse gnd in het sWeveren Hoeve, tussen Petrus gnd Colne 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (3) een huis en tuin in 

Lith, tussen Gerardus van Berze enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. Godefridus en zijn broer 

Gerardus beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Godefridus dictus Balijart legitime! Elizabeth filie quondam 

Henrici Matheus vitalem pensionem quatuor aude scilde solvendam 

anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra (dg: nat) 
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pasche ex duabus peciis terre dicti venditoris (dg: sitis in 

parochia de Lijt in loco dicto) #octo hont terre continentibus# 

dictis communiter Twee Westerbeemde sitis in parochia de Lijt in 

loco dicto Westerbeemt inter hereditatem liberorum quondam Walteri 

de Kuijc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Walteri 

dicti Wellens soen ex alio item ex uno iugero terre sito in 

parochia predicta in loco dicto int sWeveren Hoeve inter 

hereditatem (dg: He) Petri dicti Colne ex uno et inter communem 

stegam ex alio atque ex domo et orto dicti venditoris sitis in 
!parochia inter hereditatem Gerardi de Berze ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde 

solvendis promiserunt (dg: indivisi super habita et habenda dicti) 

Godefridus et Gerardus #eius frater# indivisi super habita et 

habenda sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 266r 13 do 17-07-1382. 

Gerardus van Berze verhuurde aan Godefridus Balijaert 7½ morgen land 

in Lith, deels op de plaats gnd Akkeren, deels op de plaats gnd 

Beemden, en deels in het broek, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382), per jaar voor 14 Hollandse 

dobbel of de waarde met Pasen te betalen. Godefridus zal cijnzen 

betalen {f.266v} aan de kapel van Sint-Lambertus, die hieruit gaan. 

Godefridus zal de maasdijk en zegedijken te pachters recht 

onderhouden. Hij zal de waterlaten, sluizen en sloten met zicht en 

zeis onderhouden. 

 

Gerardus de Berze (dg: octo iug) septem et dimidium iugera terre 

ad se spectantia sita in parochia de Lijt sita partim supra locum 

dictum Ackeren et partim supra locum dictum Beemden et partim in 

palude prout ibidem sita et ad dictum Gerardum dinoscuntur 

pertinere ut dicebat locavit recto locacionis modo Godefrido 

Balijaert ab eodem ad spacium sex annorum a (dg: M) Remigii 

proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet dictorum sex annorum pro XIIII Hollant dobbel seu valorem 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex (dg: in festo) 

annorum pasce et pro primo termino (dg: pa) a pasche proxime ultra 

annum promittens warandiam pro premissis et aliam deponere et 

alter (dg: s) repromisit super omnia et quod ipse Godefridus 

solvet census 

 

1176 mf7 D 13 f.266v. 

 Sexta post Margarete: vrijdag 18-07-1382. 

 Sabbato post Margarete: zaterdag 19-07-1382. 

 

BP 1176 f 266v 01 do 17-07-1382. 

capello sancti Lamberti ex dictis hereditatibus de jure solvendos 

dictis sex annis durantibus et quod ipse Godefridus aggeres #Mose 

et aggeres dictos seghedike# ad dictas hereditates spectantes de 

jure dictis sex annis in bona disposicione conservabit #ad jus 

coloni# et quod ipse aqueductus et slusas et fossata ad dictas 

hereditates de jure spectantes cum sicht et zeijnssen dictis sex 

annis in bona disposicione conservabit. Testes Dicbier et Zibertus 

datum supra. 

 

BP 1176 f 266v 02 vr 18-07-1382. 

Willelmus zv Johannes smid van Helmont verklaarde dat alle 

achterstallige termijnen voldaan zijn van een lijfrente van 30 pond 

geld, die Rutgherus zv Heilwigis van der Braken van Oerscot en 

Johannes Groet van Herlaer moeten betalen aan voornoemde Heilwigis en 
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Willelmus, of aan de langstlevende. De brief afgeven aan voornoemde 

Johannes Groet. 

 

Willelmus filius Johannis fabri de Helmont recognovit sibi fore 

satisfactum de omnibus arrastagiis sibi a quocumque tempore 

evoluto usque in hodiernum diem deficientibus occacione pensionis 

(dg: LX) XXX librarum monete quam Rutgherus filius Heilwigis van 

der Braken de Oerscot et Iohannes Groet de Herlaer (dg: dicte H) 

dictis Heilwigi et Willelmo aut eorum alteri diutius viventi 

solvere tenentur ut dicebat salvis sibi litteris suis in suo 

robore permansuris. Testes Os Aggere et Zibertus datum sexta post 

Margarete. Detur dicto Johanni Groet. 

 

BP 1176 f 266v 03 vr 18-07-1382. 

Voornoemde Willelmus zv Johannes smid van Helmont droeg over aan 

Pijramus zv Johannes van Gerwen en Johannes zv Johannes Groet 60 pond 

geld, die hem van de afgelopen 2 jaar ontbreken van een lijfrente van 

30 pond geld, die Rutgerus van der Brake en Johannes Groet aan 

voornoemde Willelmus moeten leveren, met adiusticatie. 

 

Dictus Willelmus (?dg: super) LX libras monete sibi de duobus 

annis proxime preteritis sibi deficientes occacione pensionis XXX 

librarum monete quam Rutgerus van der Brake et Johannes Groet 

dicto Willelmo solvere tenentur ut dicebat simul cum 

adiusticatione sibi (dg: de) occacione premissorum facienda ut 

dicebat legitime supportavit Pijramo filio Johannis de Gerwen et 

Iohanni filio Johannis Groet seu altero eorum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 266v 04 vr 18-07-1382. 

Destijds had Jutta wv Godefridus gnd Rijeke haar vruchtgebruik in 

alle goederen, die aan haar zoon Johannes gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Goderfridus, resp. die aan hem zullen komen 

na overlijden van voornoemde Jutta, overgedragen aan Adam van Mierde, 

tbv voornoemde Johannes. Voornoemde Johannes verkocht thans aan 

Arnoldus zvw Ghibo gnd Corenworst (1) een huis en hofstad in 

Nistelrode, ter plaatse gnd dat Laar, tussen Arnoldus van den Laer 

enerzijds en Arnoldus van Liebergen anderzijds, (2) een stuk land in 

Nistelrode, ter plaatse gnd dat Oosterwijk, tussen Ghibo Hadewigen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een streep, tussen 

Johannes van der Dijezen enerzijds en Johannes Waerdenberch 

anderzijds, (4) een erfgoed gnd een aanweide, naast Johannes van Erpe 

enerzijds, (5) een stuk land beiderzijds tussen Lambertus van 

Slabroec, (6) een stuk land, tussen voornoemde Lambertus enerzijds en 

Hermannus Plassaert anderzijds, (7) een stuk land tussen Lambertus zv 

Henricus Godevaerts soen enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Heeswijk anderzijds, (8) een stuk land tussen voornoemde Hermannus 

Plassaert enerzijds en erfgoed van de kerk van Heeswijk anderzijds, 

(9) een stuk land tussen Johannes van Gemert enerzijds en jkvr 

Mabelia wv Gerardus Vos anderzijds, (10) een stuk land tussen erfgoed 

van de kerk van Heeswijk enerzijds en Willelmus zv Petrus Robbrechs 

anderzijds. Voornoemde Johannes beloofde dat zijn minderjarige zoon 

Godefridus, zodra die meerderjarig is, deze goederen aan de koper zal 

overdragen. 

 

Notum sit universis quod cum Jutta relicta quondam Godefridi dicti 

Rijeke cum tutore suum usufructum atque totum jus sue vitalis 

possessionis quem et quod ipsa habuit seu quovismodo habere potuit 

ac debuit in omnibus et singulis bonis que Johanni suo filio de 

morte dicti quondam Goderfridi sui patris jure successionis 

hereditarie sunt advoluta et que eidem Johanni post mortem dicte 
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Jutte sue matris iure successionis hereditarie advolvent quocumque 

locorum consistentia sive sita legitime supportasset Ade de Mierde 

ad opus dicti Johannis prout in litteris quas vidimus constitutus 

coram scabinis infrascriptis dictus Johannes #domum# domistadium 

(dg: quodd) sitos in parochia de Nijsterle in loco dicto dat Laer 

inter hereditatem Arnoldi van den Laer ex uno et hereditatem 

Arnoldi de Liebergen ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto dat Oesterwijc inter hereditatem Ghibonis 

Hadewigen ex uno et inter communem viam ex alio item strepam sitam 

inter hereditatem Johannis van der Dijezen ex uno et hereditatem 

Johannis Waerdenberch ex alio item hereditatem dictam een 

aenweiden (dg: in) sitam iuxta (dg: inter) hereditatem Johannis de 

Erpe ex uno (dg: et i) item peciam terre sitam inter hereditatem 

Lamberti de Slabroec ex utroque latere item peciam terre sitam 

inter hereditatem dicti Lamberti ex uno et hereditatem Hermanni 

Plassaert ex alio item peciam terre sitam inter hereditatem 

Lamberti filii Henrici Godevaerts soen ex uno et hereditatem 

ecclesie de (dg: Ze) Hezewijc ex alio item peciam terre sitam 

inter hereditatem dicti (dg: Lamberti P) Hermanni Plassaert ex uno 

et hereditatem dicte ecclesie de Hezewijc ex alio item peciam 

terre sitam inter hereditatem Iohannis de Gemert ex uno et inter! 

domicelle Mabelie relicte Gerardi Vos ex alio dg: ut dicebat 

hereditarie v) item peciam terre sitam inter hereditatem (dg: 

dicti Joh de Gemert ex uno et hereditatem Willelmi filii Petri 

Robbrechts ex) ecclesie de Hezewijc ex (dg: ..) uno et hereditatem 

Willelmi filii Petri Robbrechs ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Ghibonis dicti Corenworst 

promittens super habita et acquirenda warandiam et obligationem 

deponere et promisit quod ipse Godefridum suum filium dum ad annos 

pervenerit dictas hereditates eidem emptori faciet supportare et 

eundem in dictis hereditatibus faciet firmare #et warandire# prout 

sibi ratum erit. Testes (dg: W) Dicbier et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 266v 05 vr 18-07-1382. 

Gerardus zv Henricus zv mr Gerardus ev Bela dv Willelmus Molle deed 

tbv Gheerburgis ev voornoemde Willelmus Molle en kv van voornoemde 

Gheerburgis en Willelmus afstand van alle goederen die Willelmus gnd 

Molle tegenwoordig bezit resp. later zal verwerven. Voornoemde 

Gerardus en zijn vrouw behouden hun recht in een huis106 en erf in Den 

Bosch, op de hoek van een straatje dat loopt van de 

Schrijnmakersstraat naar de Korenmarkt, tussen erfgoed van Johannes 

Alarts soen enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Gerardus filius Henrici filii magistri (dg: filii mg) Gerardi 

maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: Gh) Bele sue uxoris 

filie Willelmi Molle super omnibus et singulis bonis que Willelmus 

dictus Molle ad presens possidet ac que dictus Willelmus 

imposterum acquiret ubicumque locorum sita atque super toto jure 

#ut dicebat# ad opus Gheerburgis uxoris dicti Willelmi Molle et ad 

opus liberorum a dictis Gheerburge et Willelmo genitorum et 

generandorum hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem #impeticionem# ex parte sui #et suorum liberorum# 

deponere salvo sibi dicto Gerardo et eius uxori toto jure sibi 

post mortem dicti Willelmi competituro domo et area sita in Busco 

super conum cuiusdam viculi tendentis a vico scriniparorum versus 

forum bladi inter hereditatem Johannis Alarts soen ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebat. Testes Os et Aggere datum ut 

                         
106 Zie → BP 1177 f 046v 06 do 07-05-1383, overdracht van 

vruchtgebruik in dit huis. 
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supra. 

 

BP 1176 f 266v 06 vr 18-07-1382. 

Johannes van Dijnther verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns 

van 4 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een hoeve land in Oss, (2) de oliemolen in Oss, welke 

hoeve en molen aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

grootvader hr Godefridus van Os. 

 

Johannes de Dijnther hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum IIIIor aude scilde Francie vel valorem 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex manso terre sito in 

parochia de Os et ex eius attinentiis atque ex molendino olei sito 

in parochia de Os et ex eius attinentiis quos mansum et molendinum 

sibi de morte quondam domini Godefridi de Os sui avi successione 

hereditarie advolutos esse dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 266v 07 za 19-07-1382. 

Maria dvw hr Egidius van de Waag schonk aan haar schoonzoon Johannes 

zv Nicholaus Scilder en diens vrouw Agnes dv voornoemde Maria een 

erfpacht van 10 mud rogge, maat van Eersel, uit een erfpacht van 11 

mud rogge en 1½ mud mout, maat van Eersel, in Eersel te leveren, een 

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

hoeve gnd ter Heze, in Eersel, en de windmolen in Eersel, welke pacht 

van 11 mud rogge en 1½ mud mout haar vader voornoemde wijlen Egidius 

aan haar had vermaakt. 

 

Maria filia quondam domini Egidii de Statera cum tutore 

hereditariam pacconem decem modiorum sliginis mensure de Eersel de 

annua et hereditaria paccione undecim modiorum siliginis et unius 

et dimidii modiorum brasii dicte mensure quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis #(dg: et 

in Eersel trade)# ex manso dicto ter Heze sito in parochia de 

Eersel atque ex molendino venti consistente in parochia de Eersel 

et in Eersel tradenda quam paccionem undecim modiorum siliginis et 

unius et dimidii modiorum brasii dicte mensure dictus quondam 

Egidius eius pater dicte Marie legaverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio Nicholai Scilder suo genero cum Agnete 

sua uxore filia dicte Marie nomine dotis ad jus oppidi etc 

promittens warandiam et obligationem in paccione deponere. Testes 

Zibertus et Hees datum sabbato post Margarete. 

 

BP 1176 f 266v 08 za 19-07-1382. 

Voornoemde Maria dvw hr Egidius van de Waag schonk aan haar 

schoonzoon Johannes Scilder en diens vrouw Agnes dv voornoemde Maria 

een n-erfcijns van 20 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 5 morgen land van voornoemde 

Maria, ter plaatse gnd Ledebroek, achter erfgoed gnd des Meesters 

Donk, tussen Lambertus van Pettelaer enerzijds en het water gnd die 

Lede anderzijds, reeds belast met 8 pond geld aan kv Ghisbertus van 

de Doorn. 

 

Dicta Maria cum tutore hereditarium censum viginti (dg: so) 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: Joh) #Domini# 

et mediatim Johannis ex quinque iugeribus terre dicte Marie sitis 

ad locum dictum Ledebroec retro hereditatem dictam des Meesters 

Donc inter hereditatem Lamberti de Pettelaer ex uno et inter aquam 

dictam die Lede ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Scilder suo genero ut supra promittens warandiam et obligationem 
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deponere exceptis VIII libris monete liberis Ghisberti de Spina 

inde solvendis promittens sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 266v 09 za 19-07-1382. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat Maria van der Wegen hem 10 mud 

rogge, maat van Eersel, een n-erfcijns van 20 pond geld, en 100 

dobbel mottoen Brabants heeft toegekend, die voornoemde Maria beloofd 

had aan hem te schenken. 

 

Dictus Johannes palam recognovit sibi Mariam van der Wegen 

assignasse X modios siliginis mensure de Eersel et hereditarium 

censum XX librarum monete atque C dobbel mottoen Brabantie quos 

dicta Maria sibi nomine dotis promiserat clamans inde quitam (dg: 

testes datum ut supra) et de omnibus aliis bonis sibi nomine dotis 

promissis. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 D 14 f.267. 

 Dominica post Alexii: zondag 20 juli 1382. 

 in profesto Magdalene: maandag 21-07-1382. 

 anno LXXXII mensis julii die in profesto Magdalene: 

   maandag 21-07-1382. 

 in die Marie Magdalene: dinsdag 22-07-1382. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1382. 

 

BP 1176 f 267r 01 zo 20 juli 1382. 

Henricus, Johannes en Margareta, kvw Henricus van Spreuwel, 

verkochten aan Theodericus zv Egidius gnd Snider van Berze een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) ¼ deel, dat aan Gerardus gnd die Plompe 

behoorde, in goederen gnd die Hoeve te Spreuwel, in Middelbeers, welk 

¼ deel voornoemde verkopers verworven hadden van hun oom Gerardus 

Plompe, (2) 3 lopen land, in Middelbeers, tussen eertijds Walterus 

van Goerle enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Henricus Johannes #et# Margareta liberi quondam Henrici de 

Spreuwel cum tutore hereditarie vendiderunt Theoderico filio 

Egidii dicti Snider de Berze hereditariam paccionem unius modii 

siligin is mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex quarta parte que ad Gerardum dictum die 

Plompe spectabat in bonis dictis die Hoeve te Spreuwel sitis in 

parochia de (dg: Be) Middelberze et ex attinentiis dicte quarte 

partis universis quam quartam partem cum suis attinentiis dicti 

venditores erga Gerardum Plompe eorum avunculum acquisiverant ut 

dicebant atque ex tribus lopinatis terre sitis in dicta parochia 

inter hereditatem (dg: Leo quondam Walteri) dudum Walteri de 

Goerle ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebant 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi ex premissis e jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Os et Hees datum dominica post (dg: M) 

Alexii. 

 

BP 1176 f 267r 02 zo 20 juli 1382. 

Johannes zv Egidius Snider van Berze verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Egidii Snider de Berze prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 
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BP 1176 f 267r 03 zo 20 juli 1382. 

Johannes zv Walterus gnd Veren Oeden soen verkocht aan hr Gerardus 

Vos priester, tbv hem en Hadewigis dvw Johannes gnd Bije van 

Waelwijc, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Oostelbeers, tussen voornoemde Walterus Veren Oeden 

enerzijds en Arnoldus van der Hellen anderzijds, (2) de helft in een 

beemd in Oostelbeers, ter plaatse gnd die Steendonk, tussen Arnoldus 

Her Heijnrics soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, 

reeds belast met een erfpacht van 5 lopen rogge. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius (dg: q) Walteri dicti Veren Oeden #soen# 

hereditarie vendidit domino Gerardo Vos presbitro ad opus sui et 

ad opus Hadewigis filie quondam Johannis dicti Bije de Waelwijc 

seu alterius eorundem vitalem pensionem unius (dg: p) modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum domini Gerardi et Hadewigis purificatione et in Busco 

tradendam ex domo et orto #et hereditatibus adiacentibus (dg: de)# 

sitis in (dg: Westilborch) #parochia de Oestelberze# inter 

hereditatem (dg: Wa) #dicti# Walteri (dg: di) Veren Oeden ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi van der Hellen ex alio atque ex (dg: 

prato) medietate ad dictum venditorem spectante in (dg: prato 

dicto) #prato sito in dicta# parochia in loco dicto die Steendonc 

inter hereditatem Arnoldi Her Heijnrics soen ex uno et inter (dg: 

here) aquam dictam die Aa ex alio ut dicebat promisit super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione quinque lopinorum exinde prius solvenda et 

sufficientem facere et (dg: cum) alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 04 ma 21-07-1382. 

Gerardus Hacken en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes Leonii 

van Erpe, tbv hem en Jordanus van Huculem, 300 gulden pieter met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Gerardus Hacken Johannes eius filius promiserunt Johanni Leonii de 

Erpe ad opus sui et ad opus Jordani de Huculem seu ad opus 

alterius eorundem CCC gulden peter ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Sta et Wijel datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1176 f 267r 05 ma 21-07-1382. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder droeg over een jkvr 

Agnes dvw hr Johannes van Hoescot het deel, dat aan hem gekomen was 

na overlijden van wijlen zijn oom voornoemde hr Johannes van Hoescot 

ridder, in goederen gnd ten Broek, in Woensel. 

 

Johannes Rover filius qondam domini Gheerlaci Rover militis totam 

partem et omne jus sibi de morte quondam domini Johannis de 

Hoescot militis sui avi successione advolutas in bonis dictis ten 

(dg: Broe) Broec sitis in parochia de (dg: N) Woensel et (dg: in) 

in attinentiis dictorum bonorum universis ut dicebat supportavit 

domicelle Agneti filie dicti quondam domini Johannis de Hoescot 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 06 ma 21-07-1382. 

Henricus zvw Godefridus gnd Punder van Straten droeg over aan 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

275 

Henricus van Arle een stuk107,108 land in Oirschot, ter plaatse gnd 

Sneppenschoot, tussen Johannes gnd van den Venne enerzijds en 

Henricus Colen soen anderzijds, aan hem verkocht door Henricus zv 

Henricus Penninc van Straten. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti Punder de Straten peciam 

prati sitam in parochia de Oerscot in (dg: ?b) loco dicto 

Sneppenscoet inter hereditatem Johannis dicti van den Venne ex uno 

et inter hereditatem Henrici Colen soen ex alio (dg: h) venditam 

sibi ab Henrico filio Henrici Penninc de Straten prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico de Arle cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 07 ma 21-07-1382. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu en Wouter van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1382; 10+31+30+1=72 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu et Wouter de Erpe 

promiserunt Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie ad Remigii 

proxime persolvenda sub pena II. Testes Aggere et Wiel datum 

supra. 

 

BP 1176 f 267r 08 ma 21-07-1382. 

Jacobus Rutten verklaarde namens Johannes zv Johannes Mersken 

ontvangen te hebben van Aleijdis ev Godescalcus van Meghen 5 oude 

schilden, die voornoemde Aleijdis verschuldigd was aan eerstgenoemde 

Johannes. 

 

Jacobus Rutten palam recognovit se recepisse ex parte Johannis 

filii Johannis Mersken ab Aleijde uxore Godescalci de Meghen V 

aude scilde que dicta Aleijdis debebat (dg: dicto) primodicto 

Johanni ut dicebat promittens dictam Aleijdem inde indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 09 ma 21-07-1382. 

Willelmus van Hees van Lijt gaf uit aan Arnoldus gnd Veertich 

Scillingen zv Arnoldus gnd Jans soen van Wetten en aan Lambertus zvw 

Reijnerus van Nederwetten een hofstad109 in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Fredericus Olislegers 

enerzijds en erfgoed van wijlen Diddekinus Witmeri anderzijds, aan 

voornoemde Willelmus verkocht door de stad Den Bosch; de uitgifte 

geschiedde voor 2 gulden pieter, met Sint-Jan te betalen, voor het 

eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383). 

 

Willelmus de Hees van Lijt quoddam domistadium situm in Busco in 

vico (dg: dicto) Orthensi inter hereditatem quondam (dg: Fred) 

Frederici Olislegers ex uno et inter hereditatem quondam Diddekini 

(dg: Witt) Witmeri ex alio venditum dicto Willelmo ab oppido de 

Busco prout in litteris vero sigillo etc dedit ad hereditarium 

censum Arnoldo #dicto Veertich Scillingen# filio Arnoldi dicti 

Jans soen de Wetten et Lamberto filio quondam Reijneri de 

                         
107 Zie ← BP 1176 f 262v 12 ma 30-06-1382, bijna identieke contract; 

verkoop aan Johannes Monic. 
108 Zie → BP 1179 p 289r 01 do 14–09-1391, overdracht van een stuk 

beemd ter plaatse. 
109 Zie → BP 1179 p 440v 01 do 09-01-1393, verkoop van de helft van de 

hofstad. 
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Nederwetten simul cum litteris et jure ab eisdem hereditarie 

possidendum anno quolibet hereditarie pro duobus gulden peter seu 

valore dandis sibi ab aliis hereditarie nativitatis Johannis #et 

pro primo termino nativitatis Johannis proxime# ex premissis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

alii repromiserunt indivisi. Testes Os et Wiel datum supra. (dg: 

Tradetur littera extraneorum .......) #Traditur de verbo ad 

verbum#. Met haal verbonden met BP 1176 f 267r 12. 

 

BP 1176 f 267r 10 ma 21-07-1382. 

Johannes Bernts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bernts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 11 ma 21-07-1382. 

Theodericus die Clercke van Puppel beloofde aan Arnoldus gnd Mathijs 

en Albertus zvw Albertus van Maren 62 Hollandse dobbel met 

Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. De brief aan een 

van hen overhandigen, die het eerste komt. 

 

Theodericus die Clercke de Puppel promisit Arnoldo dicto Mathijs 

(dg: soen) et Alberto filio quondam Alberti de Maren LXII Hollant 

dobbel seu valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

(dg: d) Os #et# (dg: Hee) et Hees datum supra. Tradetur littera 

alteri eorundem primo (dg: dicti) venienti. 

 

BP 1176 f 267r 12 ma 21-07-1382. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1383), met Sint-Jan, met 32 gulden pieter en met 2 gulden 

pieter als betaling voor het jaar van terugkoop. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Arnoldus Heijme, 

Marcelius van Os en Johannes van Wetten zv Henricus van Huls. 

 

+. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: ad spacium) trium annorum a 

festo nativitatis Johannis proxime futuro #inclusive# deinceps 

sine medio sequentium semper cum XXXII gulden peter seu valore 

scilicet in festo nativitatis Johannis et cum duobus gulden peter 

pro solucione (dg: anni) census anni redempcionis ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus Arnoldo Heijme Marcelio de 

Os Johanne de Wetten filio Henrici de Huls testibus anno LXXXII 

mensis julii die in profesto Magdalene hora complete. {Met haal 

verbonden met BP 1176 f 267r 09}. 

 

BP 1176 f 267r 13 di 22-07-1382. 

Johannes zvw Gerardus gnd Jans soen beloofde aan Willelmus Vincke 

Machiels soen 26 Rijnse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes filius quondam Gerardi dicti Jans soen promisit super 

omnia Willelmo (dg: Vinckel) Vincke Machiels soen XXVI gulden de 

Reno boni auri et fortis ponderis vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Aggere et Hoculem datum in die (dg: ...) 

Marie Magdalene. 

 

BP 1176 f 267r 14 wo 23-07-1382. 

Johannes van den Velde riemmaker en Theodericus Bathen soen beloofden 

aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 40 gulden hellingen halverwege 

komende maand april te betalen. 

 

Johannes van den Velde corrigiator et Theodericus Bathen soen 

promiserunt Arnoldo Sta de Penu XL gulden hellingen fortis 
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ponderis seu valorem ad medium (dg: ap) mensis aprilis proxime 

futuri persolvendos. Testes Dicbier et Zibertus datum in crastino 

Magdalene. 

 

BP 1176 f 267r 15 wo 23-07-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit totum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 16 wo 23-07-1382. 

(dg: Henricus zvw Theodericus Heijlen soen van Scijnle: 2 stukken 

land in Heeswijk, (1) tussen Denkinus gnd Jonghe Deenken enerzijds en 

2/3 deel). 

 

(dg: Henricus Th filius quondam Theoderici Heijlen soen de Scijnle 

duas pecias terre sitas in parochia de Heeswijc quarum una inter 

hereditatem Denkini dicti Jonghe Deenken ex uno et inter 

hereditatem duas tercias partes). 

 

BP 1176 f 267r 17 wo 23-07-1382. 

Theodericus van Hijntam en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 8+31+30+1=70 dgn) te betalen op 

straffe van 4. 

 

Theodericus de Hijntam et Gerardus de (dg: ?He) Eijcke filius 

quondam Henrici Posteel promiserunt Philippo Jozollo etc XL aude 

scilde Francie ad Remigii proxime persolvenda sub pena IIII. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267r 18 wo 23-07-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 E 01 f.267v. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1382. 

 

BP 1176 f 267v 01 wo 23-07-1382. 

Henricus zvw Theodericus gnd Heijlen van Scijnle verkocht aan Petrus 

gnd van den Vosberghe 2/3 deel van 2 stukken land in Heeswijk, (1) 

tussen Denkinus gnd Jonghe Deenken enerzijds en een weg behorend aan 

Theodericus Oeden soen en erfg vw Henricus Gheests anderzijds, (2) 

tussen Ywanus van Vauderic enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch anderzijds. 

 

Solvit totum. 

Henricus filius quondam Theoderici dicti Heijlen de Scijnle duas 

tercias partes duarum peciarum terre sitarum in parochia de 

Heeswijc quarum una inter hereditatem Denkini dicti Jonghe Deenken 

ex uno et inter (dg: hereditatem) viam spectantem Theodericum 

Oeden soen et heredes quondam Henrici Gheests ex alio et reliqua 

inter hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco (dg: in Busco) ex alio (dg: ut 

dicebat) sunt site ut dicebat hereditarie vendidit Petro dicto van 

den Vosberghe promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Dicbier et Zibertus datum supra in crastino Magdalene. 
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BP 1176 f 267v 02 wo 23-07-1382. 

Ghibo van der Veerdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo van der Veerdonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 03 wo 23-07-1382. 

Johannes Herinc, Danijel Croke en Franco Herinc Goeswijns soen, 

klagers, verklaarden mbt de dood van Willelmus Herinc ontvangen te 

hebben van Goeswinus Moedel van den Steenweg, Goeswinus Cnode, 

Rodolphus van den Grave, en Johannes zvw Robbertus van Doerne, het 

geld dat aan hen was toegezegd wegens zoenakkoord, echter 

uitgezonderd 4 oude schilden die voornoemde Goeswinus, Goeswinus, 

Rodolphus en Johannes in het wisselhuis van Raso in Den Bosch 

deponeerden wegens “hereditaria reconciliacio” tbv hen, aan wie die 4 

oude schilden zouden kunnen toekomen. 

 

Johannes Herinc Danijel Croke et Franco Herinc Goeswijns soen (dg: 

soen) tamquam conquerentes dicti clageren palam recognoverunt eis 

tamquam conquerentibus super nece quondam (dg: Gh) Willelmi Herinc 

fore satisfactum per Goeswinum Moedel de Lapidea Via Goeswinum 

Cnode et Rodolphum van den G[ra]ve #et Johannem fili[um] quondam 

Robberti de Doerne# scilicet totam pecuniam (dg: ..) dictis 3 

conquerentibus addicta! seu eis per dictos Goeswinum Goeswinum et 

Rodolphum #et Johannem# promissa! de reconciliacione dicte necis 

exceptis de dicta pecunia quatuor aude scilde quos dicti Goeswinus 

Goeswinus et Rodolphus #et Johannes# posuerunt in (dg: cambio) 

Busco in cambio Rasonis ibidem ad hereditariam reconciliacionem 

dicte necis et ad opus eorum quibus huiusmodi quatuor aude scilde 

poterunt de jure competere clamantes dictos 3 a premissa (dg: p) 

quitos. Testes Sta et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 04 wo 23-07-1382. 

Danijel Croke en Franco Herinc Goeswijns soen beloofden aan de 

secretaris, tbv Metta wv Willelmus Herinc, gedurende 4 jaar, elk jaar 

6 oude schilden met Kerstmis te betalen. 

 

Danijel Croke et Franco Herinc Goeswijns soen promiserunt mihi ad 

opus Mette relicte quondam Willelmi Herinc se daturos et soluturos 

dicte Mette ad spacium quatuor annorum datam presentem sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum (dg: q) sex aude 

scilde in festo nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 05 wo 23-07-1382. 

Voornoemde Danijel en Franco beloofden aan de secretaris, tbv 

Johannes zvw Willelmus Herinc, 60 oude schilden met Kerstmis over 4 

jaar (di 25-12-1386) te betalen. Zou voornoemde Johannes in de 

tussentijd overlijden, dan gaat dit geld naar de erfg van voornoemde 

Willelmus. Voorwaarde is dat voornoemde Johannes moet beloven het 

gemaakte zoenakkoord na te komen. De brief overhandigen aan hr 

Arnoldus Rover. 

 

Dicti Danijel et Franco promiserunt indivisi super omnia mihi ad 

opus Johannis filii quondam Willelmi Herinc LX aude scilde (dg: 

ad) a festo nativitatis Domini proxime ultra quatuor annos 

persolvendos tali condicione si dictus Johannes interim (dg: cont 

de) moretur (dg: qu) extunc dicta pecunia ad veros heredes dicti 

Willelmi devolvetur hoc eciam addito quod dictus Johannes 

tenebitur promittere reconciliacionem factam super nece dicti 

quondam Willelmi perpetue ratam et firmam tenere antequam idem 

Johannes dictam pecuniam levabit. Testes datum supra. Tradetur 
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littera domino Arnoldo Rover. 

 

BP 1176 f 267v 06 wo 23-07-1382. 

Walterus van Meelhusen zv Godefridus van Kuijc beloofde aan Henricus 

Buekentop en Gerardus Witmeri110 50 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. 

 

Walterus de Meelhusen filius (dg: quo) Godefridi de Kuijc promisit 

super omnia Henrico Buekentop et Gerardo (dg: .) Witmeri seu 

alteri L Brabant dobbel ad monitionem eorum seu alterius eorum 

persolvendos. Testes Dicbier et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 07 wo 23-07-1382. 

De broers Stephanus en Johannes gnd Loze, kvw Henricus gnd Wert zvw 

Stephanus gnd Sweerts, verkochten aan Ghiselbertus gnd Vullinc de 

helft van de goederen gnd ter Hazeldonk, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, met gebouwen en ander toebehoren, welke goederen voornoemde 

wijlen Stephanus Sweerts en Arnoldus Hake gekocht hadden van Henricus 

gnd van Ricsteijl de jongere, en welke helft aan voornoemde Stephanus 

en Johannes gekomen was na overlijden van hun grootmoeder Elizabeth 

ev voornoemde Stephanus Sweerts. 

 

+. 

Stephanus et (dg: He) Johannes dictus Loze fratres liberi quondam 

Henrici dicti Wert filii quondam Stephani dicti (dg: We) Sweerts 

medietatem (dg: ad se spectantem) bonorum dictorum ter Hazeldonc 

sitorum in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde cum edificiis 

terris prati pascuis et aliis dictorum bonorum juribus et 

pertinentiis quibuscumque que bona dictus quondam Stephanus 

Sweerts et Arnoldus Hake erga Henricum dictum de (dg: Riz Ricstel) 

Ricsteijl juniorem emendo acquisiverant prout in litteris et quam 

medietatem primodicti Stephanus et Johannes fratres eis de morte 

dicti quondam (dg: Henrici Wert et) Elizabeth (dg: su) uxoris olim 

dicti (dg: Henrici Wert) #Stephani Sweerts# eorum avie successione 

est advoluta ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiselberto dicto 

Vullinc supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes 

(dg: ratam servare ratam servare et ob) super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Aggere et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 08 wo 23-07-1382. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 09 wo 23-07-1382. 

Voornoemde broers Stephanus en Johannes gnd Loze, kvw Henricus gnd 

Wert zvw Stephanus gnd Sweerts, verkochten aan Ghisbertus Vullinc (1) 

de helft van een huis en tuin, behorend tot de goederen gnd ter 

Hazeldonk, in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, tussen Johannes 

gnd Moerken enerzijds en Johannes gnd Taije anderzijds, met een eind 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan de akkers die daar liggen, (2) 

een deel van een erfgoed gnd dat Rieland, gelegen binnen voornoemde 

grenzen, aan Elizabeth wv Ywanus van Gravia, tbv voornoemde Elizabeth 

en voornoemde Stephanus en Johannes, verkocht, welke helft en deel 

voornoemde Stephanus en Johannes nu bezitten. 

 

                         
110 Zie → BP 1177 f 308r 08 di 03-07-1386, Gerardus Witmeri droeg zijn 

deel in 50 dobbel mottoen van Vilvoorde over aan Henricus Buekentop. 
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Dicti Stephanus et Johannes fratres medietatem cuiusdam domus orti 

ad bona dicta vulgaliter ter Hazeldonc spectantium sitorum in 

prochia de Bucstelle ad locum dictum Groet Lijemde inter 

hereditatem Johannis dicti Moerken ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Taije ex alio tendentium cum uno fine a communi 

platea ibidem usque ad agros ibidem jacentes atque quandam partem 

hereditatis dictam communiter dat Rielant sitam ibidem infra 

limites predictos venditas Elizabeth relicte !Yuwani quondam de 

Gravia ad opus eiusdem Elziabeth et ad opus Stephani et Johannis 

predictorum prout in litteris et quas medietatem domus et orti 

predictorum et partem dicte hereditatis dicti Stephanus et 

Johannes nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Ghisberto Vullinc supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 10 wo 23-07-1382. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 11 wo 23-07-1382. 

Voornoemde broers Stephanus en Johannes gnd Loze, kvw Henricus gnd 

Wert zvw Stephanus gnd Sweerts, verkochten aan voornoemde Ghisbertus 

Vullinc een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen de 

plaats gnd Amsfoort enerzijds en erfgoed gnd Priems Boenre 

anderzijds, aan voornoemde Stephanus en Johannes overgedragen door 

Theodericus zvw Ywanus van Gravia. 

 

Dicti Stephanus et Johannes fratres quandam peciam prati sitam in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Liemde inter locum dictum 

Amsfoert ex uno latere et inter hereditatem dictam communiter 

Priems Boenre ex alio supportatam dictis Stephano et Johanni a 

Theoderico filio quondam Ywani de Gravia prout in litteris 

hereditarie vendiderunt dicto Ghisberto Vullinc supportaverunt cum 

litteris et (dg: jure) aliis et jure promittentes supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 12 wo 23-07-1382. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 267v 13 wo 23-07-1382. 

Voornoemde broers Stephanus en Johannes gnd Loze, kvw Henricus gnd 

Wert zvw Stephanus gnd Sweerts, verkochten aan voornoemde 

Ghiselbertus Vullinc een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd Groot 

Liemde, bij de plaats gnd Hamsfoort, tussen Johannes van Bruccella 

enerzijds en Zebertus gnd van Collenberch anderzijds, welk stuk beemd 

Elizabeth wv Ywanus van Gravia gekocht had van voornoemde Johannes 

van Bruccella wonend in Liemde, en welk stuk beemd aan voornoemde 

broers Stephanus et Johannes gekomen was na overlijden van hun 

grootmoeder voornoemde Elizabeth. 

 

Dicti Stephanus et Johannes quandam peciam prati sitam in parochia 

de Bucstel in loco dicto Groet Lijemde prope locum dictum 

Hamsfoert inter hereditatem Johannis de Bruccella ex uno et inter 

hereditatem Zeberti dicti de (dg: .) Collenberch ex alio quam 

peciam prati Elizabeth relicta quondam Ywani de Gravia #(dg: 

Jacobus Loze prebuit et reportavit testes datum supra)# erga 

dictum Johannem de Bruccella commorantem in Lijemde emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam peciam prati dicti (dg: -s) 
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Stephanus et Johannes eis de morte dicte quondam Elizabeth eorum 

avie successione advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Ghiselberto emptori supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 14 wo 23-07-1382. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 15 wo 23-07-1382. 

Johannes Loze zvw Henricus Wert ev Beatrix dvw Henricus Gheerlaci 

verkocht aan Egidius gnd Zecker 3 morgen land ter plaatse gnd die 

Hoeve, tussen Mechtildis dvw voornoemde Henricus Gheerlaci enerzijds 

en Henricus van Nuijs anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk 

aldaar, en met het andere eind aan een kamp van wijlen hr Johannes 

Rover ridder, belast met een deel van voornoemde dijk en met 

waterlaten. 

 

Johannes Loze filius quondam Henrici Wert maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: Beatricis s) Beatricis sue uxoris 

filie quondam Henrici Gheerlaci tria iugera terre sita in (dg: 

parochia) loco dicto die Hoeven inter hereditatem Mechtildis filie 

dicti quondam Henrici Gheerlaci ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Nuijs ex alio tendentia cum uno fine ad aggerem ibidem 

et cum reliquo fine ad (dg: here) campum quondam domini Johannis 

Rover militis (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Egidio dicto Zecker promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

parte (dg: aggeris) dicti aggeris (dg: ad di) et aqueductibus ad 

hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 16 wo 23-07-1382. 

Jacobus Loze en Stephanus Wert bv voornoemde Jacobus Loze deden tbv 

voornoemde koper afstand van het voornoemde. 

 

Quo facto Jacobus Loze et Stephanus Wert frater dicti #Jacobi# 

(dg: .) Loze super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 17 wo 23-07-1382. 

Stephanus Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Stephanus Wert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 267v 18 wo 23-07-1382. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Gerardus Broet 28 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) 

te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor promisit Gerardo Broet XXVIII Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf7 E 02 f.268. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1382. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1382. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1382. 
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BP 1176 f 268r 01 wo 23-07-1382. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel zvw Martinus van Kessel droeg over 

aan haar zoon Albertus en schoonzoon Willelmus zvw Henricus van 

Broechoven haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 5 pond geld, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Maren, 

tussen Ghibo van Haren enerzijds en Rutgherus gnd Aen den Dijke 

anderzijds, (2) 5 vadem ter plaatse gnd die Delen, tussen kv Johannes 

gnd Groet enerzijds en Wenemarus szv Herbertus anderzijds, (3) 5 hont 

land, op de plaats gnd Achtesem, tussen Theodericus gnd Seps 

enerzijds en wijlen Johannes gnd die Bruijn anderzijds, welke cijns 

Thomas gnd van Haren, tbv voornoemde Henricus van Kessel, gekocht had 

van Reijmboldus zvw Albertus van Maren. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel filii quondam Martini 

de Kessel cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditario censu quinque librarum monete solvendo hereditarie 

Remigii ex domo et orto sitis in parochia de Maren inter 

hereditatem Ghibonis de (dg: Haren) Haren ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri dicti Aen den Dijke ex alio atque ex quinque 

mensuris terre dictis communiter vadem sitis in loco dicto die 

Delen inter hereditatem liberorum Johannis dicti (dg: Ro) Groet ex 

uno et inter hereditatem Wenemari generi Herberti ex alio necnon 

ex quinque hont terre sitis supra locum Achtesem inter hereditatem 

Theoderici dicti Seps ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

quondam die Bruijn ex alio quem censum Thomas dictus de Haren #ad 

opus dicti Henrici de Kessel# erga Reijmboldum filium quondam 

Alberti de Maren emendo acquisiverat (dg: prout in litteris) prout 

in litteris supportavit Alberto eius filio et (dg: Henrico et fio) 

Willelmo filio quondam Henrici de Broechoven (dg: promittens cum) 

genero dicte Mechtildis promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sue deponere. Testes Dicbier et Zibertus 

datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 02 wo 23-07-1382. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde cijns aan 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken. 

 

Dicti Albertus et Willelmus dictum censum #nunc ad se spectantem# 

vendiderunt Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken supportaverunt 

cum litteris et (dg: aliis) #et# jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum (dg: deponere) et dicti quondam 

Henrici de Kessel (dg: deponere) et heredum dicti quondam Henrici 

de Kessel deponere (dg: datum in vigilia Jacobi). Testes Dicbier 

et Hees datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1176 f 268r 03 wo 23-07-1382. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel zvw Martinus van Kessel 

droeg over aan haar zoon Albertus en schoonzoon Willelmus zvw 

Henricus van Broechoven haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 5 

pond paijment gemeenlijk en wettig in Den Bosch in de beurs, met 

Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit 4 morgen, gelegen in een 

hoeve in Lithoijen, naast erfgoed gnd Scoerheuvel, welke cijns 

Martinus van Kessel gekocht had van Ghisbertus van Love zvw {naam 

niet vermeld} Bernoever  

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditario censu quinque librarum pagamenti communiter legalis in 

Busco ad bursam (dg: qu) solvendo hereditarie Petri ad cathedram 

de quatuor iugeribus terre iacentibus in manso quodam sito in 

parochia de (dg: L) Littoijen iuxta hereditatem dictam 

conventualiter Scoerhoevel quem censum Martinus de Kessel erga 
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Ghisbertum de Love filium quondam {er staan twee puntjes} dicti 

Bernoever emendo acquisiverat prout litteris supportavit dictis 

Alberto et Willelmo promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) Dicbier et 

Zibertus datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1176 f 268r 04 wo 23-07-1382. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde cijns aan 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken. 

 

Dicti Albertus et Willelmus dictum censum nunc ad se spectantem 

vendiderunt Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken supportaverunt 

cum litteris #et aliis# et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum (dg: deponere) et dicti quondam 

Henrici de Kessel (dg: deponere) et heredum dicti quondam (dg: 

Joh) Henrici deponere. Testes Dicbier et Hees datum in vigilia 

Jacobi. 

 

BP 1176 f 268r 05 wo 23-07-1382. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel zvw Martinus van Kessel 

droeg over aan haar zoon Albertus en schoonzoon Willelmus zvw 

Henricus van Broechoven haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 4 

pond geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit 7 morgen land in 

Oijen, op de plaats gnd die Heuvel, naast Heijlwigis Goessuini, welke 

cijns Martinus van Kessel gekocht had van Arnoldus gnd Sconeweder van 

Goernic en zijn zoon Henricus. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie 

omnium santorum de septem iugeribus terre sitis in Oijen super 

locum dictum die Hoevel contigue iuxta hereditatem Heijlewigis! 

Goessuini quem censum Martinus de Kessel erga Arnoldum dictum 

Sconeweder de Goernic et Henricum eius filium emendo acquisiverat 

prout in litteris supportavit dictis Alberto et Willelmo 

promittens cum tutore ratam servare et obligtionem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Dicbier et Zibertus datum in 

crastino Magdalene. 

 

BP 1176 f 268r 06 do 24-07-1382. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde cijns aan 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken. 

 

Dicti Albertus et Willelmus dictum censum (dg: ve) nunc ad se 

spectantem vendiderunt Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken 

supportaverunt cum et aliis et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum (dg: deponere) et dicti quondam 

Henrici de Kessel (dg: deponere testes) heredum dicti quondam 

Henrici de Kessel deponere. Testes Dicbier et Hees datum in 

vigilia Jacobi. 

 

BP 1176 f 268r 07 do 24-07-1382. 

Nijcholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt alle 

voornoemde cijnzen. 

 

Nijcholaus de Kessel prebuit et reportavit omnes census predictos. 

 

BP 1176 f 268r 08 wo 23-07-1382. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoeven beloofde aan zijn schoonmoeder 

Mechtildis wv Henricus van Kessel een lijfrente van 15 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. 
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Willelmus filius quondam Henrici de Broechoeven promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Mechtildi relicte 

quondam Henrici de Kessel sue socrui vitalem pensionem quindecim 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis et non 

ultra nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis dicti 

Willelmi habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis et cum mortua fuerit etc. Testes Dicbier et Zibertus datum 

in crastino Magdalene. 

 

BP 1176 f 268r 09 wo 23-07-1382. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus van Broechoeven ev Elizabeth dvw 

Henricus van Kessel verklaarde van voornoemde Mechtildis ontvangen te 

hebben, 190 oude schilden. Hij beloofde aan Albertus zvw voornoemde 

Henricus bij de deling van de goederen, waarin voornoemde wijlen 

Henricus van Kessel was overleden, resp. die Mechtildis wv voornoemde 

Henricus van Kessel zal nalaten, dit geld weer in te brengen. 

 

Dictus Willelmus maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie qondam Henrici de Kessel #recognovit se recepisse a dicta 

Mechtilde tamquam hereditates cum dicta Elizabeth C et XC aude 

scilde et# promisit super habita et habenda Alberto filio dicti 

quondam Henrici quod si ipse Willelmus seu dicta Elizabeth aut 

heredes dicte Elizabeth in posterum ad divisionem faciendam seu 

fiendam de bonis in quibus dictus quondam Henricus (dg: dce) de 

Kessel decessit et (dg: in quibus) Mechtildis relicta dicti 

quondam Henrici de Kessel in sua morte post se relinquet venire 

voluerit et condividere quod extund dictus Willelmus seu dicta 

Elizabeth seu heredes dicte Elizabeth ad huiusmodi divisionem 

venientes ad huiusmodi divisionem reimportabunt centum et 

nonaginta aude scilde antequam ad huiusmodi divisionem venire 

poterint et condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 10 wo 23-07-1382. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel verhuurde111 aan Nijcholaus van 

Kessel 3 morgen land van voornoemde wijlen Henricus, gelegen op de 

plaats gnd Dungen, tussen wijlen Everardus van den Water enerzijds en 

Arnoldus Vrient anderzijds, voor een periode van 10 jaar, ingaande 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382), voor 10 pond geld per jaar, 

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

voor 18 schelling aan de stad Den Bosch. Verhuurster, haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven beloofden lasten 

af te handelen. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel tria iugera terre 

#dicti quondam Henrici# sita supra locum dictum Dungen inter 

hereditatem quondam Everardi de Aqua ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Vrient ex alio ut dicebat locavit Nijcholao de Kessel ab 

eodem ad spacium X annorum post festum Martini proxime futurum 

deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum X 

annorum pro decem libris monete dandis sibi ab alio anno quolibet 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino Johannis 

proxime et pro (dg: censu) XVIII solidis oppido de Busco exinde 

solvendis dandis dicto oppido a dicto Nijcholao anno quolibet 

dictorum X annorum terminis solucionis consuetis promittentes et 

cum ea Albertus eius filius et Willelmus de Broechoven eius gener 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

                         
111 Zie → BP 1179 p 035r 04 do 19-01-1391, overdracht van deel van de 

huursom. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

285 

BP 1176 f 268r 11 wo 23-07-1382. 

Theodericus gnd die Clercke van Puppel en zijn zoon Henricus die Haen 

beloofden aan Johannes van Gael 66½ Hollandse dobbel met Vastenavond 

aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. Zijn brief overhandigen aan 

zijn vrouw Hadewigis. 

 

Theodericus dictus die Clercke de Puppel #et Henricus die Haen 

eius filius# promiserunt Johanni de Gael LXVI et dimidium Hollant 

dobbel ad (dg: nativitatis Domini) #carnisprivium# proxime 

persolvendos. Testes Dicbier et Hees datum supra. Tradetur littera 

sua (dg: ux) Hadewigi sue uxori. 

 

BP 1176 f 268r 12 wo 23-07-1382. 

Johannes van Gael droeg over aan Johannes gnd Nouden 47 dobbel 

mottoen geld van Holland112, aan hem beloofd door Hermannus gnd 

Rogghen. 

 

Johannes de Gael (dg: p) quadraginta septem aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos sibi 

ab Hermanno dicto Rogghen prout in litteris supportavit Johanni 

dicto Nouden cum litteris et jure. Q. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 13 wo 23-07-1382. 

Jacobus die Ridder beloofde aan zijn oom Johannes gnd die Ridder 50 

pond, 1 vlieguit voor 12 penning gerekend, een helft te betalen met 

Sint-Lambertus aanstaande (wo 17-09-1382) en de andere helft met 

Sint-Lambertus over een jaar (do 17-09-1383). 

 

Jacobus die Ridder promisit super! Johanni dicto die Ridder suo 

avunculo L libras denario communiter vlieguijt vocato pro XII 

denariis in dicta pecunia computato mediatim Lamberti proxime et 

mediatim a Lamberti proxime ultra annum persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 268r 14 wo 23-07-1382. 

Hermannus van den Ham beloofde voornoemde Jacobus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit III plack. 

Hermannus van den Ham promisit dictum Jacobum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 15 wo 23-07-1382. 

Henricus van Maren zv Henricus van Hedel beloofde aan Hermannus Loden 

soen 12 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Henricus de Maren filius Henrici de Hedel promisit Hermanno Loden 

soen XII Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes (dg: datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 16 wo 23-07-1382. 

Goeswinus Cnode zvw Eufemia Posteel beloofde aan Henricus van Druenen 

zvw Reijnerus van Aken 7¾ Hollandse dobbel met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Eufemie Posteel promisit Henrico de 

Druenen filio quondam (dg: He) Reijneri de Aken octo Hollant 

                         
112 Zie ← BP 1176 p 138v 19 ±do 26-07-1380, belofte 47 Hollandse 

dobbel op 25-12-1380 te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

286 

dobbel minus una quarta parte unius Hollant dobbel ad (dg: 

nativitatis Domini proxime persolvendos) Martini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 17 wo 23-07-1382. 

Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel beloofde aan Rutgherus 

Cort 32½ oude schild of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 

 

Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel promisit 

Rutghero Cort XXXII et dimidium aude scilt seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 18 wo 23-07-1382. 

Henricus Priem en Gerardus van Boekel beloofden aan Yda gnd Geroncs 

20 Brabantse dobbel of de waarde morgen over een jaar te betalen. 

 

Henricus Priem et Gerardus de Boekel promiserunt Yde dicte Geroncs 

XX Brabant dobbel seu valorem a crastino ultra annum persolvendos. 

Testes datum. 

 

BP 1176 f 268r 19 wo 23-07-1382. 

Katherina dvw Ghevardus van den Hoernic beloofde aan haar natuurlijke 

dochter Heijlwigis 150 Brabantse dobbel na maning te betalen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Katherina filia quondam Ghevardi van den Hoernic promisit #super 

habita et habenda# Heijlwigi sue filie naturali centum (dg: Brab) 

et quinquaginta Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicte Katherine. 

 

BP 1176 f 268r 20 wo 23-07-1382. 

Ghibo gnd Yden soen beloofde aan Theodericus Bathen soen 8 gulden 

pieter met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Ghibo dictus Yden soen promisit Theoderico Bathen soen octo gulden 

peter ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268r 21 wo 23-07-1382. 

Johannes van den Berghe van Dommellen droeg over aan Egidius zvw 

Egidius smid ev Aleijdis dvw Antonius gnd van der Weteringen het 

vruchtgebruik in ¼ deel, dat aan voornoemde Aleijdis gekomen was na 

overlijden van haar zuster Marina, eertijds ev voornoemde Johannes, 

resp. dat aan haar zal komen na overlijden van voornoemde Johannes, 

in een huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Schrijnmakersstraat naar de Korenmarkt, tussen erfgoed van Nijcolaus 

smid enerzijds en erfgoed van Arnoldus Assinarius anderzijds. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen suum usufructum sibi 

competentem in quarta parte que (dg: Eg) Aleijdi filie quondam 

Antonii dicti van der Weteringen de morte quondam Marine sue (dg: 

ux filie d) sororis uxoris olim dicti Johannis successione est 

advoluta (dg: in domo) et que post mortem dicti Johannis 

successione advolvetur in domo et [area] sita in Busco in viculo 

tendente a vico scriniparorum versus forum bladi inter hereditatem 

Nijcolai fabri ex uno et inter hereditatem Arnoldi Assinari ex 

alio ut dicebat supportavit Egidio filio quondam Egidii fabri 

marito legitimo dicte Aleijdis promittens ratam servare. Testes 

(dg: Wij) Zibertus et Wijel datum supra. Tradetur littera dicto 
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Johanni. 

 

BP 1176 f 268r 22 do 31-07-1382. 

Voornoemde Egidius ev voornoemde Aleijdis verkocht voornoemd ¼ deel 

aan voornoemde Johannes van den Berghe. 

 

Dictus Egidius #maritus et tutor dicte Aleijdis etc# dictam 

quartam partem vendidit dicto Johanni van den Berghe promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Os et 

Aggere datum in profesto Petri ad vincula. 

 

1176 mf7 E 03 f.268v. 

 in festo Jacobi: vrijdag 25-07-1382. 

 Dominica post Jacobi: zondag 27-07-1382. 

 Secunda post Jacobi: maandag 28-07-1382. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 29-07-1382. 

 

BP 1176 f 268v 01 vr 25-07-1382. 

Johannes van Mameren verkocht aan Walterus van Mechelen een stukje 

erfgoed113 16 voet breed van een erfgoed van wijlen Gerardus gnd Groij 

in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Petrus gnd 

Oer enerzijds en een erfgoed dat nu behoort aan Walterus gnd van 

Oekel anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan 

erfgoed van Arnoldus van der Hullen, aan voornoemde Johannes in cijns 

gegeven door Henricus gnd Grove vleeshouwer, belast met cijnzen in de 

brief vermeld. 

 

Johannes de Mameren quandam particulam hereditatis sedecim pedatas 

in latitudine continentem de hereditate quondam Gerardi dicti 

Groij sita in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam 

Petri dicti Oer ex uno et inter hereditatem nunc ad Walterum 

dictum de Oekel spectantem ex alio tendente a communi platea 

retrorsum usque ad hereditatem Arnoldi van der Hullen datam ad 

censum dicto Johanni ab Henrico dicto Grove carnifice prout in 

litteris hereditarie vendidit Waltero de Mechelen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes Zibertus et Hees datum in festo Jacobi. 

 

BP 1176 f 268v 02 vr 25-07-1382. 

Hr Ricoldus Koc ridder en Leonius van de Kelder beloofden aan 

Ghisbertus van Vlochoeven 25 oude schilden vandaag over een jaar te 

betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles et Leonius de Penu promiserunt 

Ghisberto de Vlochoeven XXV aude scilde a data presentium ultra 

annum persolvenda. Testes Sta et Hoculem datum in die Jacobi. 

 

BP 1176 f 268v 03 vr 25-07-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 268v 04 vr 25-07-1382. 

Petrus zvw Theodericus molenaar in Vught beloofde aan Nicolaus zvw 

Johannes gnd Boij 20 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

                         
113 Zie → BP 1181 p 453r 09 za 12-07-1399, overdracht door Henricus 

gnd Calfsvel van Wetten die gekocht had van Walterus van Mechelen. 
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Petrus filius quondam Theoderici multoris in Vucht promisit 

Nicolao filio Johannis quondam dicti Boij XX Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes Os et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1176 f 268v 05 vr 25-07-1382. 

Arnoldus Vrient van Waderle verkocht aan Willelmus Posteel en 

Henricus Posteel zvw Godefridus Posteel een n-erfcijns van 4 oude 

Franse schilden of de waarde, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit goederen gnd te Onstaden, in Sint-Oedenrode, over de brug 

van Neijnsel, reeds belast met een b-erfcijns van 10 pond gemeen 

paijment. De brief aan een van beiden overhandigen, die het eerst 

komt. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle hereditarie vendidit Willelmo de (dg: 

Waderle) #Posteel# et Henrico Posteel filio quondam Godefridi 

Posteel hereditarium censum IIIIor aude scilde Francie #seu 

valorem# solvendum hereditarie purificatione et in Busco tradendum 

ex bonis dictis te Onstaden dicti venditoris sitis in parochia de 

Rode sancte Ode ultra pontem de Neijnsel et ex attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens !habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

decem librarum communis pagamenti exinde prius solvendo et (dg: 

su) !super habita et habenda sufficientem facere. Testes Zibertus 

et Hees datum supra. Traditur alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1176 f 268v 06 vr 25-07-1382. 

Theodericus van Zeelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Zeelst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268v 07 vr 25-07-1382. 

Johannes van den Beirgulen, Arnoldus van den Beirgulen en Willelmus 

Ridder beloofden aan Johannes zvw Robbertus van Doerne 29 oude 

schilden of de waarde en 8 Hollandse plakken met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Johannes van den Beirgulen Arnoldus van den Beirgulen et Willelmus 

Ridder promiserunt Johanni filio quondam Robberti de Doerne XXIX 

aude scilde vel valorem ac VIII placken #Hollant# ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes Zibertus et Hees datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 268v 08 vr 25-07-1382. 

Johannes gnd Marcelijs soen beloofde aan Johannes gnd Gunsselen Arts 

soen van Driel 2 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1383) in Den Bosch te leveren. De brief 

overhandigen aan Nicholaus Lijbrechts. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes dictus Marcelijs soen promisit Johanni dictus! (dg: Guesse 

Gues) Gunsselen Arts #soen de Driel# duos modios et sex sextaria 

siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes Zibertus et Hees datum supra. 

Tradetur littera (dg: Theoderico L) Nicholao Lijbrechts. 

 

BP 1176 f 268v 09 zo 27-07-1382. 

Johannes van Houbraken zv Henricus Tijmmermans beloofde aan Johannes 

Keijser 21 Hollandse dobbel met Kerstmis (do 25-12-1382) te betalen. 
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Johannes de Houbraken filius Henrici Tijmmermans promisit Johanni 

Keijser XXI Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

persolvendos. Testes Aggere Dicbier et Wiel datum dominica post 

(dg: ...) Jacobi. 

 

BP 1176 f 268v 10 ma 28-07-1382. 

Gerardus zvw Ancelmus Tijmmerman verkocht aan de broers Willelmus en 

Wellinus Scilder (1) 1/6 deel in de goederen van wijlen zijn 

grootvader Gerardus Scilder, gnd het Goed ten Kerkhove, in 

Moergestel, welk 1/6 deel aan voornoemde Gerardus gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde grootvader Gerardus, (2) 1/6 deel in 

een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling, die Johannes gnd die Wijnter 

betaalde aan voornoemde wijlen Ancelmus, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Johannes, in Moergestel, welk 1/6 deel aan voornoemde 

Gerardus gekomen was na overlijden van zijn ouders, (3) ¼ deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Willelmus zvw 

voornoemde Ancelmus, in 1/6 deel, dat aan voornoemde wijlen Willelmus 

behoorde, in voornoemde goederen en in voornoemde cijns van 4 pond 5 

schelling, belast met lasten, die voornoemde wijlen Gerardus Scilder 

uit het voornoemde betaalde. 

 

Gerardus filius quondam Ancelmi Tijmmerman sextam partem ad se 

spectantem in bonis quondam Gerardi Scilder sui avi dictis 

communiter tGoet ten Kerchove sitis in parochia de Gestel prope 

Oesterwijc atque in attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum sitis scilicet dividendo dicta bona 

cum dictis eius attinentiis in sex partes equales unam ex hiis 

quam dictus Gerardus sibi de morte dicti quondam Gerardi sui avi 

successione hereditarie advolutam esse dicebat atque sextam partem 

ad se spectantem in hereditario censu quatuor librarum et quinque 

solidorum quem Johannes dictus die Wijnter dicto quondam Ancelmo 

solvere consuevit et tenebatur ex hereditatibus dicti (dg: quond) 

Johannis sitis in dicta parochia de Gestel scilicet dividendo 

dictum censum in sex partes equales unam ex hiis quam dictus 

Gerardus sibi de morte suorum quondam parentum successione 

hereditarie advolutam esse dicebat insuper quartam partem sibi de 

morte quondam (dg: .) Willelmi sui fratris filii dicti quondam 

Ancelmi successione hereditarie advolutam in una sexta parte que 

ad eundem quondam Willelmum pertinere consuevit in dictis bonis et 

eorum attinentiis et in dicto censu IIIIor librarum et quinque 

solidorum ut asserebat hereditarie vendidit Willelmo et Wellino 

Scilder fratribus promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam 

Gerardus Scilder annuatim ex premissis solvere consuevit. Testes 

Sta et Dicbier datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1176 f 268v 11 ma 28-07-1382. 

Ancelmus zvw Ancelmus Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ancelmus filius #quondam# Ancelmi Tijmmerman prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 268v 12 ma 28-07-1382. 

Matheus Nouden soen beloofde aan Arnoldus van Vladeracker 14 oude 

schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Matheus Nouden soen promisit Arnoldo de Vladeracker XIIII aude 

scilde vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1176 f 268v 13 di 29-07-1382. 

Johannes Cortroc zvw Willelmus Cortroc van Oesterwijc droeg over aan 

Godefridus van der Hoeven een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die voornoemde Godefridus met Sint-Andreas in Oirschot aan 

hem levert, gaande uit een deel van een beemd gnd des ?Sporschotse 

Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, welk deel van de beemd 

voornoemde Johannes aan voornoemde Godefridus uitgegeven had voor de 

grondcijnzen en voor 24 zwarte tournosen gnd zwarte tournooise 

penningen aan de abt van Sint-Truiden, en voor voornoemde pacht. 

 

Johannes Cortroc filius quondam Willelmi Cortroc de Oesterwijc 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

quam Godefridus van der Hoeven sibi solvere tenetur in festo beati 

Andree apostoli et in Oerscot tradere ex quadam parte cuiusdam 

prati dicti des ?Sporscotsche Beemt siti in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best quam partem dicti prati dictus Johannes prefato 

Godefrido pro censibus dominorum fundi atque pro XXIIII nigris 

Turonensibus dictis zwart tornoijsche penninge abbati sancti 

Trudonis et pro predicta paccione dederat ad pactum prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Godefrido cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wiel et Hees 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 268v 14 di 29-07-1382. 

Woltherus zvw Wolterus van Os en zijn moeder Cristina beloofden aan 

Agnes wv Henricus van Leende snijder 134½ Hollandse dobbel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Wolteri de Os #Cristina eius mater# 

promiserunt Agneti relicte quondam Henrici de Leende sartoris C et 

XXXIIII et dimidium Hollant dobbel vel valorem ad Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 268v 15 di 29-07-1382. 

Godefridus zv Andreas en Johannes Bessellen beloofden aan Jacobus 

Gheenkens soen 60 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Godefridus filius Andree et Johannes Bessellen promiserunt Jacobo 

Gheenkens soen LX Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Wiel et Hees datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 268v 16 di 29-07-1382. 

Arnoldus van Beke nz etc beloofde aan Stephanus Weert 150 oude 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc promisit Stephano Weert IJc 

aude scilde vel valorem #in auro# ad Jacobi proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 268v 17 di 29-07-1382. 

Voornoemde Stephanus droeg al zijn goederen over aan de secretaris, 

tbv zijn moeder Hilla. 

 

Dictus Stephanus omnia sua bona habita et habenda supportavit mihi 

ad opus Hille sue matris promittens ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 268v 18 di 29-07-1382. 

Marcelius van Geffen de oudere en Marcelius van Geffen de jongere 

beloofden aan Agnes wv Henricus van Leende snijder 79 Hollandse 
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dobbel114 met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Marcelius de Geffen senior et Marcelius de Geffen junior 

promiserunt Agneti relicte quondam Henrici de Leende sartoris 

LXXIX Hollant dobbel vel valorem (dg: testes St) ad Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Os datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 04 f.269. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 29-07-1382. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 30-07-1382. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 31-07-1382. 

 

BP 1176 f 269r 01 di 29-07-1382. 

Ghibo van Maren beloofde aan Willelmus Bixken 1 last haring met Sint-

Michael (ma 29-09-1382) in Schonen te leveren. Zo niet, dan zal 

voornoemde Ghibo de haring met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) in 

Den Bosch leveren, voor risico van voornoemde Ghibo en op kosten van 

voornoemde Willelmus. 

 

Ghibo de Maren promisit Willelmo Bixken I last herinc plenorum etc 

ad Mijchaelis persolvendum et in Sconen tradere et si non dicto 

termino et loco non persolverit extunc dictus Ghibo dicta alleca 

ad purificationem proxime (dg: in Busco) persolveret et sub 

periculum dicti Ghibonis et expensis dicti Willelmi in Busco 

deliberabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 02 di 29-07-1382. 

Ancelmus zvw Ancelmus Tijmmerman machtigde Willelmus Scilder en 

Wellinus Scilder zijn cijnzen en pachten te manen en zijn goederen te 

beheren. 

 

Ancelmus filius quondam Ancelmi Tijmmerman dedit Willelmo Scilder 

#et Wellino Scilder vel eorum alteri# potestatem monendi eius 

census pacciones et gubernandi eius bona ad revocacionem. Testes 

Sta et Dicbier datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 269r 03 di 29-07-1382. 

Katherina wv Wenemarus van den Noddenvelt droeg haar vruchtgebruik in 

een huis en erf in Berlicum, naast de brug gnd die Heitse Brug, 

tussen kvw Albertus van den Noddenvelt enerzijds en de gemeint 

anderzijds, over {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Wenemari #van den Noddenvelt# cum tutore 

usufructum quem habuit in domo et area sita in parochia de 

Berlikem iuxta pontem dictum die Heijtsche Brugge inter 

hereditatem liberorum quondam Alberti van den Noddenvelt ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat legitime supportavit. 

 

BP 1176 f 269r 04 di 29-07-1382. 

Johannes van Boemel, Stamelart van de Kelder en Leonius van Erpe 

beloofden aan Philippus Jozollo 34 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 2+31+30+1=64 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Johannes de Boemel Sta de Penu et Leonius de Erpe promiserunt 

Philippo Jozollo XXXIIII aude scilde Francie ad Remigii proxime 

persolvenda pena II !J. Testes Sta et Dicbier datum ut supra. 

 

                         
114 Zie → BP 1176 f 311v 09 di 30-06-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie. 
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BP 1176 f 269r 05 di 29-07-1382. 

Arnoldus Appel, Jacobus gnd Vos soen van Berze en Jacobus Loze zvw 

Johannes Loze olisleger beloofden aan Arnoldus van Vladeracken 63 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Appel Jacobus dictus Vos soen de Berze et Jacobus Loze 

filius quondam Iohannis Loze olisleger promiserunt Arnoldo de 

Vladeracken LXIII licht scilde scilicet XII placken Hollant pro 

quolibet ad nativitatis Domini persolvenda. Testes Dicbier et Hees 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 06 di 29-07-1382. 

Katherina wv Wenemarus van den Noddenvelt zv Henricus gnd van den 

Tiel droeg over aan haar dochters Bertha en Katherina haar 

vruchtgebruik in (1) de helft van een stuk land, dat was van wijlen 

Andreas van den Noddenvelt, in Belver, in Berlicum, tussen Albertus 

bv Aleidis gnd van den Yvenlaer enerzijds en een gemene weg die daar 

loopt anderzijds, te weten de helft aan de kant van de gemene weg, 

welke helft voornoemde wijlen Wenemarus in cijns verkregen had van 

voornoemde Aleijdis, voor de hertogencijns en voor 28 schelling geld 

b-erfcijns, (2) de andere helft van voornoemd stuk land, die 

voornoemde wijlen Wenemarus mede tot onderpand had gesteld, met 

gebouwen. 

 

Katherina relicta quondam Wenemari van den Noddenvelt #filii 

Henrici dicti van den (dg: Tiel) Tiel# cum tutore (dg: medietatem) 

usufructum etc quem habuit in medietate pecie terre que fuerat 

quondam Andree van den Noddenvelt site in (dg: Berlikem) Belver in 

parochia de Berlikem inter hereditatem Alberti fratris Aleidis 

dicte van den Yvenlaer ex uno et inter (dg: hereditatem) 

hereditatem !quandam communem platheam ibidem euntem ex alio 

scilicet illam medietatem pecie terre supradicte que sita est in 

latere versus communem platheam quam medietatem dictus quondam 

Wenemarus erga dictam Aleijdem (dg: ad censum acquisiverat prout 

litteris atque) pro censibus domini (dg: fundi) #ducis# et pro 

XXVIII solidis hereditarii census monete ad censum acquisiverat 

prout in litteris atque in alia medietate dicte pecie quam dictus 

quondam Wenemarus pro solucione dicti census ad pignus imposuit 

cum eius edificiis ut dicebat legitime supportavit Berthe et 

Katherine suis filiabus cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Zibertus et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 07 di 29-07-1382. 

Jkr Henricus van Huerne heer van Perwijs, zijn broer hr Willelmus van 

Huerne heer van Duffel ridder, hr Willelmus van Aa ridder, 

Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder, Arnoldus Stamelart van de 

Kelder, Willelmus Coptiten, Emondus van Hellu, Gerardus van Berkel en 

Henricus Stakenborch beloofden aan Goessuinus van Tula, tbv hem en 

zijn broer mr Johannes van Tula, 700 oude Franse schilden of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Domicellus Henricus de Huerne dominus de Pereweis dominus 

Willelmus de Huerne dominus de Duffel miles eius frater dominus 

Willelmus de Aa miles Theodericus filius quondam domini Johannis 

Rover militis Arnoldus Sta de Penu Willelmus Coptiten Emondus de 

Hellu Gerardus de Berkel Henricus Stakenborch promiserunt 

Goessuino de Tula (dg: VIIc aude scilde Francie vel valorem in 

auro) ad opus sui et ad opus magistri Johannis de Tula sui fratris 

vel ad opus alterius vel VIIc aude scilde Francie vel valorem in 

auro ad Jacobi proximum persolvenda. Testes Zibertus et Hees datum 
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3a post Jacobi. Scabini portaverunt. 

 

BP 1176 f 269r 08 di 29-07-1382. 

De twee eersten zullen de anderen schadeloos houden. De brief 

overhandigen aan Willelmus Coptiten. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur 

Willelmo Coptiten. 

 

BP 1176 f 269r 09 di 29-07-1382. 

Johannes van der Heijden en Ghibo Keijot beloofden aan Yngrammus 

Pangelaert 106½ Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis te 

betalen. 

 

Johannes van der Heijden et Ghibo Keijot promiserunt Yngrammo 

Pangelaert C et VIJ Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis 

Domini persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 10 di 29-07-1382. 

Johannes Rover zvw Johannes van Vladeracken droeg over aan zijn 

moeder Elisabeth van Vladeracken wv Petrus Hellinc de helft in een 

huis en erf, eertijds van wijlen Danekinus gnd Quaide?, in Den Bosch, 

achter het klooster van de Minderbroeders, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Johannes verworven had van zijn broer Roverus klerk 

gnd van Vlederacken, en welke helft aan voornoemde !Arnoldus gekomen 

was na erfdeling tussen hem en zijn mede-erfgenamen. 

 

(dg: Arnoldus) #Johannes# Rover filius quondam Johannis de 

Vladeracken medietatem ad se spectantem in domo et area que fuerat 

quondam Danekini dicti Quaide? sita in Buscho retro claustrum 

fratrum minorum quam domum et aream dictus quondam Johannes erga 

Roverum clericum dictum de Vlederacken (dg: . ..) suum fratrem 

acquisiverat prout in litteris et que #medietas# dicto Arnoldo! 

mediante divisione hereditaria inter ipsum et eius in hoc 

coheredes habita cessit in partem ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Johanni de Vladeracken filio quondam Petri 

Hellinc ad opus) Elisabeth de Vladeracken #relicte Petri Hellinc# 

sue matri (dg: dicti Johannis de Vladeracken) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Os et Zibertus datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 269r 11 di 29-07-1382. 

Bessella wv Theodericus van Megen, haar zoon Theodericus en Johannes 

Bessellen beloofden aan Johannes van Merlaer 35 Hollandse dobbel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

(dg: Theodericus de Megen) Bessella relicta quondam Theoderici de 

Megen Theodericus eius filius Johannes Bessellen promiserunt 

Johanni de Merlaer XXXV Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 269r 12 di 29-07-1382. 

Johannes Heijnen soen van Zonne en zijn zoon Theodericus beloofden 

aan Philippus Geleijns 28 oude schilden en 18 plakken met Maria-

Geboorte aanstaande (ma 08-09-1382) te betalen. 

 

Johannes Heijnen soen de Zonne et Theodericus eius filius 

promiserunt Philippo Geleijns XXVIII aude scilde et XVIII placken 

ad nativitatis Marie proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 269r 13 di 29-07-1382. 

Ywanus Stierken beloofde aan Katherina dvw Hessello van Zweensberch 

een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Ywanus Stierken promisit super habita et habenda se daturum 

Katherine filie quondam Hessellonis de Zweensberch vitalem 

pensionem IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet 

ad eius vitam et non ultra purificatione et pro primo ultra annum 

et in Busco tradere ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut 

dicebat et cum mortua fuerit quitus erit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 14 wo 30-07-1382. 

Egidius Cuper en Ghibo van Maren beloofden aan Johannes Keijser 30½ 

Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Egidius Cuper et Ghibo de Maren promiserunt Johanni Keijser XXXJ 

Hollant dobbel vel pro quolibet XLII Hollant placken ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aggere et Hees 

datum (dg: 3a) quarta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 269r 15 wo 30-07-1382. 

Voornoemde twee beloofden aan Henricus Jeger 45 Hollandse dobbel, 42 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt Henrico Jeger XLV Hollant dobbel vel pro 

quolibet XLII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 16 wo 30-07-1382. 

Arnoldus Veer beloofde aan Johannes van den Venne alias gnd Venneken 

54 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 

 

(dg: Ard) Arnoldus Veer promisit Johanni van den Vene! alias dicto 

Venneken LIIII Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Os et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269r 17 do 31-07-1382. 

Herbertus zv Rodolphus Huls maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ghibo van Maren. 

 

Herbertus filius Rodolphi Huls vendiciones et alienaciones factas 

per Ghibonem de Maren calumpniavit. Testes Os et Dicbier datum 

quinta post Jacobi. 

 

1176 mf7 E 05 f.269v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 31-07-1382. 

 in crastino Petri ad vincula: zaterdag 02-08-1382. 

 Quinta post Sixti: donderdag 07-08-1382. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 04-08-1382. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 05-08-1382. 

 

BP 1176 f 269v 01 do 31-07-1382. 

Goessuinus van Tula droeg over aan Goessuinus van Aa 660 oude 

schilden, geld van de keizer, aan voornoemde Goessuinus, tbv hem, 

zijn broer hr Johannes van Tula kanunnik in Utrecht en hr Willelmus 

van Aa ridder, beloofd door hr Ricoldus Koc ridder, Wolterus van 

Erpe, zijn broer Johannes Leonii van Erpe, Gheerlacus van Erpe, 
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Gerardus van Berkel en Willelmus van Doerne. 

 

Goessuinus de Tula sex centos et sexaginta aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos monete imperatoris boni 

auri et iusti ponderis promissos dicto Goessuino ad opus sui et ad 

opus domini Johannis de Tula canonici in Traiecto Inferiori sui 

fratris et domini Willelmi de Aa militis seu ad opus alterius 

eorundem a domino Ricoldo Koc milite Woltero de Erpe Johanne 

Leonii de Erpe eius fratre Gheerlaco de Erpe Gerardo de Berkel et 

Willelmo de Doerne prout in litteris legitime supportavit 

Goessuino de Aa cum litteris et jure. Testes Dicbier et Wiel datum 

quinta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 269v 02 za 02-08-1382. 

Johannes van den Camp zv Engbertus en Goessuinus Cnode zvw Femija 

Posteels beloofden aan Philippus Jozollo 20 Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 29+30+31+11=101 dgn) te betalen 

op straffe van 2. 

 

Johannes van den Camp filius Engberti (dg: etc) et Goessuinus 

Cnode filius quondam Femije Posteels promiserunt Philippo Jozollo 

XX scuta Francie ad Martini proxime pena II. Testes Dicbier et 

Wiel datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 269v 03 za 02-08-1382. 

Johannes zvw Gheerlacus Cnode, zijn broer Henricus en Ricoldus 

Borchgreve beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 52 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 29+30+31+11=101 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci Cnode Henricus eius frater et 

Ricoldus Borchgreve promiserunt dicto Philippo LII aude scilde 

Francie Martini proxime persolvenda pena V. Testes Zibertus et 

Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 04 za 02-08-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 05 do 07-08-1382. 

Johannes Crillaert, Hermannus Oeden soen en Johannes van Eijke de 

oudere beloofden aan Philippus Jozollo 34 oude Franse schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 24+30+31+11=96 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Crillaert Hermannus Oeden soen et Johannes de Eijke 

senior promiserunt Philippo Jozollo XXXIIII aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvenda pena II. Testes Zibertus et Wiel datum 

quinta post Sixti. 

 

BP 1176 f 269v 06 do 07-08-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 07 za 02-08-1382. 

Ghibo van Maren beloofde aan Theodericus Bathen soen 19 Hollandse 
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dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Ghibo de Maren promisit Theoderico Bathen soen XIX Hollant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Zibertus et Wiel datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 269v 08 za 02-08-1382. 

Henricus van Loen korenkoper beloofde aan Henricus zv Matheus, tbv 

Gerardus van Berse, 10 oude schilden of de waarde, zodra voornoemde 

Henricus tot zodanige hoogte met zijn gebouw aan de Korenmarkt 

gebouwd zal hebben, dat het water van zijn gebouw in de goot van 

Gerardus van Berze en voornoemde Henricus zal afvloeien naar de 

grond. 

 

Henricus de Loen emptor bladi promisit super omnia Henrico filio 

Mathei #ad opus Gerardi de Berse# X aude scilde vel valorem 

quamcito idem Henricus in tanta altitudine cum suo edificio 

consistente ad forum bladi (dg: quanta ab) edificaverit quod aqua 

descendens a suo edificio in guttario (dg: domus de) Gerardi de 

Berze (dg: stillanda per guttarium) et Henrici predicti 

stillaverit et per dictum guttarium ad ?terram descenderit et non 

prius solvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 09 za 02-08-1382. 

Nicholaus van Baerle beloofde aan Henricus zv Johannes van der 

Bruggen 31¾ Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382) te betalen. 

 

Nicholaus de Baerle promisit Henrico filio Johannis van der 

Bruggen XXXII Hollant dobbel minus una quarta unius Hollant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Os 

et Hees datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 10 za 02-08-1382. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan Johannes van Beke zv Philippus 25½ 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis te betalen. 

 

(dg: H) Dictus Nicholaus promisit Johanni de Beke filio Philippi 

XXVJ Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 11 za 02-08-1382. 

Hermannus zv Henricus Venbossche beloofde aan Henricus Mutsaert 24½ 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) 

te betalen. 

 

Hermannus filius Henrici Venbossche promisit Henrico Mutsaert 

XXIIII et dimidium Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 12 za 02-08-1382. 

Gerardus van der Zidewijnden, Willelmus van Broechoeven, Theodericus 

van der Wagen en Nicholaus van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo 

Slabbaert 40 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 

11-11-1382; 29+30+31+11=101 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Gerardus van der Zidewijnden Willelmus de Broechoeven et 

Theodericus van der Wagen et Nicholaus de Kessel promiserunt 

Philippo #Jozollo# Slabbaert XL aude scilde Francie ad Martini 

proxime persolvenda pena IIII. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 269v 13 za 02-08-1382. 

Willelmus beloofde Nicholaus schadeloos te houden. 

 

+. 

Willelmus promisit Nicholaum indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 269v 14 za 02-08-1382. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoeven beloofde aan Nicholaus van 

Kessel een n-erfcijns van 50 oude schilden met Kerstmis te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoeven promisit super 

habita et habenda se daturum Nicholao de Kessel hereditarium 

censum L aude scilde hereditarie Domini ex omnibus bonis habitis 

et habendis. Testes datum ut supra. Detur dicto Willelmo. 

 

BP 1176 f 269v 15 za 02-08-1382. 

Johannes Mersman van Hedel en Heijmericus zv Theodericus gnd 

Heijmerics soen beloofden aan Johannes Sluijter 40 Hollandse dobbel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

(dg: Heijmericus) Johannes Mersman de Hedel et Heijmericus filius 

Theoderici dicti Heijmerics soen promiserunt Johanni Sluijter XL 

Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 16 za 02-08-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 17 za 02-08-1382. 

Arnoldus Stamelart van Spanct en Leonius van Erpe beloofden aan 

Johannes van de Dijk 68 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Arnoldus Sta de Spanct et Leonius de Erpe promiserunt Johanni de 

Aggere (dg: LXVII) #LXVIII# aude scilt vel valorem ad Remigii 

proxime persolvenda. Testes Os et Zibertus datum supra. 

 

BP 1176 f 269v 18 za 02-08-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 19 ma 04-08-1382. 

Arnoldus Boeden zvw Willelmus Boeden van Herlaer beloofde aan 

Theodericus van Zeelst 7 gulden na maning te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde hij al zijn gerede goederen en beesten tot 

onderpand. 

 

Arnoldus Boeden filius quondam Willelmi Boeden de Herlaer promisit 

Theoderico de Zeelst (dg: ad opus Kath) VII gulden ad monitionem 

persolvendos et ad maiorem securitatem omnia bona sua parata et 

mobilia et suas bestias pro solucione dicte pecunie ad pignus 

imposuit. Testes Os et Wiel datum secunda post Petri ad vincula. 
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BP 1176 f 269v 20 ma 04-08-1382. 

Johannes van Bruheze, Johannes van Erpe, Ghisbertus Lisscap de 

jongere en Johannes van Audehuesden beloofden aan Philippus Jozollo 

240 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 

27+30+31+11=99 dgn) te betalen op straffe van 10. 

 

Johannes de Bruheze Johannes de Erpe Ghisbertus Lisscap junior et 

Johannes de Audehuesden promiserunt Philippo Jozollo IIc et XL 

scuta Francie ad Martini proxime pena X. Testes Dicbier et Wiel 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 21 ma 04-08-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 22 di 05-08-1382. 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel en Wolterus van Erpe 

beloofden aan Philippus Jozollo 60 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 26+30+31+11=98 dgn) te betalen, 

op straffe van 4. 

 

(dg: .) Gerardus (dg: Posteel filius quond) de Eijke filius 

quondam Henrici Posteel (dg: .) et Wolterus de Erpe promiserunt 

Philippo Jozollo LX aude scilde Francie ad Martini proxime pena 

IIII. Testes Sta et Wiel datum 3a post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 269v 23 di 05-08-1382. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch, Theodericus 

Rover zv hr Johannes en Johannes van Dijnther beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 240 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 26+30+31+11=98 dgn) te betalen, 

op straffe van 10. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

Theodericus Rover filius domini Johannis et Johannes de Dijnther 

promiserunt dicto Philippo C et (dg: L) XL aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvenda pena X. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 269v 24 di 05-08-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 06 f.270. 

 Quinta post Sixti: donderdag 07-08-1382. 

 Sexta post Sixti: vrijdag 08-08-1382. 

 in vigilia Laurencii: zaterdag 09-08-1382. 

 in crastino Laurencii: maandag 11-08-1382. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 13-08-1382. 

 

BP 1176 f 270r 01 do 07-08-1382. 

Ghibo van der Reijndonc beloofde aan Hadewigis Scenckels 34 Hollandse 

dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Ghibo van der Reijndonc promisit Hadewigi Scenckels XXXIIII 

Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Zibertus et Wiel datum quinta post Sixti. 
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BP 1176 f 270r 02 do 07-08-1382. 

Willelmus zvw Rodolphus Delf beloofde aan voornoemde Hadewigis 34 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi Delf promisit dicte Hadewigi 

XXXIIII Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 03 do 07-08-1382. 

Rutgherus van der Hollen droeg over aan Johannes Otten soen, tbv 

Beatrix dvw Henricus van der Rullen en Jutta ndv voornoemde Beatrix 

verwekt door voornoemde Rutgerus, de helft in een stuk land en een 

stuk beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Sporkt, 

tussen Johannes Gilijs soen enerzijds en erfgoed gnd Banenrot 

anderzijds, met gebouwen, welke helft voornoemde Rutgherus in pacht 

gekregen had van Elisabeth dvw Everardus gnd Rijc Everaers van der 

Sporct, belast met de pacht in de brief vermeld. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rutgerus. 

 

Rutgherus van der Hollen medietatem ad se spectantem in pecia 

terre et in pecia prati sitis (dg: in parochia) infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Sporct inter hereditatem Johannis 

Gilijs soen ex uno et inter hereditatem dictam Banenrot ex alio 

atque in edificiis in dictis peciis terre consistentibus quam 

medietatem dictus Rutgherus erga Elisabeth filiam quondam Everardi 

dicti Rijc Everaers van der Sporct ad pactum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Otten soen ad opus 

Beatricis filie quondam Henrici van der Rullen et ad opus Jutte 

filie naturalis dicte Beatricis ab ipsa Beatrice et dicto Rutgero 

pariter genite cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris comprehensa tali condicione quod dicta Beatrix dictam 

medietatem ad eius vitam obtinebit scilicet post eius vitam ad 

dictam Juttam et ad neminem alium revertetur. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Rutgero. 

 

BP 1176 f 270r 04 do 07-08-1382. 

Tielmannus van Nederijnen beloofde aan Theodericus Scalpaert 75 

Hollandse dobbel met Kerstmis (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Tielmannus de Nederijnen promisit Theoderico Scalpaert LXXV 

Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 05 do 07-08-1382. 

Robbertus van Neijnsel en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus 

Jozollo 20 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 

24+30+31+11=96 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Robbertus de Neijnsel et Willelmus Coptiten promiserunt Philippo 

Jozollo XX aude scilde ad Martini proxime pena II. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 270r 06 do 07-08-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 07 do 07-08-1382. 

Hermannus zv Egidius van Gravia en Johannes Wrede beloofden aan de 
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secretaris, tbv Philippus Jozollo, 50 oude schilden met Sint-

Lambertus aanstaande (wo 17-09-1382; 24+17=41 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Hermannus filius Egidii de Gravia et Johannes Wrede promiserunt 

#mihi ad opus# Philippo Jozollo L aude scilde ad Lamberti proxime 

pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 08 vr 08-08-1382. 

Petrus Reuwe en zijn zoon Petrus beloofden aan Theodericus van 

Keppel, tbv Wolterus van Erpe, 18 oude schilden, een helft te betalen 

met Lichtmis (ma 02-02-1383) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (10-05-1383). 

 

Petrus Reuwe et Petrus eius filius (dg: ..) promiserunt Theoderico 

de Keppel ad opus Wolteri de Erpe XVIII aude scilde mediatim 

purificatione et mediatim penthecostes proxime persolvenda. Testes 

Zibertus et Wiel datum sexta post Sixti. 

 

BP 1176 f 270r 09 vr 08-08-1382. 

Conrardus Arts soen, Adam Luwe en Johannes van Doerne beloofden aan 

Philippus Jozollo 38 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 

11-11-1382; 23+30+31+11=95 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Conrardus Arts soen Adam Luwe et Johannes de Doerne promiserunt 

Philippo Jozollo XXXVIII scuta Francie Martini proxime pena IIII. 

Testes Sta et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 10 vr 08-08-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 11 vr 08-08-1382. 

Arnoldus Vere beloofde aan Gerardus zv Conradus Writer, tbv Wolterus 

van Erpe, 29 oude schilden, een helft te betalen met Lichtmis (ma 02-

02-1383) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-

1383). 

 

Arnoldus Vere promisit Gerardo filio Conradi Writer ad opus 

Wolteri de Erpe XXIX aude scilde vel valorem (dg: ad) mediatim 

purificatione et mediatim penthecostes proxime persolvenda. 

Testes. 

 

BP 1176 f 270r 12 vr 08-08-1382. 

Johannes Mersman van Hedel en Johannes zv Willelmus van Oijen 

beloofden aan Johannes Sluijter 29 Hollandse dobbel met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel et Johannes filius Willelmi de Oijen 

promiserunt Johanni Sluijter XXIX Hollant dobbel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Wiel datum 

sexta post Sixti. 

 

BP 1176 f 270r 13 vr 08-08-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 270r 14 za 09-08-1382. 

Theodericus Zuetmollic droeg over aan zijn zoon Gerardus Loij zijn 

vruchtgebruik in een b-erfcijns van 5 pond geld, gaande uit goederen 

gnd Blekkers, in Erp. 

 

Theodericus Zuetmollic usufructum quem habuit in hereditario censu 

quinque librarum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie ex bonis dictis Bleckers sitis in parochia de Erpe et 

in eius attinentiis ut dicebat legitime supportavit Gerardo Loij 

suo filio promittens ratam servare. Testes Zibertus et Wiel datum 

(dg: sabbato post Sixti) in vigilia Laurencii. 

 

BP 1176 f 270r 15 za 09-08-1382. 

Godefridus zvw Rutgherus Erken soen beloofde aan Heilwigis Spiker 

geen aanspraak te maken op een b-erfcijns115 van 13 pond geld, gaande 

uit een erfgoed dat was van wijlen Rodolphus van Zulikem, in de 

Hinthamerstraat, welke cijns voornoemde Heilwigis verworven had van 

Henricus van Zulikem. Hij zou die aanspraken kunnen maken wegens 

beloften, aan hem gedaan door voornoemde Henricus. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Erken soen promisit super omnia 

#Heilwigi Spiker# quod ipse hereditarium censum XIII librarum 

monete (dg: quem) solvendum hereditarie ex hereditate que fuerat 

quondam Rodolphi de Zulikem #sita in vico Hijntamensi# quem censum 

XIII librarum dicta Heilwigis erga Henricum de Zulikem 

acquisiverat ut dicebat occacione cuiuscumque promissionis dicto 

Godefrido (dg: a dicto Henrico) aut alicui persone ad opus dicti 

(dg: H) Godefridi a dicto Henrico promisse aut facte nunquam 

impetet vexabit nec ullo modo molestabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270r 16 za 09-08-1382. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode beloofde aan de secretaris 

61½ Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. De brief overhandigen aan Theodericus van der Wagen. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis de Rode promisit michi 

LXIJ Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime. 

Testes Aggere et Wiel datum ut supra. Detur Theoderico van der 

Wagen. 

 

BP 1176 f 270r 17 ma 11-08-1382. 

Johannes van den Berge van Dommellen droeg over aan Johannes van 

Andel snijder 21¼ oude schilden geld van de koning van Frankrijk of 

van de graaf van Vlaanderen of ander paijment van dezelfde waarde, 

aan hem beloofd door Giselbertus gnd Danels soen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen XXI aude scilde et quartam 

partem unius aude scilde monete regis Francie vel comitis Flandrie 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissas sibi a Giselberto 

dicto Danels soen prout in litteris legitime supportavit Johanni 

de Andel sartori cum litteris et jure. Testes Dicbier (dg: Wiel) 

et Zibertus datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 270r 18 ma 11-08-1382. 

Johannes gnd van den Berge droeg over aan Johannes van Andel snijder 

132 oude schilden geld van de koning van Frankrijk of van de graaf 

van Vlaanderen of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem 

                         
115 Zie ← BP 1176 f 213v 22 zo 28-07-1381, vermelding van de cijns. 
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beloofd116 door hr Ricoldus Koc ridder, Arnoldus Stamelart van de 

Kelder en Gerardus van Berkel. 

 

Johannes dictus van den Berge C et XXXII aude scilde monete regis 

Francie vel comitis Flandrie seu aliud pagamentum eiusdem valoris 

promissa sibi a domino Ricoldo Koc milite Arnoldo Stamelart de 

Penu et Gerardo de Berkel prout in litteris legitime supportavit 

Johanni de Andel sartori cum litteris et jure. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 270r 19 wo 13-08-1382. 

Johannes Wuerman en Anthonius van Doorn beloofden aan Philippus 

Jozollo 20 Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-

1382; 18+30+31+11=90 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Gerardus Loze) Johannes Wuerman et Anthonius de Spina 

promiserunt Philippo Jozollo XX Brabant dobbel Martini proxine 

pena II. Testes Os et Wiel datum quarta post Laurencii. 

 

BP 1176 f 270r 20 wo 13-08-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 07 f.270v. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 13-08-1382. 

 in crastino assumptionis: zaterdag 16-08-1382. 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 19-08-1382. 

 in vigilia Bartholomei: zaterdag 23-08-1382.4 

 Secunda post assumptionem: maandag 18-08-1382. 

 

BP 1176 f 270v 01 wo 13-08-1382. 

Anthonius van Doorn maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, die Johannes zvw Goessuinus van Os hem met 

Lichtmis moet betalen, gaande uit erfgoederen in Oss. 

 

Anthonius de Spina hereditarium censum XXX solidorum monete quem 

Johannes filius quondam Goessuini de Os sibi solvere tenetur 

hereditarie purificatione ex hereditatibus sitis in Os ut dicebat 

monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 270v 02 wo 13-08-1382. 

Johannes van Amstel zvw Theodericus Priem verkocht aan Henricus van 

Eel, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis, een lijfrente van 2 oude 

schilden, een helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-

Martinus, gaande uit de helft in de goederen van wijlen jkvr 

Elizabeth van Waderle gelegen in Oisterwijk, ter plaatse Heukelom; de 

goederen waren al belast met cijnzen. De langstlevende krijgt geheel 

de rente. 

 

Johannes de Amstel filius quondam Theoderici Priem legitime 

vendidit Henrico de Eel (dg: -e) ad opus sui et ad opus Heijlwigis 

sui uxoris vitalem pensionem II aude scilde solvendam anno ad 

vitam dictorum Henrici et Heijlwigis seu alterius eorum diutius 

viventis et non ultra (dg: pasce) mediatim pasce et mediatim (dg: 

Domini) Martini et pro primo termino pasce proxime (dg: ex) #ex 

medietate ad dictum venditorem spectante in# bonis quondam 

                         
116 Zie ← BP 1176 f 235r 17 do 09-01-1382, belofte 132 oude schilden 

op 25-05-1382 te betalen. 
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domicelle (dg: Eli) Elizabeth de Waderle sitis in parochia de 

Oesterwijc ad locum Hoculem et ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus exinde solvendis prius de 

jure (dg: sol) et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes Dicbier et Wiel datum quarta post 

Laurencii. 

 

BP 1176 f 270v 03 za 16-08-1382. 

Robbertus Neijnsel beloofde aan Nicholaus uter Hasselt 21 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Robbertus Neijnsel promisit Nicholao uter Hasselt XXI Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Os et Aggere datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1176 f 270v 04 za 16-08-1382. 

Engbertus Preter en zijn vrouw Elizabeth dv Jacobus gnd Lambrechts 

soen verkochten aan Theodericus zvw Johannes Bathen soen de helft van 

een huis117 en erf in Den Bosch, in de straat gnd Triniteit, tussen 

erfgoed van Cristina van Haren enerzijds en erfgoed van Arnoldus Last 

anderzijds, te weten de helft naast erfgoed van voornoemde Arnoldus 

Last, aan voornoemde Elizabeth verkocht door Gertrudis van Puppel. 

 

Engbertus Preter maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

(dg: m) Elizabeth sue uxoris filie Jacobi dicti Lambrechts soen et 

ipsa cum eodem medietatem domus et aree site in Busco in vico 

dicto Triniteijt inter hereditatem Cristine de Haren ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Last ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta hereditatem Arnoldi Last predicti 

venditam dicte Elizabeth a Gertrude de Puppel prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Theoderico filio quondam Johannis Bathen 

soen cum litteris et aliis et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Os et Zibertus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 270v 05 di 19-08-1382. 

Henricus zv Henricus Paeds beloofde aan Gertrudis dv Johannes gnd 

Goede 5½ oude schild met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Henricus filius Henrici Paeds promisit Gertrudi filie Johannis 

dicti Goede VJ auden scilt ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes Dicbier et Wiel datum 3a post assumptionem. 

 

BP 1176 f 270v 06 za 23-08-1382. 

Petrus zvw Wolterus gnd Gheenkens soen beloofde aan de secretaris, 

tbv zijn natuurlijke zoon Willelmus verwekt bij Katherina (dg: dv 

Tielmannus van Engelen) gnd Tielen dochter, 8 pond groten geld na 

maning te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Petrus 

tot onderpand 2 morgen land in Empel, ter plaatse gnd die 

Korenbeemden, tussen wijlen Willelmus Francke enerzijds en Lambertus 

gnd Raet anderzijds. Zou voornoemde Willelmus sterven zonder wettig 

nageslacht, dan gaat dit geld naar Johannes nzv voornoemde Petrus, 

verwekt bij Yda dv Wernerus van Bucstel. Zouden beiden overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat het geld naar de ware erfg van 

                         
117 Zie → BP 1180 p 461r 04 za 15-07-1396, verkoop van het hele huis. 
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voornoemde Petrus. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Petrus filius quondam Wolteri dicti Gheenkens soen promisit #non 

super omnia# mihi ad opus Willelmi sui filii naturalis ab ipso et 

Katherina (dg: filia Tielmanni de Engelen pariter) dicta Tielen 

dochter pariter geniti octo libras grossorum #monete# ad eius 

monitionem persolvendas et ad maiorem securitatem dictus (dg: 

Tielmannus) #Petrus# duo iugera terre sita in parochia de Empel in 

loco dicto die Corebeemde inter hereditatem quondam Willelmi 

Francke ex uno et hereditatem Lamberti dicti Raet ex alio ut 

dicebat ad pignus imposuit (dg: testes) tali condicione si 

contingat dictum Willelmum suum filium mori absque prole legitima 

extunc dicta pecunia ad Johannem filium naturalem dicti Petri ab 

ipso Petro et Yda filia Werneri de Bucstel genitum et ad neminem 

alium revertetur et si ambo decedent absque prole legitima extunc 

ad veros heredes dicti Petri revertetur. Testes Sta et Wiel datum 

in vigilia Bartholomei. Detur dicto Petro. 

 

BP 1176 f 270v 07 za 23-08-1382. 

Voornoemde Petrus zvw Wolterus gnd Gheenkens soen beloofde aan de 

secretaris, tbv zijn natuurlijke zoon Johannes, verwekt bij Yda dv 

Wernerus van Bucstel, 12 pond groten geld na maning te betalen. Zou 

voornoemde Johannes sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat het 

geld naar zijn natuurlijke broer Willelmus. Zouden beide overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat het geld naar de naaste erfg van 

voornoemde Petrus. Beide brieven overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Dictus Petrus promisit #super omnia# mihi ad opus Johannis sui 

filii naturalis ab ipso et Yda filia Werneri de Bucstel geniti 

duodecim libras grossorum monete ad monitionem persolvendas (dg: 

et ad maiorem securitatem etc dictus Petrus domum aream) tali 

condicione quod si contingat dictum Johannem absque prole legitima 

mori extunc dicta pecunia ad Willelmum fratrem naturalem 

revertetur et si contingat ipsos ambos absque prole legitima mori 

extunc dicta pecunia ad proximores heredes dicti Petri revertetur. 

Testes datum ut supra. Dentur ambe littere dicto Petro. 

 

BP 1176 f 270v 08 ma 18-08-1382. 

Walterus Meij en Johannes Noeden beloofden aan Zibertus van Hoculem 5 

oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te 

betalen. 

 

Walterus Meij (dg: J) Johannes Noeden promiserunt Ziberto de 

Hoculem V aude scilde ad Martini proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Wiel datum (dg: tercia) #secunda# post assumptionem. 

 

BP 1176 f 270v 09 di 19-08-1382. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 885, 19-08-1382. 

Katherina dvw Hessello de Zweensberch zvw Henricus van Zweensberch en 

Johannes nzv Waugerus van Zweensberch verkochten aan Arnoldus van der 

Hazeldonc (1) de helft in huizen, tuin en venneke van voornoemde 

wijlen Hessello, in Vught Sint-Petrus, tussen Nicolaus gnd Coelken 

Cnoden soen enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, (2) de helft van 

een stuk land gnd Serijsbrake, in Vught Sint-Petrus, naast de gemeint 

gnd die Vliedert, (3) de helft in een stuk land gnd dat Wissenvenne, 

in Vught Sint-Petrus, naast een gemene weg, (4) de helft in een stuk 

land in Vught Sint-Petrus, achter de schuur van Johannes Coninc 

enerzijds en naast erfgoed behorend aan het Geefhuis anderzijds, (5) 

de helft van een stuk beemd gnd Viergeswat, ter plaatse gnd die 

Riedemaat, tussen voornoemde Arnoldus van der Haseldonc enerzijds en 

Johannes Coninc anderzijds, deze helften belast met de helft van 5 
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schelling geld hertogencijns, de helft van een b-erfcijns van 30 

schelling oude pecunia, en de helft van een b-erfpacht van 1 mud 

rogge. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Zweensberch filii quondam 

Henrici de Zweensberch cum tutore et Johannes (dg: de Zweens) 

filii naturalis Waugeri de Zweensberch medietatem ad se spectantem 

(dg: ut di) #in domibus# et orto #et hereditate dicta Venneke# cum 

suis attinentiis dicti quondam Hessellonis sitis in parochia de 

Vucht sancti (dg: La) Petri inter hereditatem Nicolai dicti 

Coelken Cnoden soen ex uno et hereditatem Johannis Coninc ex alio 

atque medietatem pecie terre dicte des (dg: Scerijsb) Scerijsbrake 

site in dicta parochia (dg: inter hereditatem) contigue iuxta 

communitatem dictam die Vliedert atque medietatem ad se spectantem 

in pecia terre dicta dat Wissenvenne sita in dicta parochia 

#contigue# iuxta communem viam (dg: ex uno et inter fossatum) 

ibidem item medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

dicta parochia retro horreum Johannis (dg: Cor) Coninc ex uno et 

inter hereditatem mense sancti spiritus ex alio item (dg: peciam 

prati ?in) medietatem pecie prati dicte Viergheswat site in (dg: 

loco parochia) loco dicto die Riedemaet inter hereditatem Arnoldi 

van der Haseldonc ex uno et inter hereditatem Johannis Coninc ex 

alio (dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt atque ..) ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo van der Hazeldonc 

promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam 

et (dg: aliam) obligationem deponere exceptis (dg: quinque solidis 

di monete et .) medietate quinque solidorum monete hereditarii 

census #domino duci et medietate# (dg: .) hereditarii census XXXta 

solidorum antique pecunie et medietate hereditarie paccionis unius 

modii siliginis ex dictis medietatibus de jure solvendis. Testes 

Dicbier et Wijel datum tercia post assumptionem. 

 

BP 1176 f 270v 10 di 19-08-1382. 

Johannes gnd Pape zv Arnoldus van der Hazeldonc verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes dictus Pape filius Arnoldi van der Hazeldonc prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 270v 11 di 19-08-1382. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Katherina een lijfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Arnoldus (dg: super) promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum dicte Katherine vitalem pensionem duorum 

modiorum mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Katherine 

et non ultra purificatione (dg: et in Busco tradere) et pro primo 

termino ultra annum (dg: ex) in Busco tradendam ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 270v 12 di 19-08-1382. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Johannes nzv Wautgherus 

van Sweensberch 17 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-

11-1382) en 30 oude schilden met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-

1383). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit dicto Johanni filio naturali 

Wautgheri de Sweensberch XVII aude scilde Martini proxime et 

triginta aude scilde a nativitatis Domini proxime ultra annum 



Bosch’ Protocol jaar 1382 01. 

 

306 

persolvenda. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 270v 13 di 19-08-1382. 

Hr Willelmus van Hoerne heer van Duffel en Herlaer machtigde Egidius 

zv Henricus molenaar van Herlaer te manen etc. 

 

Dominus Willelmus de (dg: Aa) Hoerne dominus de Duffel et de 

Herlaer dedit potestatem monendi etc Egidio filio Henrici multoris 

de Herlaer usque ad revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 08 f.271. 

 in octavis assumptionis: vrijdag 22-08-1382. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 21-08-1382. 

 anno LXXXII mensis augusti in octavis assumptionis: 

   vrijdag 22-08-1382. 

 in vigilia Bartholomei: zaterdag 23-08-1382. 

 

BP 1176 f 271r 01 di 19-08-1382. 

Willelmus gnd Wijnman droeg over aan Godefridus zv Rutgerus Erken 

soen en Johannes Lisscap zvw Thomas Valant (1) een huis en tuin in 

Eindhoven, bij Heilwigis gnd Buedelmans, (2) een erfgoed gnd het 

Goer, in Gestel onder Blaarthem Sint-Lambertus, bij erfgoed gnd Rolof 

Kuenren Goer, richting Eindhoven, aan hem overgedragen door Willelmus 

zv Nicholaus Wijnmans. 

 

Willelmus dictus Wijnman domum et ortum cum suis attinentiis sitos 

(dg: prop) in Eijndoven prope hereditatem Heilwigis dicte (dg: 

Beu) Buedelmans atque hereditatem dictam tGoer sitam in Gestel 

infra parochiam sancti Lamberti de Blaerthem prope hereditatem 

(dg: Rodolphi Korren) #dictam Rolof Kuenren# Goer (dg: p) versus 

Eijndhoven supporttatos sibi a Willelmo (dg: dicto Nicloeas) 

#filio Nicholai# Wijnmans (verbeterd uit: Wijcmans) soen ut 

dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio Rutgeri Erken soen 

et Johanni Lisscap filio quondam Thome Valant cum omnibus litteris 

quas inde habuit ut dicebat promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Dicbier ut 

supra. 

 

BP 1176 f 271r 02 di 19-08-1382. 

Wolterus Boc zvw Everardus van Oerscot en Wolterus Coelborner 

beloofden aan Philippus Jozollo 18 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 12+30+31+11=84 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Wolterus (dg: Bo) Boc filius quondam Everardi de Oerscot et 

Wolterus Coelborner promiserunt Philippo Jozollo XVIII aude scilde 

Francie ad Martini proxime pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 271r 03 di 19-08-1382. 

Heijlwigis gnd Priems wv Goeswinus van den Zande droeg over aan haar 

zoon Rodolphus van den Zande haar vruchtgebruik in (1) een huis en 

erf in Boxtel, tussen Willelmus van Houlenscoet enerzijds en 

Katherina Mertens anderzijds, (2) een tuin in Boxtel, tussen Henricus 

smid enerzijds en Wijnkinus baardscheerder anderzijds. 

 

Heijlwigis dicta Priems relicta quondam Goeswini (dg: d) van den 

Zande cum tutore suum usufructum sibi competentem in domo (dg: et 

orto) #et area# sita in Bucstel inter hereditatem Willelmi de 

Houlenscoet ex uno et inter hereditatem Katherine Mertens ex alio 

atque in orto quodam sito in parochia de Bucstel inter hereditatem 

Henrici fabri ex uno et inter hereditatem Wijnkini barbitonsoris 
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ex alio ut dicebat supportavit Rodolpho van den Zande suo filio 

promittens cum ratam servare. Testes Sta et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 271r 04 vr 22-08-1382. 

Voornoemde Rodolphus verhuurde aan zijn voornoemde moeder Heijlwigis 

voornoemd huis, erf en tuin, voor de duur van haar leven, per jaar 

voor 10 schelling. De huurprijs is voldaan. 

 

Dictus Rodolphus dictos domum aream et ortum locavit dicte 

Heijlwigi sue matri ab eadem Heijlwige ad eius vitam possidendos 

anno quolibet pro X solidis promittens ratam servare et dictus 

Rodolphus recognovit de totali pecunia dicte locacionis fore 

satisfactum. Testes (dg: da) Sta et Os datum in octavis 

assumptionis. 

 

BP 1176 f 271r 05 do 21-08-1382. 

Stephanus van Wetten beloofde aan Johannes van den Eijnde zvw 

Theodericus van Andel 14½ lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Stephanus de Wetten promisit Johanni van den Eijnde filio quondam 

Theoderici de Andel (dg: XL) XIIII et dimidium lichten scilde 

videlicet XII placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Dicbier et Wiel datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1176 f 271r 06 vr 22-08-1382. 

Albertus gnd Loze zvw Henricus Wellens soen verkocht aan Petrus Eirde 

een erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit een huis, tuin, aangelegen erfgoederen en akker gnd 

Scharpenakker, in Schijndel, tussen Bela van Eirde enerzijds en 

Johannes Laet anderzijds, reeds belast met 3 obool. Zodra de pacht op 

andere erfgoederen is aangewezen, die naar het oordeel van schepenen 

of getuigen van voldoende waarde zijn, zullen deze goederen ontlast 

zijn. 

 

Albertus dictus Loze filius quondam Henrici Wellens soen 

hereditarie vendidit Petro Eirde hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

in nativitatis Domini ex domo orto et hereditatibus ipsis 

adiacentibus et agro dicto Scarpenacker sito in parochia de 

Scijnle inter hereditatem (dg: . li) Bele de Eirde ex uno et 

hereditatem Johannis Laet ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis tribus obulis prius 

solvendis et sufficientem facere et cum ad alias hereditates 

dictam paccionem assignaverit ad hoc sufficientes quam 

sufficientam idem venditor per scabinos vel per testes fidedignos 

probaverit extunc dicte hereditates a dicta paccione quite erint. 

Testes Sta et Os datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1176 f 271r 07 vr 22-08-1382. 

Arnoldus van Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle ev Gertrudis dvw 

Reijnerus gnd Willems bakker droeg over aan Petrus van Eirde een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit een hoeve gnd Lievenberg, behorend aan Johannes Proefst 

van Bucstel, gelegen in Boxtel, achter de plaats gnd Lennensheuvel, 

en uit andere erfgoederen van voornoemde Johannes Proeft van Bucstel, 

aldaar gelegen, welke pacht aan Elisabeth wv voornoemde Reijnerus was 

verkocht door voornoemde Johannes Proefst, en welke pacht voornoemde 

Elisabeth samen met andere goederen geschonken had aan voornoemde 

Arnoldus en Gertrudis. Zodra de pacht op andere erfgoederen is 
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aangewezen, die naar het oordeel van schepenen of getuigen van 

voldoende waarde zijn, zullen deze goederen ontlast zijn. 

 

Arnoldus de Scijnle filius naturalis quondam domini Leonii de 

Scijnle maritus et tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue 

uxoris filie quondam Reijneri dicti Willems pistoris hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex quodam manso dicto 

communiter (dg: Lijeveng) Lijevenberg ad Johannem Proefst de 

Bucstel spectante sito in parochia de Bucstel retro locum dictum 

Lennenshoevel atque ex quibusdam aliis(dg: bonis) hereditatibus 

ipsius Johannis Proeft de Bucstel sitis ibidem venditam Elisabeth 

relicte dicti quondam Reijneri (dg: erga dictum) #a dicto# Johanne 

(dg: -m) Proefst acquisiverat! prout in litteris et quam paccionem 

dicta Elisabeth prefato Arnoldo cum dicta Gertrude cum quibusdam 

aliis bonis nomine dotis supportaverat prout in litteris quas 

vidimus hereditarie supportavit Petro de Eirde cum primodictis 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte dicti (dg: quond) Arnoldi ac dicte Elisabeth 

et ex parte quorumcumque heredum dicti quondam Reijneri deponere 

tali condicione et erit condicior! pro totum ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 271r 08 vr 22-08-1382. 

Voornoemde Petrus van Eirde droeg voornoemde pachten over aan 

Arnoldus van Beke nzv etc, tbv de kerkfabriek van Schijndel en de 

vicarius van de kerk, elk voor een helft. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers, in aanwezigheid van Walterus van Oekel, Henricus zv 

Arnoldus van Beke, Arnoldus van Scijnle nzv hr Leonius en Albertus 

Loze zvw Henricus Hoesdens soen. 

 

A. 

Dictus Petrus supportavit dictas pacciones Arnoldo de Beke filio 

naturali etc ad opus (dg: Arnoldi de Be) fabrice ecclesie de 

Scijnle et ad opus perpetui vicarii eiusdem ecclesie qui fuerit 

pro fuerit !pro !tempore scilicet mediatim ad opus dicte ecclesie 

et mediatim ad opus dicti vicarii cum litteris et jure promittens 

fide prestita ut in forma (dg: per). Acta in camera scriptorum 

presentibus Waltero de Oekel (dg: Arnoldo filio) Henrico filio 

Arnoldi de Beke Arnoldo (dg: filio) de Scijnle filio naturali 

domini Leonii et !et Alberto Loze filio quondam Henrici Hoesdens 

soen datum anno LXXXII mensis augusti in octavis assumptionis hora 

none. 

 

BP 1176 f 271r 09 za 23-08-1382. 

Theodericus van den Putte, zijn broer Henricus en Gerardus Loij 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Assiniarius, 64 oude schilden 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382; 8+30+1=39 dgn) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Theodericus van den Putte Henricus eius frater et Gerardus Loij 

promiserunt mihi ad opus Thome Assiniarii LXIIII aude scilde ad 

Remigii proxime persolvenda pena IIII. Testes Dicbier et Wiel 

datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1176 f 271r 10 za 23-08-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 271r 11 za 23-08-1382. 

Johannes gnd Sceffeneer alias gnd van Druenen beloofde aan de 

secretaris, tbv Beatrix gnd Custers en Johannes, nzv van voornoemde 

Johannes en Beatrix, een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes dictus Sc[e]ffeneer alias dictus de Druenen promisit 

super omnia mihi ad opus Beatricis dicte Custers et ad opus 

Johannis filii naturalis a ipso Johanne et dicta Beatrice pariter 

geniti se daturum dictis Beatrici et Johanni vitalem pensionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam 

ipsorum amborum aut alterius eorum purificatone ex omnibus suis 

bonis ut dicebat et alter eorum diutius vivens integraliter 

obtinebit scilicet cum ambo. Testes (dg: ...) Dicbier #Wiel# datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 271r 12 za 23-08-1382. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Philippus Jozollo etc 24 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 8+30+1=39 dgn) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Bruheze promisit Philippo Jozollo etc XXIIII aude 

scilde ad Martini proxime pena I. Testes Sta et Wiel datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 271r 13 za 23-08-1382. 

Reijnerus zvw Arnoldus gnd Hessels soen van Mechelen beloofde aan 

Wellinus Scilder 5 mud rogge, Bossche maat, en 50 lichte schilden etc 

met Sint-Martinus over 2 jaar (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Reijnerus filius quondam Arnoldi dicti Hessels soen de Mechelen 

promisit Wellino Sc[il]der quinque modios siliginis mensure de 

Busco et quinquaginta licht scilde etc (dg: inf) a festo Martini 

proxime ultra duos annos persolvendos. Testes Zibertus et Wiel 

datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 09 f.271v. 

 in crastino Bartholomei: maandag 25-08-1382. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 26-08-1382. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1382. 

 in crastino Egidii: dinsdag 02-09-1382. 

 Quarta post Egidii: woensdag 03-09-1382. 

 

BP 1176 f 271v 01 ma 25-08-1382. 

Otto van den Eijke ev Metta ndvw Cristianus gnd Becker bv Gerardus 

Eelkini verkocht aan Elisabeth wv Everardus van der Water een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Ancelmus zv Arnoldus gnd Nolleken 

Quap beloofd118 had aan voornoemde Metta, een helft te betalen met 

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

behorend aan voornoemde Ancelmus, in een kamp van voornoemde wijlen 

Cristianus, 6 morgen groot, ter plaatse gnd Hoeven, naast wijlen 

Johannes Lisscap. 

 

Otto van den Eijke maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette 

sue uxoris filie naturalis quondam Cristiani dicti (dg: Bec) 

Becker fratris olim Gerardi Eelkini hereditarium censum IIIIor 

librarum monete quem Ancelmus filius Arnoldi dicti Nolleken Quap 

dicte Mette se daturum et soluturum promiserat hereditarie 

                         
118 Zie ← BP 1176 p 137v 15 vr 20-07-1380, belofte van deze cijns. 
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mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate ad dictum 

Ancelmum spectante in quodam campo (dg: s) dicti quondam 

[Cristiani] sex iugera terre continente sito in loco dicto Hoeven 

contigue iuxta hereditatem quondam Johannis Lisscap prout in 

litteris hereditarie vendidit (dg: Jacobo van [den] Wiel) 

#Elisabeth relicte Everardi van der Water# supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Aggere et Wiel datum (dg: f) in crastino 

Bartholomei. 

 

BP 1176 f 271v 02 ma 25-08-1382. 

Hermannus zv Johannes Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus filius Iohannis Plaetmaker prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 271v 03 ma 25-08-1382. 

Hr Gerardus van Mameren, Johannes Proest van Bucstel en Sijmon van 

Mijrabellum beloofden aan Nicholaus gnd Spijrinc Meus soen, tbv hem 

en Johannes Wrede van Herpen, 200 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Dominus Gerardus de Mameren Johannes Proest de Bucstel et Sijmon 

de Mijrabello promiserunt Nicholao dicto Spijrinc Meus soen ad 

opus sui et ad opus Johannis Wrede de Herpen seu ad opus alterius 

eorundem IIc aude scilde Francie vel Flandrie ad Martini proxime 

persolvenda. Testes Stamelart et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1176 f 271v 04 di 26-08-1382. 

Gerardus zvw Conrardus Writer verkocht aan Hubertus Steenwech een 

b-erfcijns van 32 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in de dingbank van Empel, (1) 5 hont 

land ter plaatse gnd in? Rullen, tussen Matheus van Empel enerzijds 

en Henricus Keelbreker anderzijds, (2) 9½ hont land, tussen 

voornoemde 5 hont enerzijds en een gemene steeg aldaar anderzijds, 

(3) 7 hont land, ter plaatse gnd Hosteden, tussen Henricus van 

Henxstem enerzijds en Daniel gnd tVeren anderzijds, (4) 4 hont land, 

tussen Lambertus Raet enerzijds en Johannes Luwe anderzijds, (5) 8 

hont land, ter plaatse gnd die Poel, tussen Johannes Hornox van 

Meerwijc enerzijds en Arnoldus Cortroc anderzijds, (6) 13 hont land, 

ter plaatse gnd die Stege, tussen Henricus Ridders enerzijds en 

Ghisbertus Scoenweder anderzijds, (7) 3 morgen land ter plaatse gnd 

Polsbroek, (8) 4 morgen 1½ hont land, ter plaatse gnd den Heuvel, 

tussen voornoemde Matheus enerzijds en een gemene waterlaat aldaar 

anderzijds, welke cijns Wedigo nzvw hr Alardus van Osse ontvanger van 

Brabant geschonken had aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw 

Gheerburgis dv voornoemde Wedigo. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer hereditarium censum XXXII 

librarum monete solvendum hereditarie in festo pasce ex 

hereditatibus infrascriptis sitis in jurisdictione de Empel prima 

videlicet ex quinque (dg: iugeribus terre) hont terre sitis ad 

locum dictum in? Rullen inter hereditatem Mathei de Empel ex uno et 

inter hereditatem Henrici Keelbreker ex alio atque ex novem et 

dimidio hont terre sitis inter predicta quinque hont terre ex uno 

et inter communem stegam #ibidem# ex alio necnon ex septem hont 

terre sitis ad locum dictum Hosteden inter hereditatem Henrici de 

Henxstem ex uno et inter hereditatem Danielis dicti tVeren ex alio 

insuper ex quatuor hont terre sitis inter hereditatem Lamberti 

Raet ex uno et hereditatem Johannis Luwe ex alio atque ex octo 

hont terre sitis ad locum dictum die Poel inter hereditatem 
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Johannis Hornox de Meerwijc ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Cortroc ex alio necnon ex XIII hont terre sitis ad locum dictum 

(dg: die Poel) die Stege inter hereditatem Henrici Ridders ex uno 

et inter hereditatem Ghisberti Scoenweder ex alio insuper ex 

tribus iugeribus terre sitis ad locum dictum Polsbroec atque ex 

quatuor iugeribus et uno hont et dimidio terre sitis ad locum 

dictum den Hoevel inter hereditatem Mathei antedicti ex uno et 

inter communem aqueductum ibidem ex alio (dg: s) quem censum 

Wedigo filius naturalis (dg: quond) domini quondam Alardi de (dg: 

Os) Osse receptoris Brabantie dicto Gerardo cum Gheerburge sua 

uxore filia dicti Wedigonis nomine dotis ad jus oppidi etc 

supportaverat prout in litteris hereditarie vendidit Huberto 

Steenwech supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Wiel datum 3a post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 271v 05 di 26-08-1382. 

Ghibo zv Johannes van der Bruggen beloofde aan Petrus zv Johannes 

Leijten soen 31 gulden pieter of de waarde met Allerheiligen (za 01-

11-1382) te betalen. 

 

+. 

Ghibo filius Johannis van der Bruggen promisit Petro filio 

Johannis Leijten soen XXXI gulden peter vel valorem ad omnium 

sanctorum persolvendos. Testes Aggere et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 271v 06 di 26-08-1382. 

Jacobus van Hedel en zijn zoon Arnoldus Vos deden tbv Hubertus 

Steenwech afstand van voornoemde cijns van 32 pond. 

 

+. 

Jacobus de Hedel et Arnoldus Vos eius filius super dicto censu 

XXXII librarum et jure ad opus Huberti Steenwech hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Aggere et Wiel datum ut supra. 

 

BP 1176 f 271v 07 do 28-08-1382. 

Theodericus van der Heze voller beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes van Doerne wollenklerenwever, 80 Brabantse dobbel na maning 

te betalen. De brief overhandigen aan hem of aan zijn vrouw. 

 

Theodericus van der Heze fullo promisit #super omnia habita et 

habenda# mihi ad opus Johannis de Doerne textoris (dg: la) 
!lineorum LXXX Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

Dicbier et Hees datum quinta post (dg: P) Bartholomei. Tradetur 

littera sibi vel sue uxori. 

 

BP 1176 f 271v 08 do 28-08-1382. 

Voornoemde Theodericus van der Heze voller beloofde aan Adam van 

Mierde hetzelfde bedrag van 80 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

De brief overhandigen aan hem of aan zijn vrouw. 

 

Dictus Theodericus promisit super habita et habenda Ade de Mierde 

tantum eodem modo. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel 

(dg: dicte) sue uxori. 

 

BP 1176 f 271v 09 di 02-09-1382. 

Rodolphus gnd Roef van der Koveringen en zijn vrouw Katherina dvw 

Emondus Haerman verkochten aan Johannes van Vinckenscoet een huis en 

tuin in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Koveringen, tussen Hadewigis 

van der Koeveringen enerzijds en Willelmus Scolle anderzijds, met een 
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eind strekkend aan een weg, belast met een cijns aan de heer van 

Helmond en een b-erfcijns van 48 schelling, geld van Sint-Oedenrode. 

 

Solvit totum. 

(dg: Emondus dictus Claes soen omnes hereditates) Rodolphus dictus 

Roef van der Koveringen maritus legitimus Katherine sue uxoris 

filie quondam Emondi Haerman #et ipsa cum eodem tamquam cum suo 

tutore# domum et ortum cum suis attinentiis sitos in parochia de 

Rode sancte Ode in loco dicto Koveringen inter hereditatem 

Hadewigis van der Koeveringen ex uno et hereditatem Willelmi 

Scolle ex alio tendentes cum uno fine ad plateam ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni de Vinckenscoet promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini de 

Helmond et hereditario censu XLVIII solidorum monete Rodensis inde 

solvendis. Testes Os et Wiel datum in crastino Egidii. 

 

BP 1176 f 271v 10 di 02-09-1382. 

Wolterus van Evershoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wolterus van Evershoet prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 271v 11 di 02-09-1382. 

Arnoldus zv Willelmus van Doerne, Wellinus Roveri en Johannes van 

Weert beloofden aan Philippus Jozollo 32 pieter leuvens met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382; 28+31+11=70 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Arnoldus filius Willelmi de Doerne Wellinus Roveri et Johannes de 

Weert promiserunt Philippo Jozollo XXXII peter Lovanienses ad 

Martini proxime persolvendos pena III. Testes Sta et Os datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 271v 12 di 02-09-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 271v 13 wo 03-09-1382. 

Margareta dvw Goessuinus van Velthoeven beloofde aan Matheus van 

Doerne, tbv Johannes en Maria, nkv voornoemde Margareta, 100 oude 

schilden na maning te betalen. Zou een van beiden overlijden, dan 

beurt de ander. De brief overhandigen aan voornoemde Margareta. 

 

Solvit VIII solidos. 

Margareta filia quondam Goessuini de Velthoeven promisit Matheo de 

Doerne ad opus Johannis et Marie (dg: puer) #puerorum# naturalium 

dicte Margarete C aude scilde ad monitionem persolvenda et si unus 

moreretur alter levaret etc. Testes Dicbier et Wiel datum quarta 

post Egidii. Detur dicte Margarete. 

 

BP 1176 f 271v 14 wo 03-09-1382. 

Hr Theodericus zvw Bertoldus zv Theodericus verkocht aan Johannes zvw 

Nollekinus verwer een n-erfcijns119 van 18 oude schilden of de waarde, 

een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met 

Allerheiligen, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-

1383), gaande uit (1) goederen van verkoper, gnd die Aahorst, die 

eertijds waren van Goessuinus Model van der Donc, in Beke bij Aarle, 

                         
119 Zie → BP 1177 f 193r 02 vr 11-08-1385, overdracht van de erfcijns. 
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ter plaatse gnd Boerdonk, (2) een huis en tuin die eertijds waren van 

kv Yda gnd Vaes, in Oirschot, tussen Wolterus Leijten enerzijds en 

Henricus gnd Heren Godevaerts soen anderzijds, {f.272r} (3) een beemd 

gnd Papenbos, aldaar, die verkoper van voornoemde kv voornoemde Yda 

verworven had, direct naast de gemene weg enerzijds. Verkoper, en met 

hem zijn broer Goessuinus Model, beloofden de lasten af te handelen, 

uitgezonderd 4 Brabantse dobbel uit de goederen gnd die Aahorst. De 

verkoper mag deze cijns op andere erfgoederen vestigen, gelegen in 

hoogstens twee plaatsen. 

 

Dominus Theodericus filius quondam Bertoldi filii Theoderici 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Nollekini tinctoris 

hereditarium censum XVIII aude scilde vel valorem solvendum 

hereditarie mediatim purificatione et mediatim omnium sanctorum et 

pro primo purificatione proxime ex bonis dicti venditoris dictis 

die Aahorst que fuerant (dg: Go) quondam Goessuini Model van der 

Donc sitis in parochia de Beke prope Aerle (dg: inter hereditatem 

Franconis Delij) #in loco dicto Boerdonc# et ex eorum attinentiis 

atque ex domo orto et eorum attinentiis que fuerant quondam 

liberorum Yde dicte Vaes sitis in parochia de Oerscot inter 

hereditatem Wolteri Leijten ex uno et hereditatem Henrici dicti 

Heren Godevaerts soen ex alio 

 

1176 mf7 E 10 f.272. 

 Quarta post Egidii: woensdag 03-09-1382. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 05-09-1382. 

 in crastino nativitatis Marie: dinsdag 09-09-1382. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1382. 

 

BP 1176 f 272r 01 wo 03-09-1382. 

item ex prato dicto Papenbosch sito ibidem quod ipse venditor erga 

dictos liberos dicte Yde acquisiverat sito (dg: inter) #contigue# 

communem plateam ex uno (dg: et hereditatem di) ut dicebat 

promittentes et cum (dg: eorum) eo Goessuinus Model eius frater 

super habita et acquirenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis IIIIor Brabant dobbel ex dictis bonis die Aahorst 

vocatis prius solvendis promisit super (dg: pt) obligatione 

premissa sufficientem facere tali condicione quod cum dictus 

venditor dictum censum XVIII scilde in uno loco aut in duobus 

locis et non in pluris assignaverit in hereditatibus ad hoc 

sufficientibus de qua assignacione idem emptor contentus fuerit et 

sic firmaverit prout sibi ratum fuerit etc extunc dicte 

hereditates quite erunt etc ut in forma. Testes Dicbier et Wiel 

datum quarta post Egidii. 

 

BP 1176 f 272r 02 wo 03-09-1382. 

Hr Theodericus beloofde zijn broer schadeloos te houden. 

 

Dominus Theodericus promisit suum fratrem indempnem. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 272r 03 wo 03-09-1382. 

Gerardus Baliaert ev Elisabeth dv Theodericus zv Bartholomeus 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Baliaert maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie Theoderici filii Bartholomei prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 272r 04 ±wo 03-09-1382. 

Nijcholaus van Stakenborch droeg over aan zijn zoon Bernardus zijn 
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vruchtgebruik in alle goederen die aan zijn voornoemde zoon Bernardus 

gekomen waren na overlijden van diens moeder Ermgardis, resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Nijcholaus. 

 

(dg: Nijcholaus #Bernardus filius) Nijcholaus# de Stakenborch suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis (dg: sibi) #Bernardo 

suo filio# de morte quondam (dg: su) Ermgardis sue matris 

successione advolutis et post mortem dicti Nijcholai sui patris 

successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat supportavit dicto (dg: ti) Bernardo promittens 

ratam servare. 

 

BP 1176 f 272r 05 vr 05-09-1382. 

Johannes van den Schant beloofde aan Arnoldus Stamelart van de Kelder 

een erfpacht van 60 mud rogge, Bossche maat, met Maria-Geboorte te 

leveren, voor het eerst met Maria-Geboorte aanstaande (ma 08-09-

1382), gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes van den Schant promisit super omnia se daturum et 

soluturum Arnoldo Stamelart de Penu hereditariam paccionem 

sexaginta modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie (dg: p) 

nativitatis Marie et pro primo nativitatis Marie proxime ex 

omnibus suis bonis quocumque sitis. Testes Os et Zibertus datum 

sexta post Egidii. 

 

BP 1176 f 272r 06 vr 05-09-1382. 

Theodericus Luwe zvw Johannes Luwe droeg over aan Johannes van Rode 

zvw Elijas van Eijndoven 38 oude schilden, aan hem beloofd120 door 

Henricus Bomelken?. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis Luwe triginta octo aude 

scilde promissos sibi ab Henrico [?B]omelken prout in littteris 

supportavit Johanni de Rode filio quondam Elije de Eijndoven cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 272r 07 vr 05-09-1382. 

Voornoemde Theodericus droeg over aan voornoemde Johannes van Rode 19 

oude schilden, aan hem beloofd121 door Walterus zv Henricus gnd Bits 

soen. 

 

Dictus Theodericus decem et novem aude scilde promissos sibi a 

Waltero filio Henrici dicti Bits soen prout in litteris 

supportavit dicto Johanni de Rode cum litteris et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 272r 08 di 09-09-1382. 

Petrus zvw Johannes gnd Leijten soen droeg over aan Goessuinus zvw 

Goessuinus van Avenioen een erfpacht122 van 2 zester rogge, Bosche 

maat, die Johannes Bierman beloofd had aan voornoemde Petrus met 

Sint-Andreas te leveren, gaande uit een hoeve lands die was van 

voornoemde wijlen Johannes Leijten soen, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

                         
120 Zie ← BP 1176 f 219v 10 wo 04-09-1381, belofte 38 oude schilden op 

zo 02-02-1382 te betalen. 
121 Zie ← BP 1176 f 219v 11 wo 04-09-1381, belofte 19 oude schilden op 

zo 02-02-1382 te betalen. 
122 Zie → BP 1176 f 287r 03 za 13-12-1382, overdracht door Jacobus gnd 

Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius zvw Arnoldus zv Petrus 

gnd Oer van de helft in deze erfpacht, welke helft aan hen gekomen 

was na overlijden van Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen. 
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Distelberg. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Leijten soen hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Bierman dicto Petro dare et solvere promiserat 

hereditarie Andree ex manso terre et eius attinentiis qui fuerat 

dicti quondam Johannis Leijten soen sito in parochia de Helvoert 

ad locum dictum Dijstelberch et ex eius attinentiis prout in 

litteris hereditarie supportavit Goessuino filio quondam Goessuini 

de Avenioen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Hoculem datum in 

crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 272r 09 di 09-09-1382. 

Petrus zvw Johannes Leijten soen droeg over aan Goessuinus zvw 

Goessuinus van Avenioen 2/7 deel123 in een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes Bierman beloofd had aan Thomas gnd Hillen 

soen, Berisius gnd Piggen soen, de broers Johannes, Henricus en 

Petrus, zv Johannes gnd Aleiten soen, Johannes gnd Emmen soen van den 

Hoeven en Elisabeth wv Wolterus snijder zvw voornoemde Johannes, met 

Sint-Andreas te leveren, gaande uit een hoeve lands die was van 

voornoemde wijlen Johannes, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, 

en in het toebehoren van de hoeve, uitgezonderd 2 bunder beemd en 1 

zesterzaad roggeland, die voornoemde wijlen Johannes geschonken had 

aan zijn kinderen, welk 2/7 deel voornoemde Petrus gekocht had van 

voornoemde Thomas en Berisius. 

 

Petrus filius quondam Johannis Leijten soen duas septimas partes 

in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes Bierman promiserat se daturum et soluturum Thome 

(dg: et Berisio) dicto Hillen soen Berisio dicto Piggen soen 

Johanni Henrico Petro fratribus filiis (dg: dicti quond) Johannis 

(dg: Leijten soen) dicti Aleiten soen Johanni dicto Emmen soen van 

den Hoeven et Elisabeth relicte quondam Wolteri sartoris filii 

dicti quondam Iohannis anno quolibet hereditarie in festo beati 

Andree ex quodam manso terre qui fuerat dicti quondam Iohannis 

sito in parochia de Helvoert ad locum dictum Dijstelberch et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis exceptis tamen 

duobus bonariis prati et una sextariata terre siliginee quas 

dictus (dg: Joh) quondam Iohannes suis liberis donaverat quas duas 

septimas partes dictus Petrus erga predictos Thomam et Berisium 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Goessuino (dg: de Avenio) filio quondam Goessuini de Avenioen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sta et Hoculem datum supra. 

 

BP 1176 f 272r 10 di 09-09-1382. 

Voornoemde Petrus zvw Johannes Leijten soen droeg over aan voornoemde 

Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen 1/7 deel124 in voornoemde 

b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Dictus Petrus unam septimam partem ad se spectantem in dicta 

paccione duorum modiorum siliginis ut supra hereditarie 

supportavit dicto Goessuino filio quondam Goessuini de Avenioen 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

                         
123 Zie → BP 1178 f 320r 04 za 09-10-1389, overdracht van (andere) 1/7 

delen aan Belija wv Johannes Bierman. 
124 Zie → BP 1178 f 320r 04 za 09-10-1389, overdracht van (andere) 1/7 

delen aan Belija wv Johannes Bierman. 
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datum supra. 

 

BP 1176 f 272r 11 di 09-09-1382. 

Henricus van Sanbeke zvw Henricus van Sanbeke beloofde aan zijn zoon 

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

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

goederen. 

 

Henricus de (dg: Zanbeke) de Sanbeke filius quondam Henrici de 

Sanbeke promiserunt! super omnia se daturum Henrico suo filio 

hereditarium censum novem librarum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex omnibus suis bonis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 272r 12 di 09-09-1382. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde cijns niet te manen zolang 

zijn voornoemde vader leeft. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia quod ipse dictum censum non 

monebit quamdiu dictus eius pater vixerit in humanis testes salvis 

litteris in suo vigore duraturis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 272r 13 do 11-09-1382. 

Henricus zvw Johannes Leijten soen van Helvoert droeg over aan 

Johannes Bierman 1/7 deel125 in een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Johannes Bierman moet leveren, gaande 

uit erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Leijten soen, deels 

gelegen in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, en deels in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Strijpt, welk deel aan hem was 

overgedragen126 door zijn broer Johannes. 

 

Henricus filius quondam Johannis Leijten soen de Helvoert unam 

septimam partem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem Johannes Bierman solvere tenetur 

hereditarie ex quibusdam hereditatibus dicti quondam Johannis 

Leijten soen sitis partim in parochia de Helvoert in loco dicto 

Dijstelberch et partim in parochia de Vucht sancti Lamberti in 

loco dicto die Strijpt supportatam sibi a Johanne suo fratre prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni Bierman cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Os et Wiel datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1176 f 272r 14 do 11-09-1382. 

Voornoemde Henricus droeg 1/7 deel127, dat aan hem behoort, in 

voornoemde pacht van 2 mud rogge over aan Johannes Bierman. 

 

Dictus Henricus unam septimam partem ad se spectantem in dicta 

paccione duorum modiorum siliginis ut supra hereditarie 

supportavit Johanni Bierman promittens warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 272r 15 do 11-09-1382. 

Wolterus Meij, Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven en Johannes Noeden 

                         
125 Zie → BP 1178 f 320r 04 za 09-10-1389, overdracht van het laatste 

1/7 deel aan Belija wv Johannes Bierman. 
126 Zie ← BP 1176 f 117v 09 do 15-09-1379, overdracht van dit 1/7 

deel. 
127 Zie → BP 1178 f 320r 04 za 09-10-1389, overdracht van het laatste 

1/7 deel aan Belija wv Johannes Bierman. 
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beloofden aan Gerardus gnd Peters soen van Engelen 7 oude schilden 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Wolterus Meij Arnoldus (dg: de) filius Ghevardi de Eijndoven et 

Johannes Noeden promiserunt Gerardo dicto Peters soen de Engelen 

VII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Wiel datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 272r 16 do 11-09-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?desuper II plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 11 f.272v. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1382. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 13-09-1382. 

 Quarta post Mathei: woensdag 24-09-1382. 

 in crastino exaltationis sancte crucis: maandag 15-09-1382. 

 Tercia post exaltationis crucis: dinsdag 16-09-1382. 

 

BP 1176 f 272v 01 vr 12-09-1382. 

Thomas Hoeghe van Helmont gaf uit aan Johannes nzvw Nicholaus van der 

Lijnden 1/3 deel van een hoeve gnd Griende, in Beek bij Aarle, 

gelegen tussen de gemeint enerzijds en die Aa anderzijds, te weten 

het middelste 1/3 deel dat ligt tussen Henricus Kuijst enerzijds en 

Theodericus Kijevit anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 4 

schelling oude grondcijns, en thans voor (2) een n-erfcijns van 8½ 

oude schilden van Frankrijk, met Sint-Remigius in Helmond te betalen, 

voor het eerst over een jaar (do 01-10-1383). Slechts op te geven met 

8½ oude schild en 25 oude schild eens aan voornoemde Thomas. Henricus 

van Hees stemde hiermee in. 

 

Thomas Hoeghe de Helmont terciam partem ad se spectantem cuiusdam 

mansi dicti Griende siti in parochia de Beke prope Aerle cum 

attinentiis eiusdem mansi siti inter communitatem ex uno et (dg: 

int) inter aquam dictam die Aa ex alio scilicet illam terciam 

partem que sita est in medio dicti mansi videlicet inter 

hereditatem Henrici Kuijst ex uno et hereditatem Theoderici 

Kijevit ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

filio naturali quondam Nicholai van der Lijnden ab eodem pro 

hereditario censu IIII solidorum antiqui census domino fundi 

solvendo etc et pro hereditario censu octo et dimidii aude scilde 

Francie vel valorem dando dicto Thome ab altero Remigii et pro 

primo ultra annum et in Helmont tradere ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis et non resignabit neque dimittet (dg: neq) #nisi# cum 

VIII et dimidio aude scilde et cum XXV aude scilde dicto Thome 

semel dandis. Quo facto Henricus de Hees premissis exhibuit suum 

consensum promittens ratam servare. Testes Os et Dicbier datum 

sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 272v 02 vr 12-09-1382. 

Walterus Delijen soen van Os droeg over aan Arnoldus gnd Groet Art 

een lijfrente van 40 schelling geld, die Benedictus gnd Bits zvw 

Henricus zv Benedictus gnd Bits van Os beloofd had aan Oda van Os 

begijn, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van 

eerstgenoemde Benedictus, welke rente voornoemde Walterus Delijen van 

Os verworven had van voornoemde Oda. Met achterstallige termijnen. 
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Walterus Delijen soen de Os vitalem pensionem XL solidorum monete 

quam Benedictus dictus Bits filius quondam Henrici filii Benedicti 

dicti Bits de Os promiserat se daturum et soluturum Ode de Os 

beghine anno quolibet ad vitam eiusdem Ode in festo nativitatis 

Domini ex omnibus et singulis bonis eiusdem Benedicti primodicti 

et quam pensionem dictus Walterus Delijen de Os erga dictam Odam 

acquisiverat prout in litteris supportavit Arnoldo dicto Groet Art 

cum litteris et #aliis et# jure et cum arrestadiis quibuscumque 

sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 272v 03 vr 12-09-1382. 

Johannes van Herzel gaf uit aan Henricus zvw Erenbertus gnd Vischer 

schoenmaker een stuk beemd in Helmond, tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en Arnoldus zv Henricus Metten soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan het water gnd die Aa; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 4 oude groten en 1 oude Franse schild of ander 

paijment etc, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Solvit Henricus. 

Johannes de Herzel peciam prati sitam in parochia de Helmont (dg: 

ad l) inter hereditatem dicti Johannis ex uno et hereditatem 

Arnoldi filii Henrici Metten soen ex alio tendentem cum uno fine 

ad aquam dictam die Aa cum attinentiis dicte pecie prati ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico filio quondam 

Erenberti dicti Vischer sutoris ab eodem pro hereditario censu 

IIIIor aude grossorum et unius aude scilde Francie vel (dg: v) 

alterius pagamenti etc dando dicto Johanni a dicto Henrico Remigii 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Zibertus et Wiel datum supra. 

 

BP 1176 f 272v 04 vr 12-09-1382. 

Voornoemde Johannes van Herzel gaf uit aan Johannes van Adorp de 

voorste helft van een hofstad in Helmond, in de straat gnd die 

Bijnderse Straat, tussen Johannes van Houbraken enerzijds en Petrus 

gnd Velkeners anderzijds, te weten de helft richting voornoemde 

straat, welke helft strekt vanaf erfgoed dat was van voornoemde 

Johannes van Bruheze richting voornoemde straat; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van ½ oude schild, met Sint-Remigius 

te betalen. 

 

Solvit (dg: ..) Johannes de Adorp. 

Dictus Johannes de Herzel anteriorem medietatem domistadii siti in 

Helmont in vico dicto die Bijndersche Straet inter hereditatem 

Johannis de Houbraken ex uno et hereditatem Petri dicti Velkeners 

ex alio scilicet illam anteriorem medietatem dicti domistadii que 

sita (dg: est inter hereditatem dicti) versus dictum vicum et que 

anterior (dg: pars) #medietas# dicti domistadii tendit ab 

hereditate que fuerat dicti Johannis de (dg: Bruhez) Bruheze 

versus dictum vicum ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni de Adorp ab eodem pro hereditario censu (dg: .) dimidii 

aude scilt dando etc hereditarie Remigii ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 272v 05 za 13-09-1382. 

Godefridus Sceijnckel beloofde aan Rutgerus van Boemel zv Gobellinus 

gnd Zasman 49 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 
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Godefridus Sceijnckel promisit super omnia Rutgero de Boemel filio 

Gobellini dicti Zasman XLIX Hollant dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Os et Wiel datum sabbato post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 272v 06 wo 24-09-1382. 

Elisabeth dv Hessello gnd van Lijemde wv Johannes Becker zvw 

Goessuinus gnd van der Yden droeg over aan de secretaris, tbv 

Ghisbertus Scermer, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan 

voornoemde Ghisbertus Scermer en zijn vrouw Elisabeth dvw voornoemde 

Goessuinus gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes Becker 

bv voornoemde Elisabeth, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van voornoemde Elisabeth. De brief overhandigen aan voornoemde 

Elisabeth. 

 

Elisabeth filia (dg: quond) Hessellonis dicti de Lijemde relicta 

quondam #Johannis Becker filii quondam# Goessuini dicti van der 

Yden cum suo tutore usufructum quem habuit in omnibus bonis que 

Ghisberto Scermer et Elisabeth eius uxori filie dicti quondam 

Goessuini de mrote dicti quondam Johannis Becker fratris dudum 

dicte Elisabeth successione hereditarie #sunt# advoluta et post 

mortem dicte Elisabeth successione hereditarie (dg: advolven) 

advolventur quocumque locorum sitis ut dicebat legitime 

supportavit #mihi ad opus# dicto Ghisberto promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Aggere et Wiel datum quarta post Mathei. 

Detur dicte Elisabeth. 

 

BP 1176 f 272v 07 ma 15-09-1382. 

Gerardus Loij zv Willelmus beloofde aan Henricus Goes 62 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi promisit Henrico Goes LXII aude 

scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes Dicbier et Wiel datum in crastino exaltationis sancte 

crucis. 

 

BP 1176 f 272v 08 ma 15-09-1382. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Everardus van Onstaden 25 oude 

schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Everardo de Onstaden XXV aude scilde 

vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 272v 09 ma 15-09-1382. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel en Albertus zvw Arnoldus Lodewichs 

soen van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo etc 32 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Vastradus filius #quondam# Johannis (dg: Johannis) de Berkel et 

Albertus filius #quondam# Arnoldi Lodewichs soen de Kessel 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXXII aude scilde Francie ad 

nativitatis #Domini# proxime persolvenda pena III. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 272v 10 ma 15-09-1382. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1176 f 272v 11 ma 15-09-1382. 

Henricus Cnode en mr Johannes van Andel beloofden aan voornoemde 
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Philippus Jozollo 86 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382) te betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus Cnode et magister Johannes de Andel promiserunt dicto 

Philippo Jozollo LXXXVI aude scilde Francie ad nativitatis Domini 

proxime pena V. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 272v 12 di 16-09-1382. 

Henricus Loze gaf uit aan Arnoldus Eghen 2 stukken land in Schijndel, 

ter plaatse gnd dat Kerkveld, (1) tussen voornoemde Arnoldus 

enerzijds en Gerardus van Aa anderzijds, (2) die Kloot, tussen 

Nicholaus gnd Godewert enerzijds en Gerardus Witmeri anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 5¾ penning grondcijns en thans voor een 

n-erfcijns van 1 Brabantse dobbel of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1383). 

 

Henricus Loze duas pecias terre sitas in parochia de Scijnle ad 

locum dictum dat Kercvelt quarum una inter hereditatem Arnoldi 

Eghen ex uno et hereditatem Gerardi de Aa ex alio et alter (dg: 

inter) dicta est die Cloet (dg: dicta) inter hereditatem Nicholai 

dicti Godewert ex uno et hereditatem Gerardi Witmeri ex alio sunt 

site ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Arnoldo ab 

eodem pro quinque denariis et tribus quartis partibus unius 

denarii domino fundi exinde solvendis et pro hereditario censu 

unius Brabant dobbel (dg: dando dicto) vel valorem dando dicto 

Henrico ab altero in nativitatis Domini et pro primo ultra annum 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Dicbier et Wiel 

datum 3a post exaltationis crucis. 

 

BP 1176 f 272v 13 di 16-09-1382. 

Voornoemde Henricus Loze verkocht aan Engbertus zvw Petrus Aenbaij 

een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen 

Wolterus zv Wolterus van der Locht enerzijds en Nicholaus Hagen 

anderzijds, belast met 1 penning grondcijns. 

 

Dictus Henricus Loze peciam terre sitam in parochia de Scijnle in 

loco dicto Lutteleijnde inter hereditatem Wolteri filii Wolteri 

van der Locht ex uno et hereditatem Nicholai Hagen ex alio ut 

dicebat (dg: dedit ad hereditarium censum) #vendidit# Engberto 

filio quondam Petri Aenbaij (dg: ab eodem pro uno denario census 

domino fundi inde solvendo et pro hereditario censu) promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: h) uno denario 

census domino fundi inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 272v 14 di 16-09-1382. 

Petrus Reuwe beloofde aan Elisabeth wv Everardus van den Water 5 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Petrus Reuwe promisit Elisabeth relicte Everardi van den Water 

quinque aude scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 272v 15 di 16-09-1382. 

Ghibo Pels en Johannes Gherijs beloofden aan Philippus Jozollo 200 

oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382; 

14+31+30+25=100 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Ghibo Pels et Johannes Gherijs promiserunt Philippo Jozollo IIc 

aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime pena X. Testes 
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datum ut supra. 

 

1176 mf7 E 12 f.273. 

 in crastino exaltationis crucis: maandag 15-09-1382. 

 Tercia post exaltationis crucis: dinsdag 16-09-1382. 

 Quarta post Mathei: woensdag 24-09-1382. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1382. 

 

BP 1176 f 273r 01 ma 15-09-1382. 

Jkr Johannes van Megen en Jordanus van Hoculem beloofden aan 

Ghisbertus Lisscap de jongere 86 pieter leuvens na maning te betalen. 

 

Domicellus Johannes de Megen et Jordanus de Hoculem promiserunt 

Ghisberto Lisscap #juniori# LXXXVI peter Lovanienses ad monitionem 

persolvendos. Testes Dicbier et Wiel datum in crastino 

exaltationis crucis scabini dixerunt. 

 

BP 1176 f 273r 02 ma 15-09-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 273r 03 di 16-09-1382. 

Jacobus zvw Gerardus Claes beloofde aan Jacobus Noppen 30 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1382) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes promisit Jacobo Noppen XXX 

aude scilde ad Remigii proxime persolvenda. Testes Dicbier et Wiel 

datum 3a post exaltationis crucis. 

 

BP 1176 f 273r 04 ±di 16-09-1382. 

Hermannus die Diet droeg over aan Johannes Rijcouds soen van der 

Voert van Scijnle een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Gemert, ter plaatse gnd Espendonk, te leveren, gaande uit 

3 stukken land, in Sint-Oedenrode, (1) die Heuvel, (2) die 

Heesterakker, (3) die Sceijsschen Berg, welke pacht aan hem was 

verkocht door Theodericus, Johannes, Gertrudis en Margareta, kvw 

Heijmericus van Boevenrode {niet afgewerkt contract128}. 

 

Hermannus die Diet hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Ghemert ad locum dictum Espendonc tradendam ex tribus peciis terre 

sitis in parochia de Rode sancte Ode quarum una die Hoevel altera 

die Heesteracker et tercia die Sceijsschen Berch nominate sunt 

venditam sibi a Theoderico Johanne Gertrude et Margareta liberis 

quondam Heijmerici de Boevenrode prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Rijcouds soen van der Voert de Scijnle cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. 

 

BP 1176 f 273r 05 ±di 16-09-1382. 

Voornoemde Johannes Ricouds soen droeg over aan Willelmus van 

Overacker een hofstad gnd die Oude Hostat ten Broek, met een 

aangelegen akker, in Schijndel, tussen Willelmus van Ertbruggen 

enerzijds en voornoemde Johannes en Agnes van der Mortel en haar 

kinderen anderzijds, belast met 1 oude groot aan voornoemde Johannes 

Ricouds soen. 

 

                         
128 Voor afgewerkt contract, zie BP 1176 f 274v 08 vr 26-09-1382. 
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Dictus Johannes Ricouds soen quoddam (dg: domum) domistadium 

dictum die Aude Hostat ten Broec (dg: situm in) cum agro terre 

(dg: et suis edificii) ipsi adiacente situm in parochia de Scijnle 

inter hereditatem Willelmi de Ertbruggen ex uno et hereditatem 

dicti Johannis #et# Agnetis van der Mortel et eius liberorum ex 

alio (dg: den) prout ibidem sunt siti et ad primodictum Johannem 

pertinere dicnoscuntur ut dicebat hereditarie supportavit (dg: 

Hermanno Diet promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto uno antiquo grosso dicto Johanni ... Ricouds soen in festo 

Remigii inde solvendo) Willelmo de Overacker (dg: ad .) promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo grosso 

dicto Johanni Ricouds soen inde solvendo. 

 

BP 1176 f 273r 06 ±di 16-09-1382. 

Destijds had Willelmus Maes soen vernaderd een huis en tuin in Oss, 

ter plaatse gnd Schadewijk, aan Godefridus van Dommellen verkocht 

door Henricus zvw Arnoldus gnd Henssen soen van Os. Voornoemde 

Godefridus was vervolgens voor voornoemde Willelmus geweken en had 

diens naderrecht erkend. Voornoemde Willelmus droeg thans zijn 

naderrecht over aan voornoemde Godefridus. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus Maes soen prebuisset suos 

patentes denarios ad redimendum etc domum et ortum sitos in 

parochia de Os ad locum dictum Scadewijc venditos Godefrido de 

Dommellen ab Henrico filio quondam Arnoldi dicti Henssen soen de 

Os cumque vero dictus Godefridus in hoc cedens dicto Willelmo 

recognovisset eundem jus redempcionis in premissis e jure 

proximitatis habere (dg: prout) prout in litteris constitutus 
?igitur dictus Willelmus totum jus redempcionis quod ipse in 

premissis e jure proximitatis habuit assecutum dicto Godefrido 

hereditarie supportavit. Testes. 

 

BP 1176 f 273r 07 wo 24-09-1382. 

Johannes Tielmans soen van Hijntham beloofde aan Elisabeth wv 

Arnoldus gnd Bathen soen van der Reijndonc 15 Brabantse dobbel en 2 

mud rogge, Bossche maat, met Pasen over een jaar (zo 22-03-1383) te 

leveren. 

 
?Solvit. 

Johannes Tielmans soen de Hijntham promisit Elisabeth relicte 

quondam Arnoldi dicti Bathen soen van der Reijndonc XV Brabant 

dobbel et duos modios siliginis mensure de Busco a pasca proxime 

ultra (dg: pers) annum persolvendos. Testes Aggere et Wiel datum 

quarta post Mathei. 

 

BP 1176 f 273r 08 wo 24-09-1382. 

Jacobus zvw Gerardus Claes en Johannes van Eijke de oudere beloofden 

aan Reijmboldus van Gheffen 280 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Martinus (di 

11-11-1382) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382). 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes et Johannes de Eijke senior 

promiserunt Reijmboldo de Gheffen IIc et LXXX licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro quolibet mediatim Martini et mediatim 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 273r 09 wo 24-09-1382. 

Jacobus zvw Gerardus Claes soen droeg over aan Johannes van Eijke de 

oudere een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de hoeve van Ghibo van Eijke, in Nistelrode, ter 
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plaatse gnd Vorstenbos, welke pacht aan hem en zijn vrouw Herswijndis 

dv voornoemde Ghibo was geschonken door voornoemde Ghibo. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes soen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione ex manso Ghibonis de Eijke sito in parochia de 

Nijsterle in loco dicto Vorstenbossche et ex eius attinentiis 

supportatam sibi a dicto Ghibone cum Herswijnde sua uxore filia 

dicti Ghibonis nomine dotis ad jus oppidi (dg: prom) prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Eijke seniori simul 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 273r 10 wo 24-09-1382. 

Johannes van Belle wollenklerenwever beloofde aan Henricus van de 

Kloot, 200 oude schilden, na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes. 

 

(dg: J Ar) Johannes de Belle textor laneorum promisit super habita 

et acquirenda Henrico de Globo IIc aude scilde ad monitionem 

persolvenda. Testes Aggere et Wiel datum quarta post Mathei. Detur 

dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 273r 11 wo 24-09-1382. 

Voornoemde Henricus van de Kloot beloofde aan zijn broer Johannes van 

de Kloot 12 nobel na maning te betalen. 

 

Dictus Henricus (dg: p) de Globo promisit Johanni de Globo suo 

fratri XII nobel ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 273r 12 wo 24-09-1382. 

Heilwigis dvw Franco Rademaker verkocht aan Johannes van Gherwen 

handschoenmaker een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

naast erfgoed van wijlen Metta gnd Cappaerts, aan voornoemde wijlen 

Franco verkocht door Johannes, Jacobus, Petrus, Guedela en Aleijdis, 

kvw Jacobus Bakker, en Thisekinus zvw Arnoldus gnd Govien, belast met 

30 schelling geld. 

 

Heilwigis filia quondam Franconis rotificis cum tutore domum et 

aream sitam in Busco in aggere vici Vuchtensis iuxta hereditatem 

quondam Mette dicte Cappaerts venditam dicto quondam Franconi a 

Johanne Jacobo Petro filiis quondam Jacobi pistoris Guedela 

Aleijde filiabus quondam eiusdem Jacobi pistoris Thisekino filio 

quondam Arnoldi dicti Govien prout in litteris et quam nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gherwen 

cyrothecario supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem (dg: ex parte 

sui et dicti quondam Franconis et eius heredum deponere) exceptis 

XXX solidis monete prius solvendis. Testes Os et Aggere datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 273r 13 wo 24-09-1382. 

Petrus Goeswijns verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Goeswijns prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 273r 14 do 25-09-1382. 

Johannes gnd Weijnkens ev Heilwigis dvw Hermannus Bac van Oesterwijc 

verkocht aan Hermannus zvw Wolterus Loeder een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 
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maat, die Arnoldus Bac zvw voornoemde Hermannus Bac met Lichtmis in 

Oisterwijk beurde, gaande uit goederen gnd het Goed ter Hoveldonk, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, naast erfgoed van de heer van 

Perwijs enerzijds en goederen van wijlen Wolterus Loeders anderzijds, 

welke pacht van 1½ mud rogge voornoemde wijlen Arnoldus Bac in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde Johannes en Heilwigis. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes dictus Weijnkens maritus et tutor legitimus Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Hermanni Bac #de Oesterwijc# hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

Arnoldus Bac filius dicti quondam Hermanni Bac solvendam habuit 

hereditarie purificatione et in Oesterwijc tradendam ex bonis 

dictis tGoet ter Hoveldonc sitis in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Udenhout contigue iuxta hereditatem domini de Pereweis ex 

uno et inter bona quondam Wolteri Loeders ex alio et ex eius 

attinentiis et quam paccionem #unius et dimidii modiorum 

siliginis# dictus quondam Arnoldus Bac prefatis Johanni et 

Heilwigi in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie 

vendidit Hermanno filio quondam Wolteri Loeder promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione deponere. Testes (dg: 

datum supra) Zibertus et Wijel datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 273r 15 do 25-09-1382. 

Albertus zvw Theodericus gnd Belen soen en Johannes zvw Bela dvw 

voornoemde Theodericus verkochten aan Henricus van der Emmerhorst een 

huis en tuin, gnd dat Emmerhorst, in Esch, tussen Henricus gnd 

Berwout enerzijds en de dijk aldaar anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Theodericus Belen soen verkocht door Nijcholaus gnd Coel van Bucstel 

pelzenkoper, en aan voornoemde Albertus gekomen na overlijden van 

voornoemde Theodericus. 

 

Solvit. 

Albertus filius quondam Theoderici dicti Belen soen Johannes 

filius quondam Bele filie dicti quondam Theoderici domum et ortum 

dictos communiter dat Emmerhorst sitos in parochia de Essche inter 

hereditatem Henrici dicti Berwout ex uno latere et inter (dg: 

hereditatem) aggerem ibidem ex alio venditos dicto quondam 

Theoderico Belen soen (dg: pro) a Nijcholao dicto Coel de Bucstel 

emptore pellium prout in litteris (dg: .) quos domum (verbeterd 

uit : domus) et ortum sibi (dg: de) de morte dicti quondam 

Theoderici successione adolutos esse dicebant (dg: s) vendiderunt 

Henrico van der Emmerhorst supportaverunt cum litteris #et aliis# 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dicbier et Wijel datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 273r 16 do 25-09-1382. 

Lambertus zvw Henricus gnd Godevarts soen gaf uit aan Henricus van 

Brecht (1) een huis, hofstad, 3 lopen land en 6 lopen aangelegen 

land, in Uden, naast de plaats gnd Karpers Dijk, tussen Nijcholaus 

gnd Colen soen enerzijds en Henricus bv voornoemde Lambertus 

anderzijds, (2) 1½ bunder beemd in Uden, tussen voornoemde Nijcholaus 

enerzijds en Wautgherus Yden soen anderzijds, (3) 3 bunder broekland, 

{f.273v} aldaar, tussen Henricus bv voornoemde Lambertus enerzijds en 

voornoemde Nijcholaus en Wautgherus anderzijds, (4) een stuk land in 

Uden, naast de plaats gnd die Smedeberg, beiderzijds tussen Johannes 

die Snider, (5) een stuk land in Uden, naast de plaats gnd die Monnik 

Heg, tussen voornoemde plaats gnd die Monnik Heg enerzijds en 

Margareta van den Bossche anderzijds, (6) een stuk land aan de andere 

kant van voornoemde plaats gnd die Monnik Heg, (7) een stuk land in 
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Uden, tussen Henricus van Baex enerzijds en Yda van Baddaf 

anderzijds, (8) een stuk land aldaar, tussen Johannes Grieten soen 

enerzijds en Johannes Bouman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 5 schelling cijns en 1 kapoen aan de grondheer, (b) een 

b-erfpacht van 3 lopen rogge, niet op schoven?, aan het klooster 

Porta Celi, en thans voor (c) een n-erfpacht van 29 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit quilibet VIIJ plack. 

Lambertus filius quondam Henrici (dg: de Uden) dicti Godevarts 

soen domum et domistadium et (dg: duas pe) tres lopinatas terre et 

(dg: novem) sex lopinatas terre sibi adiacentes sitas in parochia 

de Uden iuxta locum dictum Carpers Dijcke inter hereditatem 

Nijcholai dicti Colen #soen# ex uno et inter hereditatem Henrici 

fratris dicti Lamberti ex alio item unum et dimidium bonarium 

prati sita in dicta parochia inter hereditatem dicti Nijcholai ex 

uno et inter hereditatem Wautgheri Yden soen ex alio item tria 

bonaria pa- 

 

1176 mf7 E 13 f.273v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1382. 

 

BP 1176 f 273v 01 do 25-09-1382. 

-ludis sita (dg: in dicta) ibidem inter hereditatem Henrici 

fratris dicti Lamberti ex uno et inter hereditatem dictorum 

Nijcholai et Wautgheri ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia (dg: ad) iuxta locum dictum die Smedeberch inter 

hereditates Johannis die Snider ex utroque latere coadiacentes et 

peciam terre sitam in dicta parochia iuxta locum dictum die Monic 

Hegghe inter eundem locum die Monic Hegghe ex uno et inter 

hereditatem Margarete van den Bossche ex alio et peciam terre 

sitam ibidem (dg: inter) ab altero latere dicti loci die Monic 

Hegge vocati item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici de Baex ex uno et inter hereditatem Yde van 

(dg: Be) Baddaf ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bouman ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico de Brecht ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: 

censibus) #quinque solidis census et uno capone# domino (dg: -rum) 

fundi et hereditaria paccione trium lopinorum #siliginis# non 
!cummulatoris conventui de Porta Celi annuatim exinde prius de jure 

solvendis dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione 

XXIX lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes (dg: Wij) Zibertus et Wijel datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 273v 02 do 25-09-1382. 

Weijndelmoedis wv Amelius gnd Meijssen soen verhuurde aan Egidius gnd 

Baudekijns soen en zijn broer Theodericus en kamp, 3 morgen groot, in 

Maren, ter plaatse gnd Jans Kamp, tussen wijlen hr Willelmus van 

Kessel enerzijds en Goeswinus Rutghers soen anderzijds, voor een 

periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (za 22-02-

1382), per jaar voor 3 Brabantse dobbel en 3 Hollandse dobbel, met 

Sint-Martinus te betalen. 

Weijndelmoedis zal het kamp laten omgraven, wanneer daartoe verzocht 

door Egidius en Theodericus. Egidius en Theodericus zullen het kamp 

in het laatste jaar bezaaien of weiden en dat jaar niet iets anders 

doen. 
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Weijndelmoedis relicta quondam Amelii dicti Meijssen soen quendam 

campum tria iugera terre continentem situm in parochia de Maren in 

loco dicto Jans Cam[p] inter hereditatem !hereditatem domini 

quondam Willelmi de Kessel ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Rutghers soen ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Egidio dicto Baudekijns soen et Theoderico eius fratri ab eisdem 

ad spacium quinque! a festo Petri ad cathedram proxime preterito 

sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum quinque 

anno! dictorum quinque annorum pro tribus Brabant dobbel et pro 

tribus Hollants dobbel seu valorem dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum quinque annorum Martini et pro primo termino 

Martini proxime promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter re) alii repromiserunt 

indivisi super omnia tali condicione quod dicta Weijndelmoedis 

dictum campum infra dictos quinque annos circumfodi (dg: -e) 

faciet #scilicet# dum ad hoc a dictis Egidio et Theoderico tempore 

congruo et debito requisita fuerit item quod dicti Egidius et 

Theodericus dictum campum ultimo anno dictorum quinque annorum 

seminabunt (dg: dg: l de) vel depascent et aliud eodem ultimo anno 

supra dictum campum non facient. 

 

BP 1176 f 273v 03 do 25-09-1382. 

Henricus zvw Johannes van Hoesden verkocht aan Johannes Stappart (1) 

een stuk land in Tilburg, naast de plaats gnd Moerenbusselken, tussen 

Metta van Arle enerzijds en Thomas Lijsscap anderzijds, (2) een tuin 

in Tilburg, tussen voornoemde Johannes Stappart enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1½ lopen rogge, 

Bossche maat. 

 

(dg: ... scribatur). 

Henricus filius quondam Johannis de Hoesden peciam terre sitam in 

parochia de Tilborch (dg: inter locum he dictum) #iuxta locum 

dictum Moerenbusschelken inter# hereditatem Mette de Arle ex uno 

et inter hereditatem Thome Lijsscap ex alio atque quendam ortum 

situm in dicta parochia inter hereditatem Johannis Stappart ex uno 

et inter (dg: here) communem viam ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni (dg: Stappen) Stappart promittens warandiam 

et obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius et 

dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco exinde (dg: prius) 

solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 273v 04 do 25-09-1382. 

Ghibo Keijot gaf uit aan zijn broer Petrus Keijot een kamp gnd 

Moersschot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen 

Goeswinus Rutten soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan wijlen hr Godefridus van Os en met het andere eind 

aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor (1) 6 oude groten en 

verschillende cijnshoenderen aan de grondheer, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling geld aan Aleijdis van Velde, (3) 1 oude groot, en thans 

voor (4) een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Solvit Petrus 3 plack. 

Ghibo Keijot (dg: h) quendam campum (dg: dicta) dictum Moersscot 

situm in parochia de Ghestel prope Herlaer inter! loco dicto Rumel 

inter hereditatem Goeswini Rutten soen ex !alio et inter (dg: 

hereditatem quondam G) communem plateam ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem (dg: f) quondam domini Godefridi de Os et cum 

reliquo fine ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: 

paccionem) #censum# Petro Keijot suo fratri (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendum pro (dg: hereditario cen) sex grossis 

antiquis et pro quibusdam pullis censualibus domino fundi (dg: 
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exinde solvendis dandis) et pro hereditario censu XXti solidorum 

monete Aleijdi de Velde (dg: ex in do solvendis dandis etc atque) 

et pro uno grosso antiquo exinde prius solvendis dandis etc atque 

pro hereditario censu IIIIor librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie purificatione ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 273v 05 do 25-09-1382. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Ghibo 25 gulden pieter na 

maning te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Ghiboni XXV gulden peter ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 273v 06 do 25-09-1382. 

Batha dvw Lana gnd Wouters verkocht aan Willelmus zv Petrus gnd Panen 

soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Wetten, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 4½ mud {niet 

afgewerkt contract129}. 

 

Batha filia quondam Lane dicte Wouters cum tutore hereditarie 

vendidit Willelmo filio (dg: quon) Petri dicti Panen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Wetten 

solvendam hereditarie purificatione et supra hereditates 

subscriptas tradendam ex hereditaria paccione quatuor et dimidii 

modiorum. 

 

BP 1176 f 273v 07 do 25-09-1382. 

Jordanus van Scijndel en Katherina wv Walterus Bac van Broechoven 

beloofden aan Nijcholaus zvw mr Goeswinus 6 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te leveren. 

 

Jordanus de Scijndel (dg: promisit Katherine relicte quondam) et 

Katherina relicta quondam Walteri Bac de Broechoven promiserunt 

Nijcholao filio quondam magistri Goeswini sex modios siliginis 

mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Dicbier et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 273v 08 do 25-09-1382. 

Otto Bruijstens en Johannes van der Molen beloofden aan Sijmon gnd 

Palmenere en Johannes Keijser 86 nobel met Sint-Andreas aanstaande 

(zo 30-11-1382) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Keijser. 

 

Otto Bruijstens et Johannes van der Molen promiserunt Sijmoni 

dicto Palmenere #et Johanni (dg: Ke) Keijser seu eorum alteri# 

octuaginta sex (dg: Holl) nobel seu valorem ad festum Andree 

proxime persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni Keijser. 

 

BP 1176 f 273v 09 do 25-09-1382. 

Johannes van der After, Petrus gnd Doncker, Wellinus gnd Dircs soen 

uijt Heelwijc, Johannes Moenken, Nijcholaus zvw Johannes gnd Weijlen 

soen, Zibertus van Rucven en Thomas zvw Henricus gnd Luijten soen 

beloofden aan hr Nijcholaus gnd Coel van Bucstel priester, tbv 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, 25 pond groten, 25 

gulden pieter voor 4 pond groten gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

                         
129 Voor afgewerkte contract zie BP 1176 f 274r 04 do 25-09-1382. 
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(wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Johannes van der After Petrus dictus Doncker Wellinus dictus Dircs 

soen uijt Heelwijc Johannes Moenken Nijcholaus filius quondam 

Johannis dicti Weijlen soen Zibertus de Rucven Thomas filius 

quondam Henrici dicti Luijten soen promiserunt domino Nijcholao 

dicto Coel de Bucstel presbitro ad opus Theoderici Rover filii 

quondam domini Johannis Rover militis viginti quinque libras 

grossorum scilicet XXV gulden peter pro quatuor libris grossorum 

computato ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 273v 10 do 25-09-1382. 

Otto van der Eijcke beloofde aan Hilla gnd des Veren dochter 40 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Otto van der (dg: Horst) Eijcke promisit Hille dicte des Veren 

dochter XL licht scilde scilicet XII (dg: pl) Hollant placken pro 

quolibet scilt computato ad monitionem persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 273v 11 do 25-09-1382. 

Roverus van Acht verkocht aan Godefridus Marsscalc 16 stuks hoornvee, 

6 stuks paarden en merries en 50 schapen, staande in Erp, op de 

goederen van voornoemde Roverus. 

 

Roverus de Acht sedecim pecias pecorum cornutorum sex (dg: pe 

equos) pecias ?inter equos et equas et L oves ad se spectantes 

consistentes in #parochia de# Erpe supra bona dicti Roveri ut 

dicebat vendidit Godefrido Marsscalc promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 273v 12 ±do 25-09-1382. 

Henricus Colen soen en Nijcholaus gnd Coel zvw Wautgherus gnd van 

Lijemde verkochten aan Danijel gnd Goeben soen een b-erfpacht van 1 

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

uit een mudzaad roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, welke 

pacht aan hen was verkocht door Eligius gnd Loij zvw Alandus gnd 

Alant van den Berghe. 

 

Henricus Colen soen et Nijcholaus dictus Coel filius quondam 

Wautgheri dicti de (dg: Lijt) Lijemde hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex modiata terre siliginee 

sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde venditam eis 

ab Eligio dicto Loij filio quondam Alandi dicti Alant van den 

Berghe prout in litteris hereditarie vendiderunt Danijeli dicto 

Goeben soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 273v 13 ±do 25-09-1382. 

Goeswinus van Beest verhuurde aan Theodericus van der Runnen van Hees 

een kamp ter plaatse gnd die Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde 

Goeswinus, te weten het kamp naast de dijk, met een kamp ertussen, 

voor een periode van 1 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(zo 22-02-1383). 

 

Goeswinus de Beest quendam campum situm in loco dicto die Hoeven 

inter hereditatem dicti Goeswini ex utroque latere coadiacentem 

scilicet illum campum qui situs est iuxta (dg: dictum dictum) 
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aggerem uno campo interiacente ut dicebat locavit Theoderico van 

der Runnen de Hees ab eodem ad spacium unius anni a festo Petri ad 

cathedram proxime futuro sine medio sequentis (dg: pro) libere 

possidendum promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

(dg: datum supra) Sta et Dicbier ....... 

 

BP 1176 f 273v 14 ±do 25-09-1382. 

Johannes van der After beloofde aan vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van 

Waderle 14 pond geld met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Johannes van der After promisit domine Ermgardi filie quondam 

Arnoldi de Waderle XIIII libras monete ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendas. Testes datum supra. 

 

1176 mf7 E 14 f.274. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1382. 

 

BP 1176 f 274r 01 do 25-09-1382. 

Destijds had jkr Johannes heer van Zevenborne etc overgedragen aan hr 

Gheerlacus van Ghemert en Walterus van Erpe een b-erfcijns van 200 

reaal, die hij beurde uit de heerlijkheid Boxtel. Voornoemde Walterus 

droeg thans zijn helft over aan voornoemde jkr Johannes. 

 

Notum sit universis quod cum domicellus Johannes dominus de 

Zevenborne etc hereditarium censum CC aureorum denariorum 

communiter reael vocatorum quem solvendum habet ex dominio (dg: et 

bonis) de Bucstel et bonis [?ad] hoc spectantibus (dg: de) domino 

Gheerlaco de Ghemert Waltero de Erpe supportasset prout in 

litteris dicebat contineri constitutus igitur dictus Walterus 

medietatem (dg: dicti census) ad se spectantem dicti census 

supportavit dicto domicello Johanni promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Dicbier datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 274r 02 do 25-09-1382. 

Destijds had jkr Johannes heer van Zevenborne etc overgedragen aan 

Walterus van Erpe een b-erfcijns van 350 pond geld, gaande uit de 

heerlijkheid Boxtel. Thans droeg voornoemde Walterus voornoemde cijns 

over aan voornoemde jkr Johannes. Voornoemde Walterus behoudt echter 

een b-erfcijns van 100 pond geld, uit voornoemde cijns van 350 pond, 

die voornoemde Walterus eerst uit voornoemde cijns van 350 pond 

beurde. 

 

Notum sit universis quod cum domicellus Johannes dominus de 

Zevenborne etc hereditarium censum CCC et L librarum monete 

solvendum hereditarie ex dominio de Bucstel et bonis ad hoc 

spectantibus supportasset Waltero de Erpe constitutus igitur 

dictus Walterus dictum censum supportavit dicto domicello Johanni 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salvo tamen dicto Waltero hereditario censu centum librarum monete 

de dicto censu CCC et L librarum quem dictus Walterus annuatim 

prius de dicto censu CCC et L librarum habuit solvendum prout in 

litteris dicebat contineri. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 03 do 25-09-1382. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan door Johannes van der Schant met zijn 

goederen. 
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Henricus filius quondam Lamberti Rijxken omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem van der Schant cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes Zibertus et Wijel datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 04 do 25-09-1382. 

Batha en Arnoldus, kvw Lana gnd Wouters, verkochten aan Willelmus zv 

Petrus gnd Panen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis in Wetten te leveren, gaande uit een b-erfpacht 

van 4½ mud rogge en 2 mud gerst, maat van Nuenen, die zij met 

Lichtmis beuren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Batha en Arnoldus en aan hun broer Petrus gekomen waren na erfdeling 

na overlijden van hun ouders, en welke pacht Marcelius van Doernen nu 

moet leveren. 

 

Batha et Arnoldus liberi quondam Lane dicte Wouters cum tutore 

hereditarie vendiderunt Willelmo filio Petri dicti Panen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: 

Wetten) #Nuenen# solvendam hereditarie purificatione et in Wetten 

tradendam ex hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum 

siliginis et duorum modiorum ordei dicte mensure quam se solvendam 

habere dicebant hereditarie termino solucionis predicto ex omnibus 

et singulis hereditatibus dictis Bathe et Arnoldo et Petro eorum 

fratri de morte quondam suorum parentum successione advolutis et 

(dg: ..) ipsis mediante quadam divisione habita inter eorum (dg: 

de) in hoc coheredes prius habita in partem cessis (dg: ut 

dicebat) et quam paccionem Marcelius de (dg: Doer) Doernen nunc 

solvere tenetur ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 05 do 25-09-1382. 

Hermannus zvw Walterus gnd Loeder en zijn zwager Walterus gnd Ymmen 

soen droegen over aan Johannes van den Hoevel zvw Walterus van den 

Hoevel een b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een erfcijns van 3 

pond geld, die Henricus zvw Henricus Coelborner beloofd had aan 

Petrus gnd Bijerman, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit een 

deel van een hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Matheus van Wetten enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Wouters 

soen anderzijds, welke cijns van 40 schelling voornoemd geld Henricus 

zvw Walterus Loeder gekocht had van voornoemde Petrus Bierman, en 

welke cijns van 40 schelling aan voornoemde Hermannus en Walterus 

Ymmen gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus zvw Walterus 

Loeder. Johannes zvw Walterus zvw voornoemde Walterus Loeder en 

Petrus zvw Arnoldus gnd Zeghers soen zullen hierop nimmer rechten 

doen gelden. 

 

Hermannus filius quondam Walteri dicti Loeder Walterus dictus 

Ymmen soen eius sororius hereditarium censum XL solidorum monete 

de hereditario censu trium librarum monete predicte quem Henricus 

filius quondam Henrici Coelborner promiserat se daturum et 

soluturum Petro dicto Bijerman hereditarie Lamberti de quadam 

parte cuiusdam domistadii siti in Busco ad aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Mathei de Wetten ex uno et inter hereditatem 

Gerardi dicti Wouters soen ex alio et quem censum XL solidorum 

dicte monete Henricus filius quondam Walteri Loeder erga dictum 

Petrum Bierman emendo acquisiverat prout in litteris et quem 

censum XL solidorum dicti Hermannus et Walterus Ymmen soen eis de 

morte dicti quondam Henrici filii quondam Walteri Loeder 

successione advolutum esse dicebant supportaverunt Johanni van den 

Hoevel filio quondam Walteri van den Hoevel cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui #et suorum 
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coheredum dicti quondam Henrici# deponere promiserunt insuper quod 

ipsi Johannem (dg: et Petrum liberos) filium quondam Walteri filii 

dicti quondam Walteri Loeder et Petrum filium quondam Arnoldi 

dicti Zeghers soen (dg: super) semper tales habebunt quod nunquam 

presument se jus in dicto censu XL solidorum habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 274r 06 do 25-09-1382. 

Zegherus van Puppel beloofde aan Johannes van Helmont 

wollenklerenwever 25 mud hop, Bossche maat, tussen nu en Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te leveren. 

 

Zegherus de Puppel promisit Johanni de (dg: Pu) Helmont (dg: filio 

fi) textori laneorum XXV modios lupule dicte hoppen mensure de 

Busco infra hinc et Martini proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 274r 07 do 25-09-1382. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Zegherus 12 gulden 

hellingen en 2½ plak tussen nu en Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-

1382) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Zeghero XII gulden hellingen et IIJ 

placken (dg: ad) infra hinc et Martini proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 274r 08 do 25-09-1382. 

Godefridus Hamers soen gaf uit aan Udo zvw Laurencius van den 

Bruekelen 3 stukken land in Boxtel, ter plaatse gnd Zelisel, (1) die 

Doernen Hage, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus snijder 

anderzijds, (2) dat Middelstukske, beiderzijds tussen Henricus Bouts, 

(3) die Lange Akker, tussen Henricus van den Laer enerzijds en 

Johannes Hosen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen 

aan de heer van Boxtel en thans voor een erfpacht van 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus Hamers soen 3 pecias terre sitas in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Zelisel quarum una dicta die Doernen Hage inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi sartoris ex 

alio et altera dicta dat Middelstucsken inter heredetates Henrici 

Bouts ex utroque latere coadiacentes et tercia dicta die Lange 

Acker inter hereditatem Henrici van den Laer ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hosen soen ex alio site sunt ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Udoni filio quondam Laurencii van den 

Bruekelen ab eodem hereditarie possidendas pro censibus domino de 

Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

(dg: sex l) sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Zibertus et Dicbier datum quinta post 

Mathei. 

 

BP 1176 f 274r 09 do 25-09-1382. 

Voornoemde Udo beloofde aan voornoemde Godefridus Hamers 6 Brabantse 

dobbel, een helft te betalen met Vastenavond (di 03-02-1383) en de 

andere helft met Sint-Bartholomeus aanstaande (ma 24-08-1383). 

 

Dictus Udo promisit dicto Godefrido Hamers sex Brabant dobbel (dg: 

ad) mediatim carnisprivium et mediatim Bartholomei proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 10 do 25-09-1382. 

Herbertus Truden soen gaf uit aan Arnoldus van Ewijc een stuk land in 
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Kessel, tussen Goeswinus gnd Lodekens soen enerzijds en Zaelde gnd 

Zael sv Willelmus van Hees en haar zoon Arnoldus anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 Vlaamse groten of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar 

(wo 11-11-1383). Verkrijger zal hierop een huis van 3 gebinten 

plaatsen. 

 

Arnoldus ....... plack ?Herbertus. 

Herbertus Truden soen (dg: do) peciam terre sitam in parochia de 

Kessel inter hereditatem (dg: Lode Got) Goeswini dicti Lodekens 

soen et inter hereditatem Zaelde dicte Zael sororis Willelmi de 

Hees et (dg: eius liberorum) Arnoldi eius filii ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Arnoldo de Ewijc ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu quinque grossorum Flandrensium 

seu valorem dando sibi ab alio hereditarie Martini et pro primo 

termino ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes datum supra) 

promisit insuper super omnia quod ipse supra dictam peciam unam 

domum trium ligaturarum supra dictam peciam terre situari 

procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 11 do 25-09-1382. 

Theodericus van Loet droeg over aan Adam van Mierde al zijn tegoeden 

en roerende en gerede goederen. 

 

Theodericus de Loet omnia et singula sua credita que sibi debentur 

a personis quibuscumque tam in litteris quam extra litteras et 

bona sua mobilia et parata quocumque supportavit Ade de Mierde 

promittens ratam servare. Testes testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 12 do 25-09-1382. 

Ghibo die Hant van Scijnle beloofde aan Martinus Monics 48 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Ghibo die Hant de Scijnle promisit Martino Monics XLVIII aude 

scilde ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 13 do 25-09-1382. 

Johannes van Eijcke de oudere droeg over aan Jacobus Gerijts soen een 

stuk erfgoed, gelegen achter tuinen aan de Vughterdijk, aan de kant 

richting Gelendonk, tegenover erfgoed van Thomas Zeelmaker, Egidius 

Zeelmaker, Johannes Hughe en voornoemde Jacobus Gherijts soen, over 

het water aldaar, tussen het gemene water gnd die Lede richting de 

stad Den Bosch enerzijds en het gemene water gnd die Mere anderzijds. 

 

Johannes de Eijcke senior peciam hereditatis sitam retro (dg: dom) 

ortos consistentes ad aggerem Vuchtensem in latere versus 

Gelendonc (dg: inter communem aquam circumquaque adiacentem) in 

opposito hereditatis (dg: Henrici van den Hoevel ultra communem 

aquam ibidem) Thome Zeelmaker Egidii Zeelmaker Johannis Hughe et 

Jacobi Gherijts soen ultra aquam ibidem #+{BP 1176 f 274r 

14inviegen}# in ea quantitate qua ibidem (dg: fuerat) sita et ad 

dictum Johannem de Eijcke spectare #consueverat# et dictus Jacobus 

huiusmodi peciam hereditatis ad presens possidet ut #dicebat# 

hereditarie (dg: ve) supportavit dicto Jacobo Gerijts soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274r 14 do 25-09-1382. 

{Invoegen in BP 1176 f 274r 13}. 

#+ inter communem aquam dictam die Lede versus oppidum de Busco ex 
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uno et inter communem aquam dictam die Mere (dg: versus oppidum de 

Busco) ex alio# 

 

1176 mf7 F 01 f.274v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1382. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 26-09-1382. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 27-09-1382. 

 in crastino Mijchaelis: dinsdag 30-09-1382. 

 

BP 1176 f 274v 01 do 25-09-1382. 

Gerardus zv Jacobus gnd Grieten soen verkocht aan Johannes zvw 

Rodolphus van den Venne (1) 1 lopen roggeland in Haaren, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en hr Walterus van Beke priester 

anderzijds, (2) ½ lopen land aldaar, tussen Johannes van Haren 

enerzijds en wijlen Stephanus gnd Wijeric anderzijds, aan hem 

verkocht door Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont. 

 

+ Solvit 3 plack. 

Gerardus filius Jacobi dicti Grieten soen unam lopinatam terre 

siliginee sitam in parochia de Haren inter hereditatem Johannis de 

Aggere ex uno et inter hereditatem domini Walteri de Beke 

presbitri ex alio atque dimidiam lopinatam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Johannis de Haren ex uno et inter hereditatem 

quondam Stephani dicti Wijeric ex alio venditas sibi a Godescalco 

filio quondam Rodolphi Roesmont (dg: supportavit cum litteris et) 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio Rodolphi 

quondam van den Venne supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et 

Wijel datum quinta post Mathei. 

 

BP 1176 f 274v 02 do 25-09-1382. 

Henricus van de Kelder verkocht aan Henricus Verkenman de goederen 

gnd Boevenrode, in Sint-Oedenrode, aan voornoemde Henricus 

overgedragen door Johannes gnd Hezeman. 

 

Henricus de Penu bona dicta communiter Boevenrode sita in Rode cum 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis supportata 

dicto Henrico a Johanne dicto Hezeman prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Henrico Verkenman 

#supportavit# cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et 

Wijel datum. 

 

BP 1176 f 274v 03 do 25-09-1382. 

Thomas die Hage verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas die Hage prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 04 do 25-09-1382. 

Johannes Hezeman beloofde de lasten van zijn kant in het voornoemde 

af te handelen. 

 

Johannes Hezeman (dg: super premissis et jure) promisit super 

omnia obligationem ex parte sui in premissis deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 05 do 25-09-1382. 

Albertus Buc vab Lijt ontlastte Henricus van de Kelder van alle 

beloften, aan voornoemde Albertus gedaan door voornoemde Henricus mbt 

voornoemde goederen. De brief overhandigen aan Henricus Verkenman. 
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Albertus Buc de Lijt omnes et singulas promissiones et 

obligationes factas dicto Alberto ab Henrico de Penu de dictis 

bonis cum suis! in litteris scabinorum de Busco ut dicebat (dg: 

quitabit) quitavit et eundem Henricum exinde quitum proclamavit 

etc promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera 

Henrico Verkenman. 

 

BP 1176 f 274v 06 do 25-09-1382. 

Henricus Verkenman beloofde aan Johannes gnd Hezeman 22 gulden 

pieter, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden pieter gerekend, een helft 

te betalen met Kerstmis (do 25-12-1382) en de andere helft met 

Vastenavond (di 03-02-1383). 

 

+. 

Henricus Verkenman promisit Johanni dicto Hezeman XXII gulden 

peter scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden peter 

vocato! computato (dg: ad) mediatim Domini et mediatim 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 07 do 25-09-1382. 

Henricus Verkenman beloofde aan Henricus van de Kelder 10 gulden 

pieter en 15 Hollandse plakken met Vastenavond aanstaande (di 03-02-

1383) te betalen. 

 

Henricus Verkenman promisit Henrico de Penu X gulden peter et XV 

Hollant placken ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 08 vr 26-09-1382. 

Hermannus die Diet droeg over aan Johannes Rijcarts soen van der 

Voert een erfpacht130 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Gemert, ter plaatse gnd Espendonk, te betalen, aan hem verkocht door 

Theodericus, Johannes, Gertrudis en Margareta, kvw Heijmericus van 

Boevenrode. 

 

Hermannus die Diet hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco (dg: ve) solvendam hereditarie Domini et in 

Ghemert ad locum dictum (dg: Espe in) Espendonc tradendam venditam 

sibi a Theoderico Johanne Gertrude et Margareta liberis quondam 

Heijmerici de Boevenrode prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Rijcarts soen (dg: d) van der Voert cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Zibertus datum sexta post Mathei. 

 

BP 1176 f 274v 09 vr 26-09-1382. 

Voornoemde Johannes Rijcarts soen verkocht aan Hermannus die Diet van 

Scijnle een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd in die Broekse 

Braak, tussen Willelmus gnd Ertbruggen enerzijds en Agnes van den 

Mortel en haar kinderen anderzijds, belast met 1 oude groot met Sint-

Remigius aan de verkoper te betalen. 

 

Dictus Johannes Rijcarts soen peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto in die Broecsche Brake inter hereditatem 

Willelmi dicti Ertbruggen ex uno et inter hereditatem Agnetis van 

den (dg: M) Mortel et eius liberorum (dg: ex alio ut) ex alio in 

ea quantitate qua ibidem sita et ad dictum Johannem dinoscitur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno die Diet de 

Scijnle promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

                         
130 Zie → BP 1177 f 015r 09 vr 02-01-1383, overdracht van de pacht aan Gerardus gnd 
Martens. 
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antiquo grosso dicto venditori exinde solvendo annuatim ex 

premissa #hereditarie Remigii# ut dictus (dg: ve) emptor 

recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 10 za 27-09-1382. 

Ywanus Stierken droeg over aan Andreas van Uden een b-erfcijns van 5 

pond geld, met Lichtmis te betalen, aan voornoemde Ywanus verkocht 

door Henricus zvw Henricus Cnoden soen van Vucht. 

 

Ywanus Stierken hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie (dg: hereditarie) purificatione venditum 

dicto Ywano ab Henrico filio quondam Henrici Cnoden soen de Vucht 

prout in litteris supportavit (dg: su) Andree de Uden cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Dicbier datum sabbato post Mat[hei]. 

 

BP 1176 f 274v 11 za 27-09-1382. 

Ywanus Stierken droeg over aan Andreas van Uden een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door 

Walterus gnd Bulle zvw Henricus Cnoden soen. 

 

Ywanus Stierken hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum sibi a Waltero dicto Bulle 

filio quondam Henrici Cnoden soen prout in litteris supportavit 

Andree de Uden promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 12 di 30-09-1382. 

Lambertus smid zvw Lambertus smid van Middelrode beloofde aan zijn 

oom Johannes van Berlikem en aan Johannes zv Hermannus gnd 

Drinchellinc een n-erfcijns van 40 oude schilden, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Lambertus. De 

brief overhandigen aan voornoemde Lambertus. 

 

Lambertus faber filius quondam Lamberti fabri de Middelrode 

promisit super habita et habenda (dg: Ade de) se daturum et 

soluturum Johanni de Berlikem suo avunculo et Johanni filio 

Hermanni dicti Drinchellinc seu eorum alteri hereditarium censum 

XL aude scilde hereditarie Martini de et ex omnibus et singulis 

bonis primodicti Lamberti mobilibus et immobilibus hereditariis et 

paratis quocumque locorum (dg: loci) consistentibus sive sitis ut 

dicebat. Testes Dicbier et Wiel datum in #crastino Mijchaelis#. 

Tradetur littera dicto Lamberto. 

 

BP 1176 f 274v 13 di 30-09-1382. 

Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel beloofde aan Theodericus 

Berwout, Johannes zvw Johannes gnd Ghevarts soen vleeshouwer en 

Johannes Mol zvw Gerardus een n-erfcijns van 60 oude schilden, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde 

Theodericus. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti van den Hoevel promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Theoderico Berwout 

Johanni (dg: Gh filio quondam dictus) #filio quondam Johannis 

dicti# Ghevarts soen carnifici Johanni Mol filio quondam Gerardi 

seu eorum alteri hereditarium censum LX aude scilde hereditarie 

Martini de et ex omnibus et singulis (dg: suis) bonis primodicti 

Theoderici mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico. 
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BP 1176 f 274v 14 di 30-09-1382. 

Johannes Nouden bv hr Arnoldus Nouden dekaan in Den Bosch verkocht 

aan Steffenia dvw Godefridus van Hedechusen 1/3 deel in een erfpacht 

van 6 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2/3 deel van een hoeve die was van wijlen jkvr 

Ermgardis van Collenberch begijn, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Tongeren, welk 2/3 deel voornoemde Arnoldus Nouden priester dekaan in 

Den Bosch, zijn voornoemde broer Johannes en Laurencius Kersmaker 

uitgegeven hadden aan Johannes gnd Beekman zvw Yverammus gnd van der 

Beke, voor de cijnzen die uit dit 2/3 deel gaan en voor voornoemde 

pacht van 6 mud. 

 

Johannes Nouden #frater domini Arnoldi Nouden decani Buscensis# 

(dg: m) terciam partem ad se spectantem in hereditaria paccione 

sex modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

Andree et in Busco tradenda ex duabus terciis partibus cuiusdam 

mansi qui fuerat quondam domicelle Ermgardis de Collenberch 

beghine siti in parochia de Bucstel (dg: infra) #in# loco dicto 

Tongeren et ex attinentiis dictarum duarum terciarum (dg: partium 

quoque) #partium# singulis et universis quocumque locorum sitis 

infra dictum locum Tongeren vocatum quas duas tercias tercias cum 

suis attinentiis dictus Arnoldus Nouden presbiter decanus 

Buscensis Johannes eius frater predictus et Laurencius Kersmaker 

dederant ad pactum Johanni dicto Beekman filio quondam Yverammi 

dicti van der Beke pro censibus annuatim ex dictis duabus terciis 

partibus de jure solvendis atque pro predicta (dg: pro) paccione 

sex modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie 

vendidit Steffenie filie quondam Godefridi de Hedechusen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Hoculem 

testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 15 di 30-09-1382. 

Hermannus Roggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus Roggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 274v 16 di 30-09-1382. 

Hermannus Roggen verklaarde dat Johannes Nouden hem alle goederen en 

zaken heeft gegeven, aan hem beloofd toen voornoemde Hermannus en 

Agnes dv voornoemde Johannes trouwden. 

 

Hermannus Roggen palam recognovit sibi fore satisfactum per 

Johannem Nouden ab omnibus bonis et rebus promissis dicto Hermanno 

a dicto (dg: H) Johanne Nouden seu (dg: a) cuicumque #alteri# 

persone (dg: a dicto Hermanno) ad opus dicti Hermanni a dicto 

Johanne tempore quo dictus Hermannus et Agnes eius uxor filia 

dicti Johannis per matrimonium copulabantur aut alias quovismodo a 

quocumque tempore evolute usque in diem presentem clamans inde 

quitum. 

 

 

 


