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1176 mf8 A 03 f.276. 

 in die Remigii: woensdag 01-10-1382. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 03-10-1382. 

 Secunda post Remigii: maandag 06-10-1382. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 04-10-1382. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 07-10-1382. 

 in profesto Dijonisii: woensdag 08-10-1382. 

 

BP 1176 f 276r 01 wo 01-10-1382. 

Begin van de contracten van de schepenen Johannes van Bruheze, 

Johannes van Erpe, Johannes Leonii van Erpe, Ywanus Stierken, 

Johannes van Dijnther, Jordanus van Hoculem en Wellinus Scilder. 

 

C Incipiunt contractus scabinorum scilicet Johannis de Bruheze 

Johannis (dg: ?Leonii) de Erpe Johannis [filii] Leonii de Erpe 

Ywani Stierken Johannis de Dijnther Jordani de Hoculem et Wellini 

Scilder. 

 

BP 1176 f 276r 02 wo 01-10-1382. 

Ghobelinus gnd Gobel Knabben droeg over aan Johannes van Boert alias 

gnd Goetgeselle 77 dobbel mottoen, 42 plakmeeuwen geld van Holland 

voor 1 dobbel mottoen gerekend, aan Martinus Monics, tbv voornoemde 

Gobelinus, beloofd door Laurencius van Wetten. De brief overhandigen 

aan voornoemde Laurencius van Wetten. 

 

Ghobelinus dictus Gobel Knabben LXXVII denarios aureos communiter 

dobbel mottoen vocatos boni auri et iusti [ponderis] scilicet XLII 

placmeuwe monete Hollandie pro quolibet computato promissos 

Martino Monics ad opus dicti Gobelini a Laurencio [de] Wetten 

prout in litteris legitime supportavit Johanni de Boert alias 

dicto (dg: Goeg) Goetgeselle cum litteris et jure. Testes Ywanus 

et Hoculem datum in die Remigii. Detur dicto Laurencio de Wetten. 

 

BP 1176 f 276r 03 vr 03-10-1382. 

Jacobus zv Johannes gnd Koijten verkocht aan Erardus gnd Erijt 

Wijnrics soen (1) een huis en tuin in Venloon, tussen Gerardus gnd 

Sijmons soen enerzijds en Winricus zv Gerardus anderzijds, (2) 2/8 

deel van een hoeve die was van Johannes gnd Frederics soen, en 1/8 

deel van voornoemde hoeve, echter uitgezonderd de heidelanden en 

erfgoederen gnd venne, gelegen in Venloon, voor het huis van Johannes 

gnd Koijbe, op de gemeint, richting Dongen, aan voornoemde Jacobus 

verkocht door Lambertus zvw Johannes Bathen soen. De brief 

overhandigen aan Gertrudis ev voornoemde Erardus koper. 

 

Jacobus filius Johannis dicti Koijten domum et ortum sitos in 

parochia de Venloen inter hereditatem Gerardi dicti Sijmons soen 

ex uno et hereditatem Winrici filii Gerardi ex alio atque duas 

octavas partes unius mansi qui fuerat Johannis dicti Frederics 

soen atque octavam partem eiusdem mansi exceptis tamen terris (dg: 

arabilibus) mericalibus hereditatibus dictis venne [ad] premissa 

spectantibus sitis in dicta parochia ante domum Johannis dicti 

Koijbe supra communitatem sursum versus Dungen venditos dicto 

Jacobo a Lamberto filio quondam Johannis Bathen soen prout in 

litteris hereditarie vendidit Erardo dicto Erijt Wijnrics soen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Jordanus 

datum sexta post Remigii. Detur Gertrudi uxori dicti Erardi 

emptoris. 
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BP 1176 f 276r 04 vr 03-10-1382. 

Hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Philippus 

Jozollo 206 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382; 28+30+25=83 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles et Gerardus de Aa promiserunt 

Philippo Jozollo IIc et sex aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda pena X. Testes Erpe et Ywanus datum 

sexta post Remigii. 

 

BP 1176 f 276r 05 ma 06-10-1382. 

Arnoldus gnd Bollen soen van Wetten verkocht aan Petrus van Bruggen 

een n-erfcijns1 van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar, gaande uit een huis, tuin en een stuk land, 

twee zesterzaad rogge groot, ter plaatse gnd in Dungen, tussen 

Reijnerus van Lit enerzijds en Henricus van der Boijdonc anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Arnoldus dictus Bollen soen de Wetten hereditarie vendidit Petro 

de Bruggen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini et pro primo ultra annum !domo et 

orto et pecia terre #duo sextaria siliginis in semine capiente# 

sitis in loco dicto Dungen inter hereditatem Reijneri de Lit ex 

uno et hereditatem Henrici van der Boijdonc ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu ducis 

?inde solvendo sufficientem facere super habita acquirenda. Datum 

Stierken et Jordanus datum secunda post Remigii. 

 

BP 1176 f 276r 06 ma 06-10-1382. 

Henricus Lange van Helmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Henricus Lange de Helmont prebuit et reportavit. Datum ut supra. 

 

BP 1176 f 276r 07 za 04-10-1382. 

Mechtildis wv Theodericus? Luwe beloofde aan Ghisbertus zv Johannes 

Quade Pape van Vlijmen 32 franken met Epiphanie aanstaande (di 06-01-

1383; 27+30+31+6=94 dgn) te betalen. De brief overhandigen aan 

Philippus Jozollo. 

 

Mechtildis relicta quondam [?T]heoderici Luwe promisit Ghisberto 

filio Johannis Quade Pape de Vlijmen XXXII francos vel valorem ad 

epyphaniam Domini proxime persolvendos. Testes Erpe et Jordanus 

sabbato post Remigii. Detur Philippo Jozollo. 

 

BP 1176 f 276r 08 za 04-10-1382. 

Voornoemde Gisbertus droeg voornoemd geld over aan Philippus Jozollo, 

tbv etc. 

 

Dictus Gisbertus (dg: sup) dictam pecuniam supportavit Philippo 

Jozollo ad opus etc. Testes Johannes Erpe et Hoculem datum in 

festo Dijonisii. 

 

BP 1176 f 276r 09 ma 06-10-1382. 

Henricus Crabbaert ev Hilla dvw Johannes gnd van Uden verkocht2 aan 

Willelmus zv Nicholaus van den Arennest (1) 1/3 deel in een 

b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

                         
1 Zie → BP 1177 f 122r 09 do 05-05-1384, overdracht van de erfcijns. 
2 Zie → BP 1177 f 056v 11 ±wo 17-06-1383, overdracht van het 

vruchtgebruik in al deze goederen. 
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andere helft met ?Sint-Jan, gaande uit een huis3,4 en erf van 

Godefridus van Bussel, in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van 

wijlen Winricus van Oijen, (2) 1/3 deel in een b-erfpacht van 6 

zester rogge, maat van Uden, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met ?Sint-Jan, gaande uit een hoeve behorend aan 

Lambertus van Uden en Henricus die Wuwer, ter plaatse gnd Zeeland, 

(3) ¼ deel in 1/3 deel van een huis en erf, eertijds van voornoemde 

wijlen Johannes van Uden, in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Vilt enerzijds en erfgoed 

dat was van Nollekinus Gheroncs anderzijds. 

 

Henricus Crabbaert maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille 

sue uxoris filie quondam Johannis dicti de Uden terciam partem ad 

sua ad dictam Hillam spectantem in hereditario censu IIIIor 

librarum monete solvendo hereditarie mediatim (dg: .) Domini et 

mediatim ?Johannis ex domo et area Godefridi de Bussel sita in 

Busco ad forum contigue iuxta hereditatem quondam Winrici de Oijen 

atque terciam partem ad ipsos spectantem in hereditaria paccione 

sex sextariorum siliginis mensure de Uden solvenda terminis 

solucionis predictis ex manso spectante ad Lambertum de Uden et 

Henricum die Wuwer sito in (dg: parochia) loco dicto Zelant item 
?quartam partem ad se spectantem in tercia parte domus et aree que 

fuerant dicti quondam Johannis de Uden sita in Busco ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Gerardi Vilt ex uno et 

hereditatem (dg: quondam Gh) que fuerat Nollekini Gheroncs ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo fi (dg: van) filio 

Nicholai van den Arennest promittens warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Erpe et Ywanus datum secunda post 

Remigii. 

 

BP 1176 f 276r 10 ma 06-10-1382. 

Ghisbertus Scermer ev Elisabeth dvw Goeswinus gnd van den Ynden droeg 

over aan Elisabeth dv Hessello ?van ?Lijemde wv Johannes Becker zvw 

voornoemde Goessuinus alle goederen, die aan hem en zijn vrouw 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes Becker zvw 

voornoemde Goessuinus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van voornoemde Elisabeth wv voornoemde Johannes. 

 

Ghisbertus Scermer maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam Goeswini dicti van den Ynden 

omnia bona ?ipso dicte sue uxori de morte quondam Johannis Becker 

filii dicti quondam Goessuini successione hereditarie advoluta et 

post mortem Elisabeth relicte dicti quondam Johannis filie 

Hessellonis de? Lijemde? successione hereditarie advolvenda 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit dicte 

Elisabeth relicte dicti quondam Johannis promittens ratam servare 

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

 

BP 1176 f 276r 11 ma 06-10-1382. 

Mr Godefridus van Stramprode5 en Raso gnd Jonge wisselaar beloofden 

aan Rodolphus van Gravia 24 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) in Den Bosch, aan het huis van voornoemde 

Rodolphus, te leveren. 

 

                         
3 Zie ← BP 1175 f 197r 06 za 11-08-1369, gerechtelijke verkoop van 

dit huis. 
4 Zie → BP 1177 f 027r 07 ma 23-02-1383 (2), doorverkoop van een 

erfcijns van 40 schelling uit dit huis. 
5 Mr Godefridus van Stramprode was in de periode 1367-1394 muntmeester van Gelre. Zie 
https://www.arstramrood.nl/stramrood/2-uncategorised/64-het-geslacht-van-stramprade-

stramprode-in-gelre. 

https://www.arstramrood.nl/stramrood/2-uncategorised/64-het-geslacht-van-stramprade-stramprode-in-gelre
https://www.arstramrood.nl/stramrood/2-uncategorised/64-het-geslacht-van-stramprade-stramprode-in-gelre
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Magister Godefridus de Stramprode et Raso dictus Jonge campsor 

promiserunt Rodolpho de Gravia XXIIII modios siliginis (dg: a 

purifatione) mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos et in Busco ad domum dicti Rodolphi tradendos. Testes 

Ywanus et Jordanus datum ut ?supra. 

 

BP 1176 f 276r 12 di 07-10-1382. 

Matheus zvw Arnoldus Bruijn van Waelwijc droeg over aan Gheerlacus zv 

Wellinus Roveri het vruchtgebruik in de helft van de erfgoederen die 

waren van wijlen Arnoldus Beijs, in Oisterwijk, tussen erfg vw Thomas 

Eghenhove enerzijds en Jacobus van Dusel en erfg vw Paulus Brouwer 

anderzijds. 

 

Matheus filius quondam Arnoldi Bruijn de Waelwijc usufructum suum 

etc sibi competentem etc in (dg: d) medietate (dg: domus et) 

hereditatum que fuerant quondam Arnoldi Beijs sitarum in 

Oesterwijc inter hereditatem heredum quondam Thome Eghenhove ex 

uno et hereditatem Jacobi de Dusel et heredum quondam Pauli 

Brouwer ex alio ut dicebat legitime supportavit Gheerlaco filio 

Wellini Roveri promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Bruheze et Ywanus datum (dg: ... secunda post 

Remigii) tercia post Remigii. 

 

BP 1176 f 276r 13 di 07-10-1382. 

Voornoemde Matheus droeg de helft, hem in voornoemde goederen 

toebehorend, over aan Gheerlacus zv Wellinus Roveri. 

 

Dictus Matheus medietatem sibi hereditarie competentem in dictis 

hereditatibus ut supra hereditarie supportavit (dg: supportavit) 

Gheerlaco filio Wellini Roveri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 276r 14 di 07-10-1382. 

Gerardus van den Oerde van Waelwijc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Gheerlacus predictus) Gerardus van den Oerde de Waelwijc 

prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 276r 15 di 07-10-1382. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Matheus bvw Arnoldus 

Bruijn van Waelwijc 25½ oude schild na maning te betalen en 50 oude 

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

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit Matheo fratri quondam 

Arnoldi Bruijn de Waelwijc (dg: LXXX . XLI ....... ad monitionem) 

XXVJ aude scilde ad monitionem et L aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 276r 16 wo 08-10-1382. 

Arnoldus van Vechel en Herbertus Truden soen verkocht aan Henricus 

Bouman van Kessel 1½ morgen land in Kessel, in een hoeve gnd Bisselse 

Hoeve, tussen wijlen Elisabeth Coptiten enerzijds en Elisabeth gnd 

van Vechel anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus 

of aan zijn moeder, als voornoemde Henricus overleden zou zijn. 

 

Arnoldus de Vechel et Herbertus Truden soen unum et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Kessel in manso dicto 

Bisschelsche Ho[eve inter] hereditatem quondam Elisabeth Coptiten 

ex uno et hereditatem Elisabeth dicte de Vechel ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Bouman de Kessel [promittens] 
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warandiam (dg: et obligationem deponere exceptis ....... aggeribus 

et fossatis ....... ....... sitis ut dicebat testes datum ut 

supra). Testes Hoculem .. ....... datum in profesto Dijonisii. 

Detur [dicto] Henrico vel eius matri dicto Henrico defuncto. 

 

1176 mf8 A 04 f.276v. 

 in profesto Dijonisii: woensdag 08-10-1382. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1382. 

 

BP 1176 f 276v 01 wo 08-10-1382. 

Nicholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Petrus van Bruggen een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een huis en tuin, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Arnoldus Didden 

soen enerzijds en Heilwigis gnd Didden anderzijds. 

 

Nicholaus dictus Coel Roelen soen hereditarie vendidit Petro de 

Bruggen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex domo et orto ipsius venditoris sito in 

loco dicto Poeldonc inter hereditatem Arnoldi Didden soen ex uno 

et hereditatem Heilewigis! dicte Didden ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Scilder datum in profesto 

Dijonisii. 

 

BP 1176 f 276v 02 wo 08-10-1382. 

Gerardus Roelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Roelen soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 276v 03 do 09-10-1382. 

Johannes zv Johannes gnd Moens soen wonend in Boxtel verkocht aan 

Henricus van Wetten Wellens soen een erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 

lopen roggeland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Hoeve ter 

Heide, tussen Goeswinus van Hal enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) ½ bunder heideland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hezelaar, tussen Goeswinus van Hal enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes filius Johannis dicti Moens soen commorans in Buxstel 

hereditarie vendidit Henrico de Wetten Wellens soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex tribus 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer in loco dicto die Hoeve ter Heijden inter hereditatem 

Goeswini de Hal ex uno et inter communitatem ex alio atque ex 

dimidio bonario terre mericalis sito in dicta parochia in loco 

Hezellaer inter hereditatem Goeswini de Hal ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat (dg: here) promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

censibus domini fundi exinde prius solvendis promisit super habita 

et habenda sufficientem. Testes Joh Erpe et Hoculem datum in festo 

Dijonisii. 

 

BP 1176 f 276v 04 do 09-10-1382. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes gnd Louwers soen: 2 morgen land in 

Kessel, ter plaatse gnd Arts Hoeve van Kessel, in het voorste kamp, 

en 2 morgen land in Kessel, ter plaatse gnd Heinmans Hoeve, welke 2 

morgen {niet afgewerkt contract}. 
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Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis dicti Louwers soen duo 

iugera terre sita in parochia de Kessel in loco dicto Arts Hoeve 

van !van Kessel in anteriori loco! campo ibidem et duo iugera terre 

sita in dicta parochia in loco dicto Heijnmans Hoeve que duo 

iugera terre (dg: p) s. 

 

BP 1176 f 276v 05 do 09-10-1382. 

Willelmus zv Johannes gnd Writer en zijn kinderen Johannes en 

Elizabeth droegen over aan Gerardus Writer zvw Gerardus Writer de 

helft van 2 bunder beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

beiderzijds tussen Mechtildis wv Johannes Coptiten, aan voornoemde 

Willelmus in pacht uitgegeven door Walterus zvw Walterus gnd Vriese 

van den Leempoel, te weten voor de hertogencijns en voor een 

b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Oisterwijk, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Willelmus filius (dg: quondam) Johannis dicti Writer Johannes et 

Elizabeth eius liberi cum tutore medietatem duorum bonariorum 

prati sitorum in parochia de Oesterwijc ad locum dictum communiter 

Udenhout inter hereditates Mechtildis relicte quondam Johannis 

Coptiten ex utroque coadiacentes datam ad pactum Willelmo (dg: 

filio quondam .) predicto a Waltero filio quondam Walteri dicti 

Vriese van den Leempoel scilicet pro censu domini ducis ex dicta 

medietate solvendo et pro hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Oesterwijc prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Gerardo Writer filio quondam Gerardi Writer cum 

litteris et jure promittentes cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et (dg: ratam) obligationem ex parte eorum deponere 

excepta (dg: pacc) dicta paccione in dictis litteris contentis. 

Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 276v 06 do 09-10-1382. 

Wolterus, Nijcholaus, Sophija en Aleijdis, minderjarige kv 

eerstgenoemde Willelmus, zullen, zodra ze meerjarig zijn, hiervan 

afstand doen. 

 

Promiserunt insuper cum tutore super habita et habenda quod ipsi 

Wolterum Nijcholaum et Sophijam Aleijdem liberos primodicti 

Willelmi ad hoc impuberes existentes ut dicebant quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super dicta (dg: d) medietate et jure (dg: 

ad opus) eis in hiis competente seu competituro quovismodo ad opus 

dicti (dg: emptoris) Gerardi Writer facient renunciare. Testes 

Johannes Erpe et Hoculem datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1176 f 276v 07 do 09-10-1382. 

Henricus gnd Colen droeg over aan Nijcholaus gnd Coel zvw Wautgherus 

van Lijemde de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit 1 mudzaad roggeland, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, bij de plaats gnd Berg, beiderzijds tussen 

kvw Johannes van Berze, welke pacht voornoemde Henricus Colen en 

voornoemde Nijcholaus gnd Coel zvw Wautgherus gnd van Lijemde 

verworven hadden van Eligius gnd Loij zvw Alandus gnd Alant van den 

Berghe. 

 

Henricus dictus Colen medietatem ad se spectantem !hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificatione ex modiata terre siliginee sita in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde (dg: ad) apud locum 

dictum Berch inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Berze 

ex utroque latere coadiacentem quam paccionem dictus Henricus 

Colen et Nijcholaus dictus Coel filius quondam Wautgheri dicti de 
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Lijemde !ab Eligio dicto Loij filio quondam (dg: Alandi) Alandi 

dicti Alant van den Berghe prout in litteris supportavit dicto 

(dg: Arnoldo d Colen) Nijcholao (dg: dicto) Coel filio quondam 

Wautgheri de Lijemde (dg: prout) cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 276v 08 do 09-10-1382. 

Willelmus Mijnnemere verpachtte aan Johannes Drinchellinc zijn 

goederen gnd tot Onrode, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, voor een 

periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383), 

per jaar voor 25 Brabantse dobbel, een helft te betalen met Lichtmis 

en de andere helft met Pinksteren, en voor 2 steen vlas bereid tot de 

hekel, met Lichtmis te leveren. Verpachter en met hem zijn zoon 

Arnoldus beloofden lasten af te handelen. Pachter en met hem Joseph 

van Casteren beloofden van hun kant. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus Mijnnemere bona sua dicta tot Onrode sita in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Onrode cum suis attinentiis universis 

dedit ad annuum pactum Johanni Drinchellinc ab eodem ad spacium 

sex annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine 

medio sequentium possidenda anno quolibet pro XXV Brabant dobbel 

(dg: et d) dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum 

mediatim purificatione et mediatim penthecostes et pro primo 

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

steen lini parati ad scalcrum dandis sibi ab alio anno quolibet 

#dictorum# sex annorum purificatione et pro primo termino a 

purificatione proxime ultra annum promittentes et cum eo Arnoldus 

eius filius warandiam pro premissis et aliam obligationem 

obligationem deponere et alter (dg: repromisit) et cum eo Joseph 

de Casteren repromiserunt (dg: indci) indivisi super omnia. Testes 

Johannes Erpe et Hoculem datum supra. 

 

BP 1176 f 276v 09 do 09-10-1382. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Joseph schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit dictum Joseph indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 276v 10 do 09-10-1382. 

Johannes gnd Weijndelmoeden soen van Nijsterle beloofde aan Delija ev 

Johannes van Andel, tbv voornoemde Johannes van Andel en Johannes van 

den Berghe, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 

19 zester rogge, Bossche maat, te leveren. 

 

Johannes dictus Weijndelmoeden soen de Nijsterle promisit super 

omnia Delije uxori Johannis de Andel ad opus eiusdem Johannis de 

Andel et ad opus Johannis van den Berghe quod ipse dabit et 

exsolvet dictis Johanni de Andel et Johanni (dg: de) #van den# 

Berghe ad spacium (dg: sex) trium annorum datum presentem sine 

medio sequentium anno quolibhet eorunden trium annorum XIX 

sextaria siliginis mensure de Busco purificatione et pro primo 

termino purificatione proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 276v 11 do 09-10-1382. 

Johannes Hagen van Lijt en Johannes van Eijnsspijt beloofden aan hr 

Johannes van Mierd 25 oude schilden met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(zo 22-02-1383) te betalen. 
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Johannes Hagen de Lijt et Johannes de Eijnsspijt promiserunt (dg: 

J) domino Johanni de Mierd XXV aude scilde seu valorem ad 

cathedram Petri proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 276v 12 do 09-10-1382. 

Ywanus zvw Ywanus verwer en zijn moeder Gertrudis hadden destijds 

beloofd6 aan Johannes van Vroenhoven, tbv hem en Godefridus van 

Hedechusen, gedurende 5 jaar, elk jaar 10 dobbel mottoen geld van 

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

Kerstmis. Voornoemde Godefridus verklaarde thans dat voornoemde 

Ywanus van dit geld 23 Hollandse dobbel heeft betaald. 

 

Notum sit universis quod cum Ywanus filius quondam Ywani tinctoris 

et Gertrudis eius mater promisissent indivisi super omnia se (dg: 

dat) Johanni de Vroenhoven ad opus sui et ad opus Godefridi de 

Hedechusen ad spacium quinque annorum (dg: pro) anno quolibet 

dictorum quinque annorum decem aureos denarios communiter dobbel 

mottoen monete Hollandie (dg: prout in litteris) mediatim Johannis 

et mediatim Domini prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Godefridus palam recognovit sibi per 

dictum Ywanum de dicta pecunia persolutum XXIII Hollant dobbel in 

abbreviationem dicte pecunie summe. Testes Ywanus et Hoculem datum 

supra. 

 

BP 1176 f 276v 13 do 09-10-1382. 

Johannes van Wetten zv Petrus gnd Conen soen beloofde aan Johannes 

van Gheldorp zvw Johannes van Ghelen 14 gulden pieter met Pinksteren 

aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Johannes de Wetten filius Petri dicti Conen soen promisit Johanni 

de Gheldorp filio quondam Johannis de Ghelen XIIII gulden peter ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 276v 14 do 09-10-1382. 

Enghelbertus zvw Enghelbertus van den Nuwenhuse droeg over aan 

Johannes Brenthen zvw Gerardus Brenthen 5/6 deel in ¼ deel van een 

kamp, 3 bunder groot, in Helvoirt, ter plaatse gnd Nortbroek, tussen 

{niet ingevuld} die Laet van Essche enerzijds en Henricus van de 

Nieuwe Huize anderzijds, welk 5/6 deel eerstgenoemde Enghelbertus 

gekocht had van de broers Arnoldus en Erenbertus, kvw Erenbertus van 

der Scoervoert, Johannes van den Zande, Henricus Jans soen van 

Wargharshusen en Johannes van Lijer. 

 

(dg: Eg) Enghelbertus filius quondam Enghelberti van den Nuwenhuse 

quinque sextas partes in quarta parte cuiusdam campi tria bonaria 

continentis siti in parochia de Helvoert ad locum Nortbroec inter 

hereditatem {hier staan 2 puntjes} die Laet de Essche ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Nova Domo ex alio quas quinque sextas 

partes dicte quarte partis primodictus Enghelbertus erga Arnoldum 

Erenbertum fratres liberos quondam Erenberti van der Scoervoert 

Johannem van den Zande Henricum Jans soen de Wargharshusen et 

Johannem de Lijer emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Brenthen filio quondam Gerardi 

Brenthen cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
6 Zie ← BP 1176 f 111v 10 ±do 17-03-1379, belofte 5 jaar lang elk 

jaar 10 Holland dobbel te betalen. 
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1176 mf8 A 05 f.277. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1382. 

 

BP 1176 f 277r 01 do 09-10-1382. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 890, 09-10-1382. 

Henricus Wolfs, zijn dochters Enghela et Elizabeth, en de broers 

Johannes, Herbertus en Gerongius, kvw Gerongius van Orthen, 

verkochten aan Johannes van Straten, tbv hr Albertus Buc, 2/3 deel in 

5 hont land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd Op Rees, in 

Heilen Kamp van Uden, tussen voornoemde hr Albertus Buc enerzijds en 

Heijlwigis van Uden anderzijds, belast met een penning gnd Keulse. 

 

Henricus Wolfs Enghela et Elizabeth eius filie cum tutore et 

Johannes Herbertus et Gerongius fratres liberi quondam Gerongii de 

Orthen duas tercias partes ad se spectantes in quinque hont terre 

sitorum in jurisdictione de Empel in loco dicto Op (dg: Rees) Rees 

in quodam campo dicto Heijlen Camp van Uden inter hereditatem 

domini Alberti Buc ex uno et inter hereditatem Heijlwigis de Uden 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Straten ad 

opus dicti domini Alberti promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto uno denario dicto 

Coelschen ex dictis duabus terciis partibus de jure solvendo. 

Testes Ywanus et Hoculem datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1176 f 277r 02 do 09-10-1382. 

Henricus van der Langdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Langdonc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 277r 03 do 09-10-1382. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd der Kijnder alias gnd Wolpharts gaf uit aan 

de broers Johannes, Hubertus en Gerongius, kvw Gerongius van Orthen, 

1/6 deel in 24 hont land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

Rees, in een kamp gnd des Papenkamp, aan weerszijde van een erfgoed 

van Johannes gnd Wrede; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijnzen en thans voor een n-erfcijns van 50 schelling geld, 

met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 11-11-

1383). De brief van de broers overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Arnoldus filius (dg: Pauli) #quondam# Arnoldi dicti der Kijnder 

alias dicti Wolpharts sextam partem ad (dg: spe) !spectantem in 

XXIIIIor hont terre sitis !jurisdictione de (dg: Hees) #Empel# in 

loco dicto Rees in campo dicto des Papencamp ab utroque latere 

hereditatis Johannis dicti Wrede ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni Huberto et Gerongio (dg: fili) fratribus liberis 

quondam Gerongii de Orthen ab eisdem hereditarie possidendam pro 

censibus domini ducis exinde solvendis dandis et solvendis etc et 

pro hereditario censu L solidorum monete dando sibi ab aliis 

hereditarie (dg: Remigii) Martini et pro primo termino ultra annum 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi. Testes datum 

supra. Tradetur littera fratrum dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 277r 04 do 09-10-1382. 

Egidius van den Bossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius van den Bossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 05 do 09-10-1382. 

Willelmus Vos van Dijnter verkocht aan Johannes Pels van Dijnter een 
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stuk land in Dinther, ter plaatse gnd in Reitsel, tussen voornoemde 

Willelmus enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met ½ oude groot 

grondcijns. 

 

Willelmus Vos de Dijnter peciam terre sitam in parochia de Dijnter 

in loco dicto in Reijtsel inter hereditatem (dg: domicelli de Hel) 

dicti Willelmi ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Pels de Dijnter promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto dimidio grosso (dg: de w) antiquo 

domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 06 do 09-10-1382. 

Gerardus die Rode droeg over aan Johannes van den Broecke zv Arnoldus 

van den Loe de helft in aan akker gnd die Groot Verwer, in Sint-

Oedenrode, in goederen gnd te Pardelaar, beiderzijds tussen Mijchael 

van Tardwijc, met een eind strekkend aan een gemene weg, welke helft 

voornoemde Gerardus in cijns verkregen had van hr Arnoldus Rover 

ridder en Willelmus van Langhelaer, belast met een b-erfcijns van 1½ 

oude schild, in de brief vermeld. 

 

Gerardus die Rode medietatem ad se spectantem in quodam agro dicto 

die Groet Verwer sito in parochia de Rode in bonis dictis te 

Pardelaer inter hereditatem Mijchaelis #de Tardwijc# (dg: ex uno 

et inter hereditatem) ex utroque latere tendente cum uno fine ad 

communem #plateam# ut dicebat quam medietatem dictus Gerardus erga 

dominum (dg: G) Arnoldum Rover militem et Willelmum de Langhelaer 

ad censum acquisiverat prout in litteris dicebat contineri 

hereditarie supportavit Johanni van den Broecke filio Arnoldi van 

den Loe promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto hereditario censu unius et dimidii aude scild in 

dictis litteris contento ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 07 do 09-10-1382. 

Voornoemde Johannes van den Broecke beloofde aan voornoemde Gerardus 

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

 

Dictus Johannes van den Broecke promisit dicto Gerardo XXIIII aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 277r 08 do 09-10-1382. 

Jacobus van der Beke van Nijsterle verkocht aan Pontennier Lepkens 

soen van Nuwelant (1) een huis, erf en tuin in Nistelrode, ter 

plaatse gnd ter Beke, tussen Johannes Cuijlman enerzijds en kvw 

Arnoldus Roefs soen voller anderzijds, (2) een hofstad in Nistelrode, 

ter plaatse gnd aan het Laar, beiderzijds tussen een gemene weg, met 

een eind strekkend aan Ghibo gnd Hadewigen soen, (3) andere goederen 

van voornoemde Jacobus. 

 

Solvit. 

Jacobus van der Beke de Nijsterle domum aream et ortum sitos in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum ter Beke inter hereditatem 

Johannis (dg: Cul) Cuijlman ex uno et inter hereditatem (dg: 

Arnoldi Ro) liberorum quondam Arnoldi Roefs soen fullonis ex alio 

atque domistadium situm in dicta parochia ad locum dictum aent 

Laer inter (dg: hereditatem) communem plateam ex utroque latere 

coadiacentem tendens cum uno fine ad hereditatem Ghibonis dicti 

Hadewigen soen ut dicebat (dg: ut dicebat here) atque cetera bona 

quecumque dicti Jacobi (dg: quocumque) mobilia et immobilia 

hereditaria et parata habita et habenda #quocumque sita# ab eodem 

(dg: supportavit) !vendidit Pontennier !Lepkens soen de Nuwelant 
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promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 09 do 09-10-1382. 

Arnoldus Liben soen van Lijemde beloofde aan Nijcholaus van Eijndoven 

6 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus Liben soen de Lijemde promisit Nijcholao de Eijndoven sex 

modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 10 do 09-10-1382. 

Johannes gnd Waudelart en zijn neef Willelmus van Scier beloofden aan 

Nijcholaus van Eijndoven 6 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1382) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes dictus Waudelart et Willelmus de Scier eius cognatus 

promiserunt Nijcholao de Eijndoven sex modios siliginis mensure de 

Busco ad nativitatis Domini proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 11 do 09-10-1382. 

Elizabeth dv Hermannus gnd die Dijet gaf uit aan Egidius gnd die 

Leeuwe alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar moeder Elizabeth, gelegen onder het gebied van Herpen, onder de 

parochia van Uden, ter plaatse gnd Espendonk; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Solvit Egidius 3 plack. 

Elizabeth filia Hermanni dicti #die# Dijet cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte quondam Elizabeth #sue matris# 

successione advolutas quocumque locorum infra territorium de 

Herpen infra parochiam de Uden ad locum dictum Espendonc situatas 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Egidio dicto #die# 

Leeuwe ab eodem hereditarie possidendas pro censibus domini fundi 

annuatim exinde prius de jure dandis etc atque pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et supra dictas hereditates 

tradenda ex premissis promittens cum tutore warandiam et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 277r 12 do 09-10-1382. 

Philippus zvw Johannes gnd Lodewijchs soen, zijn zoon Nijcholaus, 

Ludovicus gnd Eefsen soen, Henricus Scerpinc en Everardus Claes soen, 

voor zich en voor hun verwanten, verklaarden verzoend te zijn met 

Godefridus zvw Gerardus Zanbeke en zijn verwanten, over de moord op 

Theodericus zv voornoemde Philippus, begaan door voornoemde 

Godefridus en wijlen zijn broer Gerardus. Ze beloofden aan handen van 

Petrus van Bruggen, tbv voornoemde Godefridus en al wie het 

aanbelangt, dit zoenakkoord van waarde te houden. Een brief voor 

Petrus van Bruggen en de andere voor Henricus van Zanbeke. 

 

Philippus filius quondam Johannis dicti Lodewijchs soen Nijcholaus 

eius filius Ludovicus dictus Eefsen soen Henricus Scerpinc et (dg: 

Everaes) Everardus Claes soen (dg: pro palam recognoverunt) pro se 

et amicis (dg: s) et consanguineis suis genitis et generandis 

palam recognoverunt se fore reconciliatos cum Godefrido filio 

quondam Gerardi Zanbeke et cum suis amicis et consanguineis 
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quibuscumque genitis et generandis super nece et homicidio alias 

facto et perpetrato per dictum Godefridum et Gerardum quondam eius 

fratrem in personam quondam Theoderici filii olim dicti Philippi 

ut dicebant promittentes indivisi tam pro se quam amicis suis 

genitis et generandis super omnia ad manus Petri de Bruggen ad 

opus dicti Godefridi et omnium quorum interest aut interesse 

poterit in futurum ratam servare. Testes Hoculem et Scilder datum 

supra. Et duplicitur unam habebit Petrus de Bruggen alteram 

Henricus de Zanbeke. 

 

BP 1176 f 277r 13 do 09-10-1382. 

Petrus van Bruggen, Nijcholaus van Berze, Henricus van Zanbeke, 

Gerardus Roelen soen en Jacobus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen 

beloofden aan voornoemde Philippus, zijn zoon Nijcholaus, Ludovicus, 

Henricus en Everardus 75 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen, 

wegens “totalis reconsiliatio”. 

 

Petrus de Bruggen Nijcholaus de Berze Henricus de Zanbeke et 

Gerardus Roelen soen (dg: pro) et Jacobus filius quondam Arnoldi 

dicti Ghenen soen promiserunt dictis Philippo Nijcholao eius filio 

Ludovico Henrico et Everardo LXXV licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato ad pasca proxime persolvenda 

(dg: de) scilicet de dicta totali reconciliacione dicte necis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 14 do 09-10-1382. 

Voornoemde vijf crediteuren beloofden voornoemd geld uit te delen, 

aan wie het uitgedeeld moet worden, zodat voornoemde Godefridus van 

Zanbeke en zijn vrienden hiervan geen schade ondervinden. 

 

Dicti quinque creditores promiserunt dictam pecuniam (?dg: uft) 

convertere et exponere hiis quibus de jure fuerit convertenda sic 

quod dicto Godefrido de Zanbeke et eius amicis genitis et 

generandis dampna (dg: e) non evenient. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277r 15 do 09-10-1382. 

De broers Johannes, Godefridus en Nijcholaus, kvw Johannes van 

Hijntam, en de broers Arnoldus en Johannes, kv Engbertus Writer, voor 

zich en hun verwanten verklaarden verzoend te zijn met Godefridus zvw 

Gerardus van Zanbeke en zijn verwanten mbt de dood van Gerardus van 

Hijntam zvw Johannes van Hijntam, veroorzaakt door voornoemde 

Godefridus en zijn broer Gerardus. Ze beloofden aan handen van Petrus 

van Bruggen, tbv voornoemde Godefridus en al wie het aanbelangt, dit 

zoenakkoord van waarde te houden. Een brief voor Petrus van Bruggen 

en de andere voor Henricus van Zanbeke. 

 

(dg: dicti Philippus) Johannes (dg: de filius quondam Johannis de 

Hijntam) Godefridus (dg: eius) et Nijcholaus fratres liberi 

quondam Johannis de Hijntam Arnoldus et Johannes fratres liberi 

Engberti Writer pro se et suis amicis genitis et generandis palam 

recognoverunt se fore reconciliatos cum Godefrido (dg: de Zanbeke) 

filio quondam Gerardi de Zanbeke et cum amicis et consanguineis 

genitis et generandis quibuscumque super nece (dg: et homidio) 

quondam Gerardi #de Hijntam# filii quondam Johannis de Hijntam 

facte! et perpetrata per dictum Godefridum et Gerardum eius fratrem 

in personam dicti quondam Gerardi de Hijntam promittentes indivisi 

super omnia pro se et suis amicis et consanguineis genitis et 

generandis ad manus Petri de Bruggen ad opus dicti Godefridi et 

quorumcumque interest et interesse poterit in futurum ratam 
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servare. Testes datum supra. Et duplicitur ut prius. 

 

1176 mf8 A 06 f.277v. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1382. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 14-10-1382. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 16-10-1382. 

 

BP 1176 f 277v 01 do 09-10-1382. 

Petrus van Bruggen, Nijcholaus van Berze, Henricus van Zanbeke, 

Gerardus Roelen soen en Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen beloofden 

aan de broers Johannes, Godescalcus en Nijcholaus, kvw Johannes van 

Hijntam, en aan de broers Arnoldus en Johannes, kv Engbertus Writer, 

75 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen, wegens “totalis 

reconsiliatio”. 

 

Petrus de Bruggen Nijcholaus de Berze Henricus de Zanbeke Gerardus 

Roelen soen Jacobus filius quondam Arnoldi Ghenen soen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Godescalco Nijcholao fratribus 

liberis quondam Johannis de Hijntam Arnoldo et Johanni fratribus 

liberis Engberti Writer LXXV licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro (dg: pro) quolibet scilt computato ad festum pasce 

proxime futurum persolvenda scilicet de totali reconciliacione 

dicte necis. Testes Jordanus et Scilder datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1176 f 277v 02 do 09-10-1382. 

Voornoemde crediteuren beloofden aan voornoemde Petrus van Bruggen, 

tbv voornoemde Godefridus en al wie het aanbelangt, voornoemd geld 

uit te delen aan wie het uitgedeeld moet worden, zodat voornoemde 

Godefridus en zijn vrienden daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dicti creditores promiserunt dicto Petro (dg: ad) de Bruggen ad 

opus dicti Godefridi et opus omnium quorum interest seu interesse 

poterit in futurum dictam pecuniam exponere et (dg: ex) convertere 

illis quibus de jure fuerit convertenda et exponenda ita quod 

dicto Godefrido et suis amicis genitis et generandis dampna non 

evenient quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 277v 03 di 14-10-1382. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 72, inv.nr. 40.072, 14-10-1382. 

Heijlwigis dvw Elias schoenmaker droeg over aan Hadewigis van 

Neijnsel, tbv de infirmarie van het Groot Begijnhof, een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld die gaat uit 2 stukken land in 

Oss, (1) tussen een tuin van wijlen Johannes gnd Pelser enerzijds en 

Kabels Hofstad anderzijds, (2) ter plaatse dat Nederveld, tussen 

Belijas gnd Maes enerzijds en kv Elisabet gnd Bits anderzijds, welke 

cijns van 3 pond Johannes van Vechel zvw Johannes gnd Caloijters? 

soen beloofd had aan Johannes, Heilwigis en Weijndelmodis, kvw 

Johannes Rike, en welke cijns aan voornoemde Heilwigis was vermaakt 

door Johannes zv Johannes Rike. 

 

Heijlwigis filia quondam Elie sutoris cum tutore hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie purificatione de 

hereditario censu trium librarum dicte monete solvendo hereditarie 

termino solucionis predicto ex duabus peciis terre sitis in 

parochia de Os quarum una inter ortum quondam Johannis dicti 

Pelser ex uno et inter quoddam domistadium dictum Cabels Hostat ex 

alio et altera in loco dicto dat Nedervelt inter hereditatem 

Belije dicte Maes ex uno et inter hereditatem liberorum Elisabet 

dicte Bits ex alio site sunt quem censum III librarum Johannes de 
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Vechel filius quondam Johannis dicti Caloijters? soen (dg: Johanni 

de Vechel ex premissis solvere tenetur promiserat prout in 

litteris quas vidimus et quem censum dicta Elisabeth ?sibi et .. 

J) Johanni Heilwigi et Weijndelmodi liberis quondam Johannis Rike 

dare et solvere promiserat #dictis terminis solucionis# prout in 

litteris quas vidimus et quem censum dicta Heilwigis sibi a 

Johanne filio Johannis Rike legatum esse dicebat hereditarie 

supportavit Hadewigi de Neijnsel ad opus infirmarie maioris curie 

beghinarum promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

et dicti quondam Johannis et eius heredum deponere. Testes Ywanus 

et Jordanus datum (dg: 3a) datum 3a post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 277v 04 do 16-10-1382. 

Johannes Roetart, Ghevardus van den Venne, Paulus zvw Henricus gnd 

Mans soen en Johannes van den Veken beloofden aan Jacobus Tijt 40 

Brabantse dobbel, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1383) 

en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383). 

 

Johannes Roetart Ghevardus van den Venne Paulus filius quondam 

Henrici dicti Mans soen Johannes van den Veken promiserunt Jacobo 

Tijt XL Brabant dobbel seu valorem mediatim Johannis et mediatim 

Remigii proxime persolvendos. Testes Ywanus et Scilder datum 

quinta post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 277v 05 do 16-10-1382. 

Johannes gnd Bits soen beloofde aan Jacobus van den Wijel gedurende 8 

jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383), elk jaar met 

Lichtmis 11 zester rogge, Bossche maat, te leveren. Voornoemde 

Johannes zal elk jaar van voornoemde 8 jaar met zijn kar en beesten 2 

mud rogge, Bossche maat, in de villa van Oisterwijk ophalen en naar 

Den Bosch brengen naar het woonhuis van voornoemde Jacobus. 

 

Johannes dictus Bits soen promisit super omnia (dg: Ja) se daturum 

et soluturum Jacobo van den Wijel ad spacium octo annorum (dg: da) 

post festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium 

#XI sextaria siliginis mensure de Busco# anno quolibet dictorum 

octo annorum purificatione et primo (dg: primo) solucionis termino 

(dg: termino) a purificatione proxime ultra annum et quod ipse 

Johannes dicto Jacobo cum suis curru et bestiis afferet et deducet 

anno quolibet dictorum octo annorum (dg: duos mod) in villa de 

Oesterwijc duos modios siliginis mensure predicte et illos deducet 

in Busco ad domum dicti Jacobi. Testes Erpe et Scilder. 

 

BP 1176 f 277v 06 do 16-10-1382. 
Vergelijk: BP 1177 f 157v 13 wo 12-10-1384, bijna identieke contract, echter geen 

verkoop maar overdracht en vermelding dat de helft aan hem was overgedragen door 

Gerardus zvw Petrus Bogart. 

Raso zvw Johannes gnd die Jonghe van Ghilse verkocht aan Godescalcus 

Roesmont zvw Rodolphus Roesmont (1) de helft van een huis, erf en 

tuin, eertijds van Thomas gnd Valant, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

te weten de helft aan de kant van erfgoed van Petrus Bogart, (2) de 

helft van een erfgoed, 21¼ voet breed en 45 voet lang, over de 

Tolbrug, achter erfgoed van voornoemde wijlen Petrus Bogart en 

Theodericus gnd Jutten, buiten de oude stadsmuur, (3) de helft van 

een deel van de oude stadsmuur, 21¼ voet groot, achter erfgoed van 

voornoemde Petrus en Theodericus, aan voornoemde Raso overgedragen 

door Gertrudis dvw voornoemde Petrus Bogart. 

 

Raso (dg: dictus die Jonghe) filius quondam Johannis dicti die 

Jonghe de Ghilse medietatem domus aree et orti dudum Thome dicti 

Valant sitorum in Buscoducis ultra pontem dictum Tolbrugge 

videlicet illam medietatem domus aree et orti predictorum que sita 
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est in latere versus hereditatem (dg: Bo) Petri Bogart atque #(dg: 

ce)# medietatem hereditatis viginti unam pedatas et quartam partem 

unius pedate in latitudine atque quadraginta quinque pedatas in 

longitudine continentis site ultra dictum pontem Tolbrugge vocatum 

retro hereditatem dicti quondam Petri Bogart et Theoderici dicti 

Jutten extra antiquum murum oppidi de Buscoducis ibidem 

consistentem necnon medietatem (dg: p) cuiusdam partis dicti 

antiqui muri viginti unam pedatas et quartam partem unius pedate 

continentis consistentem retro hereditatem Petri et (dg: h 

Theoderici predictorum supportatas dicto Rasoni a Gertrude filia 

quondam Bogart predicti prout in litteris hereditarie vendidit 

Godescalco Roesmo[nt] filio quondam Rodolphi Roesmont supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 277v 07 do 16-10-1382. 

Volcquinus gnd Meijs soen van Amersfoert schonk aan zijn zoon Amisius 

gnd Mijs en diens vrouw Bela dv Egidius van de Doorn een b-erfcijns 

van 20 pond geld, een helft te betalen met Sint-Martinus en de andere 

helft met Pasen, gaande uit alle erfgoederen, die Leonius van Kessel 

verworven had van Gerardus Vos, gelegen in de dingbanken van Kessel 

en Maren, binnen de dijk, welke cijns aan voornoemde Volcquinus was 

verkocht door hr Johannes van Eijndoven ridder. Voornoemde Amisius 

zal de cijns inbrengen bij de deling van de goederen, die Heilwigis, 

ev voornoemde Volcquinus, mv voornoemde Amisius nagelaten heeft, 

resp. die voornoemde Volcquinus zal nalaten. Een brief voor Amisius 

en een voor Volcquinus. 

 

Volcquinus dictus Meijs soen de Amersfoert hereditarium censum XXti 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Martini et mediatim 

pasce ex omnibus et singulis hereditatibus quas Leonius de Kessel 

erga Gerardum Vos acquisiverat ubicumque locorum in 

jurisdictionibus de Kessel et de Maren infra aggerem situatis 

venditum dicto Volcquino a domino Johanne de Eijndoven milite 

prout in litteris hereditarie supportavit Amisio dicto Mijs filio 

suo cum Bela sua uxore filia Egidii de Spina nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco cum litteris et jure promittens ratam servare tali 

condicione annexa quod dictus Amisius dictum censum ad divisionem 

faciendam de bonis que (dg: Hei) Heilwigis uxoris olim dicti 

Volcquini matris olim dicti Amisii in sua morte post se reliquit 

(dg: di) et que dictus Volcquinus in sua morte post se relinquet 

dictum censum reimportabit et reimportare tenebitur. Testes Erpe 

et Scilder datum supra. Et duplicetur unam habebit Amisius et 

alteram dictus Volcquinus. 

 

BP 1176 f 277v 08 do 16-10-1382. 

Voornoemde Amisius verklaarde met zijn voornoemde vrouw Bela dv 

Egidius van Doorn ontvangen te hebben van zijn voornoemde vader 

Volcquinus 121 Brabantse dobbel in plaats van erfgoed, en beloofde 

dit bedrag in te brengen bij de deling van de goederen, die 

Heijlwigis mv voornoemde Amisius nagelaten heeft resp. die voornoemde 

Volcquinus zal nalaten. 

 

Dictus Amisius palam recognovit se (?dg: se) recepisse a dicto 

Volcquino suo patre cum dicta Bela sua uxore filia Egidii de Spina 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco centum et XXI #(dg: -ti)# 

Brabant dobbel tamquam hereditates et loco hereditatis et promisit 

super omnia pro se suisque heredibus dicto Volcquino ad opus 

aliorum heredum dicti Volcquini quod si ipse (dg: Volc) Amisius 

aut sui heredes ad divisionem faciendam de bonis que Heijlwigis 

quondam mater dicti Amisii in sua morte post reliquit et que 
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dictus (dg: Am) Volcquinus in sua morte post se relinquet venire 

voluerit et condividere extunc dictus Amisius seu sui heredes ad 

huiusmodi divisionem venientes ad dictam divisionem reimportabit 

seu reimportabunt centum et XXI Brabant dobbel. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 277v 09 do 16-10-1382. 

Rodolphus gnd Vrients soen beloofde aan Arnoldus gnd Bollen soen van 

Wetten 6½ oude schild met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Rodolphus dictus Vrients soen promisit Arnoldo dicto Bollen soen 

de Wetten sex et dimidium aude scilde ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 277v 10 do 16-10-1382. 

Johannes Buekentop droeg over aan Arnoldus van der Dorseldonc een 

huis, erf en tuin in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Weibosse, 

tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan Bela van Eirde en met het andere eind aan 

de waterlaat, belast met 8 penning oude cijns aan de naburen aldaar 

en met 1 penning en 1 ort oude cijns aan de heer van Helmond. 

 

Johannes Buekentop domum aream et ortum sitos in parochia de 

Scijnle ad locum dictum aen den Weijbossche inter hereditatem (dg: 

Jo) dicti Johannis ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem Bele de Eirde et cum reliquo 

fine ad communem aqueductum dictum waterlaet ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Arnoldo van der 

Dorseldonc promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

octo denariis antiqui census vicinis ibidem et uno denario et uno 

ort antiqui census domino de Helmont exinde de jure ut dicebat. 

Testes Erpe et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 277v 11 do 16-10-1382. 

Arnoldus van der Dorseldonc droeg over aan Johannes Buekentop een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Wijbosse, tussen 

Johannes van Houthem, Nijcholaus Haghen en Gerardus van den Boegarde 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan 

Albertus van Kessel en met het andere eind aan voornoemde Johannes 

van Houthem. 

 

Arnoldus van der Dorseldonc peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle ad locum dictum aen (dg: dat) den Weijbossche inter 

hereditatem Johannis van Houthem (dg: Nijcholai) Nijcholai Haghen 

Gerardi van den Boegarde ex uno et inter (dg: h) communem plateam 

ex alio (dg: ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Buekentop 

promittens warandiam) tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Alberti de Kessel et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis de 

Houthem predicti ut dicebat (dg: promittens) supportavit Johanni 

Buekentop promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 A 07 f.278. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 16-10-1382. 

 Quinta post Sijmonis et Yude: donderdag 30-10-1382. 

 anno LXXXII mensis octobris die XXIIII: vrijdag 24-10-1382. 

 Sexta post Calixti: vrijdag 17-10-1382. 

 Quinta post Kalixti: donderdag 16-10-1382. 
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BP 1176 f 278r 01 do 16-10-1382. 

Johannes Buekentop verkocht aan Johannes gnd Zeghers soen ½ bunder 

beemd in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbosse, ter plaatse gnd in de 

Achterste Beemd, tussen Nijcholaus Hagen en Mathijas van Hermalen 

enerzijds en Jacobus Tijt anderzijds, belast met ½ oude groot aan de 

heer van Helmond. 

 

Johannes Buekentop dimidium bonarium prati situm in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Wibossche in loco dicto in den Eftersten 

Beemt inter hereditatem Nijcholai Hagen et (dg: Mth) Mathije de 

Hermalen ex uno et inter hereditatem Jacobi Tijt ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Zeghers soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo 

domino de Helmont exinde de jure solvendo (dg: Henricus die Jegher 

palam). Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 278r 02 do 16-10-1382. 

Destijds hadden Ghisbertus van Maren en Johannes zv mr Wolphardus van 

Ghijessen beloofd7 aan Henricus die Jegher, tbv hem en Matheus gnd 

Posteel, 73 dobbel mottoen geld van Holland. Thans verklaarde 

voornoemde Henricus Jegher ontvangen te hebben 68 oude schilden in 

afkorting van voornoemde 73 dobbel mottoen geld van Holland. 

 

Notum sit universis quod cum Ghisbertus de Maren et Johannes 

filius magistri Wolphardi de Ghijessen promisissent Henrico #die# 

Jegher ad opus sui et opus Mathei dicti Posteel seu ad opus 

alterius eorundem septuaginta tres aureos denarios communiter 

dobbel mottoen vocatos monete Hollandie prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus 

(dg: J) Jegher palam recognovit sibi fore persolutum LXVIII aude 

scilde in abbreviationem dictorum LXXIII dobbel mottoen monete 

Hollandie. 

 

BP 1176 f 278r 03 do 16-10-1382. 

Gijnta wv Everardus van Lijt en haar kinderen Emelricus gnd Emelrijc 

Vos en Metta gaven uit aan Gerardus van der Horst een huis, erf en 

tuin in Den Bosch, over de Visbrug, tussen wijlen Arnoldus gnd 

Nolleken Quap enerzijds en erfgoed van Agnes sv Willelmus Kemmer 

anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan de 

stadsmuur; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 32 

schelling 8 penning geld, en thans voor (2) een n-erfcijns8,9 van 4 

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

Sint-Jan. 

 

Gijnta relicta quondam (dg: q) Evera#r#di de Lijt Emelricus dictus 

Emelrijc Vos et Metta eius liberi cum tutore domum et aream et 

(dg: otum) ortum sitos in Busco ultra pontem piscium inter! quondam 

Arnoldi dicti Nolleken Quap ex uno et inter hereditatem Agnetis 

sororis Willelmi Kemmer ex alio ut dicebant tendentes a communi 

via retrorsum ad murum oppidi de Buscoducis ut dicebant dederunt 

ad hereditarium Gerardo van der Horst ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu XXXII solidorum et octo 

denariorum monete annuatim exinde prius de jure solvendis dandis 

                         
7 Zie ← BP 1176 f 112r 23 do 04-08-1379, belofte 73 Holland dobbel op 

25-12-1379 te betalen. 
8 Zie → BP 1177 f 093r 03 ±do 24-12-1383 (2), belofte van een 

erfcijns uit onder meer een erfcijns van 3 pond die uit deze erfcijns 

van 4 pond gaat. 
9 Zie → BP 1181 p 078v 05 wo 09-01-1398, overdracht van de helft van 

de cijns. 
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etc et pro hereditario censu quatuor librarum monete dando dicte 

Gijnte ad eius vitam et post eiusdem Ginte decessum dictis Emelico 

et Mette hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

premissis promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Erpe et Wellinus datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1176 f 278r 04 do 30-10-1382. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemd huis, erf en tuin over aan 

Gerardus Coppen soen van Engelen, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Dictus Gerardus (dg: pro) dictas domum aream et ortum supportavit 

Gerardo Coppen soen de Engelen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Ywanus et Jordaus datum quinta post Sij et Yude. 

 

BP 1176 f 278r 05 do 16-10-1382. 

Jacobus Jonghe van Os beloofde aan Rutgerus Pijn van Derenborch 4 mud 

1 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) 

te leveren. 

 

Solvit VIII solidos. 

Jacobus Jonghe #de Os# promisit Rutgero Pijn de Derenborch IIII 

modios et unum lopinum siliginis mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum (dg: ut s) quinta post 

Dijonisii. 

 

BP 1176 f 278r 06 do 16-10-1382. 

Henricus, Arnoldus en Weijndelmodis, kvw Johannes Soc, droegen over 

aan Aleidis van den Weijer alle goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van hun voornoemde vader, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van hun moeder Gertrudis. Is Eelken de zangeres. 

 

Henricus Arnoldus et Weijndelmodis liberi quondam Johannis Soc cum 

tutore omnia bona ipsis de morte quondam dicti sui patris 

successione advoluta et post mortem Gertrudis eorum matris 

successione hereditarie advolvenda quocumque locorum sita ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Aleidi van den Weijer 

promittentes cum tutoribus ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum ut supra. Est Eelken cantrix. 

 

BP 1176 f 278r 07 do 16-10-1382. 

Willelmus van Hoelt verkocht aan Johannes van Swalmen schoenmaker een 

erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Lambertus zvw Everardus 

van Luijcel met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde 

Willelmus, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde Willelmus 

en zijn vrouw Aleijdis gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Aleijdis, gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd Luicel. 

 

Willelmus de Hoelt hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure Busco (dg: solve) quam Lambertus filius quondam (dg: Lau) 

Everardi de Luijcel dicto Willelmo solvere tenetur hereditarie 

purificatione et in Busco tradere ex omnibus hereditatibus (dg: 

hereditatibus) que Aleijdi (dg: -s) uxori dicti Willelmi ac eidem 

Willelmo de morte quondam parentum eiusdem Aleijdis successione 

fuerant advolute quocumque locorum (dg: in lo) infra parochiam de 

Bucstel ad locum dictum Luijcel sitis ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Swalmen sutori antiquorum! promittens warandiam 

et obligationem in dicta paccione existentem deponere et dictas 
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hereditates sufficientes facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 278r 08 vr 24-10-1382. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil vanaf Lichtmis over 2 jaar (do 

02-02-1385) met 26 schilden, met de pacht van het jaar van wederkoop 

en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers in aanwezigheid van Johannes van de Kloot en Willelmus 

van Broechoven. 

 

A. 

Et poterit redimere a festo purificationis (dg: proxime f) ultra 

duos annos inclusive semper quando sibi placuerit cum (dg: XVI) 

XXVI scutis veribus semel dandis et cum paccione anni redempcionis 

et cum arrestadiis ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Johanne de Globo et Willelmo de Broechoven testibus 

anno LXXXII mensis octobris die XXIIII hora (dg: ..) vesperarum in 

camera scriptorum. 

 

BP 1176 f 278r 09 vr 24-10-1382. 

Johannes van den Eijnde wonend in Hees beloofde aan Henricus 

Riemslegher 24 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde commorans in Heze promisit Henrico (dg: 

Rie) Riemslegher XXIIII aude scilde ad monitionem persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 278r 10 vr 24-10-1382. 

Mijchael van Espdonc beloofde aan Willelmus Balijart 8 oude schilden 

met Kerstmis (do 25-12-1382) en 24 oude schilden met Pasen aanstaande 

(zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Mijchael de Espdonc promisit Willelmo Balijart octo aude scilde 

seu valorem ad nativitatis Domini et (dg: XX) XXIIII aude scilde 

seu valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes Erpe et Dijnter 

datum supra. 

 

BP 1176 f 278r 11 vr 24-10-1382. 

Lambertus van den Hanenberch en Willelmus Balijart beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 10 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1382; 7+30+25=62 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Lambertus van den Hanenberch et Willelmus Balijart promiserunt 

Philippo Jozollo etc X aude scilde Francie ad nativitatis Domini 

proxime sub pena I. Datum supra. 

 

BP 1176 f 278r 12 vr 24-10-1382. 

De eerste zal Willelmus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Willelmum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 278r 13 ±vr 24-10-1382. 

Theodericus gnd Broechoven droeg over aan Henricus Cnode, tbv 

Arnoldus zvw mr Nijcholaus van Gravia, alle erfgoederen die hij heeft 

liggen onder Erp, ter plaatse gnd Dieper Beek. 

 

Theodericus dictus Broechoven omnes hereditates quas ipsas! infra 

parochiam de Erpe in loco dicto Dijeper Beke habet sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico Cnode ad opus Arnoldi 

filii quondam magistri Nijcholai de Gravia promittens warandiam et 
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obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 278r 14 vr 17-10-1382. 

Godefridus zvw Rutgherus Erken soen ev Heilwigis dvw Rodolphus van 

Zulikem verkocht aan Heilwigis Spijker een b-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een hofstad in Den Bosch, tussen erfgoed van 

Johannes Cuper de jongere enerzijds en erfgoed van Willelmus van 

Berkel anderzijds, welke hofstad voornoemde wijlen Rodolphus van 

Zulikem uitgegeven had aan Florencius gnd Floerken Bierman, voor de 

hertogencijns en voor voornoemde cijns van 40 schelling voornoemd 

geld. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Erken soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Helwigis! sue uxoris filie quondam Rodolphi 

de Zulikem hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio 

sito in Busco inter hereditatem Johannis Cuper junioris ex uno et 

hereditatem Willelmi de Berkel ex alio quod domistadium dictus 

quondam Rodolphus de Zulikem Florencio dicto (dg: Bierman) 

Floerken Bierman pro censu domini nostri [ducis] atque pro 

predicto censu XL solidorum dicte monete dederat ad censum prout 

in litteris et quem censum dictus Godefridus de morte dicti 

quondam Rodolphi successione hereditarie advolutum esse et sibi 

mediante divisione hereditaria inter suos in hoc coheredes habita 

cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Heilwigi Spijker 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Rodolphi et eius 

heredum deponere promisit sufficientem facere. Testes Erpe et 

Jordanus datum (dg: in) sexta post Calixti. 

 

BP 1176 f 278r 15 vr 17-10-1382. 

Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen verkocht aan Heijlwigis ev 

Willelmus Posteel, tbv voornoemde Willelmus, een n-erfcijns van 2 

oude schilden, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit 8 

morgen land in Lithoijen, in een hoeve gnd ?Nudden Heuvel, te weten 

in de 8 morgen die liggen naast erfgoed gnd Eerseter, reeds belast 

met een b-erfcijns van 2 oude schilden aan voornoemde Willelmus. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bernardi de Loen hereditarie 

vendidit Heijlwigi uxori Willelmi Posteel ad opus eiusdem Willelmi 

hereditarium censum duorum aude sc[ilde] seu valorem solvendum 

hereditarie purificatione et in Busco tradendum ex octo (dg: hont) 

#jugeribus# terre #dicti venditoris# sitis in parochia de 

Lijttoijen in quodam manso vulgaliter (dg: ..) Nudd[en?] Hoevel 

nuncupato (dg: sito) scilicet ex illis octo iugeribus terre que 

sita sunt contigue iuxta hereditatem dictam communiter Eerseter ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu duorum aude scilde 

dicto (dg: empto) Willelmo exinde prius solvendo ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Dijnter et Scild[er] da[tum] sexta 

post Calixti. 

 

BP 1176 f 278r 16 vr 17-10-1382. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Amelius Specier een kamp gnd den 

Drielse Kamp, in Kessel, tussen erfgoed gnd der Kerken Land enerzijds 

en Rijcoldus ?die Grave anderzijds, met de sloot rondom het kamp. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles quendam campum #dictum den Drielsche 

Camp# situm in parochia de Kessel inter hereditatem dictam der 

Kerken (dg: La) Lant ex uno et inter hereditatem Rijcoldi ?die 
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Grave ex alio (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) simul cum 

fossato dicto campo circumquaque adiacente ut dicebat hereditarie 

vendidit Amelio Specier promittens super habita et habenda 

warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 278r 17 do 30-10-1382. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis (dg: prebuit et 

obtinuit cum Yde Joh Erpe et Ywanus datum in crastino Luce) 

prebuit et reportavit. Testes Johannes Lude de Erpe et Ywan[us] 

datum quinta post Sijmonis et [Yude]. 

 

BP 1176 f 278r 18 vr 17-10-1382. 

Jacobus Donnecop zv Godefridus Donnecop beloofde aan Zegherus van 

Puppel 8 Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Jacobus Donnecop filius Godefridi Donnecop promisit Zeghero de 

Puppel octo Hollant dobbel ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Ywanus et Hoculem datum supra sexta post 

Calixti. 

 

BP 1176 f 278r 19 do 16-10-1382. 

Hr Rijcoldus Koc ridder en Johannes van Enode beloofden aan Johannes 

nzv Walterus van Erpe 16 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-

03-1383) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles et Johannes de Enode promiserunt 

Johanni filio naturali Walteri de Erpe XVI aude scilde ad pasca 

proxime persolvenda. [Testes] Erpe et Ywanus datum quinta post 

Kalixti. 

 

BP 1176 f 278r 20 do 16-10-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 A 08 f.278v. 

 Secunda post Luce: maandag 20-10-1382. 

 in crastino XI-M virginum: woensdag 22-10-1382. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1382. 

 

BP 1176 f 278v 01 ma 20-10-1382. 

Ghisbertus Voghet van Tula maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 17 pond en 10 groten geld, die hij met Sint-Martinus 

beurt uit goederen van Oda wv Arnoldus Ysebout en haar zoon 

Ghisbertus Lisscap. 

 

Solvit VI solidos. 

Ghisbertus Voghet de Tula hereditarium censum XVII librarum et 

(dg: trium) #et decem# grossorum monete quem se solvendum habere 

dicebat Martini ex bonis Ode relicte quondam Arnoldi Ysebout et 

Ghisberti Lisscap eius filii ut dicebat monuit de tribus annis. 

Testes Jordanus et Wellinus datum secunda post Luce. 

 

BP 1176 f 278v 02 ma 20-10-1382. 

Ghisbertus van Hasenbosch verkocht aan Henricus van Nuijs ½ morgen 
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land ter plaatse gnd die Hoge Donk, in 30 morgen aldaar, welke ½ 

morgen aan hem behoort, belast met 3 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Ghisbertus de Hasenbosch dimidium juger terre situm in loco dicto 

die Hoege Donc in triginta iugeribus ibidem sitis et quod nunc ad 

se pertinere dicebat hereditarie vendidit Henrico de Nuijs 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis III solidis 

oppido inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 278v 03 ma 20-10-1382. 

Hr Johannes van Gheldorp ridder, zijn zoon jkr Philippus en Yseboldus 

van Asten beloofden aan Jacobus van den Hout zvw Jacobus van den Hout 

90 dobbel van Vilvoorde en 12 mud rogge, maat van Eindhoven, met 

Sint-Martinus over 3 jaar (za 11-11-1385) te geven. 

 

Dominus Johannes de Gheldorp miles domicellus Philippus eius 

filius et Yseboldus de Asten promiserunt Jacobo van den Hout filio 

quondam Jacobi van den Hout nonaginta dobbel Filfordie vel valorem 

et duodecim modios siliginis mensure de Eijndoven a Martini 

proxime ultra 3 annos persolvendos et in Geldorp tradendos. Testes 

Ywanus et Wellinus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 278v 04 ma 20-10-1382. 

De eerste twee zullen de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt alium indempnem. Testes datum ut spra. 

 

BP 1176 f 278v 05 wo 22-10-1382. 

Willelmus zvw Arnoldus gnd Smijt van Mierle droeg over aan Johannes 

Zwaertbroecke, tbv zijn oom Henricus metten Perde, alle goederen en 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn oom 

Willelmus van den Olijfant, gelegen onder Deurne. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Arnoldi dicti Smijt de Mierle omnia bona 

(dg: sua) et omnes hereditates sibi de morte quondam Willelmi van 

den Olijfant sui avunculi successione hereditarie advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de (dg: Ro) Doerne sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Zwaertbroecke ad opus 

Henrici metten Perde sui avunculi promittens ratam servare. Testes 

Bruheze et Ywanus datum in crastino XI-M virginum. 

 

BP 1176 f 278v 06 wo 22-10-1382. 

Theodericus zvw hr Gerardus van Aa beloofde aan Egidius zv Henricus 

molenaar van Herlaer 19 oude schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1382) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam domini Gerardi de Aa promisit Egidio 

filio Henrici multoris de Herlaer XIX aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda. Testes Iordanus et Wellinus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 278v 07 wo 22-10-1382. 

Katherina ndvw hr Johannes van Bakel priester droeg over aan haar 

zuster Elisabeth haar deel in een stuk land in Schijndel, ter plaatse 

gnd Lutteleinde, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en Heilwigis 

dvw Lambertus Guldenman anderzijds. 

 

Katherina filia naturalis quondam domini Johannis de Bakel 

#presbitri# cum tutore totam partem et omne jus sibi competentes 
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in pecia terre sita in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Lutteleijnde inter hereditatem Egidii de Spina #ex uno# et 

hereditatem Heiliwigis! filie quondam Lamberti Guldenman ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Elisabeth eius sorori promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 278v 08 wo 22-10-1382. 

Ghibo van Haren wonend in Maren, zijn schoonzoon Johannes Oemer en 

Zegerus bv voornoemde Johannes beloofden aan Willelmus Baliart 26 

oude schilden minus 5 plakken met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) 

te betalen. 

 

Ghibo de Haren commorans in Maren ut dicebat Johannes Oemer eius 

gener et Zegerus frater dicti Johannis promiserunt Willelmo 

Baliart XXVI aude scilde minus quinque placken ad Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 278v 09 wo 22-10-1382. 

Maria dvw Oda gnd Brenthens sv Johannes gnd Brenthem droeg over aan 

haar voornoemde broer Johannes een erfpacht van 3 zester rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Johannes beloofd had aan zijn voornoemde 

zuster Maria, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van een 

windmolen in Maalstrem, gnd Brentens Molen. 

 

Maria filia quondam Ode dicte Brenthens soror Johannis dicti 

Brenthem cum tutore hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam dictus Johannes dicte Marie eius 

sorori (dg: pri) se daturum et soluturum promiserat hereditarie 

purificatione de medietate cuiusdam molendini venti siti in 

Maelstraem dicto communiter Brenthens Molen prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni suo fratri cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 278v 10 wo 22-10-1382. 

Voornoemde Maria dvw Oda gnd Brenthens sv Johannes gnd Brenthem droeg 

over aan haar voornoemde broer Johannes een erfpacht van 1¼ lopen 

rogge, Bossche maat, die aan haar gekomen was na overlijden van haar 

zuster Elisabeth, gaande uit de helft van voornoemde molen. 

 

Dicta Maria cum tutore hereditariam paccionem unius lopini (dg: 

unius mensure et vasis) et quarte partis unius lopini siliginis 

dicte mensure sibi de morte quondam Elisabeth sue sororis 

successione hereditarie advolutam solvendam ex medietate dicti 

molendini ut dicebat hereditarie supportavit Johanni suo fratri 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 278v 11 wo 22-10-1382. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofde Johannes Oem schadeloos te 

houden, ingeval voornoemde Johannes door erfg vw Johannes Splijnter 

aangesproken wordt over 25 oude schilden, die voornoemde Johannes 

moet betalen aan voornoemde Johannes Splijnter. 

 

Arnoldus Sta de Penu promisit Johanni Oem quod si dictus Johannes 

de XXV aude scilde quos Johannes predictus Johanni (dg: P) 

Splijnter solvere tenebat ab heredibus dicti quondam Johannis 

Splijnter seu ab aliquo alio mediante scabinorum! (dg: em) 

impetetur et dampna sustineret extunc dictus Arnoldus Sta dictum 

Johannem Oem indempnem servabit. Testes Bruheze et Wellinus datum 
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ut supra scabini dixerunt. 

 

BP 1176 f 278v 12 do 23-10-1382. 

Ywanus Panghelart smid en Adam van Mierd beloofden aan Johannes 

Hoeft, tbv Thomas Assinarius etc, 54 oude schilden, met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382; 8+11= 19 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Ywanus Panghelart faber (dg: XL) et Adam de Mierd promiserunt 

Johanni Hoeft ad opus Thome Assinarii etc (dg: LX) LIIII aude 

scilde ad Martini proxime persolvenda sub pena II. Testes Ywanus 

et Scilder datum in festo Severini. 

 

BP 1176 f 278v 13 do 23-10-1382. 

Henricus zvw Wellinus gnd Heijnen soen van Os verkocht aan Lambertus 

Moelner van Os 1/5 deel van een erfgoed, gnd een huisgeslag, in Oss, 

ter plaatse gnd dat Venkelen Ven, tussen erfgoed behorend aan het 

klooster van Zeenwijnden enerzijds en Theodericus Vrouwe anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Wellini dicti Heijnen soen de Os quintam 

partem hereditatis dictam! een huijsgheslac sitam! in parochia de 

Os in loco dicto dat Venckelen Ven inter hereditatem (dg: int) 

spectantem ad conventum de Zeenwijnden ex uno et hereditatem 

Theoderici Vrouwe ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto 

Moelner (dg: pro) de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Johannes Lonijs et Scilder dat ut supra. 

 

BP 1176 f 278v 14 do 23-10-1382. 

Amelius apotheker gaf uit aan Willelmus Truden soen 3½ morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Keesmans Kamp, tussen erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch en Katherina Ruelens enerzijds 

en voornoemde Amelius anderzijds, met de sloot die hierbij hoort, en 

met 3½ roeden waterlaat; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 4 Brabantse dobbel, met Kerstmis te betalen. Slechts op te geven 

met dubbele cijns en 8 dobbel aan voornoemde Amelius te betalen. 

 

Amelius apothecarius tria et dimidium jugera terre sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Keesmans Camp inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco et Katherine Ruelens 

ex uno et hereditatem dicti Amelii ex alio cum fossato ad dicta 

IIIJ jugera spectante (dg: ut d simul) ut dicebat (dg: locavit etc 

Willelmo Truden soen ab eodem libere possidenda etc pro IIIIor 

Brabant) #simul cum tribus et dimidia virgatis aqueductus ad 

premissas spectantibus# ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Willelmo Truden soen ab eodem (dg: pro IIIJ virga) pro hereditario 

censu IIIIor Brabant dobbel dando dicto Amelio ab altero 

hereditarie in nativitatis Domini ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit #et 

promisit# super omnia et quod ipse dictas IIIJ virgatas aqueductus 

taliter servabit quod dicto Amelio nullum dampnum exinde eveniat 

et non resignabit neque dimittet nisi cum duplo censu et cum VIII 

dobbel dicto Amelio semel persolvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 278v 15 do 23-10-1382. 

Voornoemde Amelius apotheker gaf uit aan Theodericus Coelinc 2½ 

morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Keesmans Kamp, tussen 

eertijds voornoemde Amelius en nu Willelmus Truden soen enerzijds en 

kv Willelmus Danels anderzijds, met de helft van de sloot naast 

erfgoed van voornoemde Willelmus Truden, en met 2½ roeden waterlaat; 

de uitgifte geschiedde voor 6 cijnshoenderen en een n-erfcijns van 3 

Brabantse dobbel, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een 
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jaar (vr 25-12-1383). Slechts op te geven met dubbele cijns en met 8 

dobbel aan voornoemde Amelius. 

 

Dictus Amelius duo et dimidium iugera terre ad se spectantia sita 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Keesmans Camp inter 

hereditatem que fuerat dicti Amelii nunc nunc ad Willelmum Truden 

soen spectantem ex uno et hereditatem liberorum Willelmi Danels ex 

alio cum medietate fossati (dg: contigue iuxta) contigue iuxta 

hereditatem dicti Willelmi Truden siti ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium censum Theoderico Coelinc ab eodem) pro simul cun 

duabus et dimidia virgatis aqueductus ad premissa spectantibus ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Theoderico Coelinc ab eodem 

pro sex pullis censualibus et pro hereditario censu trium Brabant 

dobbel dandis dicto Amelio ab altero in nativitatis Domini et pro 

primo ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

quod ipse dictos aqueductus tenebit quod dicto Amelio nullum 

dampnum exinde eveniat et non resignabit neque dimittet nisi cum 

duplo censu et cum VIII dobbel dicto Amelio semel dandis ut 

predictum. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 A 09 f.279. 

 in die Severini: donderdag 23-10-1382. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1382. 

 

BP 1176 f 279r 01 do 23-10-1382. 

Theodericus van Vlijmen zvw Theodericus van Vlijmen verkocht aan 

Franco van Os zvw Henricus gnd Vrancken een n-erfcijns van 2 oude 

schilden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een kamp gnd die 

Onderstal, in Empel, tussen een gemene steeg enerzijds en het gemene 

water anderzijds, reeds belast met 24 schelling aan de heer van 

Meerwijk. 

 

Theodericus de Vlijmen filius quondam Theoderici de Vlijmen 

hereditarie vendidit Franconi de Os filio quondam Henrici dicti 

Vrancken hereditarium censum duorum aude scilde vel alterius 

pagamenti solvendum hereditarie Remigii ex campo dicto die 

Onderstal sito in parochia de Empel inter communem stegam ex uno 

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

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XXIIII solidis domino de Meerwijc inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Johannes Lonijs et Wellinis datum in 

die Severini. 

 

BP 1176 f 279r 02 vr 24-10-1382. 

Nicholaus Sagher beloofde aan Sophia wv Lambertus Sagher een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit een huis en tuin van voornoemde Nicholaus, in Den Bosch, 

over de Visbrug, beiderzijds tussen erfgoed van Arnoldus Mertens. 

 

Nicholaus Sagher promisit se daturum Sophie relicte quondam 

Lamberti Sagher hereditarium censum XX solidorum monete 

hereditarie (dg: Martini) Remigii ex domo et orto dicti Nicholai 

sito in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Arnoldi 

Mertens ex utroque latere ut dicebat promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Wellinus datum (dg: ut 

supra) in crastino Severini. 

 

BP 1176 f 279r 03 vr 24-10-1382. 

Petrus gnd Oer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Petrus dictus Oer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 279r 04 vr 24-10-1382. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde Sophia een lijfrente van 

20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis 

en tuin van voornoemde Nicholaus, in Den Bosch, over de Visbrug, 

beiderzijds tussen erfgoed van Arnoldus Mertens. 

 

Dictus Nicholaus promisit se daturum dicte Sophie vitalem 

pensionem XX solidorum monete anno quolibet ad eius vitam termino 

predicto et erit totum ut supra et cum mortua fuerit etc. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279r 05 vr 24-10-1382. 

Petrus gnd van den Berghe zvw Petrus van den Berghe verkocht aan Adam 

van Mierd een kamp gnd die Vlaskamp, in Megen, voor Megen, tussen 

Albertus van den Berghe enerzijds en Cristina van der Hoeven 

anderzijds, belast met 2 penning gemeen paijment, geld dat ten tijde 

in Megen zal gaan, aan de heer van Megen. Hij zal alle maasdijken en 

zegedijken, waterlaten, sluizen en andere lasten afhandelen. 

 

Petrus dictus van den Berghe filius quondam Petri van den Berghe 

quendam campum terre dictum communiter die Vlascamp situm in 

parochia de Meghen ante (dg: Megh) Meghen inter hereditatem 

Alberti van den Berghe ex uno et inter hereditatem Cristine van 

der Hoeven ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Ade de Mierd 

#pro allodio# promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem et impeticionem in dicto campo existentes seu 

eventuras deponere (dg: tamquam de allodio) et de hereditate ab 

omnibus censibus aggeribus Mose et aggeribus dictis Zeghedike (dg: 

fossatis) #weteringen# et slusis et aliis oneribus quibuscumque 

libera deponere exceptis duobus denariis communis pagamenti monete 

pro tempore in Meghen cursure domino de Meghen (dg: de Megh) 

exinde solvendis annuatim et quod ipse omnes aggeres Mose et 

zeghedike (dg: fossata) aqueductos slusas et alia onera super 

dictum campum (dg: eve) existentes seu eventuros deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 279r 06 vr 24-10-1382. 

Rutgherus zvw Ghobelinus Zasman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus filius quondam Ghobelini Zasman prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 279r 07 vr 24-10-1382. 

Voornoemde Adam verhuurde voornoemd kamp aan Bertholdus van Megen 

heren Gherijts voor de duur van een jaar, ingaande heden, voor 6 oude 

schilden, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (zo 22-02-1383) te 

betalen. 

 

Dictus Adam dictum campum locavit Bertholdo de Megen heren 

Gherijts ab eodem ad spacium unius anni datum presentem sine medio 

sequentis possidendum pro sex aude scilde dandis sibi ab alio (dg: 

Martini nativitatis Domini) #Petri ad cathedram# proxime (dg: p) 

ultra annum promittens ratam servare et alter repromisit super 

omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 279r 08 vr 24-10-1382. 

Willelmus van den Hondescoet verkocht aan Arnoldus Hoge een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te 

leveren, gaande uit een erfgoed van verkoper in Boxtel, tussen 
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Heilwigis Prijems enerzijds en wijlen Albertus Becker anderzijds, en 

een tuin in Boxtel, voor Henricus smid enerzijds en Godefridus 

Grieten soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge aan de koper. 

 

Willelmus van den Hondescoet hereditarie vendidit Arnoldo Hoge 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii ex (dg: domo et orto) #hereditate# 

ipsius venditoris sita in parochia de Bucstel inter hereditatem 

Heilwigis Prijems ex uno et hereditatem #quondam# Alberti Becker 

ex alio et ex orto sito in in dicta parochia ante hereditatem 

Henrici fabri ex uno et hereditatem Godefridi Grieten soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domino #fundi# et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis dicto emptori prius inde solvendis. Testes Johannes 

Lonijs et Wellinus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279r 09 vr 24-10-1382. 

Johannes Buekentop beloofde aan Willelmus zv Johannes van Derentheren 

18 gulden pieter met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Johannes Buekentop promisit Willelmo filio Johannis de Derentheren 

XVIII gulden peter ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Bruheze et (dg: Dijnter) #?Scilder# datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279r 10 vr 24-10-1382. 

Arnoldus Noude glazenmaker beloofde aan de secretaris, tbv Arnoldus 

Heijme, 9 lichte schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Arnoldus Noude vitrifex promisit mihi ad opus Arnoldi (dg: Heij) 

Heijme novem licht scilde ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Ywanus et Scilder datum in crastino Severini. 

 

BP 1176 f 279r 11 vr 24-10-1382. 

Johannes Buekentop ev Fissia ndvw hr Arnoldus van den Sporct priester 

verkocht aan Albertus van Kessel zvw Wolterus van Kessel de helft van 

2 bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd tot Eirde, naast Lisa 

gnd Haghens, welke 2 bunder voornoemde wijlen hr Arnoldus van der 

Sporct, tbv Fissia, Godescalca en Fijssia, ndv voornoemde hr 

Arnoldus, verworven had van Henricus zv Metta van Scijnle, en welke 

helft nu aan voornoemde Johannes behoort. 

 

Johannes Buekentop (dg: medietatem ad se spectantem duorum 

bonariorum terre sitorum) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Fissie sue uxoris filie naturalis quondam domini Arnoldi van den 

Sporct presbitri medietatem ad se spectantem duorum bonariorum 

terre sitorum in parochia de Scijnle ad locum dictum tot Eirde 

contigue juxta hereditatem Lise dicte Haghens et que duo bonaria 

terre dictus quondam dominus Arnoldus van der Sporct ad opus 

Fissie Godescalce et Fijssie filiarum naturalium dicti domini 

Arnoldi erga Henricum filium Mette de Scijnle acquisiverat prout 

in litteris et quam medietatem dictus Johannes nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Alberto de Kessel filio 

quondam Wolteri de Kessel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ywanus et Wellinus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279r 12 vr 24-10-1382. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.148, 24-10-1382. 

Ludingus zvw Petrus Pinappel gaf uit aan Jacobus gnd van den Yvelaer 



Bosch’ Protocol jaar 1382 02. 

 

29 

4½ morgen land uit 5½ morgen land, in die Hasselt, achter wijlen 

Bartholomeus zv Theodericus, welke 5½ morgen voornoemde wijlen Petrus 

verworven had van de stad Den Bosch, gereserveerd voor Albertus gnd 

Coppen soen 1 morgen die voornoemde wijlen Petrus aan voornoemde 

Albertus tevoren in cijns had uitgegeven; de uitgifte geschiedde voor 

de cijns aan de stad Den Bosch en thans voor een n-erfcijns van 8 

pond geld en 6 hoenderen, met Sint-Lambertus te betalen. 

 

Ludingus filius quondam Petri Pinappel quatuor et dimidium iugera 

terre de quinque et dimidio jugeribus terre sitis in loco dicto in 

die Hasselt retro hereditatem quondam Bartholomei filii Theoderici 

que quinque et dimidium jugera terre dictus quondam Petrus erga 

oppidum de Busco acquisiverat prout in litteris vero sigillo etc 

simul cum dictis litteris et cum toto jure (dg: ..) salvo tamen 

Alberto dicto Coppen soen uno iugero terre quod dictus quondam 

Petrus dicto Alberto prius ad censum dederat ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Jacobo dicto van den Yvelaer ab eodem pro 

censu oppido de Busco inde solvendo dando dicto oppido a dicto 

Jacobo hereditarie termino solucionis (dg: predicto) consueto et 

pro hereditario censu octo librarum monete et sex pullorum dando 

dicto Ludingo ab altero Lamberti ex dictis quatuor et dimidio 

jugeribus terre promittens ratam servare et obligationem ex parte 

deponere et alter repromisit ex premissis et super omnia. Testes 

Ywanus et Dijnther datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279r 13 vr 24-10-1382. 

Winricus Sreijnmaker maakte als momber van zijn kinderen bezwaar 

tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan door Gerardus zvw 

Conrardus Writer. 

 

Winricus Sreijnmaker tamquam mamburnus suorum liberorum 

vendiciones et alienaciones factas per Gerardum filium quondam 

Conrardi Writer coram scabinis calumpniavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 279r 14 vr 24-10-1382. 

Godescalcus Moelner verkocht aan Willelmus Loijer 1 morgen uit 

Duizend Morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd 

die Vliedert, in een kamp, 10 morgen groot, welke morgen aan hem was 

verkocht door Johannes zvw Johannes Rike. Slechts te vervreemden aan 

medepoorters van Den Bosch. 

 

Godescalcus Moelner unum juger de mille jugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto die Vliedert in 

quodam campo X iugera terre continente venditum sibi a Johanne 

filio quondam Johannis Rike prout in litteris hereditarie vendidit 

Willelmo Loijer supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare #et questionem# et obligationem ex parte sui deponere et 

non alienabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279r 15 vr 24-10-1382. 

Ludingus zvw Petrus Pinappel beloofde aan Elisabeth wv Jacobus van 

Uden en Nicholaus gnd Coel Roelen soen ?3 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Ludingus filius quondam Petri Pinappel promisit Elisabeth relicte 

quondam Jacobi de Uden et Nicholao dicto #(dg: ..) Coel# Roelen 

soen vel eorum alteri ?III aude scilde ad monitionem eorum vel 

alterius eorum persolvenda. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 279r 16 vr 24-10-1382. 

Rodolphus van den Sande beloofde aan Lambertus gnd Claes soen van 

Goderheile 8½ Hollandse dobbel, ?42 plakken voor 1 dobbel gerekend, 

met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Rodolphus van den Sande promisit Lamberto dicto Claes soen de 

Goderheile octo et dimidium Hollant dobbel vel pro quolibet XL[II?] 

.. placken ad Martini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 A 10 f.279v. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1382. 

 Sabbato post Severini: zaterdag 25-10-1382. 

 Dominica post Severini: zondag 26-10-1382. 

 in vigilia Sijmonis et Yude: maandag 27-10-1382. 

 in vigilia omnium sanctorum: vrijdag 31-10-1382. 

 in crastino Sijmonis et Yude: woensdag 29-10-1382. 

 

BP 1176 f 279v 01 vr 24-10-1382. 

Theodericus zvw Henricus van den Steen en Nijcholaus zvw Walterus van 

Erkel ev Mechtildis dvw voornoemde Henricus verklaarden een erfdeling 

te hebben gemaakt van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Theodericus kreeg (1) een stuk land gnd die Hoge Straat, 

in Gestel bij Herlaer, naast Danijel van Pettelaer, (2) 1½ bunder 

erfgoed met gebouwen, ter plaatse gnd Eilde, tussen Henricus van 

Zulikem enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) 2½ bunder broekland, 

in Eilde, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Henricus Steijmpel 

en de zijnen anderzijds, (4) 3½ bunder broekland in Eilde, ter 

plaatse gnd die Steenshoeve, die jaarlijks gedeeld worden tegen 

erfgoed van wijlen Bertoldus zvw Theodericus. Theodericus zal recht 

van weg hebben van de gemeint tot aan voornoemde 2½ bunder broekland, 

over erfgoed van voornoemde wijlen Henricus van den Steen, dat aan 

voornoemde Nijcholaus ten deel viel. Voorts recht van weg vanaf de 

gemeint tot aan een schuur op voornoemde 1½ bunder broekland, over de 

misse van voornoemde Nijcholaus. 

Nijcholaus moet, uit de erfgoederen, die aan hem ten deel vielen, een 

b-erfcijns betalen van 16 pond en 4 kapoenen, die Leonius Raet beurt 

uit goederen of erfgoederen van voornoemde wijlen Henricus van den 

Steen. En Theodericus zal alle lasten voor zijn rekening nemen, die 

voornoemde wijlen Henricus uit zijn goederen en erfgoederen had. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg (5) een huis, tuin en 3½ bunder beemd 

onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Johannes van de Dijk enerzijds 

en Johannes van der Poeldonc anderzijds, (6) 2 bunder broekland in 

Eilde, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Henricus van Zulickem 

anderzijds, (7) een stuk land en een stuk heide in Gestel bij 

Herlaer, aan de plaats gnd Hoge Straat, tussen Johannes Huben soen 

enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Henrici van den Steen et Nijcholaus 

filius quondam Walteri de Erkel maritus et tutor legitimus ut 

dicebat Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Henrici palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de bonis 

quibusdam ad se spectantibus (dg: sitis inf libertatem oppidi de) 

mediante qua divisione pecia terre (dg: sit) dicta die Hoghe 

Straet sita in parochia de Ghestel prope Herlaer contigue iuxta 

hereditatem (dg: Denk Danij...) Danijelis de Pettelaer item unum 

et dimidium bonaria hereditatis cum suis edificiis sita in loco 

dicto Eilde inter hereditatem Henrici de Zulikem ex uno et inter 

(dg: he) communitatem ex alio item duo et dimidium bonaria paludis 

sita in Eilde inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem Henrici Steijmpel et suorum consortum ex alio item 

(dg: quatuor et d) tria et dimidium bonaria (dg: prati) paludis 
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sita in Eilde in loco dicto die Steenshoeve (dg: inter he) que 

annuatim dividuntur erga hereditatem quondam Bertoldi filii 

quondam Theoderici ut dicebant (dg: here) dicto Theoderico 

cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus et jure 

promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt hoc addito 

quod dictus Theodericus hereditario jure habebit viam eundi 

redeundi et pergendi a communitate usque ad dicta (dg: tria et 

dimidium) duo et dimidium bonaria paludis per hereditatem dicti 

(dg: Nijcho ib) quondam Henrici van den Steen et dicto Nijcholao 

(dg: .) mediante eadem divisione in partem cessa! et viam eundi et 

redeundi et pergendi a communitate usque ad horreum consistens in 

dictis uno et dimidio bonariis paludis per fimarium (dg: dicti 

Nij) dicti Nijcholai ibidem situm {X, BP 1176 f 279v 02 invoegen} 

et mediante qua divisone domus et ortus et tria et dimidium 

bonaria prati siti infra libertatem oppidi de Busco inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem 

Johannis van der Poeldonc ex alio item duo bonaria paludis sita in 

Eilde inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem Henrici de Zulickem ex alio item peciam! terre #et 

peciam! terre mericalis# sita in parochia de Ghestel prope Herlaer 

ad locum dictum Hoge Straet inter hereditatem Johannis Huben soen 

ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dicto Nijcholao 

cesserunt in partem ut alter recognovit promittens (dg: per to) 

ratam servare et dampna ut supra. Testes Jordanus et Scilder datum 

in crastino Severini. 

 

BP 1176 f 279v 02 vr 24-10-1382. 

+ {invoegen in BP 1176 f 279v 01}. 

Hoc eciam addito quod dictus (dg: Theodericus) Nijcholaus solvere 

tenebitur de et ex hereditatibus sibi mediante eadem divisione in 

partem cessis hereditarium censum XVI librarum et quatuor caponum 

quem Leonius Raet solvendum habet annuatim ex bonis seu 

hereditatibus dicti quondam Henrici van den Steen sic quod dicto 

Theoderico #et eius bonis# dampna exinde non eveniant quovismodo 

et simili modo dictus Theodericus #solvet# omnia alia onera que 

dictus quondam Henricus de et ex suis bonis et hereditatibus 

solvere consuevit sic quod dicto (dg: et) Theoderico #.......# et 

eius heredibus dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 279v 03 za 25-10-1382. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Loijer de jongere droeg over aan Johannes 

van Zidewijnden een b-erfcijns van 40 schelling, geld dat ten tijde 

van de betaling van voornoemde cijns gemeenlijk in Den Bosch gegeven 

zal worden, te betalen met Sint-Jan-Baptist, gaande uit de helft van 

een piek? in Nuland, welke cijns aan voornoemde wijlen Willelmus 

Loijer de jongere was verkocht door Henricus van de Poort zvw 

Aleijdis van de Poort. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Loijer junioris 

hereditarium censum XL solidorum monete pro tempore solucionis 

dicti census communiter in Buscoducis dature solvendum annuatim in 

festo nativitatis beati !nativitatis baptiste de medietate unius 

picarii siti in parochia de Nuwelant venditum dicto quondam 

Willelmo (dg: v) Loijer juniori ab Henrico de Porta filio quondam 

Aleijdis de Porta prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Zidewijnden cum litteris et aliis et jure promittens 

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

quondam Willelmi Loijer deponere. Testes Ywanus et Scilder datum 

sabbato post Severini. 
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BP 1176 f 279v 04 za 25-10-1382. 

Arnoldus Quappe, Feeskinus van Enode en Walterus van Vucht zv Petrus 

Gheroncs beloofden aan Hermannus van Waderle, tbv hr Theodericus 

Rover ridder, 54 pond geld, een helft te betalen met Pasen (zo 22-03-

1383) en de andere helft met Sint-Remigius (do 01-10-1383). 

 

Arnoldus Quappe Feeskinus de Enode et Walterus de Vucht filius 

Petri Gheroncs promiserunt Hermanno de Waderle ad opus domini 

Theoderici Rover militis LIIII libras monete mediatim pasce et 

mediatim Remigii proxime persolvendas. Testes Luce et Hoculem 

datum supra. 

 

BP 1176 f 279v 05 za 25-10-1382. 

Gerardus van Mameren zvw Johannes van Mameren droeg over aan de 

gezusters Sophija en Aleijdis, dvw Gerardus Loij de oudere verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Gerardus Cruijne, een b-erfcijns 

van 7 pond 15 schelling geld, die Johannes van Amerzoijen zvw 

Arnoldus gnd Vos aan voornoemde Gerardus beloofd had, een helft te 

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

helft van een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Femija wv Petrus Conincs enerzijds en erfgoed van 

Goeswinus gnd Ledige anderzijds. 

 

Gerardus de Mameren filius quondam Johannis de (dg: Mare) Mameren 

hereditarium censum septem librarum et quindecim solidorum monete 

quem Johannes de Amerzoijen filius quondam Arnoldi dicti Vos 

promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate domus et aree 

site in Buscoducis ultra pontem bladi inter hereditatem Femije 

relicte quondam Petri Conincs ex uno et inter hereditatem Goeswini 

dicti Ledige ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Sophije et Aleijdi soribus filiabus quondam Gerardi Loij senioris 

ab eodem quondam Gerardo Loij et Aleijde quondam sua uxore filia 

quondam Gerardi Cruijne pariter genitis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Jordanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 279v 06 zo 26-10-1382. 

Arnoldus Veer beloofde aan Paulus Haes 107 oude schilden of de waarde 

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

 

Arnoldus Veer promisit Paulo Haes C et VII aude scilde vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Lucas et Scilder 

datum dominica post Severini. 

 

BP 1176 f 279v 07 ma 27-10-1382. 

Gerardus, Theodericus, Henricus en Bela, kvw Johannes gnd Kesselman, 

verkochten aan Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen een tuin10 met 

gebouwen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

tussen Batha van der Rennendonc enerzijds en Arnoldus gnd Colen soen 

anderzijds, in cijns uitgegeven aan voornoemde wijlen Johannes 

Kesselman door Rodolphus gnd Roel Ghenen soen van den Dunghen en 

diens schoonzoon Johannes gnd Colen soen, belast met de cijns11. 

Voornoemde Theodericus, Henricus en Bela beloofden dat hun broer 

                         
10 Zie → BP 1177 f 027v 07 do 26-02-1383, overdracht van de tuin. 
11 Zie → BP 1177 f 088r 15 do 12-11-1383, overdracht van een erfcijns 

van 8 schelling uit waarschijnlijk deze tuin. 
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Johannes afstand12 zal doen. 

 

Gerardus Theodericus Henricus (dg: et Johannes) fratres et Bela 

eorum soror liberi quondam Johannis dicti Kesselman cum tutore 

quendam ortum situm infra libertatem oppidi de Buscoducis ad locum 

dictum Dunghen inter hereditatem Bathe van der Rennendonc ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi dicti Colen soen ex alio datum ad 

censum dicto quondam Johanni (dg: Colen soen) Kesselman a Rodolpho 

dicto (dg: Ree) Roel Ghenen soen van den Dunghen atque Johanne 

dicto Colen soen eius genero prout in litteris simul cum edificiis 

in dicto orto consistentibus ut dicebat vendiderunt Arnoldo filio 

quondam Arnoldi Ghenen soen supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis Kesselman sui 

(dg: fratris) #patris# deponere excepto (dg: censibus) censu in 

dictis litteris contento deponere (dg: testes) promiserunt insuper 

#dicti Theodericus Henricus et Bela# cum tutore quod ipsi 

#Johannem eorum fratrem# super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes Dijnter et Scilder datum in 

vigilia Sijmonis et Yude. 

 

BP 1176 f 279v 08 ma 27-10-1382. 

Johannes zvw Johannes van Gheffen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Gheffen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 279v 09 ma 27-10-1382. 

Voornoemde koper, Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen, beloofde aan 

voornoemde verkopers, Gerardus, Theodericus, Henricus en Bela, kvw 

Johannes gnd Kesselman, 17 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1382) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XVII Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 279v 10 vr 31-10-1382. 

Henricus van Gravia beloofde aan Jacobus van den Braemsdonc 15½ oude 

schild of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Henricus de Gravia promisit Jacobo van den Braems#donc# XVJ aude 

scilde vel valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes in vigilia 

omnium sanctorum. 

 

BP 1176 f 279v 11 wo 29-10-1382. 

Denekinus gnd Luwe van Empel, Hermannus Scut zv Johannes Luwe, 

Ludovicus gnd Proefst soen, Johannes van Os gewantsnijder en Gerardus 

Scade zv Henricus Os beloofden aan de secretaris, tbv Philippus 

Jozollo, 200 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-

02-1383; 2+30+31+31+3=97 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Denekinus dictus Luwe de Empel (dg: ...) #Hermannus# Scut filius 

Johannis Luwe Ludovicus dictus Proefst soen Johannes de Os 

pannicida et Gerardus Scade filius Henrici !Os promiserunt #michi 

ad opus# Philippi Jozollo CC aude scilde Francie ad carnisprivium 

proxime persolvenda pena decem. Testes Ywanus et Wellinus datum in 

                         
12 Zie → BP 1177 f 163v 05 do 03-11-1384, Johannes zvw Johannes 

Kesselman deed afstand tbv Mijchael zv Johannes gnd Loden soen. 
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crastino Sijmonis et Yude. 

 

BP 1176 f 279v 12 wo 29-10-1382. 

De 3 eersten zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi 3 servabunt alios indempnes. Datum ut supra. 

 

BP 1176 f 279v 13 wo 29-10-1382. 

Arnoldus zvw Jacobus van Ghele beloofde aan Truda dvw Johannes 

Luweken 100 gulden pieter met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Jacobi de Ghele promisit Trude filie 

quondam Johannis Luweken C gulden peter ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Ywanus et Jordanus datum in crastino Sijmonis 

et Jude Ywanus dixit. 

 

1176 mf8 A 11 f.280. 

 in crastino Sijmonis et Jude: woensdag 29-10-1382. 

 quinta Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1382. 

 in vigilia omnium sanctorum: vrijdag 31-10-1382. 

 in die omnium sanctorum: zaterdag 01-11-1382. 

 

BP 1176 f 280r 01 wo 29-10-1382. 

Johannes zvw Johannes gnd Eschman verkocht aan Willelmus zvw 

Ludolphus gnd Lude van den Ham alle erfgoederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes, resp. na 

overlijden van zijn moeder Elisabeth, gelegen onder Breugel, belast 

met (1) 4 penning nieuwe cijns aan erfg vw hr Ludovicus van Berlaer, 

(2) 40 schelling, geld in Son gangbaar, (3) 4 lopen rogge, maat van 

Son, aan Arnoldus van den Hulpen, (4) 1 lopen rogge, maat van Son, 

aan de H.Geest in Son. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Eschman omnes et singulas 

hereditates sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris et de 

morte quondam Elisabeth sue matris successione hereditarie 

advolutas ubicumque locorum tam in humido etc infra parochiam de 

Broegel consistentes ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Ludolphi dicti Lude van den Ham promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis IIII 

denariis novi census heredibus quondam domini Ludovici de Berlaer 

et XL solidis monete in Sonne currentis item IIIIor lopinis 

siliginis mensure de Zonne Arnoldo van den Hulpen et uno lopino 

siliginis dicte mensure de Zonne mense sancti spiritus in Zonne 

solvendis. Testes Jordaus et Wellinus datum in crastino Sijmonis 

et Jude. 

 

BP 1176 f 280r 02 wo 29-10-1382. 

Henricus Witte verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Witte prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 280r 03 wo 29-10-1382. 

De broers Godefridus en Henricus, kvw Willelmus van Beest, beloofden 

dat {naam niet ingevuld}, minderjarige dvw Marcelius van der Oe 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Heilwigis sv voornoemde broers 

Godefridus en Henricus, zodra ze meerderjarig is, tbv Albertus Boc 

van Lijt afstand zal doen van een kamp, dat was van wijlen voornoemde 

Willelmus, in Lith, ter plaatse gnd in het Broeken, naast Reijnerus 

Berns soen enerzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de kerk 
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van Lith, en met het andere eind aan voornoemde Albertus Boc. 

 

Godefridus et Henricus fratres liberi quondam Willelmi de Beest 

promiserunt super habita et habenda quod ipsi {twee puntjes} 

filiam quondam Marcelii van der Oe ab ipso quondam Marcelio et 

quondam Heilwige eius uxore sorore dictorum Godefridi et Henrici 

fratrum pariter genitam dum ad annos pubertatis pervenerit super 

campo qui fuerat dicti quondam Willelmi sito in parochia de Lijt 

in loco dicto int Broeken contigue iuxta hereditatem Reijneri 

Berns soen ex uno tendente cum uno fine ad hereditatem spectantem 

ad ecclesiam de Lijt et cum reliquo fine ad hereditatem Alberti 

(dg: Lijt) Boc de Lijt (dg: ex alio) ad opus dicti Alberti Boc 

hereditarie facient renunciare et eundem sic ab eadem facient 

firmare prout hoc dicto Alberto ratum erit atque firmum. Testes 

Ywanus et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 280r 04 wo 29-10-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium exinde indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 280r 05 wo 29-10-1382. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan zijn broer Henricus 1 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd Rusheuvel, in een kamp dat was 

van wijlen hr Godefridus van Os, welke morgen Bela wv Theodericus van 

Sceeme aan hem en zijn vrouw Theoderica dv voornoemde Bela geschonken 

had. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest (dg: j) unum juger 

terre situm in parochia de Os in loco dicto Rushoevel (dg: 

contigue iuxta hereditatem qu) in campo qui fuerat quondam domini 

Godefridi de Os quod juger terre Bela relicta quondam Theoderici 

de Sceeme !cum Theoderica eius uxore filia dicte Bele nomine dotis 

dederat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Ywanus et Jordanus datum in crastino Sijmonis et 

Jude. 

 

BP 1176 f 280r 06 do 30-10-1382. 

Henricus Bloemaert, Johannes van den Beirgulen en Willelmus Ridder 

beloofden aan Willelmus Ghobels soen 20½ oude schild, een helft te 

betalen met Kerstmis (do 25-12-1382) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 22-03-1383). 

 

Henricus Bloemaert Johannes van den Beirgulen Willelmus Ridder 

promiserunt Willelmo Ghobels soen XXJ aude scilde (dg: v) vel 

valorem mediatim Domini et mediatim pasche proxime persolvenda. 

Testes Johannes Luce et Johannes Leonii datum quinta Sijmonis et 

Jude. 

 

BP 1176 f 280r 07 do 30-10-1382. 

Henricus van der Langdonc schonk aan zijn schoonzoon Arnoldus van 

Bochoeven en diens vrouw Elisabeth dv voornoemde Henricus ¼ deel in 

een oliemolen gelegen in Maalstram, belast met cijnzen en lasten. 

 

Henricus van der Langdonc quartam partem in quodam molendino 

#olei# venti ad se spectante consistente in Maelstraem cum 

attinentiis universis dicte quarte partis ut dicebat legitime 

supportavit Arnoldo de Bochoeven suo genero cum Elisabeth sua 

uxore filia dicti Henrici nomine dotis ad jus oppidi de Busco 
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promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde solvendis et oneribus exinde faciendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 280r 08 do 30-10-1382. 

Johannes zv Alardus droeg over aan Petrus van Gherwen, tbv de fabriek 

van de kapel van Sint-Petrus van Maalstram, een b-erfcijns van 6 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een hofstad 

van wijlen Everardus van Orthen, in Orthen, tussen wijlen Leijta 

Clane enerzijds en Heilwigis gnd Leijkelmans anderzijds, welke cijns 

aan hem was verkocht Willelmus van Ghesel en zijn vrouw Metta. 

 

Johannes filius Alardi hereditarium censum sex solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini ex (dg: domo) #domistadio# quondam 

Everardi de Orthen sito in Orthen inter hereditatem quondam Leijte 

Clane ex uno et hereditatem Heilwigis dicte Leijkelmans ex alio 

venditum sibi a Willelmo de Ghesel et Metta eius uxore prout in 

litteris hereditarie supportavit Petro de Gherwen ad opus fabrice 

capelle sancti Petri de Maelstram cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod procurator dicte capelle qui fuerit pro tempore 

dictum censum monebit et levabit et #ad# profectum dicte capelle 

convertet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 280r 09 vr 31-10-1382. 

Willelmus Tolinc gaf uit aan Rijcoldus van den Mortel zv Agnes (1) 

een stuk land gnd dat Klootke, ongeveer 4 lopen rogge groot, ter 

plaatse gnd die Schootse Hoeve, tussen voornoemde Willelmus enerzijds 

en Rutgherus van der Voert anderzijds, (2) een stuk erfgoed aldaar, 

tussen voornoemde Willelmus enerzijds en voornoemde Rutgherus 

anderzijds, welk stuk erfgoed reikt vanaf eerstgenoemd stuk land tot 

aan de gemeint, en welk stuk overal 6 boenre roeden breed is; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns13 van 20 schelling, 1 oude 

groot voor 16 penningen gerekend of de waarde, met Allerheiligen te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 01-11-1383). Voornoemde 

Rijcoldus moet omheinen tot halverwege de sloot tussen voornoemde 

stukken enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus anderzijds. 

Hetzelfde moet voornoemde Willelmus doen vanaf zijn kant. 

 

Willelmus Tolinc peciam terre #dictam dat Cloetken# quatuor 

lopinos siliginis annuatim in semine capiente vel circiter (dg: 

atque peciam hereditatis sitam ad fine sex sitam in parochia de 

Scijnle) in loco dicto die Scoetsche Hoeve inter hereditatem dicti 

Willelmi ex alio et inter hereditatem Rutgheri van der Voert ex 

alio atque peciam hereditatis sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Willelmi ex uno et inter hereditatem dicti Rutgheri ex alio et que 

pecia hereditatis (dg: ..) iamdicta tendit (dg: a) a primodicta 

pecia terre usque ad communitatem et que pecia hereditatis 

continet ubique in latitudine sex (dg: l) virgatas dictas (dg: 

roede) boenre roeden ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Rijcoldo van den Mortel filio Agnetis ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu (dg: unius aude scild) XX 

solidorum grosso antiquo pro sedecim denariis computato seu 

valorem dando sibi ab alio hereditarie in festo omnium santorum et 

primo termino ultra annum ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione 

annexa quod dictus Rijcoldus ad medium fossatum inter (dg: dictum) 

dictas pecias et inter (dg: hereditatem dicti) dictam hereditatem 

dicti Willelmi perpetue vallare tenebitur #laudabiliter# et simili 

                         
13 Zie → BP 1181 p 417r 06 do 12-06-1399, overdracht van de cijns. 
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modo dictus Willelmus inter dictas suas hereditates et inter (dg: 

hereditates) dictas pecias terre et hereditates perpetue (dg: ...) 

vallare tenebitur #laudabiliter# ut ipsi ex utraque parte 

recognoverunt. Testes Bruheze et Dijnter datum in vigilia omnium 

sanctorum. 

 

BP 1176 f 280r 10 vr 31-10-1382. 

Voornoemde Rijcoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 17 Brabantse 

dobbel met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Dictus Rijcoldus promisit dicto Willelmo (dg: XX) XVII Brabant 

dobbel seu valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 280r 11 vr 31-10-1382. 

Everardus van Onstade maakte voor zich en namens zijn dochter Yda 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Thomas 

Hoghen, Johannes van Weert, Lucas van Eijcke en hr Godefridus Jans 

soen van Helmont met hun goederen. 

 

Everardus de Onstade (dg: ex parte) pro se et ex parte et nomine 

Yde sue filie omnes vendiciones et alienaciones factas per Thomam 

Hoghen et Johannem de Weert Lucam de Eijcke dominum Godefridum 

(dg: de) Jans soen de Helmont (dg: fe) cum bonis suis (dg: fe.et) 

seu eorum alterum calumpniavit. 

 

BP 1176 f 280r 12 ±za 01-11-1382. 

Johannes van Bruheze droeg over aan Henricus Mannart van Doerne een 

b-erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Helmond, die voornoemde 

Henricus beloofd had met Lichtmis in Deurne te leveren, gaande uit 

een akker gnd die Bogaards Akker en een stukje land, gelegen aan het 

eind van voornoemde akker, in Deurne, tussen Rutgherus gnd Moedels 

soen enerzijds en Godefridus gnd Snabs anderzijds, en uit andere 

goederen van voornoemde Henricus. Voornoemde Johannes behoudt hieruit 

een erfpacht van 2 kapoenen, in de brief vermeld. 

 

Johannes de Bruheze hereditariam paccionem decem et novem 

lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) Helmont quam Henricus 

Mannart de Doerne promisit super omnia se daturum et soluturum 

hereditarie purificatione et in Doerne traditurum et soluturum ex 

quodam agro terre dicto die Boegarts Acker et ex particula terre 

sita ad fine eiusdem agri sitis in parochia de (dg: Doe) Doerne 

inter hereditatem Rutgheri dicti Moedels soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi dicti Snabs ex alio atque ex ceteris bonis 

....... dicti Henrici quocumque locorum consistentibus sive sitis 

prout litteris supportavit dicto Henrico cum litteris et jure 

occacione dicte paccionis promittens ratam servare et obligationem 

ex parte in dicta paccione existentem ....... salva tamen dicto 

Johanni hereditaria paccione duorum caponum in dictis litteris 

contenta ad et super dictos agrum particulam terre et cetera bona 

dicti Henrici. Testes Leonii et Jordanus datum ?die omnium 

sanctorum. 

 

BP 1176 f 280r 13 ±za 01-11-1382. 

Johannes van Bruheze droeg over aan Henricus Mannart van Doerne een 

b-erfcijns van 3 oude schilden, geld van de koning van Frankrijk of 

ander paijment, die voornoemde Henricus beloofd had met Lichtmis aan 

voornoemde Johannes te betalen, gaande uit 1 bunder beemd in Deurne, 

ter plaatse gnd dat Arenbroek, en uit andere goederen van voornoemde 

Henricus. Voornoemde Johannes behoudt hieruit een b-erfcijns van 2 
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kapoenen, in de brief vermeld. 

 

Johannes de Bruheze hereditarium censum trium aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete regis (dg: re) 

Francie seu alterius pagamenti quem Henricus Mannart de Doerne 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie 

purificatione ex uno bonario prati sito in parochia de Doerne in 

loco dicto dat Arenbroec atque ex ceteris bonis dicti Henrici 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Henrico (dg: pro) cum litteris et 

jure occacione dicti census promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen dicto Johanni 

hereditario censu duorum caponum in litteris contento ad et supra 

dictum bonarium prati et ceteris bona dicti Henrici. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf8 A 12 f.280v. 

 Tercia post Huberti: dinsdag 04-11-1382. 

 Quarta post Huberti: woensdag 05-11-1382. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1382. 

 in crastino Martini: woensdag 12-11-1382. 

 in die Martini: dinsdag 11-11-1382. 

 in die Huberti: maandag 03-11-1382. 

 Quinta post Martini: donderdag 13-11-1382. 

 

BP 1176 f 280v 01 di 04-11-1382. 

Henricus Mannaert van Doerne verkocht aan Johannes Coman van Helmont 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, en een n-erfcijns 

van 3 oude Franse schilden of de waarde, met Lichtmis in Deurne te 

leveren en te betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), 

gaande uit (1) 4 stukken land in Deurne, (1a) die Brede Mortel, (1b) 

Geen Nederloe, (1c) op Geen Oevels, (1d) in Genen Swijnspit, (2) de 

helft van de gebouwen hierop, (3) ½ bunder beemd, ter plaatse gnd dat 

Verberkt, die jaarlijks wordt gedeeld tegen erfgoed van Mijchael van 

den Wasberch, (4) de helft van een beemdje, ter plaatse gnd Boesen, 

reeds belast met (a) de hertogencijns, (b) 4 kapoenen aan Johannes 

van Bruheze van Helmont. De brief overhandigen aan Ghisbertus 

Maechelman. 

 

Henricus Mannaert de Doerne hereditarie vendidit Johanni Coman de 

Helmont hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Helmont et hereditarium censum trium aude scilde Francie vel 

(dg: vl) valorem solvendas hereditarie purificatione et pro primo 

ultra annum et in Doerne tradendas ex quatuor peciis terre sitis 

in parochia de Doerne quarum una die Brede Mortel altera Gheen 

Nederloe tercia op Gheen Oevels et (dg:M quatuor) et quarta in 

Ghenen Swijnspit nuncupantur et ex (dg: eorum edificiis) ex 

medietate edificiorum in premissis consistentium atque ex (dg: u) 

dimidio bonario prati sito in loco dicto dat Verberct quod 

annuatim dividitur erga hereditatem Mijchaelis van den Wasberch et 

ex (dg: pratulo s) medietate pratuli siti in loco dicto Boesen ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et IIIIor (dg: ...) caponibus Johanni de 

Bruheze #de Helmont#. Testes (dg: Erpe) Johannes Luce et Jordanus 

datum 3a post Huberti. Detur Ghisberto Maechelman. 

 

BP 1176 f 280v 02 wo 05-11-1382. 

Hr Godefridus van Audenhoven priester verkocht aan zijn natuurlijke 
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zoon Ghisbertus een huis14, tuin, akker, beemd en aangelegen 

erfgoederen, in Oirschot, tussen erfgoed behorend aan het gasthuis 

van Oirschot enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 

grondcijnzen. De koopprijs is voldaan. 

 

Dominus Godefridus de Audenhoven presbiter domum ortum agrum 

pratum et hereditates eis adiacentes #cum suis attinentiis 

universis# sitos in parochia de Oerscot inter hereditatem (dg: 

The) spectantem ad hospitale de Oerscot ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Ghisberto suo 

filio naturali promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus (dg: domino duci exinde 

solvendis) domini fundi exinde solvendis. Quo facto dictus 

venditor recognovit sibi de pretio dicte vendicionis fore 

satisfactum. Testes Dijnter et Jordanus datum quarta post Huberti. 

Detur dicto domino Godefrido. 

 

BP 1176 f 280v 03 wo 05-11-1382. 

Voornoemde Ghisbertus verhuurde bovengenoemde goederen aan voornoemde 

hr Godefridus voor de duur van zijn leven, voor 40 schelling per 

jaar, met Pasen te betalen. Voornoemde Ghisbertus verklaarde dat de 

totale huursom was voldaan. 

 

Dictus Ghisbertus dictas domum ortum etc locavit dicto domino (dg: 

Ghisberto) #Godefrido# ab eodem domino (dg: Ghisberto) #Godefrido# 

possidendos quamdiu idem dominus (dg: Ghisbertus) #Godefridus# 

vixerit in humanis et non ultra anno quolibet pro XL solidis 

dandis sibi ab alio anno quolibet pasce ex premissis promittens 

ratam servare. Quo facto (dg: di) predictus Ghisbertus recognovit 

sibi a totali pecunia dicte locacionis fore satisfactum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 280v 04 wo 05-11-1382. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde tbv zijn zuster Elizabeth ndv 

voornoemde hr Godefridus een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemde 

goederen. 

 

Dictus Ghisbertus filius naturalis promisit ut debitor principalis 

(dg: se) ad opus Elizabeth filie naturalis dicti domini (dg: 

Ghisberti) #Godefridi# quod ipse Ghisbertus primodictus dabit et 

exsolvet dicte Elizabeth sue sorori hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot (dg: et in Oer) 

purificatione et in Oerscot tradendam ex (dg: premis) predictis 

domo orto agro prato et hereditatibus. 

 

BP 1176 f 280v 05 wo 05-11-1382. 

Robbertus Ruijnscotel. 

 

BP 1176 f 280v 06 ma 10-11-1382. 

De gezusters Heilwigis en Agnes, dvw Rodolphus van den Beirgulen, 

deden tbv Willelmus zv Johannes gnd van der Espendonc afstand van een 

b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 14 mud gerst, maat van Sint-

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

goederen gnd die Venthove, in Sint-Oedenrode, welke pacht van 1 mud 

gerst Rutgherus zvw voornoemde Rodolphus van den Beirgulen verkocht 

                         
14 Zie → BP 1177 f 048v 07 do 28-05-1383, belofte van erfpacht uit 

deze onderpanden. 
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had aan voornoemde Willelmus. 

 

Heilwigis et Agnes sorores filie quondam Rodolphi van den 

Beirgulen cum tutore super hereditaria #paccione# unius modii 

ordei mensure de Rode sancte Ode solvenda hereditarie 

purificatione de hereditaria paccione XIIII modiorum ordei dicte 

mensure solvenda hereditarie termino solucionis predicto ex bonis 

dictis die Venthove sitis in parochia de Rode sancte Ode et supra 

dicta bona tradenda (dg: de) quam paccionem unius modii ordei 

dicte mensure Rutgherus filius (dg: dicti quondam Rodolphi W) 

dicti quondam Rodolphi van den Beirgulen Willelmo filio Johannis 

dicti van der Espendonc vendiderat ut dicebant et super toto jure 

ad opus dicti Willelmi renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare. Testes Johannes Erpe et Ywanus datum in profesto 

Martini. 

 

BP 1176 f 280v 07 ma 10-11-1382. 

Rutgerus zvw Rodolphus gnd van den Beirgulen beloofde dat zijn 

minderjarige zusters Bela en Ermgardis, zodra ze meerderjarig zijn, 

van voornoemde pacht van 1 mud gerst afstand zullen doen tbv 

voornoemde Willelmus zv Johannes van der Espendonc. 

 

Rutgerus filius quondam Rodolphi dicti (dg: Rover de Vladeracken) 

#van den Beirgulen# promisit super omnia quod ipse Belam et 

Ermegardem eius sorores dum ad annos pervenerint super dicta 

paccione unius modii ordei ad opus Willelmi filii Johannis van der 

Espendonc hereditarie faciet renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 280v 08 wo 12-11-1382. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert droeg over aan 

Erenbertus zv Johannes van den Zande 9 lichte schilden, 12 plakken 

voor 1 schild gerekend, die Johannes zvw Jacobus Lepper aan hem moet 

betalen. 

 

#(dg: Engbertus filius quondam E)# Erenbertus filius quondam 

Erenberti van der Scoervoert IX (dg: lis) licht scilde scilicet 

XII placken pro quolibet computato quos (dg: He) Johannes filius 

quondam Jacobi Lepper sibi solvere tenetur ut dicebat legitime 

supportavit Erenberto filio Johannis van den Zande. Testes Ywanus 

et Scilder s datum in crastino Martini. 

 

BP 1176 f 280v 09 di 11-11-1382. 

Henricus Cuper beloofde aan Henricus van Nuijs 50 pieter15 leuvens 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Henricus Cuper promisit Henrico de Nuijs L peter Lovanienses ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes Ywanus et Jordanus datum in 

die Martini. 

 

BP 1176 f 280v 10 ma 03-11-1382. 

Gerardus van Berkel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door hr Rijcoldus Koc. 

 

Gerardus de Berkel calumpniavit omnes et singulas vendiciones et 

alienaciones factas per dominum Rijcoldum Koc ut dicebat. Testes 

Ywanus et Dijnther datum in die Huberti. 

 

                         
15 Zie → BP 1177 f 238v 12 ma 14-05-1386, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 280v 11 ma 03-11-1382. 

Raso gnd Jonge en Robbertus van Wisschel beloofden aan Henricus van 

Erpe 300 oude schilden16, na maning te betalen. 

 

Raso dictus Jonge et Robbertus de Wisschel promiserunt Henrico de 

Erpe IIIc aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Johannes 

Erpe et Dijnter datum in crastino Martini. 

 

BP 1176 f 280v 12 ma 03-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 280v 13 di 11-11-1382. 

Theodericus Bever van Middelroede maande 3 achterstallige jaren van 

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

gaande uit goederen van Henricus Noet, in Berlicum. 

 

Theodericus (dg: Bruijn) #Bever# de Middelroede hereditarium 

censum XXV solidorum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie Martini ex bonis Henrici Noet sitis in parochia de 

Berlikem ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Johannes Erpe 

et Wellinus datum in die Martini. 

 

BP 1176 f 280v 14 di 11-11-1382. 

Johannes zvw Petrus Duijmken verkocht aan Willelmus uter Hautert een 

stukje land in Schijndel, tussen Petrus uter Hautert enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn grootmoeder Elisabeth uijt der Hautert. Verkoper 

en zijn broer Petrus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de 

hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Petri (dg: Dum) Duijmken particulam terre 

sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem Petri uter Hautert 

ex uno et hereditatem Willelmi uter Hautert ex alio prout ibidem 

est sita et sibi de morte quondam Elisabeth (dg: uter Haut s) uijt 

der Hautert sue avie successione hereditarie advoluta est ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo (dg: promittens wa) 

promittentes et cum eo Petrus eius frater warandiam et 

obligationem deponere #excepto# censu domini ducis inde solvendo. 

 

BP 1176 f 280v 15 do 13-11-1382. 

Leonius van Erpe en Hubertus Steenwech beloofden aan Walterus zvw 

Franco bakker 72 oude schilden of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Leonius de Erpe et Hubertus Steenwech promiserunt Waltero filio 

quondam Franconis pistoris LXXII aude scilde (dg: se) seu valorem 

ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes Yw et Jordanus testes 

quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 280v 16 do 13-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

                         
16 Zie → BP 1177 f 159v 09 ma 17-10-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 280v 17 do 13-11-1382. 

Arnoldus zvw Arnoldus Kijevit droeg over aan zijn broer Egidius alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van Godefridus zvw 

mr Egidius, na overlijden van Katherina ev voornoemde Godefridus en 

na overlijden van kvw voornoemde Godefridus. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Kijevit omnia bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Godefridi 

filii quondam magistri Egidii (dg: successione advoluta ut dicebat 

hereditarie supportavit Egidio f.. suo fratri promittens ratam 

servare) et de morte quondam Katherine uxoris olim dicti Godefridi 

et !morte quondam liberorum dicti Godefridi successione advoluta 

quocumque consistentia sive sita ut dicebat supportavit Egidio suo 

fratri promittens ratam servare. Testes Erpe et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 280v 18 do 13-11-1382. 

Hiervan een instrument maken op ?verzoek van Franco van Ghestel. 

Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Godefridus van 

Sceijvel, Arnoldus Koijt en Willelmus Gherijts soen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: presentibus) ad pet... 

Franconis de Ghestel presentibus dictis scabinis Godefrido #de# 

Sceijvel Arnoldo Koijt Willelmo Gherijts soen testibus datum 

supra. 

 

1176 mf8 A 13 f.281. 

 Quinta post Martini: donderdag 13-11-1382. 

 

BP 1176 f 281r 01 do 13-11-1382. 

Johannes zvw Reijnerus gnd Braen van Mierebeke droeg al zijn goederen 

over aan Everardus van Hijntham. 

 

Solvit (dg: .) plack. 

Johannes filius quondam Reijneri dicti Braen de (dg: H) Mierebeke 

omnia et singula bona sua mobilia et immobilia #hereditaria et 

parata# quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

supportavit Everardo de Hijntham promittens ratam servare. Testes 

Erpe et Scilder datum quinta post Martini. 

 

BP 1176 f 281r 02 do 13-11-1382. 

Metta dvw Reijnerus gnd die Brouwer verkocht aan Lambertus zvw 

Johannes van Evershoede, tbv Margrieta sv voornoemde Lambertus, de 

helft in 1 dagmaat beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Harde? 

Beemde, tussen Johannes van den Hoevel enerzijds en Johannes van 

Houthem en de zijnen anderzijds, belast met 1 penning grondcijns. De 

brief overhandigen aan voornoemde Lambertus. 

 

Solvit. 

Metta filia quondam Reijneri dicti die Brouwer cum tutore (dg: 

diurdat) #medietatem ad! spectantem in una# diurnata prati sita in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Harde? Beemde inter 

hereditatem Johannis van den Hoevel ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Houthem et suorum consociorum in hoc ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Lamberto filio quondam Johannis de 

Evershoede ad opus (dg: Elizabeth) #Margriete# sororis eiusdem 

Lamberti promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

excepto uno denario census domino fundi exinde solvendo. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Lamberto. 
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BP 1176 f 281r 03 do 13-11-1382. 

Rodolphus en Elizabeth, kvw Rodolphus van der Sporct, droegen over 

aan Arnoldus Koijt, tbv de armen op het Hinthamereinde, het deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van hun zuster Agnes ev Godefridus 

zvw Tilkinus van Onlant en na overlijden van voornoemde Godefridus, 

in (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit goederen van Willelmus zvw een zekere Reenten?, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, waarop voornoemde 

Willelmus thans woont, welke cijns aan voornoemde Godefridus was 

verkocht door voornoemde Willelmus, (2) een b-erfpacht van 1 zester 

raapzaad, Bossche maat, die Marcelius zvw Willelmus zv Reghewide? van 

Sint-Oedenrode beloofd had aan voornoemde Godefridus, met Sint-

Remigius te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde 

Willelmus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland. 

 

Rodolphus (dg: filius quondam Rolphi) et Elizabeth liberi quondam 

Rodolphi van der Sporct cum tutore totam partem et omne jus sibi 

competentes #et eis de morte quondam Agnetis eorum sororis uxoris 

olim Godefridi filii quondam Tilkini de Onlant (dg: ....... 

.......) et de morte eiusdem Godefridi successione advolutas# in 

hereditario censu XXti solidorum monete solvendo hereditarie in 

festo Martini hyemalis episcopi de bonis Willelmi filii quondam 

dicte Reenten? sitis in parochia de Rode ad locum dictum Onlant et 

de omnibus attinentiis eorundem bonorum in quibus dictus Willelmus 

residet ad presens (dg: vendito Gode) vendito dicto Godefrido a 

dicto Willelmo prout in litteris atque in hereditaria paccione 

unius sextarii (dg: sili) seminis raparum mensure de Busco quam 

Marcelius filius quondam Willelmi filii Reghewide? de Rode sancte 

(dg: D) Ode promisit super se et bona sua omnia dicto (dg: Do) 

Godefrido se daturum et soluturum (dg: et) dicto Godefrido 

hereditarie Remigii de quodam manso dicti quondam Willelmi sito in 

parochia de Rode ad (dg: dict) locum dictum Ollant atque in 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum 

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

sive sitis #prout in litteris# (dg: ut dicebant ..) supportaverunt 

Arnoldo Koijt ad opus pauperum pro tempore decumbentium in fine 

Hijnthamensi cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod 

(dg: cu) magistri et gubernatores ignis pro tempore #in fine 

Hijntamensi# dictas partem et jus poterint monere ad opus pauperum 

predictorum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 04 do 13-11-1382. 

Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Eizabeth beloofden aan Cristina 

dvw Johannes Loze 10 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Paulus #Bits soen# de Os et Eizabeth eius uxor promiserunt 

Cristine (dg: relicta) #filie# quondam Johannis Loze (dg: pro) X 

aude scilde monete regis Francie seu valorem ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 05 do 13-11-1382. 

Johannes Sluijter zvw Andreas Berniers soen verkocht aan Nijcholaus 

zvw Gerardus gnd Leuwe 1 hont land in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Loeffoertse Hoeve, die 

jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoederen van Arnoldus van den Berghe 

en zijn mede-erfgenamen, aldaar gelegen, belast met zegedijken en 

waterlaten. 
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Solvit 2 plack. Johannes noluit. 

Johannes Sluijter filius quondam Andree Berniers soen unum hont 

terre situm in (dg: parochia de Roes) jurisdictione de Empel in 

loco dicto die Hoeven in loco dictum! die Loeffoertsche Hoeven (dg: 

inter hereditatem) et quod hont terre annuatim divisitur contra 

hereditates (dg: heredum quondam) Arnoldi van den Berghe et suorum 

coheredum (dg: et tu) sitas ibidem (dg: et quod hont terre dictus 

Johannes Sluijter ?nunc) ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit Nijcholao filio quondam Gerardi dicti Leuwe promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegedike et 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 06 do 13-11-1382. 

Johannes Kemerlinc droeg over aan Petrus zvw Enghelbertus gnd Ludinc 

Dicbier 3 stukken land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, voor een 

kamp van wijlen Enghelbertus gnd Ludinc Dicbier, (1) tussen 

Godefridus Sceijvel enerzijds en voornoemde Petrus anderzijds, (2) 

tussen voornoemde Petrus enerzijds en wijlen Theodericus Ywani 

anderzijds, (3) tussen voornoemde Petrus enerzijds en wijlen 

Theodericus Ywani anderzijds. 

 

Johannes Kemerlinc 3 pecias terre sitas in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Hijnen #ante campum quondam Enghelberti dicti Ludinc 

Dicbier# quarum una inter hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et 

hereditatem Petri filii quondam Enghelberti dicti Ludinc Dicbier 

ex alio et altera inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici Ywani ex alio et tercia inter 

hereditatem dicti Petri ex uno et inter quondam (dg: quon) 

Theoderici Ywani ex alio sunt site ut dicebat in ea quantitate qua 

ibidem site sunt hereditarie supportavit dicto Petro promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 07 do 13-11-1382. 

Cristina dvw Gerardus Meelman maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, aan haar verkocht door Ghibo Herinc zvw 

Goeswinus Cnode en Aleijdis sv voornoemde Ghibo. 

 

Cristina filia quondam Gerardi Meelman hereditarium censum octo 

librarum monete venditum sibi a Ghibone Herinc filio quondam 

Goeswini Cnode et Aleijde soror eiusdem Ghibonis prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 08 do 13-11-1382. 

Theodericus nzv Henricus Watermael droeg over aan Henricus nzvw 

Johannes van den Mortel een hofstad in Someren, ter plaatse gnd aan 

de Heuvel, tussen Yseboldus gnd Coelner enerzijds en Arnoldus gnd 

Deijs anderzijds, uitgezonderd een deel van de hofstad, dat 

voornoemde Arnoldus Deijs verworven had van voornoemde Theodericus, 

welke hofstad aan voornoemde Theodericus was uitgegeven door Franco 

zvw Gerardus Pasteijdebecker, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Theodericus filius naturalis Henrici Watermael domistadium quoddam 

situm in parochia de Zoemen! ad locum dictum aen den Hoevel inter 

hereditatem Yseboldi dicti Coelner ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Deijs ex alio #excepta quadam parte dicti domistadii 

quam dictus Arnoldus Deijs (dg: s) predictus erga dictum 

Theodericum acquisiverat ut dicebat# datum ad hereditariam 

paccionem dicto Theoderico a Francone filio quondam Gerardi (dg: 

Rode) Pasteij#de#becker prout in litteris #+ .....# supportavit 

Henrico filio naturali quondam Johannis van den Mortel cum 
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litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta (dg: et 

excepta hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de 

Zoemeren q). {Met haal verbonden met BP 1176 f 281r 11}. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 09 do 13-11-1382. 

Theodericus gnd Lubrechts Swagher droeg over aan Henricus nzvw 

Johannes van den Mortel een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad in Someren, 

ter plaatse gnd Aan de Heuvel, tussen Yseboldus gnd Colnere enerzijds 

en Arnoldus Deijs anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door 

Laurencius zv Stephanus van Wetten. 

 

Theodericus dictus Lubrechts Swagher hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Zoemeren solvendam 

hereditarie purificatione ex domistadio sito in parochia de 

Zoemeren ad locum dictum Aen den Hoevel inter hereditatem Yseboldi 

dicti Colnere ex uno et inter hereditatem Arnoldi Deijs ex alio 

venditam sibi a Laurencio filio Stephani de Wetten prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico filio naturali quondam 

Johannis van den Mortel cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 281r 10 do 13-11-1382. 

Voornoemde Henricus nzv Johannes van den Mortel en zijn kinderen 

Johannes en Henricus beloofden aan Theodericus nzv Henricus gnd 

Watermael een n-erfpacht van 5½ lopen rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

02-1384), gaande uit een huis en schuur met ondergrond en tuin, in 

Someren, naast de plaats gnd Speelheuvel, naast de plaats gnd die 

Kerkeinde, tussen Marcelius van der Doeseldonc enerzijds en kvw 

Henricus gnd Snider anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus filius naturalis Johannis van den Mortel #Johannes 

et Henricus eius liberi# promisit se daturos et soluturos 

Theoderico filio naturali Henrici #dicti# Watermael hereditariam 

paccionem quinque et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Zoemeren (dg: sol) hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum et in Zomeren tradendam ex domo et (dg: orto) horreo 

cum suis fundis et orto sitis in parochia de Zomeren (dg: in) 

iuxta locum dictum Speelhoevel iuxta locum dictum die Kerckeijnde 

inter hereditatem Marcelii van der Doeseldonc ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici dicti Snider ex alio ut 

dicebat promiserunt (dg: super) indivisi super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 11 do 13-11-1382. 

Voornoemde Theodericus nzv Henricus gnd Watermael droeg over aan 

voornoemde Henricus nzv Johannes van den Mortel een b-erfpacht van 2 

lopen rogge, maat van Someren, die Arnoldus Deijs met Lichtmis aan 

hem moet leveren, gaande uit een deel van voornoemde hofstad. 

 

+. {Met haal verbonden met BP 1176 f 281r 08}. 

Dictus Theodericus hereditariam paccionem duorum lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren quam Arnoldus Deijs (dg: sol) sibi 

solvere tenetur hereditarie purificatione ex quadam parte dicti 

domistadii ut dicebat supportavit (dg: Henr) dicto Henrico 

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

 

BP 1176 f 281r 12 do 13-11-1382. 

Johannes gnd Wandelaer en Willelmus van den Scie beloofden aan 

Nijcholaus van Eijndoven 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1383) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes dictus Wandelaer et Willelmus van den (dg: Sci.) Scie 

promiserunt Nijcholao de Eijndoven octo modios siliginis mensure 

de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281r 13 do 13-11-1382. 

Henricus van Eijcke nzvw hr Willelmus van Eijcke verkocht aan 

Johannes Scrage, tbv hem en zijn vrouw Luijtgardis, een lijfpacht17 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eerschot, tussen erfgoed gnd de Brede Akker enerzijds en Arnoldus gnd 

Lizen soen anderzijds, reeds belast met 11 schelling, (2) alle andere 

goederen van verkoper. De langstlevende krijgt geheel de pacht 

 

Henricus de (dg: Eijnde) Eijcke filius #naturalis# quondam domini 

Willelmi de Eijcke legitime vendidit Johanni Scrage ad opus sui et 

ad opus Luijtgardis sue uxoris vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Johannis et Luijtgardis et non ultra nativitatis Domini 

et pro primo nativitatis Domini proxime ultra (dg: ult) annum et 

in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sito in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eerscot inter 

hereditatem (dg: domini Arnoldi Rover militis ex) dictam den (dg: 

De Bre) Brede Acker ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti 

Lizen soen ex alio et ex omnibus aliis bonis dicti venditoris 

quocumque locorum sitis promittens super habita et habenda (dg: 

sufficientem) #warandiam# et aliam obligationem exceptis XI 

solidis de dictis domo et orto prius solvendis promisit super 

habita et habenda sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 B 01 f.281v. 

 Sexta post Martini: vrijdag 14-11-1382. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 15-11-1382. 

 

BP 1176 f 281v 01 do 13-11-1382. 

Theodericus zvw Willelmus nzvw Willelmus van den Brekelen verkocht 

aan Elizabeth van Oesterwijc, tbv het gasthuis van Antonius etc en de 

armen aldaar, een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een hofstad en tuin 

in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hesellaar, naast Metta van 

Hezellaer, (2) 1 bunder heide, tegen de hofstad aan gelegen, zoals 

deze hofstad en bunder zijn omgraven en behoorden aan voornoemde 

wijlen Willelmus van den Brekelen, reeds belast met 6 schelling en 8 

penning. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi filii naturalis quondam 

Willelmi van den Brekelen hereditarie vendidit Elizabeth de 

                         
17 Zie → VB 1799 f 150r 04 ma 26-04-1400, Jan Scraghe was gericht … aen huijs en hof 
Henrics van Eijcke naturlec soen wilner heren Willems van Eijcke gelegen in die prochi 

van Sent Oedenrode ter stat geheijten Eerscot tusschen enen acker geheijten den Breden 

Acker ende tusschen den erve Art Lizen zoens ende aen allen ende een ijegelijc ander 

goide des voirg Henrics van Eijcke tot wat steden sij gelegen sijn overmids gebrec van 

lijfpensien die hi dair aen heet. 
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Oesterwijc ad opus hospitalis Antonii etc #ad opus pauperum 

ibidem# hereditariam paccionem duorum (dg: sexta) sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex quodam 

domistadio et orto sito in parochia de Ghestel prope Herlaer in 

loco dicto Hesellaer iuxta hereditatem Mette de Hezellaer atque ex 

quodam bonario terre mericalis eidem domistadio adiacente prout 

dictum domistadium et bonarium ibidem sunt sita et circumfossata 

et ad dictum quondam Willelmum van den (dg: Br) Brekelen (dg: sunt 

sita) #spectare consueverunt# ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter 

et sufficientem) exceptis sex solidis et octo denariis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere tali condicione annexa quod 

magister pro tempore dicti hospitalis dictam paccionem poterit 

monere et levare ad opus pauperum predictorum. Testes Erpe et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 281v 02 do 13-11-1382. 

Reijnerus Haengrave van Stakenborch beloofde aan Johannes zvw 

Johannes gnd Zanders soen 35 oude schilden met Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 01-03-1383) te betalen. 

 

(dg: .) Reijnerus Haengrave de Stakenborch promisit Johanni filio 

quondam Johannis dicti Zanders soen XXXV aude scilde ad letare 

(dg: Joh) Jerusalem proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281v 03 do 13-11-1382. 

Ludekinus van Broghel szv Henricus van Casteren verkocht aan Arnoldus 

zvw Godefridus van der Donc (1) een stuk land in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd in den Dusse, tussen kvw Egidius van der Bruggen 

enerzijds en Willelmus Coelner anderzijds, (2) het deel dat aan 

Nijcholaus zvw Arnholdus van Kasteren behoorde in een akker in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd in den Busse, tussen kvw Egidius van de 

Brug enerzijds en Nijcholaus van Craendonc anderzijds, belast met 

cijnzen als dat zo bevonden wordt. 

 

Solvit X plack. 

Ludekinus van Broghel gener Henrici de Casteren peciam terre sitam 

in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto in den Dussche inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii van der Bruggen ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Coelner ex alio atque totam partem et 

omne jus (dg: Nijcho) que Nijcholao filio quondam Arnholdi de 

Kasteren competebant in quodam agro terre sito in dicta parochia 

(dg: in loco dicto Espendonc) in loco dicto in den Bussche inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii de Ponte ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai de Craendonc ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo (dg: f dicto) filio quondam Godefridi van der 

Donc promittens (dg: pro) warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus #si qui# exinde de jure fuerint solvendi ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281v 04 do 13-11-1382. 

Johannes van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 281v 05 do 13-11-1382. 

Denkinus Luwe zv Willelmus droeg over aan Gerardus zvw Henricus van 

Os al zijn beesten, varend goed en roerende en gerede goederen. 
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Denkinus Luwe filius Willelmi omnes suas bestias et bona pecoralia 

et bona sua mobilia et parata quocumque #quocumque locorum 

consistentia sibe sita# ut dicebat supportavit Gerardo filio 

quondam Henrici de Os promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 281v 06 do 13-11-1382. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Machiels soen beloofde aan Arnoldus Bollen 

van Wetten, gedurende 4 jaar ingaande Lichtmis aanstaande (ma 02-02-

1383), elk jaar met Lichtmis 2 mud 1 zester gerst in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes filius (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi dicti Machiels soen 

promisit super omnia se daturum et soluturum Arnoldo Bollen de 

Wetten ad spacium quatuor annorum a purificatione proxime sine 

medio (dg: d) sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum 

(dg: quatuor) #duorum!# modiorum! et unius! sextarii! (dg: .) ordei 

mensure de Busco purificatione et pro primo termino a 

purificatione proxime ultra annum et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 281v 07 do 13-11-1382. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus gnd Machiels soen beloofde aan 

Johannes zvw Arnoldus van den Camp, gedurende 4 jaar ingaande 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383), elk jaar met Lichtmis 2 mud 1 

zester gerst18 in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Johannes promisit #super omnia# se daturum daturum et 

soluturum Johanni filio quondam Arnoldi (dg: ..) van den Camp ad 

spacium quatuor annorum ut supra totidem eodem modo. 

 

BP 1176 f 281v 08 do 13-11-1382. 

(dg: voornoemde Johannes beloofde te leveren). 

 

(dg: dictus Johannes promisit super omnia se daturum et 

soluturum). 

 

BP 1176 f 281v 09 do 13-11-1382. 

Jordanus gnd Matheus soen verkocht aan Hermannus zv Johannes gnd 

Stanssart, tbv Johannes zv voornoemde Johannes, een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, maat van Erp, met Kerstmis in Erp te leveren, voor het 

eerst over een jaar (vr 25-12-1383), gaande uit alle goederen van 

verkoper, gelegen onder Erp, reeds belast met cijnzen en pacht. De 

brief overhandigen aan voornoemde Hermannus. 

 

Jordanus dictus Matheus soen hereditarie vendidit (dg: Johanni) 

Hermanno filio (dg: quondam) Johannis dicti Stanssart #ad opus 

Johannis filii eiusdem Johannis# hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de (dg: Busco sol) Erpe 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino 

ultra annum et in (dg: Busco) #Erpe# tradendam ex omnibus et 

singulis bonis dicti venditoris quocumque locorum infra parochiam 

#de Erpe# consistentibus sive sitis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem aliam deponere exceptis censibus 

et paccione exinde prius solvendis promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Hermanno. 

 

                         
18 Zie → BP 1176 f 342v 11 vr 05-02-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 281v 10 do 13-11-1382. 

Willelmus gnd Witte van Oerschot gaf uit aan Petrus zvw Walterus van 

der Heijden de navolgende erfgoederen, gelegen in Gestel bij Herlaer, 

(1) een streep ter plaatse gnd Middakker, tussen Henricus van den 

Hoernic enerzijds en Aleijdis gnd Lemkens van Pettelaer anderzijds, 

(2) een stuk land aldaar, tussen Johannes gnd Meester enerzijds en 

Arnoldus van Haenwijc anderzijds, (3) een stuk land aldaar, naast de 

weg naar Rumel, naast erfgoed van de kapel van Sint-Jan in Rumel, (4) 

een stuk land aldaar, naast voornoemde weg, tussen Truda gnd Raets 

enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, (5) een stuk land op de 

plaats gnd Hazeakker, tussen Ghibo gnd Greve enerzijds en Godefridus 

gnd Hoessche anderzijds, (6) de helft van een streep land, 49 roeden 

groot, aldaar, tussen Rutgherus van Zegheworpe enerzijds en Elijas zv 

Willelmus gnd Elijaes soen anderzijds, (7) de helft van een eusel, 

ter plaatse gnd op den Stert, tussen wijlen Petrus gnd van Waderle 

enerzijds en kv Walterus zv Arnoldus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Gestel bij Herlaer te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383). 

 

Willelmo! dictus Witte de Oerschot hereditates infrascriptas sitas 

in parochia de Ghestel prope Herlaer primo videlicet (dg: peciam) 

quandam strepam sita! ad locum dictum Middacker inter hereditatem 

Henrici van den Hoernic ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte 

Lemkens de Pettelaer ex alio atque quandam peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Johannis dicti Meester ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex alio item quandam peciam terre 

sitam ibidem iuxta viam qua itur versus Rumel contigue iuxta 

hereditatem spectantem ad capellam sancti Johannis in Rumel 

insuper quandam peciam terre sitam ibidem iuxta predictam viam 

inter hereditatem Trude dicte Raets ex uno et inter hereditatem 

dicti Arnoldi ex alio item quandam peciam terre sitam supra locum 

dictum Hazeacker inter hereditatem Ghibonis dicti Greve ex uno et 

inter hereditatem Godefridi dicti Hoessche ex alio item medietatem 

cuiusdam strepe terre quadraginta novem virgatas terre continentis 

site ibidem inter hereditatem Rutgheri de Zegheworpe ex uno et 

inter hereditatem Elije filii Willelmi dicti Elijaes soen !item 

medietatem cuiusdam hereditatis dicte een eeusel site ad locum 

dictum op den Stert inter hereditatem quondam Petri dicti de 

Waderle ex uno et inter hereditatem liberorum Walteri filii 

Arnoldi ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro 

filio quondam Walteri van der Heijden ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

pro primo termino purificatione proxime (dg: ex) in (dg: Gheste) 

dicta parochia tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Erpe et Jordanus datum supra. 

 

BP 1176 f 281v 11 vr 14-11-1382. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Gerardus Eghens soen 6 oude 

schilden en 6½ gulden pieter met Lichtmis (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Gerardo Eghens soen VI 

aude scilde et VIJ gulden peter ad purificationem. Testes Jordaus 

et Wellen datum sexta post Martini. 

 

BP 1176 f 281v 12 za 15-11-1382. 

Gerardus van Amstel en Johannes van Audehuesden beloofden aan 

Philippus Jozollo 44 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande 
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(di 03-02-1383; 15+31+31+3=80 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Gerardus de Amstel et Johannes de Audehuesden promiserunt Philippo 

Jozollo XLIIII aude scilde Francie ad (dg: nativitatis Domini) 

#carnisprivium# proxime persolvenda pena IIII. Testes Ywanus et 

Wellinus sabbato post Martini. 

 

BP 1176 f 281v 13 za 15-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 281v 14 za 15-11-1382. 

Ywanus Stierken en Gerardus van Uden beloofden aan Philippus Jozollo 

120 oude Franse schilden met vastenavond aanstaande (di 03-02-1383; 

15+31+31+3=80 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Ywanus Stierken et Gerardus de Uden promiserunt Philippo Jozollo C 

et XX aude scilde Francie ad (dg: nativitatis) carnisprivium 

proxime persolvenda pena quinque. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 281v 15 za 15-11-1382. 

Gerardus Roelen beloofde aan Nicholaus Didderics soen, tbv Johannes 

Jacobs soen, voornoemde Johannes schadeloos te houden van alle 

beloften die voornoemde Johannes met voornoemde Gerardus in het huis 

van de lombarden had beloofd. 

 

Gerardus Roelen promisit (dg: quod ipse Johannem Jacobs) Nicholao 

Didderics soen ad opus Johannis Jacobs soen quod ipse dictum 

Johannem ab omnibus promissionibus quas dictus Johannes cum dicto 

Gerardo in domo lombardorum promiserat ut dicebat indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 B 02 f.282. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 15-11-1382. 

 Tercia post Brictii: dinsdag 18-11-1382. 

 in crastino Elizabeth: donderdag 20-11-1382. 

 in die beate Elisabeth: woensdag 19-11-1382. 

 

BP 1176 f 282r 01 za 15-11-1382. 

Johannes Bits soen en zijn kinderen Benedictus gnd Bits en Elisabeth: 

1 hont land in Nuland, ter plaatse gnd Korthoven, in een kamp gnd die 

Bruiker, beiderzijds tussen Nicholaus Femijen soen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Bits soen #Benedictus dictus Bits et Elisabeth eius 

liberi# unum hont terre situm in parochia de Nuwelant in loco 

dicto Corthoven in campo dicto die Bruijker inter hereditatem 

Nicholai Femijen soen ex utroque latere. 

 

BP 1176 f 282r 02 za 15-11-1382. 

Johannes gnd Bits soen en zijn kinderen Benedictus gnd Bits en 

Elisabeth verkochten aan Nicholaus Femijen soen 1 hont land in 

Nuland, ter plaatse gnd Korthoeven, in een kamp gnd die Bruiker, 

beiderzijds tussen voornoemde Nicholaus, belast met waterlaten en 

dijken. 

 

Johannes dictus Bits soen Benedictus dictus Bits et Elisabeth eius 

liberi cum tutore unum hont terre situm in parochia de Nuwelant in 

loco dicto Corthoeven in campo dicto die Bruijker inter 
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hereditatem Nicholai Femijen soen ex utroque latere ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# dicto Nicholao 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis #aqueductibus# aggeribus ad premissa spectantibus. Testes 

Ywanus et Dijnther datum sabbato post Martini. 

 

BP 1176 f 282r 03 za 15-11-1382. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, Stamelart van de 

Kelder, Willelmus Coptiten en Johannes zv Truda beloofden aan 

Philippus Jozollo 200 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande 

(di 03-02-1383; 15+31+31+3=80 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Theodericus (dg: fil) Rover filius quondam domini Johannis Rover 

militis Sta de Penu Willelmus Coptiten Johannes filius Trude 

promiserunt Philippo Jozollo CC aude scilde Francie ad 

carnisprivium proximum persolvenda pena quinque. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 282r 04 za 15-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?totum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 282r 05 za 15-11-1382. 

Rodolphus Rover van Vladeracken droeg over aan Jacobus van Oefel zv 

Willelmus ½ bunder moer in Dinther, beiderzijds tussen de gemeint van 

Dinther. 

 

Rodolphus Rover de Vladeracken dimidium bonarium hereditatis dicte 

(dg: v) moer situm in parochia de Dijnther inter communitatem de 

Dijnther ex utroque latere (dg: et inter communitatem dictam) ut 

dicebat (dg: legitime) supportavit Jacobo de Oefel #filio 

Willelmi# promittens ratam servare et obligtionem ex parte sui 

deponere. Testes Dijnther et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 282r 06 di 18-11-1382. 

Henricus Scutken en Ghibo Pels beloofden aan Willelmus zv Arnoldus 

Aelkini, Willelmus Scilder en Arnoldus Berwout 80 pond, 1 pieter voor 

35 schelling gerekend, ¼ deel te betalen met Kerstmis (do 25-12-

1382), ¼ deel met Pasen (zo 22-03-1383), ¼ deel met Sint-Jan (wo 24-

06-1383) en ¼ deel met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383). 

 

Henricus Scutken et Ghibo Pels promiserunt Willelmo filio Arnoldi 

Aelkini Willelmo Scilder et Arnoldo Berwout vel eorum alteri LXXX 

libras den peter pro XXXV solidis computato pro una quarta parte 

Domini pro altera quarta parte pasce pro 3a quarta parte Johannis 

et pro ultima Remigii proxime persolvendas. Testes Bruheze et 

Ywanus datum 3a post Brictii. 

 

BP 1176 f 282r 07 di 18-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

(dg: ..) Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 282r 08 di 18-11-1382. 

Henricus van den Loeken verkocht aan zijn kinderen Petrus en Matheus, 

tbv hen en de broers Johannes en Henricus, kv eerstgenoemde Henricus, 

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

zijn ouders, (2) alle erfgoederen, die voornoemde Henricus verworven 
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had van zijn broer Gerardus, belast met cijns en pacht. 

 

Henricus van den Loeken omnes et singlas hereditates sibi de morte 

suorum quondam parentum successione hereditarie advolutas atque 

omnes hereditates quas idem Henricus erga Gerardum suum fratrem 

acquisiverat quocumque locorum situatas ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Joh) Petro et Matheo suis liberis ad opus ipsorum et 

ad opus Johannis et Henrici fratrum liberorum primodicti Henrici 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu et 

paccione inde solvendis. Testes Stierken et Dijnther datum (dg: d) 

supra. 

 

BP 1176 f 282r 09 di 18-11-1382. 

Johannes van Straten schoenmaker droeg over aan Rodolphus Mol, 

Rodolphus Cortrilde? en Mechtildis gnd Zelen zijn recht in het 

momberschap van kvw Philippus schoenmaker van Stochem en in de 

goederen van voornoemde wijlen Philippus. 

 

Johannes de Straten sutor totum jus (dg: mamb) sibi competens in 

mamburnitate liberorum quondam Philippi sutoris de Stochem et in 

bonis ipsius quondam Philippi quocumque locorum sitis ut dicebat 

legitime supportavit Rodolpho Mol Rodolpho Cortrilde? et Mechtildi 

dicte Zelen promittens ratam servare. Testes Ywanus et Dijnther 

datum 3a post Brictii. 

 

BP 1176 f 282r 10 do 20-11-1382. 

Petrus zvw Petrus gnd Becker alias gnd die Heirde en Wautgerus gnd 

Welcken zv Johannes gnd Daem? ev Bertha dvw voornoemde Petrus 

verkochten aan Johannes van Straten zvw Lambertus van der Woert 3½ 

hont land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd op Rees, in een 

kamp gnd Heilen Kamp van Uden, tussen wijlen Gerardus Vos enerzijds 

en Heila van Uden anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Becker alias dicti die Heirde et 

Wautgerus dictus Welcken filius Johannis dicti Daem? maritus et 

tutor legitimus Berthe sue uxoris filie dicti quondam Petri tria 

et dimidium hont terre sita in jurisdictione de Empel in loco 

dicto op Rees in campo dicto Heilen Camp van Uden inter 

hereditatem (dg: ?domini) quondam Gerardi Vos ex uno et hereditatem 

Heile de Uden ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

de Straten filio quondam Lamberti van der Woert promittentes 

indivisi warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Ywanus et Scilder datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1176 f 282r 11 do 20-11-1382. 

Henricus van den Arennest ev Aleijdis dv Margareta van Best verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Arennest maritus legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie Margarete de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282r 12 ±do 20-11-1382. 

Petrus gnd Goesswijns droeg over aan Gerardus jongere zvw Godefridus 

Heerkini en aan diens broer Arnoldus 1½ vleesbank uit 2½ vleesbank 

die voornoemde Godefridus Heerkini in het vleeshuis in Den Bosch had, 

welke 1½ vleesbank voornoemde Petrus gekocht19 had van voornoemde 

Godefridus Heerkini. 

 

                         
19 Zie ← BP 1176 f 119r 14 wo 06-04-1379, verkoop van deze 1½ 

vleesbank. 
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Petrus dictus Goesswijns unum et dimidium stallos dictos 

communiter vleeschbanc de duobus et dimidio stallis communiter 

vleeschbancken vocatis (dg: quos Go) quos Godefridus Heerkini in 

macello oppidi de Busco habuit situatos quos unum et dimidium 

stallos dictus Petrus erga dictum Godefridum Heerkini emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo 

juniori filio dicti quondam Godefridi et Arnoldo fratri dicti 

Gerardi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 282r 13 wo 19-11-1382. 

Rutgherus zvw Johannes van den Broeke droeg over aan Andreas van Uden 

1/5 deel in 34 gouden obolen b-erfcijns, die Henricus van Uden 

beloofd had aan hr Rutgherus gnd van Hezellaer priester investiet van 

de kerk van Haren bij Brussel, met Sint-Remigius in Brussel op kosten 

van voornoemde Henricus van Uden te betalen, gaande uit een hoeve gnd 

Hezellaar, in Gestel bij Herlaer, welke hoeve voornoemde Henricus van 

Uden in cijns verkregen had van voornoemde hr Rutgherus voor de 

grondcijnzen en voor voornoemde 34 gouden obolen, welk 1/5 deel aan 

eerstgenoemde Rutgherus gekomen was na overlijden van voornoemde hr 

Rutgherus. 

 

J Rutgherus filius quondam Johannis van den Broeke quintam partem 

ad se spectantem in triginta quatuor obulis aureis boni auri et 

iusti ponderis annui et hereditarii census quos Henricus de Uden 

domino Rutghero dicto de Hezellaer presbitro investito ecclesie de 

Haren prope Bruccellam dare et solvere promiserat hereditarie in 

festo beati Remigii confessoris et in Bruccella sub custibus et 

expensis eiusdem Henrici de Uden tradendis et deliberandis ex 

manso quodam dicto communiter Hezellaer sito in parochia de Gestel 

prope Herlaer et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

ubicumque locorum tam in humido etc consistentibus sive sitis quem 

mansum predictum cum dictis eius attinentiis dictus Henricus de 

Uden pro censibus dominorum annuatim prius exinde de jure 

solvendis atque pro predictis XXXIIII obulis aureis erga dictum 

dominum Rutgherum ad censum acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus et quam quintam partem primodictus Rutgherus sibi de morte 

dicti quondam domini Rutgheri successione hereditarie advolutam 

esse dicebat hereditarie (dg: supportavit) supportavit (dg: Ger) 

#Andree# de Uden cum litteris [et] jure sibi [vigore] dictarum 

litterarum in dicta quinta parte competente promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et ex parte (dg: di) heredum 

dicti quondam domini Rutgheri deponere. Testes Ywanus et Wellen 

datum (dg: quinta post Britti) in die beate Elisabeth. 

 

BP 1176 f 282r 14 wo 19-11-1382. 

Rodolpus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht aan Ludovicus zv Willelmus 

gnd Gilijs soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), gaande uit 1 

morgen land in de vrijdom van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Donk, tussen Everardus zv voornoemde verkoper enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Rodolpus filius quondam Arnoldi Ghenen soen hereditarie vendidit 

Ludovico filio Willelmi dicti Gilijs soen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificatione et pro primo 

ultra annum ex uno jugero terre sito in libertate oppidi in loco 

dicto die Donc inter hereditatem Everardi filii dicti venditoris 

ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 282r 15 za 15-11-1382. 

Jkvr Aleidis Aijkini machtigde Johannes zvw Godefridus van Erpe haar 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Domicella Aleidis Aijkini dedit Johanni filio quondam Godefridi de 

Erpe potestatem monendi eius census et pacciones et debita ut in 

forma ad revocacionem. Testes et Dijnther et Wellinus datum 

sabbato post Martini Dijnter dixit. 

 

BP 1176 f 282r 16 do 20-11-1382. 

Johannes Caper van Lijeshout beloofde aan Godefridus gnd Heijnkens 

soen 8 gulden pieter met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Johannes Caper de (dg: Lijesh) Lijeshout promisit Godefrido dicto 

Heijnkens soen octo gulden peter ad penthecostes etc proxime 

persolvendos. Testes Ywanus [et] Scilder datum in crastino 

Elizabeth. 

 

BP 1176 f 282r 17 do 20-11-1382. 

Theodericus zvw Johannes van Hees verkocht aan Johannes zvw Johannes 

Besselen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit de helft in een hoeve20 van voornoemde wijlen Johannes van 

Heze, in Herpen, ter plaatse gnd Belien Ven, reeds belast met een 

b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Hees hereditarie vendidit 

Johanni (dg: Besselen) filio quondam Johannis Besselen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

purificatione [ex] medietate ad dictum venditorem spectante in 

quodam manso dicti quondam Johannis de Heze sito in parochia de 

Herpen in loco dicto Belijen Venne ut dicebat pro....... ....... 

et obligationem (dg: de) aliam deponere excepto hereditario censu 

quinque librarum dicte monete (dg: exinde) prius solvendo ex dicta 

medietate (dg: p) ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282r 18 do 20-11-1382. 

Theodericus Huijsman van Hees beloofde aan Willelmus Scilder 18 

lichte scilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) en 21 lichte schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Theodericus Huijsman de Hees promisit Willelmo Scilder XVIII licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato 

ad carnisprivium proxime et XXI licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato ad Remigii proxime 

persolvenda. Testes Bruheze et Scilder datum supra. 

 

1176 mf8 B 03 f.282v. 

 in crastino Elizabeth: donderdag 20-11-1382. 

 

BP 1176 f 282v 01 do 20-11-1382. 

Godefridus zvw Zebertus Belen soen van Oijen verkocht aan Johannes zv 

Aleijdis gnd Gherijs een stuk land in Oss, ter plaatse gnd 

Westerveld, tussen voornoemde Aleijdis Gherijs enerzijds en 

erfgoederen gnd aanweinden anderzijds. 

 

                         
20 Zie ← BP 1175 f 012v 07 di 01-02-1368, verkoop van de hoeve. 
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Godefridus filius quondam Zeberti (dg: de) Belen soen de Oijen 

(dg: unam sex) peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto 

Westervelt inter hereditatem Aleijdis dicte Gherijs ex uno et 

inter hereditates dictas aenweijnden ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio dicte Aleijdis Gherijs 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes Bruheze et Scilder datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1176 f 282v 02 do 20-11-1382. 

Johannes van Bruheze, Ghisbertus Lijsscap de jongere, Ghisbertus van 

Vlochoven, Henricus Dicbier van? Mierle en Johannes Zerijs soen van 

Erpe beloofden aan Willelmus Vriese bakker 142 oude schilden met 

Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

O. 

Johannes de Bruheze Ghisbertus Lijsscap junior Ghisbertus de 

Vlochoven #(dg: Johannes) Henricus Dicbier de? Mierle et Johannes 

Zerijs soen de Erpe# promiserunt Willelmo (dg: die P) Vriese 

pistori C et XLII aude scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes 

Gruheze predictus et Dijnther satum supra. 

 

BP 1176 f 282v 03 do 20-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 plack. 

Primus servabit alios indempnes etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 04 do 20-11-1382. 

Theodericus Stalpart beloofde aan Willelmus Gherijts soen 33¼ nobel 

met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Theodericus Stalpart promisit Willelmo Gherijts soen XXXIII nobel 

et quartam partem unius nobel ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Dijnther et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 05 do 20-11-1382. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Voertman verkocht aan Henricus Godewert van 

Scijnle 2 stukken land in Schijndel, naast de kerk, (1) tussen 

Gerardus van Aa enerzijds en Johannes Walscart en Herbertus van 

Dijnther anderzijds, (2) tussen Arnoldus Eghen enerzijds en erfg vw 

Johannes van den Boerne anderzijds, belast met 1 zesterzaad haver, 

maat van Schijndel. 

 

Solvit. 

(dg: Gerardus de N) Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Voertman 

duas pecias terre sitas in parochia de Scijnle iuxta ecclesiam 

quarum una inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter 

hereditatem #Johannis Walscart et# Herberti de Dijnther ex alio 

#(dg: tendens cu uno fine ad ?hereditatem Johannis Walschart)#et 

altera inter hereditatem Arnoldi Eghen ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Johannis van den Boerne ex alio sunt site ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Godewert de Scijnle 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta una sextaria 

siliginis avene mensure de Scijnle exinde jure solvenda. Testes 

Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 06 do 20-11-1382. 

Johannes Wouters soen van den Pedel verkocht aan Franco zvw Johannes 

gnd Vrancken soen van den Dunghen en erfpacht van 14 lopen rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jacobus in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een huis en tuin in Uden, ter plaatse gnd Boekel, rondom tussen 
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de gemeint, welk huis en tuin waren van wijlen Denkinus gnd Huben 

soen, (2) alle erfgoederen, die aan voornoemde verkoper en zijn vrouw 

Elizabeth dvw voornoemde Denkinus gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes Wouters soen van den Pedel hereditarie vendidit Franconi 

filio quondam Johannis dicti Vrancken soen van den Dunghen 

hereditariam paccionem quatuordecim lopinorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Jacobi et in Busco tradendam ex domo 

et orto sito in parochia de Uden ad locum dictum Buekel inter (dg: 

hereditatem) communitatem circumquaque coadiacentem et que domus 

et ortus fuerant quondam Denkini dicti Huben soen atque ex omnibus 

et singulis hereditatibus que dicto venditori et Elizabeth sue 

uxori filie dicti quondam Denkini de morte quondam parentum 

eiusdem Elizabeth successione advolutis quocumque locorum infra 

dictam parochiam de (dg: Oerscot) #Uden# ad locum dictum Boekel 

situatis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus domini fundi exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 07 do 20-11-1382. 

Henricus Haeuwe zvw Metta Rutghers verkocht aan Goeswinus zvw 

Rutgherus Goeswijns soen van Maren 1/6 deel van een erfgoed gnd een 

gemeint, welk 1/6 deel in Maren ligt, deels ter plaatse gnd Rijswert 

en deels ter plaatse gnd in die Weiwert, en welk 1/6 deel eertijds 

placht te behoren aan ouders van voornoemde Henricus Haeuwe. 

 

Solvit. 

Henricus Haeuwe filius quondam Mette Rutghers (dg: de) sextam 

partem unius hereditatis dicte een ghemeijnt (dg: de) que sexta 

(dg: pars una pars) pars (dg: partim) in parochia de Maren partim 

in loco dicto Rijswert et partim in loco dicto in die Weijwert est 

sita et que sexta pars dudum ad parentes dicti Henrici Haeuwe 

spectare consueverat hereditarie vendidit Goeswino filio quondam 

Rutgheri Goeswijns soen de Maren promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggeribus 

censibus et alio onere libera. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 08 do 20-11-1382. 

Heijlwigis dvw Walterus die Ver droeg over aan Theodericus Nobel en 

Godefridus zvw Henricus de oudere van Heijnxtem alle goederen, die 

aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders. De brief aan 

een van hen overhandigen. Gecancelleerd op verzoek van voornoemde 

Theodericus Nobel. Niet geschreven. 

 

Nota ego non scripsi. 

Heijlwigis filia quondam Walteri die Ver cum tutore omnia bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam 

(dg: W) suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Theoderico Nobel (dg: et Gode filio) et Godefrido filio quondam 

Henrici senioris de Heijnxtem promittens cum ratam servare. Testes 

datum supra. (dg: Traditur) Tradetur littera alteri eorum. 

Cancellatum de mandato dicti Theoderici Nobel qui voluit habere 

cancellatum et non scriptum. 

 

BP 1176 f 282v 09 do 20-11-1382. 

Johannes Crillart rademaker beloofde aan Wijnricus Screijnmaker 22 

oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, na 
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maning te betalen. 

 

Johannes Crillart rotifex promisit Wijnrico Screijnmaker XXII aude 

scilde scilicet XXXIX Hollant placken pro quolibet aude scilt 

vocato ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 10 do 20-11-1382. 

(dg: Theodericus Yudaes van Alem). 

 

(dg: Theodericus Yudaes de Alem). 

 

BP 1176 f 282v 11 do 20-11-1382. 

Hermannus die Wit verhuurde aan Theodericus gnd Yudaes soen van Alem 

4 morgen land in Maren, ter plaatse gnd die Kortmeerheuvel, naast 

Henricus gnd Veren Oden soen, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Paddelaar, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor 8 oude schilden of de waarde, 

met Sint-Martinus te betalen, belast met de onraad, die voornoemde 

Theodericus voor zijn rekening zal nemen. 

 

Solvit Theodericus (dg: 3 plack). 

Hermannus die Wit quatuor iugera terre sita in parochia de Maren 

in loco dicto die Cortmeerhoevel (dg: inter) #contigue iuxta# 

hereditatem Henrici dicti Veren Oden soen (dg: ex uno in) 

tendentia cum uno fine ad hereditatem dictam Paddelaer ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Theoderico dicto Yudaes soen de Alem 

ab eodem ad spacium quinque annorum a festo Martini proxime 

preterito deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quinque annorum #pro# octo aude scilde seu valore dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum quinque annorum Martini et pro primo 

termino Martini proxime futuro promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere exceptis oneribus dictus (dg: om) 

onraet ad hoc de jure spectantibus et alter repromisit super omnia 

et quod ipse Theodericus omnia onera ad dicta quatuor iugera terre 

de jure spectantia dictis quinque annis durantibus in bona 

disposcione observabit sic quod dicto Hermanno dampna exinde non 

eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 12 do 20-11-1382. 

Gheerlacus zvw Danijel gnd Yoseph droeg over aan zijn broer Johannes 

een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen 

Lambertus gnd Wever enerzijds en Luijtkina gnd Jonghe Luijtken 

anderzijds, belast met de onraad. 

 

Solvit. 

Gheerlacus filius quondam (dg: Yose) Danijelis dicti Yoseph peciam 

terre terre in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde 

inter hereditatem Lamberti dicti Wever ex uno et inter hereditatem 

Luijtkine dicte Jonghe Luijtken ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 13 do 20-11-1382. 

Elizabeth van den Steghen beloofde aan Heijmericus Groij, tbv 

Johannes nzv voornoemde Elizabeth, 100 oude schilden na maning van 

voornoemde Johannes te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Heijmericus. 

 

Elizabeth van den Steghen promisit super habita et habenda 

Heijmerico Groij #ad opus (dg: opus) Johannis filii naturalis 
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dicti Elizabeth# centum aude scilde ad monitionem dicti Johannis 

persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Heijmerico. 

 

BP 1176 f 282v 14 do 20-11-1382. 

Johannes zv Godefridus van Broechoven en Henricus gnd Machiels soen 

wollenklerenwever beloofden aan Theodericus van Zeelst 21 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 2 plakken 

na maning te betalen. 

 

Johannes filius Godefridi de Broechoven et Henricus dictus 

Machiels soen textor laneorum promiserunt Theoderico de Zeelst XXI 

licht scilt scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato et duas placken ad monitionem persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 282v 15 do 20-11-1382. 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker beloofde aan Johannes gnd 

Besselen 27 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) 

te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems pistor promisit Johanni 

dicto Besselen XXVII aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 16 do 20-11-1382. 

Johannes van Zon vleeshouwer en Jacobus Loze beloofden aan Gerardus 

van Bruggen Pauwels soen 36½ oude schild met Vastenavond aanstaande 

(di 03-02-1383) te betalen. 

 

Johannes de Zon carnifex et Jacobus de! (dg: Loen) Loze promiserunt 

Gerardo de Bruggen Pauwels soen XXXVI et dimidium aude scilde ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 17 do 20-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 18 do 20-11-1382. 

Henricus van Zoemeren en Rodolphus Bubbe beloofden aan Nijcholaus 

Spijerinc Meus soen 12 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383) te betalen. 

 

Henricus de Zoemeren et Rodolphus Bubbe promiserunt Nijcholao 

Spijerinc Meus soen XII aude scilde seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 19 do 20-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 282v 20 do 20-11-1382. 

Everardus Meus soen beloofde aan Gerardus gnd Broc 10 gulden pieter 

en 1 Hollandse plak met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 
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Everardus Meus soen promisit Gerardo dicto Broc X gulden peter 

ende I Hollant placke ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf8 B 04 f.283. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1382. 

 in crastino Elizabeth: donderdag 20-11-1382. 

 

BP 1176 f 283r 01 do 20-11-1382. 

Nijcholaus Hagen zv Nijcholaus Hagen en zijn vrouw Metta wv Gerardus 

van Holaer droegen over aan Johannes van Holaer riemmaker zvw 

Gerardus, zijn broers Petrus en Jacobus en Johannes gnd Keijser zvw 

Willelmus Keijser haar vruchtgebruik in alle erfgoederen, waarin 

voornoemde Gerardus van Holaer overleed, gelegen onder Sint-

Oedenrode, uitgezonderd de huisraad. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes van Holaer. 

 

Nijcholaus Hagen filius Nijcholai Hagen maritus legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris relicte quondam Gerardi de Holaer et 

dicta Metta cum eodem tamquam cum tutore (dg: su) usufructum etc 

sibi competentem in omnibus et singulis (dg: bonis) 

#hereditatibus# in quibus dictus quondam Gerardus de Holaer 

decessit (dg: et que hereditatibus) quocumque locorum infra 

parochiam de Rode sancte Ode (dg: ..) sitis ut dicebant exceptis 

domiciliis #et# clenodiis in quibus dictus quondam Gerardus 

decessit ut dicebant spportaverunt Johanni de Holaer corrigiatori 

#filio quondam Gerardi# (dg: promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere) Petro et Jacobo suis fratribus 

et Johanni dicto Keijser (dg: de) #filio# Willelmi quondam Keijser 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ywanus et Scilder datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni de Holaer. 

 

BP 1176 f 283r 02 do 27-11-1382. 

Voornoemde Petrus, Jacobus en Johannes Keijser ev Hilla sv voornoemde 

Petrus en Jacobus verkochten voornoemde goederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van hun voornoemde vader Gerardus, aan voornoemde 

Johannes van Holaer. 

 

Dicti Petrus Jacobus et Johannes Keijser maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris sororis dictorum Petri et Jacobi dicta 

bona eis ut dictum advoluta #post mortem dicti quondam Gerardi 

eorum patris# ?inter ?cetera vendiderunt dicto Johanni de Holaer 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Jordanus et Scilder datum quinta post Katherine. 

 

BP 1176 f 283r 03 do 20-11-1382. 

Voornoemde Johannes van Holaer, zijn broers Petrus en Jacobus en 

Johannes Keijser deden tbv voornoemde Metta afstand van voornoemde 

huisraad. De brief overhandigen aan Nijcholaus Hagen. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicti Johannes de Holaer Petrus et Jacobus eius fratres et 

Johannes Keijser super dictis clenodiis et domiciliis et jure eis 

in hiis competente seu competituro ad opus dicte Mette 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte et suorum heredum deponere in premissis 

existentem seu eventuram. Testes (dg: datum supra) #Ywanus et 

Scilder datum in crastino Elizabeth#. Tradetur littera Nijcholao 

Hagen. 
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BP 1176 f 283r 04 do 20-11-1382. 

Henricus Dicbier zv Godefridus en Godescalcus Arts soen beloofden aan 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Willelmus Scilder en Arnoldus Berwout 

gedurende de 11 komende maanden, op de laatste dag van elke maand, 

12½ Brabantse dobbel te betalen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi et Godescalcus Arts soen 

promiserunt Willelmo filio Arnoldi Tielkini Willelmo Scilder et 

Arnoldo Berwout seu eorum alteri ad spacium (dg: XII) XI mensium 

proxime futurorum (dg: anno) quolibet mense XII et dimidium 

Brabant dobbel ad ultimum diem cuiuslibet eorum mensium 

persolvendos et pro primo solucionis termino ad ultimum diem 

mensis novembris presentis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 05 do 20-11-1382. 

Goeswinus van Beest beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus 

Sasman van Maesboemel 9 Hollandse dobbel met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (zo 22-02-1383) te betalen. 

 

Goeswinus de Beest promisit Rutghero de Boemel filio quondam 

Gobelini Sasman #de Maesboemel# IX Hollant dobbel seu valorem ad 

Petri ad (dg: vincula) #cathedram# proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 06 do 20-11-1382. 

Enghelbertus Heerkens beloofde aan Lambertus zvw Willelmus gnd Luwe 

27 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 

 

Enghelbertus Heerkens promisit Lamberto filio quondam Willelmi 

dicti Luwe XXVII aude scilde seu valorem ad pasca proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 07 do 20-11-1382. 

Zegherus van Wordragen beloofde aan Hermannus die Wit, gedurende 4 

jaar ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 3 Hollandse dobbel 

te betalen. 

 

Zegherus de Wordragen promisit super omnia se daturum et soluturum 

Hermanno die Wit ad spacium quatuor annorum (dg: proxime) datum 

presentem sine medioa sequentium anno quolibet dictorum quatuor 

annorum tres Hollant dobbel (dg: a) Martini hyemalis et primo 

termino Martini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 08 do 20-11-1382. 

(dg: Gerardus gnd Ghisen soen: zijn vruchtgebruik in een huis en). 

 

(dg: Gh Gerardus dictus Ghisen soen suum usufructum sibi 

competentem in domo et). 

 

BP 1176 f 283r 09 do 20-11-1382. 

Johannes van der Perre zvw Willelmus van der Perre verkocht aan 

Nijcholaus gnd Peters soen 2 hont land in Geffen, op de gemeint 

aldaar, tussen Petrus gnd Ghiben Pels soen enerzijds en Elizabeth die 

Weduwen anderzijds, belast met sloten. 

 

Solvit. 

Johannes van der Perre filius quondam Willelmi van der Perre duo 

hont terre sita in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem 

inter hereditatem Petri dicti Ghiben Pels soen !et inter 

hereditatem Elizabeth die Weduwen ex alio ut dicebat hereditarie 
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vendidit Nijcholao dicto Peters soen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio exceptis fossatis ad hoc 

de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 10 do 20-11-1382. 

De broers Johannes, Arnoldus en Walterus, kvw Nijcholaus Snider, 

verkochten aan Ludekinus van Broeghel zvw Johannes gnd Roetart de 

helft die aan hen gekomen was na overlijden van hun broer Paulus21,22 

zvw voornoemde Nijcholaus, in een huis23, erf en tuin in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, 

tussen erfgoed van een zekere Keijmpe enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd van Zonne anderzijds. 

 

Johannes et Arnoldus #Walterus# fratres liberi quondam Nijcholai 

Snider medietatem eis de morte quondam Pauli eorum fratris filii 

dicti quondam Nijcholai successione advolutam in domo et area et 

orto sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra porta dictam 

communiter Pijnappels Port inter hereditatem dicte Keijmpe ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti de Zonne ex alio (dg: 

supportaverunt) vendiderunt Ludekino de Broeghel filio quondam 

Johannis dicti Roetart #supportaverunt# cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 11 do 20-11-1382. 

Arnoldus Groetart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groetart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 12 do 20-11-1382. 

Johannes van Overbeke en zijn broer Arnoldus van Overbeke verkochten 

aan voornoemde Ludekinus van Broeghel zvw Johannes gnd Roetart de 

helft, die aan hen gekomen was na overlijden van hun zuster Agnes, in 

voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Johannes de Overbeke et Arnoldus de Overbeke eius frater 

medietatem (dg: dictarum domus aree et orti) eis de morte quondam 

Agnetis eorum sororis successione advolutam in domo area et orto 

predictis hereditarie vendiderunt dicto Ludekino supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 13 do 20-11-1382. 

Arnoldus gnd Groetart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus dictus Groetart prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 283r 14 do 20-11-1382. 

Denkinus Luwe Willems soen beloofde aan Godescalcus Steijmpel van den 

Hoevel 10 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) 

te betalen. 

 

                         
21 Zie ← BP 1176 f 209r 06 wo 01-05-1381, BP 1176 f 209r 07 ma 13-05-

1381, BP 1176 f 209r 08 ma 13-05-1381, BP 1176 f 209r 09 ma 13-05-

1381, Pauwels zvw Nijcholaus gnd Snider koopt dit huis, resp. 1/3, 

1/3, ½ in 1/3 en ½ in 1/3. 
22 Zie ← BP 1177 f 003v 10 do 23-10-1382, verkoop van ¼ in ½ van dit 

huis. 
23 Zie → BP 1177 f 129v 09 vr 17-06-1384, verkoop van het hele huis. 
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Solvit 2 plack. 

(dg: Denk). 

Denkinus Luwe Willems soen promisit Godescalco Steijmpel van den 

Hoevel X aude (dg: M) scilde ad Martini proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 15 do 20-11-1382. 

Johannes Vleminc bontwerker beloofde aan Arnoldus gnd Groetart 18 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, op 

zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-03-1383) te betalen. 

 

Johannes Vleminc pellifex promisit Arnoldo dicto Groetart XVIII 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad letare Jherusalem proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 283r 16 do 20-11-1382. 

Henricus van Zulichem beloofde aan Arnoldus Stamelart van Bruheze 10 

Brabantse dobbel met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-

1383) te betalen. 

 

(dg: Ge) Henricus de Zulichem promisit Arnoldo Stamelart de 

Bruheze X (dg: Holl) Brabant dobbel seu valorem ad festum beatorum 

Philippi et Jacobi apostolorum proxime futurorum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 17 do 20-11-1382. 

Gerardus van Mameren beloofde aan Johannes van Mameren zv Akerinus, 

tbv Johannes, Elizabeth en Katherina, nkv hr Johannes van Mameren zv 

voornoemde Gerardus, 100 zware gulden hellingen, direct na overlijden 

van voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes van Mameren. 

 

Gerardus de Mameren promisit Johanni de Mameren filio Akerini ad 

opus Johannis Elizabeth Katherine puerorum naturalium domini 

Johannis de Mameren filii dicti Gerardi centum (dg: aude s) swaer 

gulden #hellingen# statim post decessum dicti Gerardi et Elizabeth 

sue uxoris amborum (dg: p) et non prius persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera predicto Johanni de Mameren. 

 

BP 1176 f 283r 18 do 20-11-1382. 

Henricus Zeelmaker zvw Henricus Foepken beloofde aan Thomas gnd Jans 

soen 8 oude schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382) te 

betalen. 

 

Henricus Zeelmaker filius quondam Henrici Foepken promisit Thome 

dicto Jans soen octo aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 19 do 20-11-1382. 

Gerardus gnd Ghisen soen droeg over aan zijn zoon Willelmus zijn 

vruchtgebruik in 1/6 deel, dat aan hem en zijn vrouw Aleijdis dvw 

Gerardus gnd Wambusticker gekomen was na overlijden van haar ouders, 

in (1) een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Henricus van den Kerchove enerzijds en erfgoed van 

Theodericus van den Hoevel anderzijds, (2) een b-erfcijns van 3 

groten, die Arnoldus gnd Willems soen van Vucht betaalt uit alle 

andere goederen, die aan voornoemde Gerardus en diens vrouw Aleijdis 

gekomen waren na overlijden van haar ouders. 
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Gerardus dictus Ghisen soen suum usufructum sibi competentem in 

sexta parte que sibi et Aleijdi sue uxori filie quondam Gerardi 

dicti Wambusticker de morte quondam (dg: quondam d quondam) 

parentum dicte Aleijdis successione fuerant advoluta in domo area 

et orto sitis in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Henrici 

van den Kerchove ex uno et inter hereditatem Theoderici van den 

Hoevel ex alio ut dicebat et in hereditario censu trium grossorum 

quem Arnoldus dictus Willems soen Vucht solvere tenetur annuatim 

et in omnibus aliis bonis que dicto Gerardo et Aleijdi sue uxori 

de morte quondam parentum eiusdem Aleijdis successione fuerant 

advoluta quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

supportavit Willelmo suo filio promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 283r 20 do 27-11-1382. 

Voornoemde Willelmus verkocht voornoemd 1/6 deel aan Petrus zvw 

Gerardus gnd Wambusticker. 

 

Dictus Willelmus dictam sextam partem nunc ad se specantem in 

premissis ut supra hereditarie vendidit (dg: Ger) Petro filio 

quondam Gerardi dicti Wambusticker promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Scilder 

datum quinta post Katherine. 

 

BP 1176 f 283r 21 ±do 27-11-1382. 

De broers Walterus en Johannes, kvw Katherina wv Henricus gnd van 

Boert, droegen over aan ?Johannes ......., tbv Elizabeth dv Johannes 

van Herzel, een b-erfpacht24 van 2 mud gerst, maat van Nuenen, die 

aan hen gekomen was na overlijden van hun voornoemde moeder 

Katherina, met Sint-Andreas op de goederen van voornoemde Katherina 

gelegen in Nuenen te leveren, gaande uit een stuk land in Nuenen, ter 

plaatse gnd te Welle, tussen Godefridus van Dommellen enerzijds en 

wijlen Willelmus gnd Moerken anderzijds, welk stuk land voornoemde 

wijlen Katherina voor voornoemde pacht uitgegeven had aan de broers 

Theodericus en Arnoldus, kv Hermannus zvw Cristianus van Nuenen. 

 

Walterus et Johannes fratres liberi quondam Katherine relicte 

quondam Henrici dicti de Boert hereditariam pactionem duorum 

modiorum ordei mensure de Nuenen #[sibi de] morte dicte Katherine 

eorum matris successione advolutam# [quam] (dg: paccionem dicti 

fratris) solvendam habent hereditarie Andree et supra bona dicte 

Katherine sita !Nuenen tradendam ex pecia terre sita in parochia de 

Nuenen [ad locum] dictum communiter te Welle inter hereditatem 

Godefridi de Dommellen ex !alio et inter hereditatem quondam 

Willelmi dicti Moerken ex alio quam peciam terre dicta quondam 

[Katherina] dederat ad pactum Theoderico et Arnoldo fratribus 

liberis Hermanni filii quondam #Cristiani# de Nuenen scilicet pro 

dicta paccione prout in litteris supportaverunt ?Johanni ....... 

....... ad opus Elizabeth filie Johannis de Herzel cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere in dicta paccione. Testes (dg: d) Ywanus et Scilder datum 

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

 

BP 1176 f 283r 22 ±do 27-11-1382. 

Petrus Jans soen van Crumvoert beloofde aan Johannes gnd Cloet 

rademaker 5 Brabantse dobbel en 1 zware gulden helling met Sint-

Thomas over een jaar (ma 21-12-1383) te betalen. 

 

                         
24 Zie → BP 1177 f 113v 08 wo 23-03-1384, overdracht van de pacht. 
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Petrus Jans soen de Crumvoert promisit Johanni dicto Cloet 

rotifici quinque Brabant dobbel et unum swaer gulden hellingen 

(dg: ad f) a festo Thome proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf8 B 05 f.283v. 

 Sexta post Elisabeth: vrijdag 21-11-1382. 

 

BP 1176 f 283v 01 vr 21-11-1382. 

Elisabeth dvw Zenkinus gnd van den Grave verklaarde ontvangen te 

hebben van broeder Petrus van Woesic 4½ mud rogge, die wijlen 

Johannes gnd van Woesic afgelopen Lichtmis (zo 02-02-1382) moest 

leveren aan voornoemde wijlen Zenkinus en zijn kinderen. Voornoemde 

Elisabeth beloofde erfg vw voornoemde Johannes, als die wegens deze 

4½ mud rogge worden aangesproken door erfg vw voornoemde Zenkinus, 

schadeloos te houden. 

 

Elisabeth filia quondam Zenkini dicti van den Grave recognovit se 

recepisse a fratre Petro de Woesic quatuor et dimidium modios 

siliginis [quos] quondam Johannes dictus de Woesic dicto quondam 
!quondam Zenkino et suis liberis in festo purificationis proxime 

preterito solvere tenebatur promisit dicta Elisabeth super omnia 

si heredes dicti quondam Johannis a dictis quatuor et dimidio 

modiis siliginis ab heredibus dicti quondam Zenkini impetentur 

extunc indempnes servare. Testes Ywanus et Welle datum sexta post 

Elisabeth. 

 

BP 1176 f 283v 02 vr 21-11-1382. 

Johannes van Bruheze en Henricus Dicbier heer van Mierlo beloofden 

aan Philippus Jozollo 140 Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382; 9+25= 34 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Bruheze et Henricus Dicbier dominus de Mierle 

promiserunt Philippo Jozollo C et XL scuta Francie ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda pena V. Testes Bruheze et Ywanus datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 283v 03 vr 21-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit ?1 plack. 

Primus servait alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 283v 04 vr 21-11-1382. 

Willelmus Toelinc en Stephanus Wert beloofden aan Ghibo zv Johannes 

van Best 34 oude schilden op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 

01-03-1383) te betalen. 

 

Willelmus Toelinc et Stephanus Wert promiserunt Ghiboni filio 

Johannis de Best XXXIIII aude scilde ad letare Iherusalem proxime 

persolvenda. Testes Ywanus et Dijnther datum supra. 

 

BP 1176 f 283v 05 ±vr 21-11-1382. 

Cristina wv Woltherus gnd van Os steenbakker schonk aan haar zoon 

Wolterus en diens vrouw Elisabeth dvw Willelmus Broet de navolgende 

erfcijnzen en pachten, (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-

Martinus te betalen, aan voornoemde wijlen Wolterus verkocht door 

Johannes zvw Henricus gnd Henssen soen van Os, (2) een b-erfcijns van 

20 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, aan voornoemde wijlen Woltherus verkocht 

door Johannes gnd Sneggelen en zijn kinderen Johannes, Ermgardis en 
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Engelberna, (3) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met 

Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen Woltherus verkocht door 

Henricus gnd Veren Yden soen van Os, (4) een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde 

wijlen Woltherus verkocht door Henricus zv Yda gnd Veren Yden van 

Osse, (5) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Pasen 

te betalen, aan voornoemde wijlen Wolterus verkocht door voornoemde 

Henricus Veren Yden soen van Os, (6) een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde 

wijlen Wolterus verkocht door Jacobus zv Egidius gnd van Loen, wonend 

in Loon, (7) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, met 

Lichtmis te betalen, aan voornoemde wijlen Wolterus verkocht door 

Arnoldus zvw Johannes gnd Oemken, (8) een b-erfcijns van 30 schelling 

voornoemd geld, met Sint-Remigius te betalen, aan voornoemde wijlen 

Woltherus verkocht door Hugho zvw Arnoldus gnd Neijseken, (9) een 

b-erfcijns van 20 schelling hetzelfde geld, een helft te betalen met 

Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, aan voornoemde wijlen 

Woltherus verkocht door Heilwigis wv Goessuinus metter Zoch, (10) een 

b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, met Sint-Remigius te 

betalen, aan voornoemde wijlen Woltherus verkocht door Johannes gnd 

van Hieren, wonend in Gemonde, (11) een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld, met Lichtmis te betalen, aan voornoemde wijlen 

Wolterus verkocht door Nicholaus zv Oda gnd van Hijnen, (12) een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, met Sint-Remigius te 

betalen, aan voornoemde wijlen Wolterus verkocht door Willelmus en 

Aleijdis, kv Adam gnd van den Kerkhof van Osse, (13) een b-erfcijns 

van 20 schelling voornoemd geld, met Sint-Jan te betalen, aan 

voornoemde wijlen Wolterus verkocht door Paulus zvw Johannes zv 

Paulus van Geffen, (14) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd 

geld, met Sint-Jan te betalen, aan voornoemde wijlen Wolterus 

verkocht door Lambertus van Ertbrugghen van Bucstel, (15) een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, aan 

voornoemde wijlen Wolterus verkocht door de broers Lambertus en 

Johannes, zv Elisabeth gnd Uter....., (16) 40 schelling voornoemd 

geld b-erfcijns die Henricus zvw Gerardus gnd Heilen soen aan wijlen 

voornoemde Woltherus beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een stukje erfgoed 24½ 

voet breed, in Den Bosch, in de Gorterstraat, (17) een b-erfpacht van 

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

voornoemde wijlen Woltherus verkocht door Elisabeth gnd van 

Ertbruggen wv Johannes van Ertbruggen, (18) een b-erfpacht van ½ mud 

{graansoort niet vermeld}, Bossche maat, met Sint-Remigius te 

leveren, aan voornoemde wijlen Wolterus verkocht door voornoemde 

Elisabeth van Ertbruggen, (19) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan voornoemde wijlen Wolterus 

verkocht door Lambertus gnd van Ertbruggen zv Elisabeth gnd van 

Ertbruggen, (20) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas te leveren, aan voornoemde wijlen Wolterus verkocht door 

Petrus gnd .oijten, (21) de helft van een kamp van 5 morgen 4 hont, 

in Nuland, ter plaatse gnd die Lange Dintherse Hoeve, aan Johannes 

van den Kloot klerk tbv voornoemde wijlen Wolterus van Os verkocht 

door Johannes Spijerinc zvw Theodericus gnd van Ghestel. 

 

Cristina relicta quondam Woltheri dicti de Os #pannicide# cum 

tutore hereditarios census et pacciones infrascriptos primo 

videlicet hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie Martini venditum dicto quondam Woltero a Johanne filio 

quondam Henrici dicti Henssen soen de Os atque hereditarium censum 

XX solidorum dicte monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis venditum dicto quondam Wolthero a Johanne dicto 

Sneggelen Johanne Ermgarde et Engelberna liberis predicti Johannis 
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Sneggelen insuper hereditarium censum XX solidorum dicte monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini venditum dicto 

quondam Wolthero ab Henrico dicto Veren Yden soen de Os item 

hereditarium censum XX solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie Domini venditum dicto quondam Wolthero ab Henrico 

filio Yde dicte Veren Yden de Osse item hereditarium censum (dg: 

XX s) XX solidorum dicte monete solvendum hereditarie in festo 

pasche venditum dicto quondam Woltero a dicto Henrico Veren Yden 

soen de Os item hereditarium censum XX solidorum dicte monete 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini venditum dicto quondam 

Woltero a Jacobo filio Egidii dicti de (dg: L.) Loen commorante in 

Loen item hereditarium censum XL solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie purificatione venditum dicto quondam Woltero ab 

Arnoldo filio quondam Iohannis dicti Oemken item hereditarium 

censum XXXta solidorum dicte monete solvendum hereditarie Remigii 

venditum dicto quondam Wolthero ab Hugho filio quondam Arnoldi 

dicti Neijseken item hereditarium censum XX solidorum eiusdem 

monete solvendum hereditarie mediatim pasche et mediatim Remigii 

venditum dicto quondam Wolthero ab Heilwige relicta Goessuini 

quondam metter Zoch item hereditarium censum (dg: XXXta) XXXta 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie Remigii venditum 

dicto quondam Wolthero a Johanne dicto de Hieren commorante in 

Ghemonden item hereditarium censum XL solidorum dicte monete 

solvendum hereditarie purificatione venditum dicto quondam Woltero 

a Nicholao filio Ode dicte de Hijnen item hereditarium censum XL 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie in festo Remigii 

venditum dicto quondam Woltero a Willelmo et Aleijde liberis Ade 

dicti de (dg: Atr) Atrio de Osse item hereditarium censum XX 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie in festo nativitatis 

beati Iohannis venditum dicto quondam Woltero a Paulo filio 

quondam Iohannis filii Pauli de Geffen item hereditarium censum XX 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie Johannis venditum 

dicto quondam Woltero a Lamberto de Ertbrugghen de Bucstel item 

hereditarium censum trium librarum dicte monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini venditum dicto quondam Woltero a 

Lamberto et Johanne fratribus filiis Elisabeth dicte de Uter..... 

(dg: item hereditarium censum) item quadraginta solidos annui et 

hereditarii census dicte monete quos Henricus filius quondam 

Gerardi dicti Heilen soen dicto quondam Wolthero dare et solvere 

promiserat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

particula hereditatis XXIIII et dimidiam pedatas terre in 

latitudine continente sita in Busco in vico (dg: .) grumellatorum 

item hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam venditam 

dicto quondam Wolthero ab Elisabeth dicta de Ertbruggen relicta 

quondam Johannis de Ertbruggen item hereditariam paccionem dimidii 

modii dicte mensure solvendam hereditarie Remigii venditam dicto 

quondam Woltero a dicta Elisabeth de Ertbruggen item hereditariam 

paccionem unius modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie in festo nativitatis Domini venditam dicto quondam 

Woltero a Lamberto dicto de Ertbruggen filio Elisabeth dicte de 

Ertbruggen item hereditariam paccionem (dg: dimid) dimidii modii 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie Andree venditam 

dicto quondam Woltero a Petro dicto .oijten item medietatem 

cuiusdam campi quinque iugera et quatuor hont terre continentis 

siti in parochia de Nuwelant in loco dicto communiter die Langhe 

Dijnthersche Hoeve venditam (dg: dicto) Johanni de Globo clerico 

ad opus dicti quondam Wolteri de Os a Johanne Spijerinc filio 

quondam Theoderici dicti de Ghestel prout hec omnia predicta in 

litteris etc legitime supportavit Woltero suo filio cum Elisabeth 

eius uxore filia quondam Willelmi Broet nomine dotis ad jus oppidi 
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cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

1176 mf8 B 06 f.284. 

 in die Cecilie: zaterdag 22-11-1382. 

 in profesto Katherine: maandag 24-11-1382. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1382. 

 in die beate Katherine: dinsdag 25-11-1382. 

 

BP 1176 f 284r 01 za 22-11-1382. 

Woltherus zvw Willelmus van den Breculen gaf uit aan Johannes zvw 

Petrus van Tula een hofstad in Berlicum, tussen erfgoed gnd die Oude 

Bogaard enerzijds en Godefridus gnd Meus soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een 

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

te leveren. 

 

Solvit quilibet III plack. 

Woltherus filius quondam Willelmi van den Breculen (dg: pr) 

domistadium (dg: quod) situm in parochia de Berlikem inter 

hereditatem dictam die Aude Boegaert ex uno et hereditatem 

Godefridi dicti Meus soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio quondam Petri de Tula pro censibus prius 

inde solvendis etc et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto Woltero ab altero 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Bruheze et Wellen datum in die Cecilie. 

 

BP 1176 f 284r 02 za 22-11-1382. 

Reijnerus van Landen beloofde aan Henricus Goes 36 oude schilden met 

Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Reijnerus de Landen promisit Henrico Goes XXXVI aude scilde ad 

pasche proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 284r 03 za 22-11-1382. 

Johannes van den Wege wonend in Gemonden verkocht aan hr Willelmus 

Voet, tbv Wolterus Phien soen van Zelant, een n-erfpacht van ½ mud 

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

2 stukken land, die waren van Theodericus gnd Heijstman en nu aan hem 

behoren, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd des Gasthuis Donk, 

(1) tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en 

Johannes Marcelijs soen anderzijds, (2) tussen laatstgenoemde 

Johannes enerzijds en Johannes Gilijs soen anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Willelmus. 

 

Johannes van den Wege (dg: de) commorans in Gemonden ut dicebat 

hereditarie vendidit domino Willelmo Voet ad opus Wolteri Phien 

soen de Zelant hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex duabus peciis terre #cum ?earum attinentiis# (dg: sp) 

que fuerant Theoderici dicti Heijstman nunc ad se spectantibus 

sitis in parochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto des 

Gasthuijs Donc quarum una inter hereditatem hospitalis in Busco ex 

uno et hereditatem Johannis Marcelijs soen ex alio altera inter 

hereditatem iamdicti Johannis ex uno et hereditatem Johannis 

Gilijs soen ex alio sunt site ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto domino Willelmo. 
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BP 1176 f 284r 04 za 22-11-1382. 

(dg: Gerardus zvw Hermannus Backe leerbewerker). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Hermanni Backe frunitoris). 

 

BP 1176 f 284r 05 za 22-11-1382. 

Willelmus Pijnacker en Henricus zv Henricus Mathei beloofden aan 

Philippus Jozollo 28 Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 

03-02-1383; 9+31+31+3=74 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus Pijnacker et Henricus filius Henrici Mathei promiserunt 

Philippo Jozollo XXVIII scuta Francie ad carnisprivium proxime 

persolvenda pena II. Testes Weijnke et Welle datum in die Cecilie. 

 

BP 1176 f 284r 06 za 22-11-1382. 

Godefridus zvw Petrus van der Woert verkocht aan Gerardus zvw 

Walterus van Vucht (1) ¼ deel in een huis en tuin in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Hijnen, tussen Zekina gnd Zikens enerzijds en Henricus 

Sceijrpinc anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Rijstuk, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd die Rijt, tussen 

Henricus van den Borne enerzijds en Johannes Cnode anderzijds, (3) 2 

stukken land aldaar aan weerszijden van een sloot, tussen Theodericus 

Tolinc enerzijds en Philippus van Hijnen anderzijds, (4) de helft van 

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

het Rullen, tussen wijlen Theodericus Ywani enerzijds en Henricus 

Maechelini anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Henricus 

Maechelini, (5) ¼ deel van 1 bunder broekland in Rosmalen, ter 

plaatse gnd in die Broekbeemden, tussen wijlen Theodericus Sceijvel 

enerzijds en wijlen Ghibo gnd Kesselman anderzijds, (6) een stukje 

land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen wijlen Petrus van 

Hijntam enerzijds en Petrus van den Borne anderzijds, welke 

erfgoederen aan eerstgenoemde Godefridus en zijn vrouw Mechtildis dvw 

voornoemde Walterus van Vucht gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Walterus van Vucht. 

 

Godefridus filius quondam Petri van der Woert (dg: s) quartam 

partem ad se spectantem in domo et orto sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem (dg: Zike) Zekine 

dicte Zikens ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: Scoer) 

Sceijrpinc ex alio atque peciam terre dictam dat Rijstuc sita in 

dictis parochia et loco (dg: inter l) ad locum dictum die Rijt 

inter hereditatem Henrici van den Borne ex uno et inter 

hereditatem Johannis Cnode ex alio item duas pecias terre (dg: 

sitas ibidem quarum una) sitas ibidem ab utroque latere cuiusdam 

fossati inter hereditatem Theoderici Tolinc ex uno et inter 

hereditatem Philippi de Hijnen ex alio item (dg: d) medietatem 

pecie terre site in (dg: loco) parochia et loco predictis in loco 

dicto int Rullen inter hereditatem (dg: mense) quondam Theoderici 

Ywani ex uno et inter hereditatem Henrici Maechelini ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta hereditatem 

dicti Henrici Maechelini item quartam partem unius bonarii terre 

paludialis siti in parochia (dg: de) predicta in loco dicto in die 

Broecbeemde inter hereditatem quondam Theoderici Sceijvel ex uno 

et inter hereditatem quondam Ghibonis dicti Kesselman ex alio item 

particulam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Hijnen 

inter hereditatem quondam Petri de Hijntam ex uno et inter 

hereditatem Petri van den Borne ex alio ut dicebat (dg: ut) et que 

hereditates predicte primodicto Godefrido et Mechtildi sue uxori 

filie quondam Walteri de Vucht de morte dicti quondam Walteri de 

Vucht successione sunt advolute ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo filio dicti quondam (dg: Ge) Walteri de Vucht promittens 
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warandiam et obligationem ex parte sui deponere (dg: G). Testes 

Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 284r 07 za 22-11-1382. 

Willelmus van Hoelt verkocht25 aan Johannes van Swalmen schoenmaker 

(1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen huis en 

erf waarin Henricus van Gheffen zvw Willelmus van Geffen woont 

enerzijds en erfgoed van Theodericus van Spoerdonc anderzijds, welk 

huis en erf eertijds waren van Johannes gnd Bijsscop, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan een gemene sloot, (2) de helft van 

een tuin over voornoemde sloot, tussen erfgoed van Johannes gnd van 

Loen enerzijds en erfgoed van Yudocus van Vucht anderzijds, (3) een 

weg in de andere helft van voornoemde tuin, 3 voet breed, welk huis, 

erf, helft en weg eerstgenoemde Willelmus in cijns verkregen26,27 had 

van voornoemde Henricus van Geffen, belast met de cijnzen in de brief 

vermeld. 

 

Willelmus de Hoelt domum et aream sitam in Buscoducis in aggere 

vici Vuchtensis inter domum et aream in qua (dg: di) Henricus de 

Gheffen filius quondam Willelmi de Geffen #moratur# ex uno et 

inter hereditatem Theoderici de Spoerdonc ex alio que domus et 

area predicta fuerant dudum Johannis dicti Bijsscop tendentem a 

communi platea retrorsum usque ad quendam communem fossatum ibidem 

atque medietatem orti siti ibidem ultra dictum fossatum inter 

hereditatem Johannis dicti de (dg: Lo) Loen ex uno et inter 

hereditatem Yudoci de Vucht ex alio atque viam in (dg: me) reliqua 

medietate dicti orti que via continet tres pedatas in latitudine 

continet quas domum aream medietatem dicti orti et viam 

primodictus Willelmus erga dictum Henricum de Geffen ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Swalmen sutori supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 284r 08 za 22-11-1382. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 284r 09 za 22-11-1382. 

Albertus Waele maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen, 

erfdelingen en belastingen gedaan door Rodolphus Wise zvw Nijcholaus 

Wise met zijn goederen. 

 

Albertus Waele omnes vendiciones et alienaciones et divisiones 

hereditarias et obligationes quascumque factas per (dg: .) 

Rodolphum Wise filium quondam Nijcholai Wise cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 284r 10 za 22-11-1382. 

Reijnerus van Aelst en Theodericus gnd Storme gewantsnijder beloofden 

aan Henricus Goes 53¼ oude schild of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Reijnerus de Aelst et Theodericus dictus Storme rasor pannorum 

promiserunt Henrico Goes LIII aude scilde et unam quartam partem 

                         
25 Zie → BP 1177 f 230v 07 wo 28-03-1386, verkoop van deze goederen. 
26 Zie ← BP 1176 f 101v 12 za 11-02-1380, uitgifte van de 

onderpanden. 
27 Zie ← BP 1176 f 233v 03 za 14-12-1381, verkoop van de erfcijns. 
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unius aude scilt seu valorem ad penthecostes proxime persolvendas. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 284r 11 za 22-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datunm supra. 

 

BP 1176 f 284r 12 ma 24-11-1382. 

Johannes van Bruheze, Johannes Leonii van Erpe en Gerardus van Berkel 

beloofden aan Ghibo van Best zv Johannes van Best 71 oude schilden 

met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Johannes de Bruheze Johannes Leonii de Erpe et Gerardus de Berkel 

promiserunt Ghibo! de Best filio Johannis de Best LXXI aude scilde 

ad pasca proxime persolvenda. Testes Johannes Luce et Jordanus 

datum in profesto Katherine. 

 

BP 1176 f 284r 13 do 27-11-1382. 

Hr Rijcoldus beloofde voornoemde drie schadeloos te houden. 

 

Dominus Rijcoldus promisit dictos 3 indempnes servare. Testes 

Ywanus et Jordanus datum quinta post Katherine. 

 

BP 1176 f 284r 14 di 25-11-1382. 

Zanderus van Oij, Johannes van Bucstel, Gheerlacus zvw Lucas van Erpe 

en Wellinus Rover beloofden aan Willelmus van Waderle 35½ oude schild 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Zanderus de Oij Johannes de Bucstel Gheerlacus filius quondam Luce 

de Erpe et Wellinus Rover promiserunt Willelmo de Waderle XXXVJ 

aude scilde vel valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes 

Dijnther et Scilder datum in die beate Katherine. 

 

BP 1176 f 284r 15 di 25-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. Overhandigen aan 

voornoemde Wellinus Rover. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur 

dicto Wellino Rover. 

 

BP 1176 f 284r 16 di 25-11-1382. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover verklaarde dat jkr Willelmus 

heer van Boxtel alle achterstallige termijnen heeft geleverd van 

cijns, gerst en hooi, die hij in de heerlijkheid Boxtel beurt. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover recognovit 

(dg: .) domicellum Willelmum dominum de Bucstel solvisse omnia 

arrastagia sibi a quocumque tempore deficientia tam de censu ordeo 

et feno (dg: decim) #quos in domino de Bucstel habet solvendos# 

sibi deficientia a quocumque tempore evoluto clamans de tempore 

preterito inde quitum salvis sibi suis litteris mencionem de 

premissis facientibus ulterius in suo vigore permansuris. Testes 

datum ut supra. 

 

1176 mf8 B 07 f.284v. 

 in crastino Katherine: woensdag 26-11-1382. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1382. 
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 Sexta post Katherine: vrijdag 28-11-1382. 

 

BP 1176 f 284v 01 wo 26-11-1382. 

Heijlwigis dvw Johannes van der Hijndert en de broers Henricus en 

Johannes, kvw Rodolphus gnd Roef van der Hijndert, droegen over aan 

Johannes, nzv voornoemde Heijlwigis verwekt door wijlen hr Gheerlacus 

Rover, tbv hem en zijn broer Arnoldus nzvw voornoemde hr Gheerlacus 

en Heijlwigis, het deel, dat aan hen en aan Godefridus zvw voornoemde 

Rodolphus gekomen was na overlijden van Robbertus van der Hijndert en 

zijn zuster Nennekina van der Hijndert, in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen van voornoemde wijlen Robbertus en Nennekina, 

in Aarle, ter plaatse gnd aan den Avonde, tussen Henricus Stanssen 

soen enerzijds en Nijcholaus gnd van der Bijeshorst anderzijds. 

Voornoemde Henricus en Johannes beloofden dat hun voornoemde 

minderjarige broer Godefridus, zodra hij meerderjarig is, afstand zal 

doen. 

 

Heijlwigis filia quondam (dg: H) Johannis van der Hijndert cum 

tutore Henricus Johannes et (dg: Godefridus) fratres liberi 

quondam Rodolphi dicti Roef van der Hijndert (dg: ..) totam partem 

et omne jus eis #eis et Godefrido filio dicti quondam Rodolphi 

(dg: ....)# de morte quondam Robberti van der Hijndert et 

Nennekine van der Hijndert (dg: sue) eius sororis successione 

advolutas in domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus 

dictorum quondam Robberti et Nennekine sitis in parochia de Arle 

ad locum dictum aen den Avonde inter hereditatem Henrici Stanssen 

soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti van der 

Bijeshorst ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni 

(dg: et Arnoldo pueris na) filio naturali dicte Heijlwigis ab 

eadem et domino quondam Gheerlaco (dg: de Gher) Rover pariter 

genito ad opus sui et ad opus Arnoldi sui fratris filii naturalis 

dictorum quondam domini Gheerlaci et Heijlwigis promittentes cum 

tutore ratam servare promiserunt insuper dicti !dicti (dg: Jo) 

Henricus et Johannes indivisi super omnia quod ipsi dictum (dg: 

?Ar) Godefridum eorum fratrem quamcito ad annos pervenerit super 

premissis et jure ad opus dictorum Johannis et Arnoldi facient 

renunciare. Testes #Ywanus et Jordanus datum in crastino (dg: 

Katherine) Katherine#. 

 

BP 1176 f 284v 02 wo 26-11-1382. 

Gerardus van Berkel nzvw Gerardus van Berkel investiet van Vught 

verkocht aan Henricus Britter een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 

een jaar (ma 30-11-1383), gaande uit een stuk land gnd die Wetering, 

in Vught Sint-Lambertus, naast die Waterlaat, tussen erfgoed van het 

gasthuis in Den Bosch enerzijds en Petrus zvw Enghelbertus gnd Ludinc 

Dicbier anderzijds, reeds belast met 1 kleine tournose aan de hertog. 

 

Gerardus de Berkel filius naturalis quondam Gerardi de Berkel 

investiti olim de Vucht hereditarie vendidit Henrico (dg: 

Brenthen) #Britter# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et pro primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Weteringe sita in parochia de Vucht sancti Lamberti iuxta 

aqueductum dictum die Waterlaet inter hereditatem hospitalis de 

Busco ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam Enghelberti 

dicti Ludinc Dicbier ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto uno #parvo# Turonensi denario 

domino duci exinde solvendo annuatim ut dicebat promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 284v 03 wo 26-11-1382. 

Willelmus van den Hoernic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Hoernic prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 284v 04 wo 26-11-1382. 

Johannes van Ghemonden gaf uit aan Willelmus Covelman de helft in 4 

stukken beemd, in Gemonde, (1) achter de plaats gnd die Nijnneberg, 

tussen het water gnd die Dommel enerzijds en Henricus zv Albertus 

anderzijds, (2) naast Mechtildis Gheerken enerzijds en voornoemde 

Henricus zv Albertus anderzijds, (3) naast erfgoed behorend aan de 

goederen ten Wiel, met een eind strekkend aan kv Johannes van der 

Stampen, (4) die Neemkens Beemd, naast Gerardus van Vucht, met een 

eind strekkend aan erfgoed van de kerk van Gemonde; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384). 

Slechts op te geven met 1 mud rogge. 

 

Johannes de Ghemonden (dg: tres particulas terre sitas) 

#medietatem ad se spectantem in quatuor peciis prati (dg: quarum 

una) sitis in parochia de Gemonde# !in parochia de Gemonde quarum 

una (dg: inter) retro locum dictum die (dg: Dom) Nijnneberch inter 

aquam dictam die Dommelle ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii Alberti ex alio altera iuxta hereditatem (dg: K Meij) 

Mechtildis Gheerken ex uno et hereditatem dicti Henrici filii 

Alberti ex alio et 3a (dg: inter) #iuxta# hereditatem spectantem ad 

bona ten Wiel !ex uno et (dg: hereditatem Joh) tendens cum uno fine 

ad hereditatem liberorum Johannis van der Stampen ac quarta die 

Neemkens Beemt (dg: Nich) sunt nuncupate inter hereditatem Gerardi 

de Vucht !ex uno tendens cum uno fine ad hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Gemonde ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Willelmo Covelman ab eodem pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto Johanni ab altero 

purificatione et pro primo ultra annum ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

non resignabit nisi cum uno modio siliginis etc. Testes Ywanus et 

Wellinus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 284v 05 do 27-11-1382. 

Wauterus zv Godefridus gnd Stoeps en Lambertus zv Henricus molenaar 

van Herlaer beloofden aan Philippus Jozollo etc 17 oude Franse 

schilden, met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383; 3+31+31+3=68 

dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Wauterus filius Godefridi dicti Stoeps Lambertus filius Henrici 

multoris de Herlaer promiserunt Philippo Jozollo etc XVII aude 

scilde Francie ad carisprivium proxime persolvenda (dg: testes) 

sub pena I. Testes Bruheze et Jordanus datum quinta post 

Katherine. 

 

BP 1176 f 284v 06 do 27-11-1382. 

Hr Rijcoldus Koc ridder en Johannes Leonii van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 42 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 03-02-1383; 3+31+31+3=68 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles Johannes Leonii de Erpe promiserunt 

Philippo Jozollo etc XLII aude scilde Francie ad carnisprivium 

proxime persolvenda [sub] pena II. Testes Bruheze et Ywanus datum 
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supra. 

 

BP 1176 f 284v 07 do 27-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indemonem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 284v 08 do 27-11-1382. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verhuurde aan Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman 

van Os een eiland28 in Maren, ter plaatse gnd in de Marense Wert, 

tussen Albertus Arts soen van Ghewanden omhoog richting Kessel 

enerzijds en erfgoed gnd die Weiwert anderzijds, strekkend in 

lengterichting tot aan de Maas, met de visvijver, vogelkooi en ander 

toebehoren, voor de duur van 10 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor 4 Brabantse dobbel met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles quandam insulam sitam in parochia de 

Maren in loco dicto in den Maerssche Wert inter [hereditatem] 

Alberti (dg: de G) Arts soen de Ghewanden (dg: ex) superius versus 

Kessel ex uno et inter (dg: hereditatem Henrici dicti Braden ex 

alio) #hereditatem# dictam die Weije Wert ex alio #tendentem usque 

ad Mosam longitudinaliter# cum piscaria et captura volucrum et 

ceteris attinentiis dicte insule prout ibidem sita est et ad 

dictum dominum Rijcoldum dinoscitur pertinere ut dicebat locavit 

recto locacionis modo Rijxkino filio quondam Arnoldi Mersman de Os 

ab eodem ad spacium (dg: trium annorum) decem annorum a festo 

beati Martini proxime preterito deinceps sine medio sequentium 

possidendam anno quolibet dictorum X annorum pro quatuor Brabant 

dobbel seu valorem dandis domino Rijcoldo ab alio Martini et pro 

primo termino Martini proxime futuro promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes Lonijs et Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 284v 09 vr 28-11-1382. 

Godefridus zvw Arnoldus smid van Lieshout verkocht aan Johannes zvw 

Henricus gnd Oegen soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit een stuk 

land in Lieshout, tussen Daniel snijder enerzijds en kv Henricus 

Hoerneer anderzijds, met een eind strekkend aan die Nieuwe Dijk, 

belast met een cijns aan de abt van Floreffiensis. De brief 

overhandigen aan Nicholaus Scilder natuurlijke zoon. 

 

Solvit ?totum. 

Godefridus filius quondam Arnoldi fabri de Lieshout hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Henrici dicti Oegen soen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificatione et in Lieshout tradendam ex 

pecia terre sita in parochia de Lieshout inter hereditatem 

Danielis sartoris ex uno et hereditatem liberorum Henrici Hoerneer 

ex alio tendente cum uno fine ad aggerem dictum die Nuwe Dijke ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu abbati Floreffiensi inde solvendo. Testes Ywaus et Wellen 

datum sexta post Katherine. Detur Nicholao Scilder filio naturali. 

 

BP 1176 f 284v 10 vr 28-11-1382. 

Goessuinus Hermans soen en Matheus Lemmens soen van Kessel beloofden 

aan Henricus Loenman, tbv Nicholaus Louwers, 27 oude schilden of de 

                         
28 Zie → BP 1180 p 206v 08 do 08-10-1394, verhuur van waarschijnlijk 

dit eiland. 
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waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Goessuinus Hermans soen et Matheus Lemmens soen de Kessel 

promiserunt (dg: Nicho) Henrico Loenman ad opus Nicholai Louwers 

XXVII aude scilde vel valorem ad pascha proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 284v 11 vr 28-11-1382. 

Jacobus zvw Gerardus Claes beloofde aan Ghibo Keijot 84 oude schilden 

of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (do 25-12-1382) en de 

andere helft met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383). 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Claes promisit Ghiboni Keijot 

LXXXIIII aude scilde vel valorem mediatim Domini et mediatim 

carnisprivium persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 284v 12 vr 28-11-1382. 

Henricus Pels beloofde aan Petrus van Vucht 17½ oude schilden met 

Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Henricus Pels promisit Petro de Vucht XVIIJ aude scilde ad pasca 

proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 284v 13 vr 28-11-1382. 

Luijta wv Tielmannus smid van Turingen maande 3 achterstallige jaren 

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

leveren, die voornoemde wijlen Tielmannus verworven29 had van 

Arnoldus nzv Petrus van der Woert. 

 

Luijta relicta quondam Tielmanni fabri de Turingen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione quam dictus quondam Tielmannus erga 

Arnoldum filium naturalem Petri van der Woert acquisiverat ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 284v 14 vr 28-11-1382. 

Hr Willelmus van Huerne heer van Duffel, Franco van Gestel, Gerardus 

van Aa en Rutgherus Cort beloofden aan Gheerlacus zvw Lucas van Erpe 

dat zij voornoemde Gheerlacus, Henricus Dicbier heer van Mierlo en 

Johannes Leonii van Erpe schadeloos zullen houden van 200 pieter, die 

voornoemde Gheerlacus, Henricus en Johannes beloofd hadden aan 

Philippus Jozollo etc. 

 

Dominus Willelmus de Huerne dominus de Duffel Franco de Gestel 

Gerardus de Aa et Rutgherus Cort promiserunt super omnia Gheerlaco 

filio quondam Luce de Erpe quod ipsi dictum Gheerlacum Henricum 

Dicbier dominum de Mierle et Johannem Leonii de Erpe a CC peter 

quos dicti Gheerlacus Henricus et Johannes Philippo Jozollo etc 

promiserant ut dicebant indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 284v 15 vr 28-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur 

Rutgero. 

 

1176 mf8 B 08 f.285. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 28-11-1382. 

                         
29 Zie ← BP 1176 f 022v 03 ±do 12-03-1377, verkoop van de erfpacht. 
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 anno LXXXII mensis novembris die XXVIII: vrijdag 28-11-1382. 

 

BP 1176 f 285r 01 vr 28-11-1382. 

Voornoemde schuldenaren beloofden voornoemde Gheerlacus en zijn broer 

Johannes schadeloos te houden van 56 oude schilden, die voornoemde 

Gheerlacus en Johannes beloofd hadden aan Philippus Jozollo. 

 

Dicti debitores promiserunt dictum Gheerlacum et Johannem eius 

fratrem indempnes servare a LVI aude scilde quos dicti Gheerlacus 

et Johannes Philippo Jozollo promiserant ut dicebant indempnes 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285r 02 vr 28-11-1382. 

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

Rutgerus. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes. Detur Rutgero. 

 

BP 1176 f 285r 03 vr 28-11-1382. 

Gerardus van Aa, Franco van Ghestel en Rutgherus Cort beloofden aan 

voornoemde Gheerlacus 131 pieter met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) 

te betalen. 

 

Gerardus de Aa Franco de Ghestel et Rutgherus Cort promiserunt 

dicto Gheerlaco C et XXXI peter ad pasca proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 285r 04 vr 28-11-1382. 

De heer van Perwijs beloofde voornoemde 3 schadeloos te houden. De 

brief overhandigen aan Rutgerus Cort. 

 

Solvit. 

Dominus de Pereweis promisit dictos 3 indempnes servare. Detur 

Rutgero Cort. 

 

BP 1176 f 285r 05 vr 28-11-1382. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Gerardus gnd Jans 

soen van Venle, tbv hem en Johannes en Agnes, kv voornoemde Gerardus 

verwekt bij zijn vrouw Elisabeth dvw Goessuinus Aijken, een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 30-11-1383), 

gaande uit een hoeve van verkoper in Gemonden, ter plaatse gnd 

Kaakbelle, reeds belast met cijns en pacht. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen hereditarie 

vendidit (dg: Godefrido de Hedichusen hereditariam paccionem uniu) 

Gerardo dicto Jans soen de Venle ad opus sui et ad opus Johannis 

et Agnetis liberorum dicti Gerardi ab ipso Gerardo et Elisabeth 

sua uxore filia quondam Goessuini Aijken genitorum hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et pro primo ultra annum et in Busco 

tradendam ex manso ipsius venditoris sito in parochia de Ghemonden 

in loco dicto Caecbelle et ex eius attinentiis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 
!exceptis censu et paccione inde solvendis et sufficientem facere 

tali condicione quod dictus Gerardus dictam paccionem ad eius 

vitam possidebit scilicet post eius vitam ad dictos eius liberos 

revertetur. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 285r 06 vr 28-11-1382. 

Leonius van Erpe, Johannes Keijser en Franco Nollekens beloofden aan 

Arnoldus Vere en Ghisbertus Lisscap de jongere 200 pond, 1 pieter 

voor 35 schelling gerekend, in 4 termijnen etc te betalen. 

 

Leonius de Erpe Johannes Keijser et Franco Nollekens promiserunt 

Arnoldo Vere et Ghisberto Lisscap juniori vel eorum alteri IIc 

libras den peter pro XXXV solidis computato ad quatuor terminos 

etc persolvendas. Testes Ywanus et Welle datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285r 07 vr 28-11-1382. 

Willelmus Weijer verkocht aan Petrus van Loen snijder de helft, die 

aan Johannes gnd van Hubergen en zijn zusters Elisabeth, Maria, 

Gertrudis en Margareta gekomen was na overlijden van hun zuster 

Heijlzoete ev Willelmus gnd Weijer, resp. die aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Willelmus, in een huis en erf in Den Bosch, 

in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar het klooster 

Porta Celi, tussen Metta gnd Coelke enerzijds en Henricus van Scijnle 

anderzijds, aan voornoemde Willelmus verkocht door voornoemde 

Johannes van Hubergen. 

 

Willelmus Weijer medietatem Johanni dicto de Hubergen Elisabeth 

Marie Gertrudi et Margarete suis sororibus de morte quondam 

Heijlzoete eorum sororis uxoris olim Willelmi dicti Weijer jure 

successionis hereditarie advolutam et post mortem dicti Willelmi 

eis jure successionis hereditarie advolvendam in domo et area sita 

in Busco in viculo tendente a vico Hijnthamensi versus conventum 

de Porta Celi inter hereditatem Mette dicte Coelke ex uno et 

hereditatem Henrici de Scijnle ex alio venditam dicto Willelmo a 

Johanne de Hubergen predicto prout in litteris hereditarie 

vendidit Petro de Loen sartori supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ywanus et Jordanus datum sexta post Katherine. 

 

BP 1176 f 285r 08 vr 28-11-1382. 

Godefridus van den Wanvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus van den Wanvel prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 285r 09 vr 28-11-1382. 

Willelmus Weijer verkocht aan Petrus van Loen snijder de helft van 

een huis30 en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt naar Porta 

Celi naast erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed 

van Metta Coelkini anderzijds, welk huis en hof voornoemde Willelmus 

gekocht had van Godefridus zvw Henricus gnd Peteren. 

 

Willelmus Weijer medietatem ad se jure hereditario spectantem 

domus et aree site in Busco in viculo (dg: tenden) quo itur versus 

Portam Celi iuxta hereditatem mense sancti spiritus (dg: p) in 

Busco ex uno et hereditatem Mette Coelkini ex alio quam domum et 

aream dictus Willelmus erga Godefridum filium Henrici quondam 

dicti Peteren emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Petro de Loen sartori supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 008r 01 vr 21-11-1382, exact dezelfde verkoop, 

maar dan van geheel het huis en erf. 
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BP 1176 f 285r 10 vr 28-11-1382. 

Godefridus van den Wanvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus van den Wanvel prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 285r 11 vr 28-11-1382. 

Destijds had Arnoldus zvw Johannes zv Boijdekinus een huis en erf van 

wijlen Johannes gnd van Lijt zv Ghisbertus van Lijt, in Den Bosch, in 

de Kolperstraat, verkocht aan Johannes gnd Gherijs van Os. Vervolgens 

hadden voornoemde Arnoldus en Johannes gnd van den Borne beloofd dat 

Johannes en Elizabeth, kv voornoemde Arnoldus, zodra ze meerderjarig 

zouden zijn, met de verkoop zouden instemmen; zou het echter gebeuren 

dat voornoemde Johannes en Eizabeth zouden overlijden, dan zouden 

voornoemde Arnoldus en Johannes van den Borne de overige erfgenamen 

afstand laten doen. Thans beloofde voornoemde Arnoldus dat hij 

voornoemde Johannes van den Borne en alle erfg vw Johannes van den 

Borne van die belofte zal vrijwaren. 

 

Notum sit universis quod Arnoldus filius quondam Johannis filii 

Boijdekini domum et aream quondam Johannis dicti de Lijt filii 

Ghisberti de Lijt sitam in Buscoducis in vico dicto communiter 

Colperstraet (dg: ve erga) hereditarie vendidisset Johanni dicto 

Gherijs de Os et deinde dictus (dg: Joh) Arnoldus et cum eo 

Johannes dictus van den Borne promisissent ut debitores 

principales indivisi super se et bona sua omnia quod ipsi Johannem 

et Elizabeth liberos dicti Arnoldi (dg: Veren) quamcito ad annos 

pervenerint pubertatis dicte vendicioni consentire et eandem ratam 

et firmam sine omni contradictione perpetue facient observare tali 

condicione apposita quod si contingat dictos Johannem et Eizabeth 

liberos dicti Arnoldi mori antequam ad annos pervenerint 

pubertatis extunc dicti Arnoldus et Johannes van den Borne 

reliquos heredes jus se in dicta domo et area habere presumentes 

super dicta domo et area ad opus dicti Johannis Gherijs 

hereditarie facient renunciare prout (dg: in litteris) hoc et alia 

in litteris (dg: continentur) etc constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Arnoldus promisit super habita et 

habenda quod ipse dictum Johannem van den Borne et quoscumque 

heredes et bona quecumque eius quondam Johannis van den Borne ab 

huiusmodi promissione et obligatione et dampnis eis exinde 

eventuris indempnes observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 285r 12 vr 28-11-1382. 

Arnoldus zvw Johannes zv Boijdekinus droeg over aan Johannes Gherijs 

van Os een huis31 en erf van wijlen Johannes van Lijt zv Ghiselbertus 

van Lijt, in Den Bosch, in de Kolperstraat, aan voornoemde wijlen 

Johannes zv Boijdekinus gerechtelijk verkocht door hr Johannes Loze 

priester, als penningmeester van de kapellanen en priesters in de 

kerk van Sint-Jan in Den Bosch, welk huis en erf aan eerstgenoemde 

Arnoldus gekomen was na overlijden van zijn ouders, en van welk huis 

en erf Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke ev Aleijdis dvw 

                         
31 Zie → VB 1799 f 186r 01 ma 09-01-1402, Jacop Kesselman was gericht … aen huijs ende 
erve wilner Jan Gherijs gelegen in tsHertogenbosch in die Colperstraet tusschen den 

erve wilner Claes Gheenmans op deen side ende tusschen den erve Peters die Heerde des 

Beckers op dander side ende aen die helft welc tot Jan Gherijs voirs plach te behoren 

van den voirs erve des voirs Peters Heerden des Beckers dats te weten aen die helft 

die gelegen is ten voirs huijse ende erve wart wilner Jan Gherijs ende aen een erve 

wilner Jan Bathenborchs nu tot Roelof soen wilner Jan Gherijs behorende gelegen in 

tsHertogenbosch over die Tolbrugge ende aen die tijmmeringe op den selve erve staende 

met scepenen scoutbrieven. 
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voornoemde Johannes zv Boijdekinus afstand32 had gedaan. 

 

Arnoldus filius (dg: Jo) quondam Johannis (dg: Boudewini) filii 

Boijdekini domum et aream quondam Johannis de Lijt filii 

Ghiselberti de Lijt sitam in Busco (dg: ..) in vico dicto 

communiter die Colperstraet venditam dicto quondam Johanni filio 

eiusdem Boijdekini a domino Johanne Loze presbitro tamquam 

bursifero dominorum capellanorum ac presbitrorum in ecclesia (dg: 

.) beati Johannis in Buscoducis per judicem mediante sententia in 

Busco prout in litteris et quam domum (dg: d) aream primodictus 

Arnoldus sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam esse dicebat et super qua domo et area predictis 

Johannes de (dg: Eijcke) Breda filius Ghibonis de Eijcke maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis filii Boijdekini ad opus predicti Arnoldi 

hereditarie renunciaverat prout in aliis litteris continetur 

hereditarie supportavit Johanni (dg: -s) Gherijs (dg: f) de Os cum 

litteris (dg: et aliis) et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 285r 13 vr 28-11-1382. 

Theodericus Nobel van Empel verkocht aan Arnoldus van der Bolst zvw 

Arnoldus van der Bolst een n-erfcijns van 4 oude schilden, met Sint-

Jan in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land in Empel, 

ter plaatse gnd die Scorft, tussen Ghisbertus die Veere enerzijds en 

Martinus Monics anderzijds, (2) een huis en tuin in Empel, tussen 

Theodericus Lemmens soen enerzijds en Danijel gnd die Vere 

anderzijds, reeds belast met 9 groten gemeen paijment. 

 

Theodericus Nobel de Empel hereditarie vendidit Arnoldo van der 

Bolst filio quondam Arnoldi van der Bolst hereditariam (dg: 

paccionem) censum quatuor aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendum ex uno 

iugero terre sito in parochia de Empel in loco dicto die Scorft 

inter hereditatem Ghisberti die Veere ex uno et inter hereditatem 

Martini Monics ex alio item ex domo et orto dicti venditoris sito 

in parochia de Empel inter hereditatem Theoderici Lemmens soen ex 

uno et inter hereditatem Danijelis dicti die Vere ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis novem grossis communis pagamenti exinde prius solvendis 

et sufficientem facere (dg: testes datum supra). Testes Jordanus 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 285r 14 vr 28-11-1382. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-

1385), met 30 oude schilden en met de cijns van het jaar van 

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

van Gerardus van Vladeracken, zijn zoon Johannes en Ghisbertus zv 

Theodericus Proefts. 

 

X. 

Et poterit redimere infra hinc et festum nativitatis Johannis 

proxime et a festo nativitatis Johannis proxime ultra duos annos 

sine medio semper dicto spacio pendente cum XXX aude scilde vel 

valore et cum censu anni redempcionis ut in forma acta in camera 

scriptorum presentibus Gerardo de Vladeracken Johanne eius filio 

Ghisberto filio Theoderici Proefts testibus anno LXXXII (dg: j) 

mensis novembris die XXVIII hora complete. 

 

                         
32 Zie ← BP 1175 f 161v 16 za 27-05-1368, afstand doen van het huis. 
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BP 1176 f 285r 15 vr 28-11-1382. 

Johannes Haijken verkocht aan Theodericus gnd Nobel van Empel een 

n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan in Den 

Bosch te betalen, gaande uit een stuk land in Empel, ter plaatse gnd 

die Hoestaden, tussen wijlen Martinus van Pijpengael enerzijds en 

Stephanus van den Eijnde anderzijds. Verkoper en met hem zijn broer 

Johannes Tenghenagel zv Walterus Oghe beloofden het onderpand van 

waarde te houden. 

 

Johannes Haijken hereditarie vendidit Theoderico dicto (dg: Nobel) 

Nobel de Empel hereditarium censum quatuor aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendum 

ex pecia terre sita in parochia de Empel ad locum dictum die 

Hoestaden inter hereditatem quondam Martini de Pijpengael ex uno 

et [inter hereditatem] Stephani van den Eijnde ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promiserunt 

insuper dictus venditor et cum eo Johannes Tenghenagel filius 

Walteri Oghe eius frater indivisi super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 285r 16 vr 28-11-1382. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-

1385) met 32 oude schilden en met de cijns van het jaar van 

terugkoop. 

 

A. 

Et poterit infra hinc et a festo nativitatis Johannis #proxime 

futuro# ultra duos annos sine medio sequentes semper dicto spacio 

pendente cum XXXII aude scilde et cum censu anni redempcionis ut 

in forma. Testes datum ut (dg: i ..) in alio contractu precedente. 

 

1176 mf8 B 09 f.285v. 

 quinta post Andree: donderdag 04-12-1382. 

 in festo Andree: zondag 30-11-1382. 

 in crastino Andree: maandag 01-12-1382. 

 Tercia post Andree: dinsdag 02-12-1382. 

 in crastino Barbare: vrijdag 05-12-1382. 

 

BP 1176 f 285v 01 do 04-12-1382. 

Petrus gnd Crillaert verkocht aan Daniel van der Hasselt 2 lopen 

roggeland, in Tilburg, ter plaatse gnd die Stokhasselt, beiderzijds 

tussen voornoemde Daniel, belast met 2 tournosen zwarte penningen. 

 

Solvit. 

Petrus dictus Crillaert duas lopinatas terre #siliginee# sitas in 

parochia de Tilborch in loco dicto die Stochasselt inter 

hereditates Danielis van der Hasselt ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat hereditarie vendidit dicto Danieli 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

nigris Turonensibus denariis prius inde solvendis. Testes Luce et 

Scilder datum quinta post Andree. 

 

BP 1176 f 285v 02 zo 30-11-1382. 

Destijds hadden Ghiselbertus Sceijvel en zijn zoon Godefridus 

verkocht aan Johannes Sticker een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit twee hoeven 

gnd Wolfhoeven, in Knegtsel. Vervolgens hadden voornoemde Ghisbertus 

en zijn zoon Godefridus beloofd aan voornoemde Johannes Sticker de 

lasten in de twee voornoemde hoeven af te handelen, uitgezonderd de 

grondcijns en een b-erfcijns van 10 pond gemeen paijment, en de beide 

hoeven van waarde te houden. Johannes zv voornoemde Ghisbertus stemde 
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thans in met deze verkoop en belofte. 

 

Notum sit universis quod cum Ghiselbertus Sceijvel et Godefridus 

eius filius hereditarie vendidissent Johanni Sticker hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo nativitatis Domini et in Busco tradendam et 

deliberandam ex duobus mansis (dg: dictorum) dictis communiter 

Wolfhoeven sitis in parochia de Knechsel atque ex attinentiis 

dictorum (dg: bonorum) duorum mansorum singulis et universis 

ubicumque locorum situatis et cum deinde dicti Ghisbertus et 

Godefridus eius filius promisissent dicto Johanni Sticker (dg: 

dicto) de dicta paccione sex modiorum siliginis ex dictis duobus 

mansis cum suis attinentiis prestare et (dg: ob) omnem aliam 

obligationem in dictis duobus mansis et eorum attinentiis 

?existentem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario 

censu decem librarum communis exinde prius de jure solvendis 

annuatim et dictos duos mansos cum suis attinentis pro (dg: .) 

solucione dicte hereditarie paccionis sex modiorum sufficientes 

beneque valentes (dg: et satis securos) semper facere et satis 

securos (dg: constitutus igitur) prout in litteris quas vidimus 

constituti! igitur coram scabinis infrascriptis (dg: dictus) 

Johannes filius dicti Ghisberti huiusmodi vendicioni et ceteris 

premissis suum adhibuit !suum consensum pariter et assensum et (dg: 

premissa) premissa omnia et singula laudavit et confirmavit et 

promisit omnia et singula rata (dg: s) et firma rata et firma 

perpetue servare insuper dictus Johannes filius dicti Ghisberti 

#(dg: ab eodem Ghisberto et Heijlwige sua uxore filia quondam 

Johannis de Steensel regis armorum pariter genitus)# promisit 

super omnia dicto Johanni Sticker de dicta paccione et a dictis 

Ghisberto et Godefrido vendita atque ex ex dictis duobus mansis et 

cum attinentiis warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

dictis censu domini fundi et hereditario censu decem librarum 

communis pagamenti exinde prius solvendis ut prefertur et quod 

ipse Johannes filius dicti Godefridi Sceijvel dictos duos mansos 

cum suis attinentiis pro solucione dicte paccionis sex modiorum 

siliginis sufficientes facere. Testes Johannes Leonii et Jordanus 

datum in festo Andree. 

 

BP 1176 f 285v 03 ma 01-12-1382. 

Arnoldus Lanen soen van Nuenrebeke en zijn zuster Beatrix beloofden 

aan Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel 35¾ oude Franse schilden 

met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Arnoldus Lanen soen van Nuenrebeke et Beatrix eius soror 

promiserunt Gerardo de Eijke filio quondam Henrici Posteel XXXVI 

aude scilde Francie minus quarta parte unius aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes Jordanus et Wellinus 

datum in crastino Andree. 

 

BP 1176 f 285v 04 ma 01-12-1382. 

Gerardus Roelen soen, zijn broer Nicolaus gnd Coel en Arnoldus gnd 

Bollen soen van Wetten beloofden aan Ottona wv Theodericus Kepken en 

Boudewinus zv voornoemde Ottona 12 Brabantse dobbel en 14 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Gerardus Roelen soen Nicolaus #dictus Coel# eius frater et 

Arnoldus dictus Bollen soen de Wetten promiserunt Ottone relicte 

quondam Theoderici Kepken et Boudewino filio dicte Ottone (dg: 
?XIIII) #XII# Brabant dobbel et XIIII aude scilde vel valorem ad 
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Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285v 05 ma 01-12-1382. 

Voornoemde 3 debiteuren beloofden aan voornoemde 2 crediteuren 12 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus over een jaar (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Dicti 3 debitores promiserunt dictis duobus creditoribus XII 

Brabant dobbel vel valorem a Martini proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285v 06 ma 01-12-1382. 

Voornoemde Ottona wv Theodericus Kepken en haar zoon Boudewinus 

verhuurden aan Gerardus Roelen soen, diens broer Nicholaus en 

Arnoldus Bollen soen een kamp in Dungen, tussen Boudewinus Claes soen 

enerzijds en voornoemde Ottona anderzijds, voor een periode van 2 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382). 

 

Dicti Ottona et Boudewinus eius filius campum quendam situm in 

loco dicto Dungen in hereditate Boudewini Claes soen ex uno et 

hereditatem dicte Ottone ex alio ut dicebant locavit dicto Gerardo 

Roelen soen (dg: ..) Nicholao eius fratri et Arnoldo Bollen soen 

(dg: ex) ab eisdem ad spacium duorum annorum a festo Martini 

proxime preterito subsequentium possidendum promittentes warandiam 

quod (dg: eius) eorum manipulum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285v 07 ma 01-12-1382. 

Nicholaus gnd Coel Hannen soen van Dungen verkocht aan Johannes 

Alaerts soen korenkoper een n-erfcijns van 50 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen akker, 

onder de vrijdom, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes Hals 

enerzijds en Gerardus Roelen soen anderzijds, voornoemde akker reeds 

belast met een b-erfcijns van 5½ pond geld. 

 

Nicholaus dictus Coel Hannen soen de Dungen hereditarie vendidit 

Johanni Alaerts soen emptori bladi hereditarium censum L solidorum 

monete solvendum hereditarie Johannis ex domo orto et agro terre 

dictis adiacentibus sitis infra libertatem ad locum dictum Dungen 

inter hereditatem Johannis Hals ex uno et hereditatem Gerardi 

Roelen soen ex alio ut dicebat promittens warandiam #questionem 

proximitatis# et obligationem deponere excepto hereditario censu 

VJ librarum monete ex dicto agro (dg: pro) prius solvendo promisit 

sufficientem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285v 08 di 02-12-1382. 

Reijnerus zv Henricus Muijdeken en Johannes Erenbrechts soen 

beloofden aan Willelmus van Waderle 12 oude schilden op zondag 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-03-1383) te betalen. 

 

Reijnerus filius Henrici Muijdeken et Johannes Erenbrechts soen 

promiserunt Willelmo de Waderle XII aude scilde vel #valorem# ad 

letare Jherusalem proxime persolvenda. Testes Dijnter et Jorden 

datum 3a post Andree. 

 

BP 1176 f 285v 09 di 02-12-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 285v 10 di 02-12-1382. 

Gerardus zv Arnoldus gnd Heren Gherijts soen beloofde aan Reijnerus 

zv Henricus Muijdeken 12 oude schilden33 op zondag Letare-Jerusalem 

(zo 01-03-1383) te betalen. 

 

Gerardus filius Arnoldi dicti Heren Gherijts soen promisit 

Reijnero filio Henrici Muijdeken XII aude scilde ad letare 

Jherusalem persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 285v 11 di 02-12-1382. 

Een zekere Spuerken thans knecht van de graaf van Megen, jkr Johannes 

graaf van Megen, Johannes van Dijnter, Johannes van Bucstel en 

Ghisbertus Lisscap de jongere beloofden aan Leonius van Erpe 20 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Dictus Spuerken famulus ad presens comitis de Megen domicellus 

Johannes comes de Megen Johannes de Dijnter Johannes de Bucstel 

Ghisbertus Lisscap junior promiserunt Leonio de Erpe XX aude 

scilde ad pascha proxime persolvenda. Testes Bruheze et Dijnther 

predictus datum 3a post Andree. 

 

BP 1176 f 285v 12 vr 05-12-1382. 

Johannes zvw Godefridus gnd Rike verkocht aan Johannes van Risingen 

de helft in een erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Welle, in Nuenen, 

welke pacht voornoemde Johannes en zijn broer Woltherus gekocht 

hadden van hr Rutgherus van Ouden ridder. 

 

Johannes filius quondam Godefridi dicti Rike medietatem ad se 

spectantem in hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie purificatione et in Busco tradere! ex 

bonis dictis communiter te Welle sitis in parochia de Nuenen atque 

ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quam 

paccionem sex modiorum siliginis dictus Johannes atque Woltherus 

eius frater erga dominum Rutgherum de Ouden militem emendo 

acquisiverant prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit 

Johanni de Risingen supportavit cum litteris et jure sibi in 

medietate dicte paccionis competente promittens warandiam et 

obligationem in dicta paccione deponere. Testes Bruheze Wellen 

datum in crastino Barbare. 

 

BP 1176 f 285v 13 vr 05-12-1382. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Rutgerus van Ouden 

ridder verkocht aan de broers Wolterus en Johannes”. Mechtildis wv 

Wolterus Rucke verklaarde de brief in haar bezit te hebben, tbv haar 

en Johannes van Risingen, en zal de brief, zo nodig, ter hand stellen 

aan voornoemde Johannes. 

 

Nota. 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Rutgerus de Ouden 

miles hereditarie vendidit Woltero et Johanni fratribus quibus 

visis Mechtildis relicta quondam Wolteri (dg: ril) Rucke 

recognovit se dictas litteras ad opus sui et ad opus Johannis de 

Risingen in sua custodia habere et promisit cum tutore dicto 

Johanni [porrigere] ut in forma. Testes Ywanus et Wellinus datum 

ut supra. 

 

                         
33 Zie → BP 1176 f 302v 08 vr 17-04-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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1176 mf8 B 10 f.286. 

 in crastino Barbare: vrijdag 05-12-1382. 

 in festo Nijcholai: zaterdag 06-12-1382. 

 in festo conceptionis Marie: maandag 08-12-1382. 

 

BP 1176 f 286r 01 ±vr 05-12-1382. 

Wenemarus zv Theodericus Judas van Alem verkocht aan Gerardus zv 

Henricus van Hezewijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4½ hont 

land met gebouwen, in Alem, tussen Baudekinus van Alem enerzijds en 

Gerardus Lange anderzijds, (2) ongeveer ½ morgen land, in Maren, 

tussen Henricus Veren Oden soen enerzijds en erfg vw Franco van Maren 

anderzijds, reeds belast met 1½ hoen. 

 

Wenemarus filius Theoderici Judas de Alem hereditarie vendidit 

Gerardo filio Henrici de Hezewijc hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et 

in Buscho tradendam ex (dg: do) quatuor et dimidio hont terre cum 

suis edificiis sitis in parochia de Alem inter hereditatem 

Baudekini de Alem (dg: et he) ex uno et hereditatem Gerardi Lange 

ex alio atque ex dimidio iugero terre vel circiter sitis in 

parochia de Maren inter hereditatem Henrici Veren Oden soen ex uno 

et hereditatem heredum quondam Franconis de Maren ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis uno et dimidio pullis inde solvendis promittens 

sufficientem. Testes datum ut ?infra. 

 

BP 1176 f 286r 02 ±vr 05-12-1382. 

Johannes Muijlken? van Derenborch verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes Muijlken? de Derenborch prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286r 03 vr 05-12-1382. 

Johannes Nuldeman verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

een kamp gnd dat Hongerveld, in Huesselingen, ter plaatse gnd Deurne, 

tussen erfgoed van de kerk van Huesselingen enerzijds en Johannes 

Fijen soen van der Aelstvoert anderzijds. Verkoper en met hem Paulus 

Quartel beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd waterlaten. 

 

Johannes Nuldeman campum quendam dictum dat Honghervelt situm in 

parochia de Huesselinge in loco dicto Doerne inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Huesselinge ex uno et hereditatem 

Johannis Fijen soen van der Aelstvoert ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

promittentes et cum eo Paulus Quartel indivisi warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus ad dictum campum 

spectantibus. Testes Bruheze et Wellen datum in crastino Barbare. 

 

BP 1176 f 286r 04 vr 05-12-1382. 

Henricus zvw Willelmus van Beest en Gerardus van Aa beloofden aan 

Johannes van Doerne snijder 30 oude schilden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest et Gerardus de Aa 

promiserunt Johanni de Doerne sartori XXX aude scilde vel valorem 

ad pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 286r 05 vr 05-12-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286r 06 vr 05-12-1382. 

Jacobus zvw Gherardus Claes soen en Ghibo van Eijcke beloofden aan 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel 85 oude Franse of Vlaamse 

schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 

 

Jacobus filius quondam Gherardi Claes soen et Ghibo de Eijcke 

promiserunt Gerardo de Eijke filio quondam Henrici Posteel LXXXV 

aude scilde Francie vel Flandrie vel valorem ad pasca proxime 

persolvenda. Testes Ywanus et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286r 07 za 06-12-1382. 

Johannes van den Spanct zvw Arnoldus gnd Loijen soen van Rode 

verkocht aan Heilwigis ev Willelmus Posteel, tbv voornoemde 

Willelmus, een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ¼ deel in 7 bunder beemd in 

Veghel, ter plaatse gnd der Monnikhoeve, tussen Johannes zvw 

Godefridus van Middegael enerzijds en Godefridus Biggen soen en 

Boudewinus Hees soen anderzijds, (2) een stuk land gnd die Braak, in 

Sint-Oedenrode, tussen Henricus Dicbier heer van Mierlo enerzijds en 

wijlen Johannes Loijer soen anderzijds, (3) een stuk land in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd die Keer, tussen Jacobus van Caudenberch 

enerzijds en kinderen gnd Cortwaerts Kijnder anderzijds, (4) 2 

stukken land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd die ?Vloetakkeren, 

(4a) die Riekakkeren, tussen Zibertus van Hoculem enerzijds en 

Jacobus van den Wiel anderzijds, (4b) naast de plaats gnd die Brede 

Beemden, tussen voornoemde Zibertus enerzijds en kinderen gnd 

Roesmonts Kijnder anderzijds, (5) een stuk land in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Bekker, beiderzijds tussen Arnoldus Stamelart van 

Spanct, (6) al zijn erfgoederen, die hij heeft of zal verkrijgen, in 

Sint-Oedenrode. Verkoper en met hem zijn natuurlijke kinderen 

Arnoldus en Elisabeth beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 1 

oude ?groot. Voornoemde natuurlijke kinderen Arnoldus en Elizabeth 

beloofden hierop geen rechten te doen gelden. 

 

Johannes van den Spanct filius quondam Arnoldi dicti Loijen soen 

de Rode hereditarie vendidit Heilwigi uxori Willelmi Posteel ad 

opus dicti Willelmi sui mariti hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: duobus uno bonario 

terre pratulo unum bonarium prati sit in parochia de Vechel ad 

locum dictum der Monichoeve inter hereditatem . hereditatem in 

sept) ex qarta parte ad se spectante in septem bonariis prati 

sitis in parochia de Vechel ad locum dictum der Monichoeve inter 

hereditatem Johannis filii quondam Godefridi de Middegael ex uno 

et hereditatem Godefridi Biggen soen et Boudewini Hees soen ex 

(dg: uno) alio atque ex pecia terre (dg: si) dicta (dg: die) die 

Brake sita in parochia de Rode inter hereditatem (dg: ..) Henrici 

Dicbier domini de Mierle ex uno et hereditatem quondam Johannis 

Loijer soen ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia de 

Rode in loco dicto die Keer inter hereditatem Jacobi de 

Caudenberch ex uno et hereditatem liberorum dictorum Cortwaerts 

Kijnder ex alio item ex duabus peciis terre sitis #in parochia de 

Rode# in loco dicto die Vloe[?t]ackere quarum una (dg: in loco in 

lo) dicta die Riekackere inter hereditatem Ziberti de Hoculem ex 



Bosch’ Protocol jaar 1382 02. 

 

85 

uno et hereditatem Jacobi van den Wiel ex alio altera (dg: inter 

hereditatem dicti) iuxta locum dictum die (dg: Brede Bee) Brede 

Beemde inter hereditatem dicti Ziberti ex uno et hereditatem 

liberorum dictorum Roesmonts Kijnder ex alio item ex pecia terre 

sita in parochia de Rode in loco dicto die Becker (dg: ex) inter 

hereditatem Arnoldi Stamelart de Spanct ex utroque latere 

coadiacentem atque ex omnibus singulis hereditatibus ab ipso ad 

presens habitis et imposterum acquirendis sitis in parochia de 

Rode ut dicebat promittentes et cum eo Arnoldus Elisabeth eius 

pueri naturales cum tutore super habita et acquirenda warandiam 

[et] obligationem deponere excepto uno antiquo (dg: ..) ?grosso 

annuatim exinde prius de jure solvendo et sufficientem promiserunt 

insuper dicti (dg: pu Elizabeth et) Arnoldus et Elizabeth pueri 

naturales cum tutore super habita et habenda quod ipsi nunquam 

prosequentur nec petet! aliquod jus ad et supra dicta contrapignora 

mediantibus quibuscumque litteris eis (dg: datis) #seu eorum 

alteri# seu alteri persone ad opus eorum seu alterius eorum a 

dicto Johanne Spanct #factis et datis# nec (dg: mediantibus) 

vigore quarumcumque promissionum vel obligationum eis seu eorum 

alteri aut alteri persone ad opus eorum seu alterius eorum factis 

et promissis a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

in preiudicium dicti Willelmi Posteel quoad (dg: p dicte pacc) 

paccionem supradictam. Testes Bruheze et Hoculem datum in festo 

Nijcholai. 

 

BP 1176 f 286r 08 ma 08-12-1382. 

Arnoldus zv Hermannus gnd Roest van Maelstrem droeg over aan 

Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis uter Weerde een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die Johannes gnd Lemmen soen beloofd had aan 

voornoemde Arnoldus, met Sint-Thomas-Apostel te leveren, gaande uit 

een hofstad gnd Maas Hof, in Helvoirt, tussen Ghibo gnd Beijs 

enerzijds en voornoemde Johannes Lemmen soen anderzijds. Henricus 

Jutten soen ev Heijlwigis, Willelmus zvw Johannes gnd Custers ev 

Hilla, en Ghisbertus van der Bruggen ev Aleijdis, dv voornoemde 

Arnoldus, deden afstand. 

 

Arnoldus (dg: Herma) filius Hermanni dicti Roest de Maelstrem 

hereditarium censum XXti solidorum monete (dg: solv) quem Johannes 

dictus Lemmen soen promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

(dg: ?pro) in festo beati Thome apostoli ex quodam domistadio dicto 

communiter Maes (dg: Host Hostat) Hof sito in parochia de Helvoert 

inter hereditatem Ghibonis dicti Beijs ex uno et inter hereditatem 

predicti Johannis Lemmen soen ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Goeswino Cnode filio quondam (dg: Mechtil) 

Heijlwigis uter Weerde cum litteris et jure promittens ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte et ipsi) et questionem 

proximitatis et aliam obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum heredum deponere. Quo facto Henricus Jutten soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris Willelmus (dg: 

Corstiaens soen #Costers) filius quondam Johannis dicti Custers# 

maritus et tutor Hille sue uxoris et Ghisbertus van der Bruggen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris 

filiarum dicti Arnoldi super dicto censu et jure ad opus dicti 

(dg: ..) Goeswini renunciaverunt promiserunt (dg: ratam) indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dictarum suarum uxorum et heredum dictarum suarum uxorum 

deponere. Testes Ywanus et Jordanus datum in festo conceptionis 

Marie. 

 

BP 1176 f 286r 09 ma 08-12-1382. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Thomas gnd Coelbornre 
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van Helvoert” en voornoemde Arnoldus beloofde de brief, zo nodig, ter 

hand te stellen aan voornoemde Goeswinus Cnoden. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Thomas dictus Coelbornre de 

Helvoert et dictus Arnoldus promisit dictas litteras dicto 

Goeswino Cnoden tradere et concedere quotiens indiguerit ut in 

forma. Testes Jordanus et Wellinus datum supra. 

 

BP 1176 f 286r 10 di 09-12-1382. 

Lucas zvw Gerardus van Erke gaf uit aan zijn broer Henricus Bonfaes 

1/3 deel in een hoeve gnd tot Ouver Bruggen? ......., in Rixtel; de 

uitgifte gescheidde voor cijnzen en lasten en thans voor een 

n-erfpacht van 17 mud rogge, maat van Helmond, {f.286v} met Lichtmis 

in Rixtel, op voornoemde hoeve, te leveren. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Erke terciam partem ad se 

spectantem #in manso dicto# dictum! communiter tot Ouver Bruggen? 

....... sito in parochia de Rixstel cum attinentiis dicte tercie 

partis ....... ....... ....... singulis et universis ....... 

....... ....... ....... (dg: non fuerit allodiales) ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum ?pactum Henrico Bonfaes suo fratri ab 
?ad eodem pro censibus et oneribus prius inde solvendis et 

faciendis dandis etc et pro hereditaria paccione XVII modiorum 

siliginis mensure de Helmont ....... 

 

1176 mf8 B 11 f.286v. 

 crastino conceptionis Marie: dinsdag 09-12-1382. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 11-12-1382. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 12-12-1382. 

 in die Lucie: zaterdag 13-12-1382. 

 

BP 1176 f 286v 01 di 09-12-1382. 

danda dicto Luce ab altero purificatione et in parochia de 

Rijxstel supra dictum mansum tradenda ex dicta tercia parte dicti 

mansi promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes Bruheze et Ywanus datum in crastino conceptionis 

Marie. 

 

BP 1176 f 286v 02 di 09-12-1382. 

Theodericus zvw Johannes gnd Lijsen soen van Cromvoert en zijn zuster 

Elisabeth droegen over aan Ghibo gnd Wellens soen alle erfgoederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van Cristina van Ghemert mv 

voornoemde Theodericus en Elisabeth, gelegen onder Vught Sint-

Lambertus. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Lijsen soen de Cromvoert 

et Elisabeth eius soror cum tutore omnes hereditates sibi de morte 

quondam Cristine de Ghemert matris dictorum Theoderici et 

Elisabeth successione hereditarie advolutas quocumque locorum 

infra parochiam sancti Lamberti #de Vucht# sitas ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Ghiboni dicto Wellens soen promittentes 

(dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem (dg: de) ex 

parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286v 03 di 09-12-1382. 

Johannes van Oesterwijc en zijn broer Woltherus verkochten aan 

Johannes van Breda van Waelwijc een huis34, erf en tuin in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Elisabeth van Breda enerzijds 

                         
34 Zie ← BP 1176 f 221r 10 do 19-09-1381, verhuur van dit huis. 
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en erfgoed van Petrus gnd Wouters soen anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan de Dieze, belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 10 schelling geld. 

 

Johannes de Oesterwijc et Woltherus eius frater domum aream et 

ortum ad ipsos spectantes sitos in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Elisabeth de Breda ex uno et 

hereditatem Petri dicti Wouters soen ex alio tendentes a communi 

plathea retrorsum ad aquam dictam die Dijese ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni de Breda (dg: fil) de Waelwijc 

promittentes indivisi warandiam et obligationem deponere excepto 

censu ducis et hereditario censu X solidorum monete inde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 286v 04 di 09-12-1382. 

Alardus van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Alardus de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 286v 05 di 09-12-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 43 Brabantse 

dobbel, 49 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus (vr 01-05-1383) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383). 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XLIII Brabant dobbel 

vel pro quolibet XLIX (dg: p) Hollant placken mediatim Philippi et 

Jacobi et mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 286v 06 di 09-12-1382. 

Theodericus van Hijntam beloofde aan Walterus gnd Vrancken soen 33 

oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Theodericus de Hijntam promisit Waltero dicto Vrancken soen XXXIII 

aude scilde ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 286v 07 di 09-12-1382. 

Godefridus zvw Rutgherus Erken soen en Hubertus Steenwech beloofden 

aan mr Arnoldus van Oesterwijc 37 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Erken soen Hubertus Steenwech 

promiserunt magistro Arnoldo de Oesterwijc XXXVII aude scilde ad 

(dg: nativitatis Domini) #carnisprivium# proxime persolvenda. 

Testes Johannes Lonijs et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286v 08 di 09-12-1382. 

Arnoldus van Eijndoven beloofde voornoemde Godefridus en Hubertus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Arnoldus de Eijndoven promiserunt! dictos Godefridum et Hubertum 

indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286v 09 do 11-12-1382. 

Agnes wv Lambertus Dunnecop, Johannes Hacke, Willelmus Boeden en 

Johannes Sanders beloofden aan mr Henricus zvw mr Goessuinus 

Steenbakker en aan Godefridus Duncop dat Margareta, Katherina en 

Maria, minderjarige kvw voornoemde Lambertus en Agnes, zodra zij 
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meerderjarig zijn tbv Johannes van Berke afstand zullen doen van een 

huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast de poort waarin 

voornoemde Johannes van Berke woont. Zouden zij geen afstand doen dan 

zullen de schuldenaren aan voornoemde mr Henricus en Godefridus, na 

maning, 20 Brabantse dobbel betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde mr Henricus. 

 

Agnes relicta quondam Lamberti Dunnecop Johannes Hacke et 

Willelmus Boeden #et Johannes Sanders# promiserunt magistro 

Henrico filio quondam magistri Goessuini lapicide et Godefrido 

Duncop quod ipsi Margaretam Katherinam et Mariam liberos dicti 

quondam Lamberti et Agnetis predicte dum ad annos pubertatis 

pervenerint super domo et area sita in Busco in vico Orthensi 

iuxta portam in qua Johannes de Berke ad presens moratur ad opus 

dicti Johannis de Berke facient renunciare et si dicti liberi 

super dicta domo non renunciaverint extunc dicti (dg: ?sp) 

debitores dictis magistro Henrico et Godefrido ad eorum monitionem 

persolvent XX Brabant dobbel et mediantibus hiis a dicta 

promissione quiti erint. Testes Ywanus et Wellinus datum quinta 

post conceptionem. Detur dicto magistro Henrico. 

 

BP 1176 f 286v 10 do 11-12-1382. 

Agnes zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

Willelmus Boeden. 

 

Solvit 2 plack. 

Agnes servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur 

Willelmo Boeden. 

 

BP 1176 f 286v 11 vr 12-12-1382. 

Johannes Crillaert rademaker beloofde aan Johannes Ridder 17 oude 

schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Johannes Crillaert rotifex promisit Johanni Ridder XVII aude 

scilde #vel valorem# ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

Bruheze et Jordanus datum sexta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 286v 12 za 13-12-1382. 

Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius zvw 

Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan Johannes Bierman de helft 

in een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 2 stukken land, in Schijndel, bij de plaats gnd Apelteren, 

welke cijns aan Goessuinus gnd van Avenioen was verkocht door Ghibo 

zv Theodericus gnd uter Hautaert, en welke helft aan voornoemde drie 

gekomen was na overlijden van voornoemde Goessuinus van Avenioen. 

 

Jacobus dictus Dunnecop Goessuinus eius frater et (dg: L) 

Laurencius filius quondam Arnoldi filii Petri dicti Oer medietatem 

ad se spectantem in hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex duabus peciis terre 

sitis in parochia de Scijnle prope locum dictum Apelteren vendito 

(verbeterd uit: venditum) (dg: p) Goessuino dicto de Avenioen a 

Ghibone filio Theoderici dicti uter Hautaert prout in litteris et 

quam medietatem dicti tres ad se de morte dicti quondam Goessuini 

de Avenioen successione hereditarie advolutam esse dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni Bierman cum litteris et jure 

sibi occacione dictarum litterarum in medietate competente ut 

dicebant promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et dicti quondam (dg: Johannis) 

Goessuini et heredum dicti quondam (dg: Henrici) Goessuini 
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deponere. Testes Bruheze et Scilder datum in die Lucie. 

 

BP 1176 f 286v 13 za 13-12-1382. 

Voornoemde Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius 

zvw Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan Johannes Bierman de 

helft in 46 schelling geld b-erfcijns, die Yda dv Johannes Sanderi 

aan Goessuinus van Avenioen en diens vrouw Heilwigis dv Wolterus 

Bierman beloofd hadden, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis35 en erf in Den Bosch, 

aan de Vughterdijk, welk huis en erf voornoemde Goessuinus en 

Heilwigis aan voornoemde Yda in cijns hadden uitgegeven, en welke 

helft van de cijns aan voornoemde drie gekomen was na overlijden van 

voornoemde Goessuinus van Avenyoen. 

 

Dicti Jacobus Goessuinus eius frater et Laurencius medietatem ad 

ipsos spectantem in (dg: hereditario censu) quadraginta sex 

solidis hereditarii census monete quos Yda filia Johannis Sanderi 

Goessuino de Avenioen et Heilwigi sue uxori filie Wolteri (dg: 

Bije) Bierman dare et solvere promiserat hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis quam domum et aream predictam dicti 

Goessuinus Heilwigis dicte Yde dederant ad censum prout in 

litteris et quam medietatem dicti census dicti 3 ad se de morte 

dicti quondam Goessuini de Avenyoen successione hereditarie 

advolutam esse dicebant hereditarie supportaverunt Johanni Bierman 

cum litteris promittentes ut supra. Testes datum ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286v 14 za 13-12-1382. 

Voornoemde Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius 

zvw Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan voornoemde Johannes 

Bierman de helft in een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jacobus te leveren, gaande uit een kamp voor de villa van 

Vlijmen, welke erfpacht aan Heilwigis wv Goessuinus van Avenyoen, tbv 

haar en haar zoon Goessuinus van Avenioen, was verkocht door Johannes 

Bierman, en welke helft aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Goessuinus van Avenioen. 

 

Dicti 3 debitores! medietatem ad ipsos spectantem in hereditaria 

(dg: censu) paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie in festo beati Jacobi ex campo sito ante 

villam de Vlijmen vendita Heilwigi relicte quondam Goessuini de 

Avenyoen ad opus sui et ad opus (dg: dicti) Goessuini #sui filii# 

de Avenioen a Johanne Bierman prout in litteris et quam medietatem 

ad se de morte dicti quondam Goessuini de Avenioen successione 

hereditarie advolutam esse dicebant hereditarie supportaverunt 

dicto Johanni Bierman cum litteris promittentes ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 286v 15 za 13-12-1382. 

Voornoemde Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius 

zvw Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan voornoemde Johannes 

Bierman de helft in 2/7 deel36 in een erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes Bierman met Sint-Andreas moet leveren, 

gaande uit een hoeve in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, welk 

                         
35 Zie ← BP 1175 f 098v 04 ma 28-02-1368, Yda dv Johannes Zanderi en 

haar zoon Johannes verkochten dit huis aan Johannes nzvw Johannes 

Honyman. 
36 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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2/7 deel Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen verworven had van 

Petrus zvw Johannes {f.287r} gnd Leijten soen, en welke helft aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Goessuinus zv Goessuinus van 

Avenioen. 

 

Dicti 3 medietatem ad ipsos spectantem in duabus septimis partibus 

in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

quam Johannes Bierman solvere tenetur hereditarie Andree ex manso 

(dg: ipsius Johannis Bierman) sito in parochia de Helvoert ad 

locum dictum Dijstelberch et ?in attinentiis dicti mansi quas duas 

septimas partes Goessuinus filius quondam Goessuini de Avenioen 

erga Petrum filium quondam Johannis 

 

1176 mf8 B 12 f.287. 

 in die Lucie virginis: zaterdag 13-12-1382. 

 Secunda post Lucie: maandag 15-12-1382. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 16-12-1382. 

 

BP 1176 f 287r 01 za 13-12-1382. 

dicti Leijten soen acquisiverat prout in litteris et quam 

medietatem ipsi ad se de morte dicti quondam Goessuini filii 

Goessuini de Avenioen successione hereditarie advolutam esse 

dicebant hereditarie supportaverunt dicto Johanni Bierman cum 

litteris promittentes ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 02 za 13-12-1382. 

Voornoemde Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius 

zvw Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan Johannes Bierman de 

helft in 1/7 deel37 in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Andreas te leveren, gaande uit een hoeve die was van 

Johannes gnd Leijten soen, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, 

welke pacht aan Goessuinus zvw Goessuinus van Avenyoen was 

overgedragen door Petrus zv voornoemde Johannes Leijten soen, en 

welke helft aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde 

Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen. 

 

Dicti 3 debitores #medietatem in# unam septimam partem (dg: ad) in 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie Andree ex manso qui fuerat Johannis dicti 

Leijten soen sito in parochia de Helvoert ad locum dictum 

Dijstelberch et ex eius attinentiis supportata (dg: -m) Goessuino 

filio quondam Goessuini de Avenyoen a Petro filio dicti Johannis 

Leijten soen prout in litteris et quam medietatem dicti 3 ad se de 

morte dicti quondam Goessuini filii quondam Goessuini de Avenioen 

successione hereditarie advolutam esse dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni Bierman cum litteris et jure promittentes 

ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 03 za 13-12-1382. 

Voornoemde Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius 

zvw Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan Johannes Bierman de 

helft in een erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, gaande uit een hoeve die was van wijlen Johannes 

Leijten soen, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, welke pacht 

Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen verworven38 had van Petrus zvw 

voornoemde Johannes Leijten soen, en welke helft aan hen gekomen was 

                         
37 Zie → BP 1178 f 320r 04 za 09-10-1389, overdracht van het laatste 

1/7 deel aan Belija wv Johannes Bierman. 
38 Zie ← BP 1176 f 272r 08 di 09-09-1382, overdracht van de erfpacht 

van 2 zester rogge aan Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen. 
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na overlijden van voornoemde Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen. 

 

Dicti 3 debitores medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione duorum (dg: modio) sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie Andree ex manso et eius attinentiis cuiusdam 

mansi qui fuerat quondam Johannis Leijten soen sito in parochia de 

Helvoert ad locum dictum Dijstelberch quam paccionem Goessuinus 

filius quondam Goessuini de Avenioen erga Petrum filium dicti 

quondam Johannis Leijten soen acquisiverat prout in litteris et 

quam medietatem ad se de morte dicti Goessuini filii dicti quondam 

Goessuini de Avenioen successione hereditarie advolutam esse 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni Bierman cum litteris 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 287r 04 za 13-12-1382. 

Voornoemde Jacobus gnd Dunnecop, zijn broer Goessuinus en Laurencius 

zvw Arnoldus zv Petrus gnd Oer droegen over aan Johannes Bierman de 

helft in een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, welke cijns Johannes van Hijnen zvw Johannes van 

Hijnen en Johannes van Heze zvw Henricus gnd Jans soen beloofd hadden 

op verband van al hun goederen aan Goessuinus zvw Goessuinus van 

Avenyoen, met Lichtmis te betalen, welke helft aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Goessuinus zvw Goessuinus van Avenioen. 

 

Dicti 3 debitores medietatem ad ipsos spectantem in hereditario 

censu duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem censum Johannes de Hijnen filius quondam 

Johannis de Hijnen et Johannes de Heze filius quondam Henrici 

dicti Jans soen promiserunt ut debitores principales indivisi 

super se et bona sua omnia ab eis ad presens habita et acquisita 

ac imposterum ab eisdem habenda et acquirenda se daturos et 

soluturos Goessuino filio quondam Goessuini de Avenyoen 

hereditarie purificatione ex omnibus et eorum bonis ab ipsis ad 

presens habitis et imposterum habendis prout in litteris et quam 

medietatem dicti 3 ad se de morte dicti Goessuini filii dicti 

quondam Goessuini de Avenioen successione hereditarie advolutam 

esse dicebant hereditarie supportaverunt Johanni Bierman cum 

litteris promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 287r 05 za 13-12-1382. 

Johannes gnd Bierman droeg over aan Jacobus Dunnecop de helft in een 

erfgoed gnd moer, zowel voor als achter 2½ roeden breed, in Veghel, 

ter plaatse gnd Sontveld, tussen Arnoldus gnd Doncker van Vechel 

enerzijds en Arnoldus gnd Wauthems soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan kv Hermannus gnd van Breda en met het andere eind aan 

een berg aldaar, welk erfgoed wijlen Goessuinus gnd van Avenioen 

verworven had van voornoemde Arnoldus Doncker, en welke helft aan 

voornoemde Johannes gekomen was na overlijden van voornoemde 

Goessuinus. 

 

Johannes dictus Bierman medietatem ad se spectantem in quadam 

hereditate dicta communiter moer ante et retro duas et dimidiam 

virgatas terre in latitudine continente sita in parochia de Vechel 

in loco dicto Sontvelt inter hereditatem Arnoldi dicti Doncker de 

Vechel ex uno et hereditatem Arnoldi dicti Wauthems soen ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem liberorum Hermanni dicti de 

Breda et cum reliquo fine ad quendam montem ibidem quam 

hereditatem Goessuinus dictus quondam de Avenioen erga dictum 

Arnoldum Doncker acquisiverat prout in litteris et quam medietatem 

dictus Johannis sibi de morte dicti quondam Goessuini successione 



Bosch’ Protocol jaar 1382 02. 

 

92 

hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Jacobo 

Dunnecop cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Goessuini et heredum 

dicti quondam Goessuini deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 06 za 13-12-1382. 

Laurencius zvw Arnoldus zv Petrus Oer droeg 1/5 deel in de helft van 

voornoemd erfgoed over aan Jacobus Duncop. 

 

Laurencius filius quondam Arnoldi filii Petri Oer quintam partem 

ad se spectantem in medietate dicte hereditatis supportavit Jacobo 

Duncop promittens ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 07 za 13-12-1382. 

Destijds had Goessuinus zvw Goessuinus van Orthen een huis en erf van 

Johannes gnd Splittaf zv Theodericus gnd Splitaf de oudere, in Den 

Bosch, bij de Vismarkt, direct naast erfgoed van Willelmus gnd Oneven 

visser, verworven van Jutta dvw Petrus van Orthen39. Thans verkocht 

eerstgenoemde Goessuinus aan Winricus Screijnmaker een n-erfcijns van 

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

Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), 

gaande uit voornoemd huis en erf, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 3 pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod cum Goessuinus filius quondam Goessuini 

de Orthen domum et aream Johannis dicti Splittaf filii Theoderici 

dicti Splitaf senioris sitam in Busco prope forum piscium contigue 

iuxta hereditatem Willelmi dicti [On]even piscatoris erga Juttam 

filiam quondam Petri de Orthen acquisivisset prout in litteris 

quas vidimus constitutus coram scabinis infrascriptis primodictus 

Goessuinus annuum et hereditarium censum IIIIor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo Johannis proxime ex domo et area predicta hereditarie 

vendidit Winrico Screijnmaker promittens super habita et habenda 

warandiam et (dg: ob) aliam obligationem deponere exceptis censu 

ducis et hereditario censu trium librarum et quinque solidorum 

dicte monete prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Jordanus et Wellinus datum in die Lucie virginis. 

 

BP 1176 f 287r 08 za 13-12-1382. 

Johannes Bierman beloofde aan Jacobus Duncop 20 oude schilden of de 

waarde binnen de 4 feestdagen rond Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1382) te betalen. 

 

Johannes Bierman promisit Jacobo Duncop XX aude scilde #vel 

valorem# (dg: ad) infra 4or dies festos nativitatis Domini proxime 

persolvenda. Testes Bruheze et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 09 za 13-12-1382. 

Johannes Berwout en Jacobus Coptiten beloofden aan Willelmus van 

Waderle 51 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

(dg: Jacobus) Johannes Berwout et Jacobus Coptiten promiserunt 

Willelmo de Waderle (dg: H) quinquaginta unum aude scilde vel 

valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum ut 

supra. 

 

                         
39 Zie ← BP 1175 f 281r 10 wo 03-09-1371, uitgifte van het huis aan 

Jutta dvw Petrus van Orthen. 
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BP 1176 f 287r 10 ma 15-12-1382. 

Reijnerus Hanegrave van Stakenborch maakte bezwaar tegen verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Johannes van Bijnderen met zijn 

goederen. 

 

Reijnerus Hanegrave de Staken-(dg: boss)-borch vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem de Bijnderen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Bruheze et Wellen datum secunda post Lucie. 

 

BP 1176 f 287r 11 ma 15-12-1382. 

Jacobus Duncop beloofde aan Jacobus Rutten 9 gulden pieter en 7 

plakken met Sint-Michael aanstaande (di 29-09-1383) te betalen. 

 

Jacobus Duncop promisit Jacobo Rutten IX gulden peter et VII 

placken ad Mijchaelis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 12 ma 15-12-1382. 

Willelmus zv Jacobus van Campen deed tbv Johannes en Petrus, kvw 

Johannes Pepercoren, afstand van alle goederen, die aan hem en zijn 

vrouw Mechtildis gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes 

Pepercoren en diens vrouw Mechtildis, ouders van voornoemde 

Mechtildis, echter voor voornoemde Willelmus gereserveerd het recht 

in goederen van voornoemde wijlen Johannes Pepercoren en diens vrouw 

Mechtildis, die eerder aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw 

Mechtildis waren geschonken. 

 

Willelmus filius Jacobi de Campen super omnibus et singulis bonis 

(dg: sibi) mobilibus et immobilibus #hereditariis et paratis# sibi 

(dg: de morte quo) ac Mechtildi sue uxori de morte quondam 

Johannis Pepercoren et Mechtildis sue uxoris parentum dicte 

Mechtildis successione hereditarie advolutis quocumque locorum 

situatis ut dicebat (dg: atque #super toto jure)# salvis tamen 

#!salvo# dicto Willelmo #suo jure sibi competente# !talibus bonis 

que (dg: dic) dicti quondam Johannis Pepercoren et Mechtildis eius 

uxor dicto Willelmo cum dicta Mechtildi (dg: -s) prius sub nomine 

dotis dederant ut dicebat (dg: atque super) ad opus Johannis et 

Petri liberorum dicti quondam Johannis Pepercoren hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Willen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 13 ma 15-12-1382. 

Johannes zvw Johannes Pepercoren beloofde aan Jacobus van Campen 30 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Pepercoren promisit Jacobo de 

Campen XXX aude scilde vel valorem ad pascha proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 287r 14 ma 15-12-1382. 

Petrus zvw Johannes Leijten soen beloofde aan Lambertus van 

Goderheile 10 Brabantse dobbel met Sint-Jan (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Petrus filius quondam Johannis Leijten soen promisit Lamberto de 

Goderheile X Brabant dobbel vel valorem (dg: ?p) Johannis 

persolvendos. Testes datum ut [supra]. 

 

BP 1176 f 287r 15 di 16-12-1382. 

Ghobellinus zvw Johannes Houtman van Broegel beloofde aan Johannes 

zvw Johannes Sparre 20½ oude schild met Pinksteren aanstaande (zo 10-
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05-1383) te betalen. 

 

Ghobellinus filius (dg: W) quondam Johannis Houtman de Broegel 

promisit Johanni filio quondam Iohannis Sparre XXJ aude scilde ad 

penthecostes proximum persolvenda. Testes Bruheze et Ywanus datum 

3a post Lucie. 

 

1176 mf8 B 13 f.287v. 

 Quarta post Lucie: woensdag 17-12-1382.1 

 Sexta post Lucie: vrijdag 19-12-1382. 

 

BP 1176 f 287v 01 wo 17-12-1382. 

Gerardus van Orthen smid verkocht aan Johannes van Andel snijder een 

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

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

aanstaande (wo 24-06-1383), gaande uit (1) een huis en erf, achter 

het klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Ghibo Ham 

enerzijds en erfgoed eertijds van wijlen jkvr Elisabeth van Waderle 

anderzijds, (2) 2 morgen land ter plaatse gnd Slagen, tussen Arnoldus 

Stamelart van de Kelder enerzijds en erfgoed behorend aan het 

Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (3) een hofstad in Orthen, tussen 

Henricus gnd Beer enerzijds en Franco van Os anderzijds, reeds belast 

met 7 pond (dg: geld) 3 schelling gemeen paijment, ½ mud rogge, 

Bossche maat, en 40 schelling voornoemd geld aan de koper. 

 

Gerardus de Orthen faber hereditarie vendidit Johanni de Andel 

sartori hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo 

Johannis proxime ex domo et area ipsius venditoris retro conventum 

fratrum minorum inter hereditatem Ghibonis Ham f ex uno et 

hereditatem que fuerat quondam domicelle Elisabeth de Waderle ex 

(dg: uno) alio atque de duobus jugeribus terre sitis in loco dicto 

Slagen inter hereditatem Arnoldi Sta de Penu ex uno et hereditatem 

spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco ex alio atque ex 

domistadio sito in parochia de Orthen inter hereditatem Henrici 

dicti Beer ex uno et hereditatem Franconis de Os ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis septem libris (dg: monete) et tribus solidis communis 

pagamenti et dimidio modio siliginis mensure de Busco et XL 

solidis dicte monete dicto emptori prius solvendis et sufficientem 

facere super habita et habenda. Testes Ywanus et Wellinus datum 4a 

post Lucie. 

 

BP 1176 f 287v 02 wo 17-12-1382. 

Marcelius van der Scueren beloofde Sophia wv Gerardus van Ham en haar 

zoon Johannes schadeloos te houden van (1) een b-erfcijns van 6 pond 

geld, die voornoemde Sophia en Johannes met Lichtmis moeten betalen 

aan Eligius van der Spanct, gaande uit alle goederen van voornoemde 

wijlen Gerardus van Ham, (2) een b-erfcijns van 6 pond voornoemd 

geld, die voornoemde Sophia en Johannes met Lichtmis moeten betalen 

aan Mechtildis van den Ham, gaande uit alle goederen van voornoemde 

wijlen Gerardus van Ham, (3) een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling 

voornoemd geld, die voornoemde Sophia en haar zoon Johannes met 

Lichtmis moeten betalen aan Roverus gnd van den Ham, gaande uit alle 

goederen van wijlen voornoemde Gerardus. Twee brieven: een voor 

Arnoldus Stamelart van Spanct en de andere voor voornoemde Sophia en 

haar zoon. 

 

Marcelius van der Scueren promisit super omnia habita et habenda 

quod ipse Sophiam relictam quondam Gerardi de Ham et Johannem eius 

filium ab hereditario censu (dg: li) sex librarum monete quem 
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dicti Sophia et Johannes Eligio van der Spanct solvere tenentur 

hereditarie purificatione ex omnibus bonis dicti quondam Gerardi 

de Ham quocumque locorum sitis atque ab hereditario censu (dg: 

qui) sex librarum dicte monete quem dicti !dicti Sophia (dg: .. 

Ger) #Johannes# Mechtildi van den Ham solvere tenentur hereditarie 

purificatione ex omnibus bonis dicti quondam Gerardi de Ham item 

ab hereditario censu IIIIor librarum et X solidorum dicte monete 

quem dicti Sophia et Johannes eius filius Rovero dicto van den Ham 

solvere tenentur hereditarie termino solucionis predicto ex 

omnibus et singulis bonis dicti quondam Gerardi quocumque locorum 

sitis ut dicebat et a dampnis indempnes servare. Et erunt due 

littere quarum unam Arnoldus Sta de spanct et aliam habebunt dicti 

Sophia et eius filius. 

 

BP 1176 f 287v 03 wo 17-12-1382. 

Destijds had Gerardus van Ham beloofd aan Eligius van der Spanct een 

b-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Gerardus. Marcelius van den Scuren beloofde 

thans deze cijns aan voornoemde Eligius en zijn erfgenamen te zullen 

betalen, uit alle goederen van voornoemde Marcelius. 

 

(dg: dicti) Notum sit universis quod cum Gerardus de Ham 

promisisset super omnia se daturum et soluturum Eligio van der 

Spanct hereditarium censum sex librarum monete hereditarie 

purificatione ex omnibus et singulis bonis dicti Gerardi quocumque 

locorum sitis prout in litteris scabinorum de Busco dicitur 

contineri constitutus coram scabinis infrascriptis Marcelius van 

den Scuren promisit super omnia habita et habenda quod ipse dictum 

censum sex librarum dicte monete dicto Eligio ac suis heredibus 

annuatim dabit et exsolvet (dg: tal) ex omnibus bonis ipsius 

Marcelii taliter videlicet quod (dg: di) heredibus dicti quondam 

Gerardi de Ham nec eorum bonis nullum dampnum exinde eveniat in 

futurum et si heredes dicti quondam Gerardi de Ham et eorum bona 

occacione dicti census imposterum impetentur et dampna sustinerent 

extunc dictus Marcelius dictos heredes ipsius Gerardi et eorum 

bona exinde indempnes conserva(dg: bunt)bit. 

 

BP 1176 f 287v 04 wo 17-12-1382. 

Voornoemde Marcelius van der Scueren beloofde aan Johannes zvw 

Gerardus van Ham 109 dobbel, geld van Vilvoorde, na maning te 

betalen. 

 

Dictus Marcelius van der Scueren promisit Johanni filio quondam 

Gerardi de Ham C et IX dobbel monete Filfordie ad monitionem 

persolvendos. 

 

BP 1176 f 287v 05 wo 17-12-1382. 

Sophia wv Gerardus gnd van Ham en Johannes zv voornoemde Sophia 

verkochten aan Marcelius van der Scueren een stuk land gnd die Herren 

Broek, in Tongerlo bij Eindhoven, tussen Johannes zv Egidius van den 

Grave enerzijds en Johannes zv Willelmus gnd Jans soen anderzijds, 

belast met 1 hoen. Ze beloofden dat Egidius en Metta {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Sophia relicta quondam Gerardi dicti de Ham cum tutore et Johannes 

filius dicte Sophie peciam terre dictam die Herren Broecke sitam 

in parochia de Tongerle prope (dg: Ex) Eijndoven inter hereditatem 

Johannis filii Egidii van den Grave ex uno et hereditatem (dg: V) 

Johannis filii Willelmi dicti Jans soen ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Marcelio van der Scueren promittentes cum 

tutore warandiam et (dg: a) obligationem deponere excepto uno 
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pullo duci inde solvendo item promiserunt quod ipsi Egidium et 

Mettam. 

 

BP 1176 f 287v 06 wo 17-12-1382. 

Goessuinus Prijems en zijn vrouw Elisabeth dvw Arnoldus Koetman van 

Os droegen over aan Cristina wv Theodericus gnd Koetman zvw 

voornoemde Arnoldus, tbv haar en kv voornoemde Cristina verwekt door 

wijlen haar man Theodericus, alle goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Arnoldus Koetman vv voornoemde Elisabeth 

en na overlijden van Ermgardis mv voornoemde Elisabeth. Voornoemde 

Goessuinus en Elisabeth deden afstand van alle geschillen, waarmee ze 

voornoemde Cristina en haar kinderen lastig kunnen vallen. 

 

(dg: Cristina) Goessuinus Prijems maritus legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi Koetman de Os et ipsa 

cum eodem tamquam cum suo tutore omnia et singula bona ipsis de 

morte dicti quondam Arnoldi Koetman patris dicte Elisabeth (dg: f) 

et Ermgardis matris dicte Elisabeth advoluta quocumqe locorum sita 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Cristine relicte quondam 

Theoderici dicti Koetman filii dicti quondam Arnoldi ad opus sui 

et ad opus liberorum a dicta Cristina et quondam Theoderico suo 

marito genitorum promittentes ratam servare et obligtionem ex 

parte eorum deponere insuper dicti Goessuinus et Elisabeth super 

omnibus causis mediantibus dictos Cristinam et suos liberos 

impetere possent a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum 

diem ut dicebant ad opus dictorum Cristine et eius liberorum 

predictorum hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare. 

 

BP 1176 f 287v 07 vr 19-12-1382. 

Johannes zv Johannes van Dommellen droeg over aan Arnoldus Koijt en 

Johannes van Middegael, tbv de armen in het Gasthuis in Den Bosch in 

de Hinthamerstraat naast de Gevangenpoort, (1) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, die Eligius gnd Loij van Casteren aan 

eerstgenoemde Johannes beloofd had, met Sint-Jan in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 4 bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Wedehage, (2) een erfpacht40,41 van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) een huis, twee graanschuren en 7 

lopen roggeland, in Heeswijk, ter plaatse gnd Rukven, (2b) een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed dat was van Reijnerus Kul 

enerzijds en erfgoed van Willelmus van Ghewande anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes verkocht42 door Johannes van den Velde. 

 

Johannes filius Iohannis de Dommellen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Eligius (dg: Loij) 

dictus Loij de Casteren primodicto Johanni dare et solvere 

promiserat hereditarie in festo nativitatis Johannis et in Busco 

tradere ex quatuor bonariis prati sitis in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Wedehage prout in litteris atque hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie purificatione ex domo et duobus granariis dictis 

berghe et septem lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

                         
40 Zie → BP 1180 p 664v 11 ±ma 15-01-1397, overdracht van deze 

erfpacht door Godefridus en Nijcholaus van Ghiessen, kvw Johannes van 

Dommellen zvw Johannes van den Berghe; en door procuratores van het 

gasthuis. 
41 Zie → BP 1180 p 664v 11 ±ma 15-01-1397, overdracht van een deel in 

deze erfpacht. 
42 Zie ← BP 1175 f 273v 07 ±vr 30-01-1372, verkoop van de erfpacht 

van ½ mud rogge. 
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Hezewijc in loco dicto Rucvenne atque ex hereditario censu XX 

solidorum monete solvendo hereditarie ex domo et area sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem que fuerat Reijneri Kul 

ex uno et hereditatem Willelmi de Ghewande ex alio venditam 

primodicto Johanni a Johanne van den Velde prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo Koijt et Johanni de Middegael ad 

opus pauperum degentium !hospitalis siti in Busco in vico 

Hijnthamensi iuxta portam captivorum cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

tali condicione quod procuratores dicti hospitalis huiusmodi (dg: 

cens) paccionem monebunt etc. Testes Bruheze et Scilder datum 

sexta post Lucie. 

 

BP 1176 f 287v 08 vr 19-12-1382. 

Voornoemde Arnoldus en Johannes van Middegael als procuratores van 

voornoemd gasthuis beloofden aan Johannes van Dommellen en zijn vrouw 

Merzewindis een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit de goederen van voornoemde armen. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dicti Arnoldus et Johannes de Middegael tamquam procuratores dicti 

hospitalis cum consensu provisorum dicti (dg: pro) hospitalis 

promiserunt se daturos dicto Johanni de Dommellen et Merzewindi 

eius uxori vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Busco ad eorum vitam purificatione ex bonis dictorum pauperum etc 

et alter diutius vivens integraliter obtinebit. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf8 B 14 f.288. 

 in vigilia Thome: zaterdag 20-12-1382. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1382. 

 Tercia post Thome: dinsdag 23-12-1382. 

 Tercia post nativitatis Domini: dinsdag 30-12-1382. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 31-12-1382. 

 

BP 1176 f 288r 01 za 20-12-1382. 

Willelmus van Broechoven beloofde aan Theodericus van Zeelst 13 oude 

schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, na maning 

te betalen. 

 

Willelmus de Broechoven promisit Theoderico de Zeelst XIII aude 

scilde vel XXXIX Hollant placken pro quolibet ad monitionem 

persolvenda. Testes ?Ywanus [et] Wellinus datum in vigilia Thome. 

 

BP 1176 f 288r 02 ma 22-12-1382. 

Johannes van Bruggen verkocht aan Henricus Hoesche kramer een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 1/3 deel van 12 vrachten hooiland, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Nubeemden, tussen Willelmus Olijsleger enerzijds en Eligius gnd 

Lijnters soen anderzijds, welk 1/3 deel aan voornoemde Johannes en 

zijn vrouw Aleidis gekomen was na overlijden van Willelmus van der 

Laerscot oom van voornoemde Aleidis, dit 1/3 deel reeds belast met 

tiendhooi. 

 

Johannes (dg: de) van Bruggen hereditarie vendidit Henrico Hoesche 

institori hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione ex tercia parte ad se 

spectante duodecim plaustratarum feni sitarum in parochia de 

Bucstel in loco dicto Nubeemde inter hereditatem Willelmi 

Olijsleger ex uno et hereditatem Eligii dicti Lijnters soen ex 

alio quam terciam partem dictus Johannes sibi #et Aleidi eius 
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uxori# de morte quondam (dg: Everar) Willelmi van der Laerscot 

avunculi dicte Aleidis successione hereditarie advolutam esse 

dicebat ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto feno decimali ex dicta 3a parte solvendo et 

sufficientem facere. Testes Johannes Erpe et Ywanus datum in 

crastino Thome. 

 

BP 1176 f 288r 03 ma 22-12-1382. 

Yda wv Arnoldus gnd Avemari maande 3 achterstallige jaren van een 

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

aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Lana wv Walterus 

zv Arnoldus van Nuenrebeke en haar kinderen Petrus en Arnoldus. 

 

Solvit. 

Yda relicta quondam Arnoldi dicti Avemari hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco (dg: ven) solvendam 

hereditarie nativitatis Domini venditam dicto quondam Arnoldo 

Avemari a Lana relicta quondam Walteri filii Arnoldi de Nuenrebeke 

Petro et Arnoldo eius liberis prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Johannes Erpe et Jordanus datum supra. 

 

BP 1176 f 288r 04 di 23-12-1382. 

Alandus gnd Alant die Greve en Arnoldus Veer beloofden aan Philippus 

Jozollo 16 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 

8+31+28+22=89 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Alandus dictus Alant die Greve et Arnoldus Veer promiserunt 

Philippo Jozollo XVI aude scilde ad pasche proxime persolvenda 

pena I. Testes Jordanus et Wellen datum 3a post Thome. 

 

BP 1176 f 288r 05 di 23-12-1382. 

(dg: Hubertus zvw Mijchael Loeken verkocht). 

 

(dg: Hubertus filius quondam Mijchaelis Loeken legitime vendidit). 

 

BP 1176 f 288r 06 di 23-12-1382. 

De broers Theodericus en Henricus Posteel, Jordanus Leuwe en Beatrix 

Loeden maanden43 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns44 van 4 

pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit erfgoed van Feeskinus gnd 

Feesken zv Theodericus Faessen visser, in Den Bosch, over de Visbrug. 

De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus et Henricus Posteel fratres et Jordanus Leuwe #et (dg: 
?Lana) Beatrix Loeden# hereditarium censum IIIIor librarum et X 

solidorum monete solvendum hereditarie [mediatim] Domini et 

mediatim Johannis ex [45hereditate] Feeskini dicti Feesken filii 

Theoderici Faessen piscatoris sita in Busco ultra pontem piscium 

ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. Detur 

dicto Theoderico. 

 

BP 1176 f 288r 07 di 23-12-1382. 

Hubertus zvw Mijchael gnd Loeken verkocht aan Arnoldus zvw Godefridus 

van der Rijcfoert een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker gnd die Kuikse 

                         
43 Zie → BP 1182 p 120v 05 wo 23-06-1400, maning van 3 achterstallige 

jaren van de cijns. 
44 Zie → BP 1178 f 184r 08 za 29-04-1391 (7), overdracht van deel van 

de erfcijns. 
45 Aanvulling op basis van BP 1182 p 120v 05. 
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Hoeve, in Dinther, tussen Petrus zv Andreas enerzijds en Lucas van 

der Hage anderzijds, reeds belast met 1 hoen. 

 

Hubertus filius quondam Mijchaelis dicti Loeken legitime vendidit 

Arnoldo filio quondam Godefridi van der Rijcfoert vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad eius 

vitam in nativitatis Domini et pro primo ultra annum et in Busco 

tradendam ex agro terre dicto die Cuijcsche Hoeve sito in parochia 

de Dijnther inter hereditatem Petri filii Andree ex uno et 

hereditatem Luce van der Hage ex alio ut dicebat promittens 

warandiam [et aliam] obligationem deponere excepto uno pullo prius 

inde solvendo tali condicione etc. 

 

BP 1176 f 288r 08 di 23-12-1382. 

Erenbertus zvw Erenbertus van der Scoervoert verkocht aan Johannes 

van den Zande (1) een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Schoorvoort, ter plaatse gnd op den Hogenakker, beiderzijds tussen 

Arnoldus Erenbrechts en voornoemde Johannes van den Zande, (2) een 

b-erfcijns van 12 penning nieuwe cijns, die Johannes van den Zande 

moet betalen aan eerstgenoemde Erenbertus, gaande uit een erfgoed ter 

plaatse gnd die Schoorvoort, (3) 1/6 deel in een b-erfcijns van 11 

schelling gemeen paijment, die Willelmus van den Hoernic betaalde aan 

voornoemde wijlen Erenbertus van der Scoervoert, gaande uit goederen 

van voornoemde Willelmus, ter plaatse gnd Wargartshuizen, (4) 1/6 

deel in een b-erfcijns van 5 schelling gemeen paijment, die Arnoldus 

Hannen soen van Wargartshusen moet betalen. De koper neemt alle 

onraad voor zijn rekening, die voornoemde wijlen Erenbertus van der 

Scoervoert uit voornoemd stuk land had. 

 

Solvit 2 plack. 

Erenbertus filius quondam Erenberti van der Scoervoert peciam 

terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum (dg: 

de) Scoervoert in loco !loco dicto op den (dg: Hoghen..) 

Hoghenacker inter hereditatem Arnoldi Erenbrechts et Johannis van 

den Zande ex utroque latere coadiacentem ut dicebat atque 

hereditarium censum XII denariorum novi census quem Johannes van 

den Zande (dg: dicto) primodicto Erenberto solvere tenetur ex 

hereditate sita in dicto loco die Scoervoert vocato atque sextam 

partem ad se spectantem (dg: in bonis quondam Willelmi van den 

Hoerne) in hereditario censu XI solidorum communis pagamenti quem 

Willelmus van den Hoernic dicto quondam Erenberto van der 

Scoervoert solvere consuevit et tenebatur hereditarie ex (dg: 

here) bonis dicti Willelmi sitis in loco dicto Wargartshusen 

#atque sextam partem ad se spectantem in hereditario censu V 

solidorum communis pagamenti quem Arnoldus Hannen soen de 

Wargartshusen solvere tenetur annuatim# ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto (dg: Jo) Johanni van den Zande promittens warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus 

emptor solvet et solvere tenebitur omnia onera dicta onraet que 

dictus quondam Erenbertus (dg: ex p) van der Scoervoert ex dicta 

pecia terre solvere consuevit et tenebatur ut idem emptor 

recognovit et promisit. Testes Johannes Erpe et Ywanus datum 

tercia post Thome. 

 

BP 1176 f 288r 09 di 23-12-1382. 

Jacobus Loze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia, gaande uit een huis en hofstad in Loet en uit 

een halve gemeint aldaar. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum antique pecunie 

solvendum hereditarie de domo domistadio sito in (dg: Loec Loce) 
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Loet et (verbeterd uit: ex) ex dimidia communitate terre ibidem 

sita monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 288r 10 di 30-12-1382. 

Henricus Torre droeg over aan Petrus zvw Henricus Koc zijn 

vruchtgebruik in het deel van Petrus zvw Henricus Koc in een huis en 

erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar 

de stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van den Kloot 

enerzijds en erfgoed van Laurencius van Bruggen anderzijds, en in de 

huisraad. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Torre usufructum etc sibi competentem in #tota parte et 

jure Petro filio quondam Henrici Koc# domo et area sita in Busco 

in vico tendente a vico Vuchtense versus murum oppidi inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Globo ex uno et hereditatem 

Laurencii de Bruggen ex alio atque in utensilibus domus predicte 

#in quantum huiusmodi ad Petrum infrascriptum post mortem dicti 

Henrici ?tangere possent# ut dicebat legitime supportavit Petro 

filio quondam Henrici Koc promittens ratam servare. Testes Dijnter 

et Scilder datum 3a post nativitatis Domini. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1176 f 288r 11 wo 31-12-1382. 

Voornoemde Petrus verkocht aan voornoemde Henricus Torre voornoemd 

huis, erf en huisraad, voor zover deze aan hem kunnen komen na 

overlijden van voornoemde Henricus Tor. 

 

Dictus Petrus dictam domum aream et utensilia #totam partem sibi 

competituram# in quantum sibi de #post# mortem dicti Henrici Tor 

sibi competere possent ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Torre predicto promittens ratam servare et obligationem sui 

deponere. Testes Johannes Lonijs et Jordanus datum 4a post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 288r 12 wo 31-12-1382. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest, zijn broer Henricus en 

Theodericus zvw Wellinus Ysebout beloofden aan Johannes van Boningen 

Sijmons soen 12 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-

1383) te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest Henricus eius frater 

et Theodericus filius quondam Wellini Ysebout promiserunt Johanni 

de Boningen Sijmons soen XII aude scilde vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288r 13 wo 31-12-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288r 14 wo 31-12-1382. 

Elias van Selijm beloofde aan Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel 

17½ oude schild of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 

 

Elias de Selijm promisit Gerardo de Eijke filio quondam Henrici 

Posteel XVIIJ aude scilt vel valorem ad pasca proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288r 15 wo 31-12-1382. 

Jacobus van Hedel en zijn zoon Arnoldus Vos beloofden aan Thomas zv 
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Willelmus Veren Ghisenraden soen 37 franken of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Jacobus de Hedel et Arnoldus Vos eius filius promiserunt Thome 

filio Willelmi Veren Ghisenraden soen XXXVII francken vel valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288r 16 vr 02-01-1383. 

Nicholaus zvw Lambertus Zager droeg over aan Albertus Keteleer van Os 

een b-erfpacht van 6 zester goede rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen te leveren, gaande uit (1) ?4 lopen roggeland, ter 

plaatse gnd Versghel, (2) een hofstad gnd Priesters Hofstad, (3) een 

huis en erf in Nistelrode, van welke pacht Johannes van Rode een 

helft verworven had van Arnoldus ?On en de andere helft van Arnoldus 

zvw Jacobus zv Arnoldus Elegast, en welke pacht aan voornoemde 

Nicholaus gekomen was na erfdeling na overlijden van Elisabeth gnd 

Elegast ev voornoemde Johannes van Rode. 

 

Nicholaus filius quondam Lamberti Zager hereditariam paccionem sex 

sextariorum #boni# siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie omnium sanctorum de ?quatuor lopinatis terre ?seminis 

siliginei sitis in loco dicto Versghel et de domistadio 

domistadium presbitri nominato ac de domo et area sita in 

Nijsterle de qua paccione sex sextariorum siliginis Johannes de 

Rode unam medietatem erga Arnoldum ?On et aliam medietatem erga 

Arnoldum filium quondam Jacobi filii Arnoldi Elegast acquisiverat 

prout in litteris et quam paccionem predictam Nicholaus predictus 

sibi de morte quondam Elisabeth dicte Elegast uxoris dicti 

Johannis de Rode successione hereditarie advolutam esse ac sibi 

mediante divisione [hereditaria] inter se et [suos] coheredes 

habita cessisse in partem dicebat hereditarie supportavit Alberto 

Keteleer de Os cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte 

 

1176 mf8 C 01 f.288v. 

 in crastino circoncisionis: vrijdag 02-01-1383. 

 Sabbato post circumcisionem: zaterdag 03-01-1383. 

 

BP 1176 f 288v 01 vr 02-01-1383. 

sui deponere. Testes Jordanus et Wellinus datum in crastino 

circoncisionis. 

 

BP 1176 f 288v 02 vr 02-01-1383. 

Willelmus zv Albertus gnd Ketelleer verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius Alberti dicti Ketelleer prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 03 vr 02-01-1383. 

Voornoemde Nicholaus zvw Lambertus Zager verkocht aan Albertus 

Keteleer van Os (1) een hofstad in Nistelrode, naast het huis en erf 

van Johannes van Sclabroeke, aan wijlen Johannes van Rode verkocht 

door Bertha wv Johannes van Berghen, (2) een huis en erf in de villa 

van Nistelrode, welk huis en erf Johannes van Sclabroec bewoonde, aan 

voornoemde wijlen Johannes van Rode overgedragen door voornoemde 

wijlen Johannes van Sclabroec, welke goederen aan hem gekomen waren 

na overlijden van Elisabeth Elegast evw voornoemde Johannes van Rode. 

 

Dictus (dg: Lambertus) #Nicholaus# unum domistadium cum suis 

attinentiis universis situm in parochia de Nijsterle contigue 



Bosch’ Protocol jaar 1382 02. 

 

102 

iuxta domum et aream Johannis de Sclabroeke venditum quondam 

Johanni de Rode a Bertha relicta quondam Johannis de Berghen (dg: 

acqui) prout in litteris atque domum et aream sitam in villa de 

Nijsterle quam domum et aream Johannes de Sclabroec inhabitare 

consuevit cum suis attinentiis universis prout ad dictum Johannem 

#Sclabroek# pertinere consuevit supportatum dicto quondam Johanni 

de Rode a dicto quondam Johannis! de Sclabroec prout in litteris et 

quas sibi de morte quondam Elisabeth Elegast uxoris dicti quondam 

Johannis de Rode successione hereditarie advolutas esse dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Alberto Keteleer de Os 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 04 vr 02-01-1383. 

Willelmus zv Albertus Keteleer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Alberti Keteleer prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 288v 05 vr 02-01-1383. 

Johannes Moerken van Bucstel beloofde aan Rutgherus zvw Rutgerus van 

Boemel 9 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-

05-1383) te betalen. 

 

Johannes Moerken de Bucstel promisit Rutghero filio quondam 

Rutgeri de Boemel IX aude scilde vel valorem ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 06 vr 02-01-1383. 

Wouterus Herbrechs soen van den Bredeacker beloofde aan voornoemde 

Rutgerus 9 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

10-05-1383) te betalen. 

 

Wouterus (dg: Herber) Herbrechs soen van den Bredeacker promisit 

dicto Rutgero IX aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 07 vr 02-01-1383. 

Johannes van den Camp en Johannes Lemkens soen beloofden aan 

Lambertus Claes soen van Goederheile 51 oude schilden en 1½ vierde 

deel van een oude scudatus met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Johannes van den Camp et Johannes Lemkens soen promiserunt 

Lamberto Claes soen van Goederheile LI aude scilde et unum et 

dimidium quartarium antiqui scudati ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 08 vr 02-01-1383. 

De broers Johannes, Goessuinus en Wijnandus, kvw Emondus zvw 

Albertus, en Theodericus gnd Arts soen ev Elisabeth dvw voornoemde 

Emondus droegen over aan Emondus zvw Albertus zvw voornoemde Emondus 

alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Mechtildis 

ev Johannes van Utrecht dvw voornoemde Emondus. 

 

(dg: Johannes Emonds soen Goessuinus eius frater) Johannes 

Goessuinus et Wijnandus fratres liberi quodam Emondi filii quondam 

Alberti et Theodericus dictus Arts soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Emondi omnia 

bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata ipsis de 

morte quondam Mechtildis uxoris dudum Johannis de Utrecht filie 

dicti quondam Emondi successione hereditarie advoluta quocumque 
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locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Emondo filio 

quondam Alberti filii dicti quondam Emondi promittentes ratam 

servare.Testes Dijnter et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 09 vr 02-01-1383. 

Voornoemde broers Johannes, Goessuinus en Wijnandus, kvw Emondus zvw 

Albertus, en Theodericus gnd Arts soen ev Elisabeth dvw voornoemde 

Emondus droegen over aan Emondus zvw Albertus zv Emondus een bed met 

toebehoren en 20 pond geld, die Mechtildis gnd Emonds dochter in haar 

testament vermaakt had aan haar natuurlijke zoon Gerardus, en welk 

bed en 20 pond aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Gerardus. 

 

Dicti 4or unum lectum #cum eius attinentiis# et XX libras monete 

quos Mechtildis dicta Emonds dochter Gerardo suo filio naturali in 

suo testamento legaverat et quos lectum et XX libras dicti quatuor 

nunc ad se de morte dicti quondam Gerardi competere dicebant 

legitime supportaverunt Emondo filio quondam Alberti filii Emondi 

promittentes ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 10 vr 02-01-1383. 

Henricus van Scije beloofde aan Arnoldus zv Arnoldus van den Venne 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus de Scije hereditarie (dg: vendidit) #promisit super omnia 

se daturum# Arnoldo filio Arnoldi van den Venne hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Eijndoven solvendam 

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

omnibus suis bonis. 

 

BP 1176 f 288v 11 vr 02-01-1383. 

Voornoemde Henricus van Scije ev Elisabeth dv Johannes van den Venne 

droeg over aan Arnoldus zv Arnoldus van den Vennen alle goederen, die 

aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes van den 

Venne. 

 

Dictus Henricus de Scije maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie Johannis van den Venne omnia et singula 

bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata sibi post 

mortem eiusdem Johannis van den (dg: Ve) Venne advolvenda 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

filio Arnoldi van den Vennen promittens ratam servare. 

 

BP 1176 f 288v 12 vr 02-01-1383. 

Johannes Cleijnaert verklaarde met zijn vrouw Gertrudis dv Gertrudis 

van Horweij ontvangen te hebben van voornoemde Gertrudis van Horweij 

30 oude schilden in plaats van erfgoed. Hij beloofde dit bedrag in te 

brengen bij de deling van de goederen, die Gertrudis zal nalaten. 

 

Johannes Cleijnaert recognovit se recepisse a Gertrude de Horweij 

cum Gertrude eius uxore filia dicte Gertrudis nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco XXX aude scilde loco hereditatis et promisit (dg: 

si ipse) super omnia si ipse vel post eius sui heredes ad communem 

divisionem hereditariam faciendam de bonis que ipsam! et Gertrudis 

in eius morte post se relinquet extunc ad huiusmodi divisionem XXX 

aude scilde importabit. Testes Dijnter et Jorden datum in crastino 

circoncisionis. 

 

BP 1176 f 288v 13 vr 02-01-1383. 

Petrus gnd Deijnen soen beloofde aan Elisabeth dvw Petrus Robeert 10 
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Hollandse dobbel met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Petrus dictus Deijnen soen promisit super omnia Elisabeth filie 

quondam Petri Robeert X Hollant dobbel vel valorem a nativitatis 

Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 14 vr 02-01-1383. 

Goessuinus van Tula en Johannes van Doerne snijder beloofden aan 

Henricus zv Willelmus van den Velde, tbv hr Willelmus van Aa, 26 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Goessuinus de Tula et Johannes de Doerne sartor promiserunt 

Henrico filio Willelmi van den Velde ad opus domini Willelmi de Aa 

XXVI aude scilde ad (dg: ?Joh) Johannis proxime futurum 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 15 vr 02-01-1383. 

Wiskinus zv Theodericus Neve beloofde aan Johannes van Doerne 70 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Wiskinus filius Theoderici Neve promisit Johanni de Doerne LXX 

aude scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 288v 16 vr 02-01-1383. 

Henricus Jegher beloofde aan Reijnkinus zvw Albertus Loeden nimmer de 

goederen van Truda dvw voornoemde Albertus, die zij thans heeft en 

die aan voornoemde Truda zullen komen na overlijden van haar moeder 

Batha, te zullen verkopen, vervreemden of te belasten, tenzij met 

instemming van voornoemde Reijnkinus, of tenzij voor lijfsbehoud, aan 

te tonen met een geloofwaardige getuigenis. 

 

Henricus Jegher promisit super omnia Reijnkino filio quondam 

Alberti Loeden quod ipse Henricus bona Trude filie dicti quondam 

Alberti ab ipsa ad presens habita et que eidem Trude post mortem 

(dg: q) Bathe sue matris advolvent quocumque locorum sita ut 

dicebat nunquam vendet neque alienabit nec obligationem aliquam in 

eisdem faciet (dg: sine cons et cons) nisi cum consensu dicti 

Reijnkini nisi fuit in ar..io necessitatis sui corporis quam 

necessitatem idem Henricus ?patris testimonio fidedigno approbabit. 

Testes Jordanus et Wellinus datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1176 f 288v 17 vr 02-01-1383. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini droeg over aan zijn broers Arnoldus 

Ysebout en Jordanus (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn zuster Luijtgardis, (2) een b-erfcijns van 6 pond 

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

wijlen Gerardus van Beest, in Lith. Hij beloofde voornoemde goederen 

en cijns van waarde te houden voor een erfcijns van 50 pond geld {als 

het ware een “rekencijns”}. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Luijtgardis sue sororis successione 

hereditarie advoluta atque hereditarium censum sex librarum 

antique pecunie solvendum hereditarie Johannis ex omnibus bonis 

quondam Gerardi de Beest sitis in parochia de Lijt ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Ysebout et Jordano suis fratribus 

promittens ratam servare et promisit super omnia quod ipse 

huiusmodi bona et censum pro hereditario censu quinquaginta 

librarum monete sufficientes facere. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 288v 18 za 03-01-1383. 

Willelmus van Zoerendonc, Theodericus zvw Wellinus Ysebouts soen van 

Asten en Henricus van Beest beloofden aan Philippus Jozollo etc 20 

Brabantse dobbel mottoen met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 

28+28+22=78 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus de Zoerendonc Theodericus filius quondam Wellini 

Ysebouts soen de Asten Henricus de Beest promiserunt Philippo 

Jozollo etc XX Brabant dobbel mottoen ad pasca proxime 

persolvendos sub pena II. Testes Johannes Erpe et Wellinus datum 

sabbato post circumcisionem. 

 

BP 1176 f 288v 19 za 03-01-1383. 

(dg: de eerste zal de anderen schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit alios indempnes testes datum supra). 

 

BP 1176 f 288v 20 za 03-01-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

 


