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1176 mf8 C 02 f.289. 

 Sabbato post circoncisionem: zaterdag 03-01-1383. 

 in vigilia epyphanie: maandag 05-01-1383. 

 Sexta post epyphanie: vrijdag 09-01-1383. 

 

BP 1176 f 289r 01 za 03-01-1383. 

Johannes van Loe, zv Arnoldus van Loe verwekt bij Jutta van den 

Horst, verkocht aan Johannes van Erpe zvw Lucas van Erpe een 

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

te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), gaande uit 

1/3 deel1 in de watermolen in Sint-Oedenrode. Verkoper en met hem 

voornoemde Arnoldus van den Loe beloofden lasten af te handelen. De 

gehele molen was belast met 50 pond aan de hertog en een b-erfpacht 

van 7 mud koren aan erfg vw Beertkinus van den Velde. Het 1/3 deel 

was belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld aan Egidius 

Boijen. 

 

Johannes de Loe filius (dg: quondam) Arnoldi de Loe ab eodem 

Arnoldo (dg: f) et Jutta van den Horst pariter genitus hereditarie 

vendidit Johanni de Erpe filio quondam Luce de Erpe hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et primo termino a purificatione proxime 

ultra annum et in Busco tradendam ex tercia parte ad dictum 

venditorem spectante in molendino aquatili sito in Rode et in 

attinentiis #et juribus# dicti molendini aquatilis ut dicebat 

promittens (dg: warandiam) et cum eo dictus Arnoldus van den Loe 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: oneribus) quinquaginta libris 

domino duci et hereditaria paccione septem modiorum bladi (dg: 

mediatim ..) heredibus quondam Beertkini van den Velde ex dictis 

integro molendino aquatili cum attinentiis et juribus prius de 

jure solvendis et hereditario censu XL solidorum monete Egidio 

(dg: ex) Boijen ex dicta tercia parte prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Leonii et Wellinus datum sabbato post 

circoncisionem. 

 

BP 1176 f 289r 02 za 03-01-1383. 

Johannes van den Broec2 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 289r 03 za 03-01-1383. 

Henricus van Werthusen beloofde aan Philippus Jozollo etc 20 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 28+28+22=78 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus de Werthusen promisit Philippo Jozollo etc XX aude scilde 

ad pasca proxime persolvenda sub pena duorum. Testes Leonii et 

Wellinus datum supra. 

 

BP 1176 f 289r 04 za 03-01-1383. 

Zebertus van Meghen droeg over aan Godefridus Marsscalc 80 oude 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 256r 10 vr 02-05-1382, verkoop van een erfpacht van 4 mud rogge uit 
een (ander) 1/3 deel, behorend aan Johannes van den Broecke zv Arnoldus van den Loe, 

van de watermolen. 
2 Johannes van den Broecke zv Arnoldus van den Loe was mogelijk een (half)broer van 
Johannes van Loe, zv Arnoldus van Loe verwekt bij Jutta van den Horst; zie BP 1176 f 

256r 10 vr 02-05-1382. 
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schilden3, aan hem beloofd door Johannes gnd Rike, Willelmus Eelkini 

en Johannes van Risingen. 

 

Zebert de Meghen octuaginta aureos denarios antiquos communiter 

scilde vocatos promissos sibi a Johanne dicto Rike Willelmo 

Eelkini et Johanne de Risingen prout in litteris supportavit 

Godefrido Marsscalc cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 289r 05 za 03-01-1383. 

Rijcoldus Belijen soen van Os en zijn zoon Marcelius verkochten aan 

Walterus Delijen soen een stuk land in Oss, ter plaatse gnd 

Oosterveld, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen voornoemde Walterus 

Delijen soen enerzijds en Heijlwigis Wonders anderzijds, belast met 

een gemene weg, die hierover loopt. 

 

Rijcoldus Belijen soen de Os et Marcelius eius filius peciam terre 

sitam in parochia de Os in loco dicto Oestervelt in loco dicto 

Scadewijc inter hereditatem Walteri Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis (dg: Wor) Wonders ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Waltero Delijen soen promittentes 

indivisi warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio 

excepta quadam via communi ex transverso per dictam peciam terre 

consistente et transeunte ut dicebant. Testes Lonijs et Jordanus 

datum supra. 

 

BP 1176 f 289r 06 za 03-01-1383. 

(dg: voornoemde Walterus Delijen: de helft in voornoemde morgen in). 

 

(dg: dictus Walterus Delijen medietatem ad se spectantem in dic 

iugero terre sito in). 

 

BP 1176 f 289r 07 za 03-01-1383. 

Een vidimus maken van 4 brieven, die beginnen met “Johannes die Aude 

Sot”, “Arnoldus gnd Belen soen van Hamont”, “Ghibo zvw Hadewigis” en 

“Heijlzoeta dvw Henricus zwaardveger”, en Gerardus gnd die Maer 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Heijlwigis en 

Katherina, dvw Ghibo gnd Zanghe. De brief overhandigen aan Katherina 

ev Rutgherus Wolf. 

 

Et fiet vidimus de quatuor litteris quarum! Johannes die Aude Sot 

altera Arnoldus dictus Belen soen de Hamont tercia Ghibo filius 

quondam Hadewigis et quarta (dg: Heijl d) Heijlzoeta filia quondam 

Henrici forbitoris et Gerardus dictus die Maer promisit dictas 

litteras tradere Heijlwigi et Katherine (dg: libe) filiabus 

quondam Ghibonis dicti Zanghe quotiens indiguerit ut in forma. 

Testes. Tradetur littera Katherine uxori (dg: Hub) Rutgheri Wolf. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1176 f 289r 08 za 03-01-1383. 

Gerardus gnd die Maer beloofde aan Katherina dvw Johannes gnd Specier 

een n-erfcijns van 45 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft4 van een 

hofstad met gebouwen in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Henricus van Helmont enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Zoemer 

anderzijds, te weten uit de helft richting Vught. De cijns wordt niet 

betaald zolang Yda mv voornoemde Katherina leeft. Na overlijden van 

                         
3 Zie ← BP 1176 f 253r 02 do 10-04-1382, mogelijk was de helft van 

deze schuldbekentenis betaald? 
4 Zie ← BP 1176 f 142v 13 ±do 31-01-1381, verkoop van deze helft aan 

Gerardus gnd die Maer. 
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Katherina gaat de cijns naar haar dochter Jutta. 

 

Solvit. 

Gerardus dictus (dg: de) die Maer promisit se daturum et soluturum 

Katherine filie quondam Johannis dicti Specier hereditarium censum 

XLV solidorum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex medietate domistadii siti in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Helmont ex uno #et# inter 

hereditatem Johannis dicti Zoemer ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est versus Vucht et ex edificiis in dicta 

medietate consistentibus tali condicione quod dictus census non 

solvetur quamdiu Yda mater dicte Katherine vixerit in humanis hoc 

eciam addito quod dictus census post decessum dicte Katherine ad 

Juttam eius filiam devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 289r 09 za 03-01-1383. 

Een vidimus maken van 2 brieven die beginnen met “hr Rijcoldus Koc 

ridder schout etc” en “Johannes zvw Leonius van Erpe”, en Henricus 

Wolf beloofde de brieven, zo nodig, ter hand te stellen aan Gerardus 

gnd die Maer. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una dominus Rijcoldus 

Koc miles scultetus etc et altera Johannes filius quondam Leonii 

de Erpe (dg: et Henricus) et Henricus Wolf (dg: recognovit) 

#promisit# sibi dictas litteras (dg: Ger) tradere Gerardo dicto 

die Maer (dg: trade) totiens indiguerit ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 289r 10 ma 05-01-1383. 

Elizabeth ndvw hr Willelmus van Bucstel verzocht aan de rechter dat 

haar man Herbertus gnd Herberen van Boningen aan haar als voogd werd 

gegeven. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam domini Willelmi de Bucstel cum 

instantia requisivit sibi Herbertum dictum Herberen (dg: de van 

den) #van# Boningen suum maritum legitimum dari in tutorem et 

dictus judex in hoc annuens precibus dicte Elizabeth prefatum 

Herbertum (dg: f) quod ore ..tebat manu contulit in tutorem. 

Testes Johannes Leonii et Ywanus datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1176 f 289r 11 ma 05-01-1383. 

Jacobus Stevens soen, Johannes Matheus soen witledermaker, Nijcholaus 

van Kessel zvw Johannes van den Cloet en Gerardus zvw Henricus van Os 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 72 oude Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383; 26+3= 29 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Jacobus Stevens soen Johannes Matheus soen parator coreorum 

alborum (dg: Ger) Nijcholaus de Kessel filius quondam Johannis van 

den Cloet et Gerardus (dg: de Os) filius quondam Henrici de Os 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXXII aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime persolvenda sub pena quatuor. Testes (dg: Y) 

Johannes Erpe et Ywanus datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1176 f 289r 12 ma 05-01-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit (dg: ....) #VI solidos#. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 289r 13 ma 05-01-1383. 

Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verkocht aan 

Arnoldus van Ghewanden een kamp, 10 hont groot, dat was van wijlen 

Willelmus gnd van Ghewanden, in de dingbank van Empel, achter 

Willelmus gnd des Hoelen beneden, aan voornoemde Theodericus Bijlant 

overgedragen door vrouwe Mechtildis wv voornoemde hr Johannes van 

Eijndoven ridder en haar kinderen Johannes en Ghevardus. Voornoemde 

Theodericus Bijlant en zijn broer Willelmus beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Theodericus Bijlant filius quondam domini Johannis de (dg: 

Hollant) Eijndoven #militis# quendam campum decem hont terre 

continentem qui fuerat quondam Willelmi dicti de Ghewanden situm 

in (dg: p) jurisdictione de Empel retro hereditatem Willelmi dicti 

des (dg: Hoelen) Hoelen inferius supportatum dicto Theoderico 

Bijlant a domina Mechtilde relicta dicti quondam domini Johannis 

de Eijndoven militis Johanne et Ghevardo eius liberis prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo de Ghewanden cum litteris 

(dg: p .) jure (dg: promittens atam servare et obligationem ex 

parte sui deponere) promiserunt insuper dictus Theodericus Bijlant 

Willelmus eius frater (dg: ... h) indivisi super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto zeghediken aqueductibus 

et fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus. #Testes datum 

supra#. 

 

BP 1176 f 289r 14 ma 05-01-1383. 

De gezusters Mechtildis en Maria, dvw Hubertus van Hellu de jongere, 

deden tbv voornoemde koper afstand van het voornoemde. Voornoemde 

Theodericus Bijlant en zijn broer Willelmus beloofden dat Hadewigis, 

minderjarige dvw Hubertus van Hellu de jongere, zodra ze meerderjarig 

is, afstand zal doen. 

 

Mechtildis Maria sorores filie quondam Huberti de Hellu junioris 

cum tutore super premisso et jure #eis competente seu competituro# 

ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

dicti Theodericus Bijlant et Willelmus eius frater promiserunt 

indivisi super omnia habita et habenda quod ipsi Hadewigen filiam 

quondam Huberti de Hellu junioris ad hoc impuberem existentem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicto campo et jure 

ei competente #seu competituro# ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 289r 15 ±ma 05-01-1383. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus Eijcke ev Heijlwigis dvw Godefridus 

Sceijvel: een huis {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi Eijcke maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam 

Godefridi Sceijvel domum. 

 

BP 1176 f 289r 16 vr 09-01-1383. 

Elisabeth dvw Theodericus gnd Crop wv Johannes Mecke droeg over aan 

Joannes gnd die Veer Claes soen alle schulden, verschuldigd aan 

voornoemde wijlen Johannes, en alle gerede en havelijke goederen, die 

voornoemde wijlen Johannes nagelaten heeft. De brief overhandigen aan 

Egidius van Hees. 

 

Solvit totum. 

Elisabeth filia quondam Theoderici dicti Crop relicta quondam 

Johannis Mecke omnia debita que eidem quondam Johanni debentur a 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

6 

personis quibuscumque atque omnia bona parata et mobilia dicta 

have que dictus quondam Johannes in sua morte post se reliquit 

quocumque locorum situata legitime supportavit Joanni dicto die 

Veer Claes soen promittens ratam servare. Testes Jordanus et 

Wellinus datum sexta post epyphanie. Detur Egidio de Hees. 

 

1176 mf8 C 03 f.289v. 

 Sexta post epyphanie Domini: vrijdag 09-01-1383. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 10-01-1383. 

 

BP 1176 f 289v 01 vr 09-01-1383. 

Arnoldus Avemari de jongere beloofde aan Johannes zvw Boudewinus 

Appelman 49 oude schilden en 13 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 

10-05-1383) te betalen. 

 

Arnoldus Avemari junior promisit Johanni filio quondam Boudewini 

Appelman XLIX aude scilde et XIII placken ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Jorden et Wellen datum sexta post epyphanie 

Domini. 

 

BP 1176 f 289v 02 vr 09-01-1383. 

Johannes Keijser beloofde aan voornoemde Johannes zv Boudewinus 49 

oude schilden en 13 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) 

te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit dicto Johanni filio Boudewini XLIX aude 

scilde et XIII placken ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 03 vr 09-01-1383. 

Godescalcus gnd Arts soen beloofde aan voornoemde Johannes zv 

Boudewinus 49 oude schilden en 13 plakken met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Godescalcus dictus Arts soen promisit dicto Johanni filio 

Boudewini XLIX aude scilde et XIII placken ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 04 vr 09-01-1383. 

Ghisbertus gnd Beertken van den Wijenvenne nzvw Beertkinus van den 

Velde droeg over aan zijn zoon Johannes zijn vruchtgebruik in de 

helft, die aan zijn voornoemde zoon Johannes gekomen was na 

overlijden van Gheerburgis Maes, resp. die aan hem zal komen na 

overlijden van zijn voornoemde vader Ghisbertus Beertkens, in 

goederen gnd te Wijenvenne, in Sint-Oedenrode, tussen Rubergen en 

Koeveringen, naast de plaats gnd die Hage, tussen kvw Nijcholaus van 

der Koeveringen enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Ghisbertus dictus Beertken van den Wijenvenne filius naturalis 

quondam Beertkini van den Velde suum usufructum sibi competentem 

in (dg: bo) medietate que Johanni suo filio de morte quondam 

Gheerburgis (dg: sue) Maes successione est advoluta et post mortem 

dicti Ghisberti Beertkens sui patris successione advolvetur in 

bonis dictis te Wijenvenne #cum suis attinentiis# sitis in 

parochia de Rode sancte Ode (dg: iuxta locum) inter Ruberghen et 

inter Coeveringen iuxta locum dictum die Hage inter hereditatem 

liberorum quondam Nijcholai van der Koeveringen ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat supportavit dicto Johanni suo 

filio promittens ratam servare et obligationem ex parte in dicto 

usufructu existentem deponere. Testes Luce et Wellen datum supra. 
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BP 1176 f 289v 05 za 10-01-1383. 

Voornoemde Johannes zv Ghisbertus gnd Beertken van den Wijenvenne 

nzvw Beertkinus van den Velde verkocht aan Johannes van Rode zvw 

Elijas van Eijndoven een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch aan het huis van de koper te leveren, 

gaande uit (1) voornoemde helft van voornoemde goederen, (2) de helft 

in een beemd in Sint-Oedenrode, tussen het water gnd die Dommel 

enerzijds en erfgoed behorend aan het dekenaat van Sint-Oedenrode 

anderzijds, (3) andere goederen van verkoper. Verkoper en met hem 

zijn voornoemde vader Ghisbertus Beertken beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 20 schelling gemeen paijment uit de helft van 

de goederen en een b-erfcijns van 3 oude schilden uit de helft van de 

beemd. 

 

Dictus Johannes hereditarie #vendidit# Johanni de Rode filio 

quondam Elije de Eijndoven hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco ad domum dicti emptoris tradendam ex dicta medietate 

dictorum bonorum cum suis attinentiis atque (dg: ex ceteris bonis) 

ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam prato sito 

in parochia de Rode sancte Ode inter (dg: here) aquam dictam die 

Dommel ex !alio et inter hereditatem spectantem ad decanatum de 

Rode ex alio atque ex ceteris bonis quibuscumque dicti venditoris 

ab eo habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat promittens (dg: super habita) et cum eo dictus 

Ghisbertus Beertken eius pater super habita et habenda warandam et 

aliam obligationem deponere exceptis XXti solidis communis 

pagamenti ex dicta medietate dictorum bonorum et hereditario censu 

trium aude scilde ex dicta medietate dicti prati prius de jure 

solvendis et sufficientem. Testes Johannes de Erpe et Jordanus 

datum sabbato post epyphanie. 

 

BP 1176 f 289v 06 za 10-01-1383. 

Arnoldus Rover zv Henricus molenaar van Rode verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Rover filius Henrici multoris de Rode prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 07 vr 09-01-1383. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Agnes wv Henricus gnd 

Sceelwart van Gravia een b-erfcijns van 6 schelling 9 penning, die 

wijlen Godefridus van Sceepstal grootvader van voornoemde Godefridus 

met Sint-Willibrordus (7 nov) beurde, gaande uit goederen gnd die 

Poederse Goed, in Oss, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest hereditarium censum 

sex solidorum et novem denariorum quem Godefridus quondam de 

Sceepstal avus olim dicti Godefridi solvendum habuit hereditarie 

in die beati Willibrordi ex bonis dictis die Poederssche (dg: Hoe) 

Goet sitis in parochia de Os (dg: ut ipse) et quem censum dictus 

Godefridus nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: sup) 

vendidit Agneti relicte quondam Henrici (dg: de Gr Gravia) dicti 

Sceelwart de Gravia promittens super habita et habenda warandiam 

et obligationem et impeticionem in dicto censu existentes dicte 

emptrici deponere omnino. Testes Luce et Scilder datum sexta post 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 289v 08 vr 09-01-1383. 

Jacobus van Eel, Nicholaus van Baerle en Theodericus zvw Franco van 

Orthen beloofden aan Henricus Posteel 33 oude Franse of Vlaamse 
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schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Jacobus de Eel Nicholaus de Baerle et Theodericus filius quondam 

Franconis de Orthen promiserunt Henrico Posteel XXXIII aude scilde 

Francie vel Flandrie vel valorem ad penthecostes proxime. Testes 

Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 09 vr 09-01-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 10 za 10-01-1383. 

Volcwigis wv Goessuinus Grieten soen machtigde haar zoon Petrus haar 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Volcwigis relicta quondam Goessuini Grieten soen dedit (dg: 

Goessuino) #Petro# suo filio potestatem monendi eius census 

pacciones et eius credita ad revocacionem. Testes Johannes Erpe et 

Jordanus datum sabbato post epyphanie. 

 

BP 1176 f 289v 11 za 10-01-1383. 

De broers Nicolaus gnd Cole, Johannes, Jacobus en Zebertus, kv 

Johannes gnd Dorre, maakten een erfdeling van alle goederen, die aan 

hen behoren. Voornoemde Nicholaus en Johannes kregen een stuk land in 

Berlicum, ter plaatse gnd Tielkens Hoeve, tussen Henricus Louwer 

enerzijds en wijlen Johannes Marinen soen anderzijds, met een beemd, 

aan het eind van dit stuk land gelegen. 

 

Nicolaus dictus Cole Johannes Jacobus et Zebertus fratres liberi 

(dg: quond) Johannis dicti Dorre palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis (dg: ipsis) ad ipsos 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione pecia terre sita 

in parochia de Berlikem in loco dicto Tielkens Hoeve inter 

hereditatem Henrici Louwer ex uno et hereditatem quondam Johannis 

Marinen soen ex alio cum prato quodam sito ad finem dicte pecie 

terre ut dicebat dictis Nicholao et Johanni cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare et 

si via juris etc. Testes Jordanus et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 12 za 10-01-1383. 

Voornoemde Jacobus kreeg (1) een huis en erf in Berlicum, ter plaatse 

gnd die Onderstal, tussen een gemene weg enerzijds en Zebertus die 

Wever anderzijds, (2) een beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Laarbeemd, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en voornoemde Zebertus 

anderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione domus et area sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto die Onderstal inter communem platheam ex 

uno et hereditatem Zeberti die Wever ex alio atque pratum quoddam 

(dg: situm in dicta parochia inter in loco dictum) #in dicta 

parochia in loco dicto# Laerbeemt inter hereditatem (dg: Margarete 

filie qu) dicti Jacobi ex uno et hereditatem dicti Zeberti ex alio 

ut dicebant dicto Jacobo (dg: ?dicto) cesserunt in partem et erit 

totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 13 za 10-01-1383. 

Voornoemde Zebertus kreeg een stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Laarbeemd, tussen zijn voornoemde broer Jacobus enerzijds en Franco 
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gnd Coppen des Werst soen anderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione pecia (dg: terre s) prati sita in 

parochia de Berlikem (dg: ex u) in loco dicto Laerbeemt inter 

hereditatem dicti Jacobi sui fratris ex uno et hereditatem 

Franconis dicti Coppen des Werst soen ex alio ut dicebant dicto 

Zeberto cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes ut 

supra et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 14 za 10-01-1383. 

Jordanus Everarts soen van Amersfoert verklaarde ontvangen te hebben 

van Johannes van Middegael, namens Hubertus van Goubordingen, 22 oude 

schilden en 12 plakken, wegens zoenakkoord van het gevecht tussen 

voornoemde Jordanus en Hubertus. 

 

Jordanus Everarts soen de Amersfoert recognovit se recepisse a 

(dg: G) Johanne de Middegael ex parte Huberti de Goubordingen XXII 

aude scilde et XII placken clamans inde quitum scilicet occacione 

reconciliacone (dg: necis quon) pugne inter dictos Jordanum et 

Hubertum habite ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 15 za 10-01-1383. 

Jacobus Dorre beloofde aan Adam van Mierde, tbv Lambertus Keelbreker, 

19 Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Jacobus Dorre promisit #Ade de Mierde ad opus# Lamberti Keelbreker 

XIX Brabant dobbel vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 16 za 10-01-1383. 

Hermannus Scutte zvw Willelmus Lu van den Asmijt beloofde aan 

Hermannus Loden soen 40 oude schilden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Hermannus Scutte filius quondam (dg: Hu) Willelmi Lu van den 

Asmijt promisit Hermanno Loden soen XL aude scilde vel valorem ad 

nativitatis Domini persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 289v 17 za 10-01-1383. 

Hr Ancelmus van Eijndoven vicarius in Waderle, Lucas van de Kelder, 

Henricus Lenken, Johannes van der Hagen en Wolterus Voghet beloofden 

aan hr Wolterus Meerman {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Ancelmus de Eijndoven vicarius in Waderle Lucas de Penu J 

Henricus Lenken Johannes van der Hagen Wolterus Voghet et (dg: 

Jonathas dictus) promiserunt domino Woltero Meerman. 

 

1176 mf8 C 04 f.290. 

 Secunda post epyphanie: maandag 12-01-1383. 

 in octavis epyphanie: dinsdag 13-01-1383. 

 Sexta post octavas epyphanie:vrijdag 16-01-1383. 

 in crastino Prisce: maandag 19-01-1383. 

 in die Scolastice: dinsdag 10-02-1383. 

 in die Sebastiani: dinsdag 20-01-1383. 

 

BP 1176 f 290r 01 ma 12-01-1383. 

Hr Woltherus Meelman verhuurde aan hr Marcelius van Eijndoven 

vicarius van Waderle, Lucas van de Kelder, Henricus Lenken, Johannes 

van der Hagen en Woltherus Voghet de korentiende in Waderle en in 

Wedert, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383), voor 90 oude schilden per jaar, 1/3 deel te betalen met 
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Sint-Severinus, 1/3 deel met Kerstmis en 1/3 deel met Lichtmis. Zou 

voornoemde hr Woltherus overlijden, dan eindigt deze verhuur. 

 

Dominus Woltherus Meelman decimam bladi ad se spectantem sitam in 

Waderle et in Wedert cum eius attinentiis ut dicebat locavit etc 

domino Marcelio de Eijndoven vicario de Waderle Luce de Penu 

Henrico Lenken Johanni van der Hagen et Wolthero Voghet ab eisdem 

ad spacium trium annorum a Johannis proxime futuro subsequentium 

pro nonaginta aude scilde vel valorem dando dicto domino Wolthero 

ab aliis quolibet dictorum trium annorum pro una tercia parte in 

festo Severini pro altera tercia parte nativitatis Domini et pro 

tercia tercia parte purificatione et pro primo Severini proxime ex 

premissis promittens warandiam #quolibet ad re.....# pro premissis 

et alii repromisunt super omnia tali condicione si contingat 

dictum dominum Woltherum infra dictum terminum mori extunc post 

eius decessum dicta locacio exspirabit. Testes Johannes Luce et 

Wellen datum secunda post epyphanie. 

 

BP 1176 f 290r 02 ma 12-01-1383. 

Theodericus zv Gossuinus zv Theodericus Neven soen beloofde aan 

Theodericus zvw Johannes molenaar van Spoerdonc een n-erfpacht van 6 

mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit totum. 

Theodericus filius (dg: quondam) Gossuini filii Theoderici Neven 

soen promisit super habita et habenda se daturum Theoderico filio 

quondam Johannis multoris de Spoerdonc hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: hereditate) hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290r 03 ma 12-01-1383. 

Lucas zvw Lucas van Erpe en Rutgherus van der Dorre droegen over aan 

Walraven Wouters soen 21 oude schilden uit 60 oude schilden, aan hen 

beloofd door hr Ricoldus Koc ridder, Wellinus Roveri en Theodericus 

van der Poerten. Met adiusticatie. 

 

Lucas filius quondam Luce de Erpe et Rutgherus van der Dorre 

#viginti unum aude scilde de# sexaginta aude scilde promissis sibi 

a domino Ricoldo Koc milite Wellino Roveri et Theoderico van der 

Poerten prout in litteris legitime supportaverunt Walraven Wouters 

soen cum litteris et adiusticatione. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290r 04 ma 12-01-1383. 

Johannes van Orthen en Johannes zv Johannes van Hees beloofden aan 

Andreas Mol 64 oude schilden, met Pinksteren (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Johannes de Orthen et Johannes filius Johannis de Hees promiserunt 

Andree Mol LXIIII aude scilde vel valorem ad penthecostes 

persolvenda. Ywanus et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290r 05 ma 12-01-1383. 

Henricus van Druenen beloofde aan Henricus Stempel 23 oude schilden 

of de waarde en 4 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) 

te betalen. 

 

Henricus de (dg: u) Druenen (dg: Willelmus de Oije) promisit 

Henrico Stempel (dg: XXX) XXIII aude scilde vel valorem et IIII 

placken ad penthecostes proxime persovendos. Testes datum ut 
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supra. 

 

BP 1176 f 290r 06 ma 12-01-1383. 

Willelmus van Oijen wever beloofde aan Henricus Stempel 46 oude 

schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Willelmus de Oijen textor promisit Henrico Stempel XLVI aude 

scilde vel valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290r 07 ma 12-01-1383. 

Theodericus van de Put machtigde Gerardus Loij zv Willelmus zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn andere goederen te 

beheren. 

 

Theodericus de Puteo dedit Gerardo Loij filio Willelmi potestatem 

monendi eius census pacciones etc et credita atque gubernandi 

cetera sua bona ad revocacionem. Testes Ywanus et Wellen datum 

secunda post epyphanie. 

 

BP 1176 f 290r 08 di 13-01-1383. 

Denekinus zvw Johannes zvw Denekinus van Onrode verkocht aan Gerardus 

Quap 1 zesterzaad roggeland in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, 

beiderzijds tussen Deenkinus van Onrode, belast met 1/7 deel van 4 

schelling aan de heer van Boxtel. 

 

Denekinus filius quondam Johannis filii quondam Denekini de Onrode 

(dg: .) sextariatam terre siliginee sitam in parochia de Bucstel 

in loco dicto Onrode inter hereditatem (dg: Johannis de Vucht ex 

uno et hereditatem) Deenkini (dg: fil o) de Onrode (dg: ex alio 

ten) ex utroque latere ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo 

(dg: H) Quap promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

septima parte quatuor solidorum domino de Buxstel inde solvenda. 

Testes Johanne Luce et Wellen datum in octavis epyphanie. 

 

BP 1176 f 290r 09 di 13-01-1383. 

Johannes gnd van den Rijtfen gaf uit aan Ghevardus gnd Melijs soen ¼ 

deel van een stuk land gnd Rijtfen, in Deurne, ter plaatse gnd {niets 

ingevuld}, tussen zijn vader Johannes van den Rijtfen enerzijds en 

Margareta sv eerstgenoemde Johannes anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns, een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Helmond en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren. 

 

Johannes dictus van den Rijtfen quartam partem ad se spectantem 

pecie terre dicte Rijtfen site in parochia de Doerne in loco! inter 

hereditatem Johannis van den Rijtfen #sui patris# ex uno et 

hereditatem Margarete sororis primodicti Johannis ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Ghevardo dicto Melijs soen 

ab eodem pro censu ducis et paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Helmont prius inde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab alio purificatione (dg: et p) ex premissis et in 

Doerne tradenda promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: et p ipse super). Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 290r 10 di 13-01-1383. 

Katherina van Broechoven en Gerardus van Doorn beloofden aan Johannes 

zvw Nicholaus Brodeken 16 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-
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03-1383) te betalen. 

 

Katherina de Broechoven et Gerardus de Spina promiserunt Johanni 

filio quondam Nicholai Brodeken XVI aude scilde ad pascha proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290r 11 vr 16-01-1383. 

Jan van der Dijesen beloofde aan Johannes Hoeft, tbv hem en Johannes 

Wrede, 8 oude schilden na maning te betalen. 

 

Jan van der Dijesen promisit Johanni Hoeft ad opus sui et ad opus 

Johannis Wrede vel ad opus alterius eorundem (dg: VIII) VIII aude 

scilde ad monitionem eorum vel alterius eorum persolvenda. Testes 

Johannes Erpe et Ywanus datum sexta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 290r 12 vr 16-01-1383. 

Johannes zv Arnoldus van den Loe en zijn dochter Jutta verkochten aan 

Otto Herbrechts soen een stuk land gnd die Groot Keel, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, beiderzijds tussen voornoemde 

Otto. 

 

Johannes filius Arnoldi van den Loe et Jutta eius filia cum tutore 

peciam pratim dictam die Groet Keel sitam in parochia de Rode in 

loco dicto Ollant inter hereditates Ottonis Herbrechts soen ex 

utroque latere ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Ottoni 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 290r 13 ma 19-01-1383. 

Johannes Bijerman verkocht aan Margareta wv Henricus gnd Leijten soen 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Ghisbertus Poelman 

beloofd had aan Johannes Bijerman met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een tuin en akker land in Helvoirt, 

beiderzijds tussen Erardus gnd Wouters soen, (2) een stukje land 

aldaar, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en Johannes Spiker 

anderzijds. 

 

Johannes Bijerman hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Ghisbertus Poelman promisit se daturum et 

soluturum Johanni Bijerman hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex orto et agro terre sito in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Erardi dicti Wouters soen ex utroque latere 

coadiacentem atque ex quadam particula terre sita ibidem inter 

hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem Johannis 

Spiker ex alio (dg: quas hereditates) prout in litteris 

hereditarie vendidit Margarete relicte quondam Henrici dicti 

Leijten soen #supportavit# cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et 

Wellen datum in crastino Prisce. 

 

BP 1176 f 290r 14 di 10-02-1383. 

Johannes van Boert zvw Petrus gnd Goetgeselle beloofde aan Marcelius 

van Os, tbv hr Johannes van Neijsel dekaan van Woendel, 120 oude 

schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

debiteur. 

 

Johannes de Boert filius quondam Petri dicti Goetgeselle promisit 

Marcelio de Os ad opus domini Johannis de Neijsel decani 

Wenssellensis C et XXti aude scilde ad monitionem dicti domini 

Johannis persolvenda. Testes Dijnter et Jordanus datum in die 

Scolastice. Tradetur littera dicto debitori. 
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BP 1176 f 290r 15 di 20-01-1383. 

Katherina dvw Hessello van Zwensberch en Johannes nzv Wautgherus van 

Zwensberch verklaarden alle sommen geld ontvangen te hebben die 

Ywanus Stierken hen moet betalen wegens erfgoederen, die voornoemde 

Ywanus verworven had van voornoemde Katherina en Johannes. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Zwensberch et Johannes 

filius naturalis Wautgheri de Zwensberch palam recognoverunt sibi 

fore satisfactum ab omnibus pecuniarum summis quas (?dg: idem) 

Ywanus Stierken ipsis solvere tenebatur de quocumque tempore 

[evoluto] occacione hereditatum quas idem Ywanus erga dictos 

Katherinam et Johannem aut alterum eorum (dg: de solvere) 

acquisiverat #clamans inde [quitum]# ut dicebant. Testes Johannes 

de Erpe et Jordanus datum in die Sebastiani. 

 

BP 1176 f 290r 16 di 20-01-1383. 

Voornoemde twee beloofden voornoemde Ywanus Stierken schadeloos te 

houden van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen 

Hessello van Zweensberch vermaakt had aan de H.Geest in Vught, gaande 

uit een erfgoed gnd die Drie Hornoc Stukken, in Vught Sint-Petrus. 

 

Dicti duo cum tutore promiserunt super omnia quod ipsi Ywanum 

Stierken indempnem servabunt ab hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam quondam Hessello de Zweensberch 

mense sancti spiritus in Vucht legaverat solvendam hereditarie ex 

hereditate dicta die Drije Hornoc Stucke sita in parochia sancti 

Petri in Vucht ut dicebant et a dampnis indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

1176 mf8 C 05 f.290v. 

 in die Sebastiani: dinsdag 20-01-1383. 

 in die Agnetis: woensdag 21-01-1383. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1383. 

 

BP 1176 f 290v 01 di 20-01-1383. 

Johannes zvw Leonius van Erpe en zijn broers Henricus en Leonius 

verklaarden ontvangen te hebben van jkr Willelmus heer van Boxtel 100 

pond geld wegens een b-erfcijns, die jkr Johannes heer van 

Zevenborne, van Craendonc en van Hoeps beurt in de heerlijkheid van 

Boxtel. Zou voornoemde jkr voor deze 100 pond worden aangesproken 

door voornoemde jkr van Craendonc, dan zullen ze hem schadeloos 

houden. 

 

Johannes filius quondam Leonii de Erpe Henricus et Leonius eius 

frates recognoverunt se recepisse a domicello Willelmo domino de 

Bucstel C libras monete scilicet de hereditario censu quem 

domicellus Johannes dominus de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps 

(dg: a) solvendum habet in dominio de Bucstel ut dicebant et 

promiserunt super omnia si dictus domicellus de dictis C libris a 

dicto domicello de Craendonc vel ab aliquo impetetur et dampna 

sustineret (dg: extunc ip) sive in judicio seculari vel spirituali 

extunc ipsum indempnem servabunt. Testes Johannes Erpe Ywanus et 

Wellinus datum in die Sebastiani. 

 

BP 1176 f 290v 02 wo 21-01-1383. 

Johannes gnd Oeden soen, voor zich en voor al zijn kinderen, deed tbv 

na te noemen Aleijdis afstand van alle goederen, die Johannes zv 

voornoemde Johannes Oeden soen en diens vrouw Aleijdis hadden 

verworven. 
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Johannes dictus Oeden soen pro se et omnibus suis liberis super 

omnibus et singulis bonis que Johannes filius dicti Johannis Oeden 

soen et !et Aleijdis uxor dicti quondam Johannis acquisiverant 

atque super toto jure ad opus dicti Aleijdis hereditarie 

renunciavit promittens pro se et suis liberis ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes de Erpe et 

Ywanus datum in die Agnetis. 

 

BP 1176 f 290v 03 wo 21-01-1383. 

Voornoemde Aleidis deed tbv Johannes Oden soen en zijn kinderen 

afstand van alle goederen, die wijlen haar man Johannes had 

meegebracht en van alle goederen, die aan wijlen haar man waren 

beloofd, uitgezonderd de huisraad. 

 

Dicta Aleidis cum tutore super omnibus bonis que Johannes quondam 

eius maritus cum se portaverat atque super omnibus bonis dicto 

quondam Johanni eius marito (dg: prom) nomine dotis promissis 

salvis tamen dicte Aleijdi omnibus utencilibus domus dictis 

huijsraet et ingedeenic que dicta Aleijdis et dictus quondam eius 

maritus simul possidebant ad opus Johannis Oden soen et eius 

liberorum hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290v 04 wo 21-01-1383. 

Henricus Grove en zijn broer Ancelmus beloofden aan Henricus Boc? van 

Heze 12 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Henricus Grove et Ancelmus eius frater promiserunt Henrico Bo[c?] 

de Heze XII aude scilde (dg: minus) ad Johannis proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 290v 05 wo 21-01-1383. 

Bordinus gnd Bordijn zvw Johannes van Hoerne beloofde aan Willelmus 

zvw Theodericus van der Noetelen een n-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

(dg: Boudinus) Bordinus dictus Bordijn filius quondam Johannis de 

Hoerne promisit super habita et habenda se daturum Willelmo filio 

quondam Theoderici van der Noetelen hereditariam paccionem octo 

modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis. Testes Johannes de Erpe et 

Jordanus datum in die Agnetis. 

 

BP 1176 f 290v 06 do 22-01-1383. 

Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dv hr Arnoldus Rover ridder 

verkocht aan Theodericus Berwout een b-erfcijns van 3 oude schilden 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Arnoldus Rover die 

Moelnere met Lichtmis moet betalen aan voornoemde hr Arnoldus Rover 

ridder resp., na overlijden van voornoemde hr Arnoldus, aan 

voornoemde Willelmus van Langhelaer, zijn vrouw Aleijdis en hun 

kinderen, gaande uit de helft van een beemd in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Evershoede, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en 

erfgoed behorend aan het dekenaat van de kerk van Sint-Oedenrode en 

erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Katherina in voornoemde kerk 

anderzijds, welke helft voornoemde Arnoldus Rover die Moelnere voor 

voornoemde cijns verkregen had van voornoemde Willelmus van 

Langhelaer, en van welke cijns voornoemde Arnoldus Rover ridder zijn 

vruchtgebruik overgedragen had aan voornoemde Willelmus. 
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Willelmus de Langhelaer maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris filie domini Arnoldi Rover militis 

hereditarium censum trium aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti (dg: ius) 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Arnoldus 

Rover die Moelnere solvere tenetur prefato domino Arnoldo Rover 

militi quamdiu idem dominus Arnoldus vixerit in humanis et non 

ultra et post decessum eiusdem domini Arnoldi dicto Willelmo de 

Langhelaer et dicte Aleijdi sue uxori et suis liberis ab eisdem 

Willelmo et Aleijde pariter genitis et generandis anno quolibet 

hereditarie purificatione ex medietate cuiusdam prati siti in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Evershoede inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

decanatum ecclesie sancte Ode Rodensis et hereditatem spectantem 

ad altare (dg: sancte) #beate# Katherine situm in iamdicta 

ecclesia ex alio quam medietatem dicti prati prefatus Arnoldus 

Rover die Moelnere erga dictum Willelmum de Langhelaer pro 

predicto censu ad censum acquisiverat prout in litteris et de quo 

censu dictus Arnoldus Rover miles predictus suum usufructum quem 

habuit in eodem dicto Willelmo (dg: res) supportavit et resignavit 

prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico Berwout 

supportavit cum litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

et dicte Aleijdis sue uxoris et dictorum liberorum suorum deponere 

et sufficientem facere. Testes Luce et Ywanus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1176 f 290v 07 do 22-01-1383. 

Jacobus van Achel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Achel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 08 do 22-01-1383. 

Voornoemde Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dv hr Arnoldus Rover 

ridder verkocht aan Theodericus Berwout een b-erfcijns van 3 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die Johannes gnd 

Beertkens soen van den Bijenvenne met Lichtmis moet leveren aan 

voornoemde hr Arnoldus Rover ridder, en na diens overlijden aan 

voornoemde Willelmus van Langhelaer, zijn vrouw Aleijdis en hun 

kinderen, gaande uit de helft van een beemd in Sint-Oedenrode, zoals 

hierboven vermeld, welke helft voornoemde Johannes Beertkens soen 

voor voornoemde cijns verworven had van voornoemde Willelmus van 

Langhelaer, en van welke cijns voornoemde hr Arnoldus Rover zijn 

vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Dictus Willelmus ut supra hereditarium censum trium aureorum 

denariorum (dg: di) antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

quem Johannes dictus Beertkens soen van den Bijenvenne solvere 

tenetur prefato domino Arnoldo (dg: Arnoldo) Rover militi quamdiu 

idem dominus Arnoldus Rover vixerit in humanis et non ultra et 

post decessum eiusdem domini Arnoldi dicto Willelmo de Langhelaer 

et dicte Aleijdi sue uxori et suis liberis ab eisdem Willelmo et 

Aleijde pariter genitis et generandis hereditarie purificatione ex 

medietate (dg: dicti #dicti predicti)# prati siti in parochia de 

Rode sancte Ode ut supra quam medietatem dicti prati prefatus (dg: 

dominus) Johannes Beertkens soen erga dictum Willelmum de 

Langhelaer pro predicto censu ad censum acquisiverat prout in 

litteris et de quo censu dictus dominus Arnoldus Rover suum 

usufructum quem habuit in eodem censu dicto Willelmo supportavit 

prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico Berwout 
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supportavit cum litteris et jure promittens (dg: super) ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 09 do 22-01-1383. 

Jacobus van Achel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Achel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 10 do 22-01-1383. 

Voornoemde Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dv hr Arnoldus Rover 

ridder verkocht aan Theodericus Berwout een b-erfcijns van 2 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die Nijcholaus van 

den Broecke met Lichtmis moet betalen aan voornoemde hr Arnoldus 

Rover, en na diens overlijden aan voornoemde Willelmus van 

Langhelaer, zijn vrouw Aleijdis en hun kinderen, gaande uit een akker 

gnd die Brake, 7 lopen rogge groot, in Sint-Oedenrode, voor het hek 

gnd die Verels Ynde, beiderzijds tussen voornoemde Nijcholaus, welke 

akker voornoemde Nijcholaus voor voornoemde cijns verkregen had van 

voornoemde Willelmus, en van welke cijns voornoemde hr Arnoldus Rover 

zijn vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Dictus Willelmus ut supra hereditarium censum duorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri 

et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Nijcholaus van den Broecke prefato domino Arnoldo Rover (dg: so) 

quamdiu idem dominus Arnoldus Rover vixerit in humanis (dg: in h) 

et non ultra et post decessum eiusdem domini Arnoldi dicto 

Willelmo de Langhelaer et Aleijdi sue (dg: su) uxori et liberis 

suis ab eisdem Willelmo et Aleijde pariter genitis et generandis 

solvere tenetur hereditarie purificatione ex quodam agro terre 

dicto die Brake (dg: spe) septem lopinos siliginis annuatim in 

semine capiente sito in parochia de Rode sancte Ode ante repagulum 

dictum die (dg: W) Verels Ynde inter hereditatem dicti Nijcholai 

ex utroque latere coadiacentem et quem agrum terre dictus 

Nijcholaus erga dictum Nijcholaum! pro predicto censu ad censum 

acquisiverat prout in litteris et de quo censu dictus dominus 

Arnoldus Rover suum usufructum quem habuit [in] dicto censu dicto 

Willelmo supportavit et resignavit prout in litteris hereditarie 

vendidit Theoderico Berwout supportavit cum litteris promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 11 do 22-01-1383. 

Jacobus van Achel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Achel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 12 do 22-01-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “destijds had Willelmus 

van Langhelaer beloofd etc”, en Willelmus van Langhelaer beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan Theodericus Berwout. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente notum sit universis 

presentia visuris quod cum Willelmus de Langhelaer promisit alias 

etc et Willelmus de Langhelaer promisit tradere Theoderico Berwout 

quotiens indiguerit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 13 do 22-01-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.107v, 22-01-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder droeg over aan Willelmus de Langhelaer man 

van Aleijdis dv voornoemde hr Arnoldus het vruchtgebruik in een beemd 

gnd die Koppel en een stuk land daaraan gelegen, in Sint-Oedenrode, 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

17 

op het water gnd de Dommel, tussen erfgoed behorend aan de kerk van 

Eerschot enerzijds en kv Leonius van der Heijden anderzijds, zoals 

deze behoorden tot de goederen gnd te Pardelaar. Voornoemde Willelmus 

ev voornoemde Aleijdis gaf dit beemd en dit stuk land uit aan 

Henricus van den Broecke zv Theodericus van den Broecke voor een 

n-erfcijns van 7 oude schilden, met Lichtmis te betalen aan 

voornoemde hr Arnoldus Rover zolang die zal leven, en daarna aan 

voornoemde Willelmus en Aleijdis en hun kinderen; voor het eerst met 

Lichtmis over een jaar (di 02-02-1384). 

 

Dominus Arnoldus Rover miles suum usufructum sibi !pratum dictum 

die Coppel et pecia terre ei adiacente sitis in parochia de (dg: 

B) Rode sancte Ode #supra aquam dictam die Dommel# inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Eerscot ex uno et inter 

hereditatem liberorum Leonii van der (dg: Heijde) Heijden ex alio 

prout ibidem site sunt (dg: ..) ad bona dicta te Pardelaer 

(verbeterd uit: Bardelaer) spectare consueverunt ut dicebat 

supportavit Willelmo de Langhelaer tamquam marito (dg: le) et 

tutori legitimo Aleijdis sue uxoris filie dicti domini Arnoldi 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto dictus Willelmus maritus et tutor legitimus ut asserebat 

dicte Aleijdis sue uxoris #dictas pratum et peciam terre# dedit ad 

hereditarium censum Henrico van den Broecke filio Theoderici van 

den Broecke ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu 

septem aude seu valore dando (dg: sibi ab alio hereditarie) dicto 

domino Arnoldo Rover quamdiu vixerit in humanis et non ultra et 

post eiusdem domini Arnoldi decessum dicto Willelmo et dicte 

Aleijdi et suis liberis ab eisdem Willelmo et Aleijde pariter 

genitis et generandis hereditarie purificatione et pro primo 

termino ultra annum ex premissis promittens (dg: warandiam pro) et 

cum eodem dictus dominus Arnoldus super habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Bruheze et Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 290v 14 do 22-01-1383. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Johannes Broet 25½ oude schild5 met 

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

 

Gerardus Bauderics promisit Johanni Broet XXV et dimidium aude 

scilt ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf8 C 06 f.291. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1383. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 24-01-1383. 

 

BP 1176 f 291r 01 do 22-01-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder droeg over aan zijn schoonzoon Willelmus van 

Langhelaer ev Aleijdis dv voornoemde hr Arnoldus zijn vruchtgebruik 

in een stuk beemd gnd die Colen Kamp, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Eirde, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, welk stuk 

beemd behoorde tot de goederen gnd te Pardelaar. Hierna gaf 

voornoemde Willelmus ev Aleijdis voornoemd stuk beemd uit aan Andreas 

Verkenman; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude 

schilden, met Lichtmis aan voornoemde hr Arnoldus Rover te betalen, 

voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), en na overlijden van 

voornoemde hr Arnoldus aan voornoemde Willelmus, Aleijdis en hun 

                         
5 Zie → BP 1177 f 066r 02 di 04-08-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

18 

kinderen. Voornoemde Willelmus en Arnoldus beloofden garantie. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles suum usufructum sibi competentem in 

peciam! prati #dictam die Colen Camp# sitam in parochia de (dg: Oe) 

Rode sancte Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem Arnoldi de 

Beke ex uno et inter (dg: h) communitatem ex alio tendente cum 

utroque fine ad communitatem et que pecia prati ad bona te 

Pardelaer spectare consuevit ut dicebat (dg: here) supportavit 

Willelmo de Lang[he]laer suo genero tamquam marito et tutori 

legitimo Aleijdis sue uxoris filie dicti domini Arnoldi promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

dictus Willelmus maritus et tutor legitimus ut asserebat dicte 

Aleijdis sue uxoris dictam peciam prati dedit ad hereditarium 

censum Andree Verkenman ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu II aude scilde seu valorem dando dicto domino 

Arnoldo Rover quamdiu vixerit in humanis et non ultra et post eius 

decessum dictis Willelmo et Aleijdi et suis liberis ab eis pariter 

genitis et generandis hereditarie purificatione et pro primo 

solucionis termino a purificatione proxime ultra annum ex 

premissis promiserunt dictus Willelmus et cum eo dictus Arnoldus 

super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum (dg: 

supra) Bruheze et Ywanus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1176 f 291r 02 za 24-01-1383. 

De broers Eligius gnd Loij en Jacobus, kv Johannes Yden soen van 

Leende, gaven uit aan Johannes Blademan van Milheze (1) een stuk land 

gnd dat Groot Loo, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen jkvr 

Hadewigis van der Schant enerzijds en Margareta gnd Boumans en haar 

kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 6 

penning aan Gerardus van Aa en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Milheze te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand 1 

zesterzaad land gnd die Bergakker, in Bakel, beiderzijds tussen 

Henricus van den Beirken. 

 

Eligius dictus Loij et Jacobus fratres liberi Johannis Yden soen 

de Leende peciam terre dictam dat Groet Loe sitam in parochia de 

Bakel in loco dicto Milheze inter hereditatem domicelle Hadewigis 

van der Schant ex uno et inter hereditatem Margarete dicte Boumans 

et eius liberorum ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Johanni (dg: Pa) Blademan de Milheze ab eodem pro 

hereditario censu VI denariorum (dg: census) Gerardo de Aa prius 

solvendo dando et pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda dictis fratribus ab altero 

purificatione et in Milheze tradenda ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aiam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem etc dictus Johannes 

sextariatam terre dictam die Berchacker sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici van den Beirken (dg: ex uno et) ex 

utroque latere ut dicebat ad pignus imposuit. Testes testes Ywanus 

et Jordanus datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 291r 03 za 24-01-1383. 

Gerardus Loij zv Willelmus beloofde aan Willelmus Bije 46 gulden 

pieter of de waarde met Vastenavond over een jaar (di 23-02-1384) te 

betalen. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi promisit Willelmo Bije XLVI gulden 

peter vel valorem a carnisprivio proxime ultra annum persolvendos. 
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Testes Bruheze et Jordanus datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 291r 04 za 24-01-1383. 

Henricus Veren Hadewigen soen droeg over aan zijn zoon Ricardus en 

aan zijn schoonzoon Gerardus van den Acker een kamp gnd die 

Nuddekamp, 5 bunder 40 roeden groot, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Hautaart, tussen erfgoed gnd Berlaar enerzijds en Katherina wv 

Woltherus Backe en haar kinderen anderzijds, welk kamp voornoemde 

Henricus in cijns verkregen had van voornoemde Katherina en haar zoon 

Johannes Lisscap. Belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Henricus Veren Hadewigen soen quendam campum dictum die Nuddekamp 

quinque bonaria et quadraginta virgatas terre continentem situm in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Hautaert inter hereditatem 

dictam Berlaer ex uno et inter hereditatem Katherine relicte 

quondam Woltheri Backe et eius liberorum ex alio quem campum 

dictus Henricus erga dictam Katherinam et Johannem Lisscap eius 

filium ad censum acquisiverat (dg: promittens) prout in litteris 

hereditarie supportavit Ricardo suo filio et Gerardo van den Acker 

suo genero cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis 

litteris comprehensis. Testes Ywanus et Jorden datum sabbato post 

Agnetis. 

 

BP 1176 f 291r 05 za 24-01-1383. 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Erpe droeg over aan Arnoldus van Beke 

nzv etc zijn deel in een b-erfcijns van 10 pond, 1 groot Tournoois 

etc voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

met Pasen te betalen, gaande uit de watermolen gnd ten Steen, in 

Middelrode, in Berlicum, en uit erfgoederen die waren van Johannes 

gnd Loeken, bij voornoemde molen behorend, welke cijns Emondus zvw 

Johannes Elije, tbv nkv voornoemde wijlen hr Leonius van Erpe verwekt 

bij Beatrix dvw Arnoldus Pelgerimi, verworven had van Rodolphus zvw 

Henricus gnd van der Balcht. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam domini Leonii de Erpe totam 

partem et omne jus sibi quovismodo competentes in hereditario 

censu decem librarum grosso Turonensi etc pro XVI denariis 

computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo 

hereditarie in festo pasche de molendino aquatili dicto communiter 

ten Steen sito in Middelrode in parochia de Berlikem atque ex 

hereditatibus que fuerant Johannis dicti Loeken ad predictum 

molendinum pertinentibus quem censum X librarum dicte monete 

Emondus filius quondam Johannis Elije (dg: erg) ad opus puerorum 

naturalium dicti quondam domini Leonii de Erpe (dg: erga Rodolphum 

filium quondam Henrici dicti van der Balcht) ab eodem domino 

Leonio et Beatrice filia quondam Arnoldi Pelgerimi pariter 

genitorum erga Rodolphum filium quondam Henrici dicti van der 

Balcht acquisiverat ut (dg: dicebat) prout in litteris herediatrie 

supportavit Arnoldo de Beke filio naturali etc promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 291r 06 za 24-01-1383. 

Henricus Neve zvw Johannes gnd van Huesden droeg over aan Godefridus 

Smijt 2 kamers met ondergrond, uit 4 kamers6 met ondergrond, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, 

te weten de 2 kamers naast erfgoed van wijlen Johannes gnd Lemkens, 

                         
6 Zie → BP 1176 f 293v 02 vr 13-02-1383, verkoop door Gerardus Sannen 

van 2 andere kamers van deze 4 kamers. 
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aan hem verkocht7 door voornoemde Godefridus gnd Smijt. 

 

Henricus Neve filius quondam Johannis (dg: Neve) dicti de Huesden 

duas cameras cum (dg: s) earum fundis de quatuor cameris cum earum 

fundis sitas in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus 

forum piscium videlicet illas duas cameras cum earum fundis de 

dictis quatuor cameris que site sunt iuxta hereditatem quondam 

Iohannis dicti Lemkens venditas sibi a Godefrido dicto S[mijt] 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Godefrido Smijt 

cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et Jorden datum 

sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 291r 07 za 24-01-1383. 

Johannes nzv Wautgherus van Zweensberch verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius naturalis Wautgheri de Zweensberch prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 291r 08 za 24-01-1383. 

Voornoemde Godefridus koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 

6¼ Brabantse dobbel, 50 Dordrechtse? plakken voor 1 dobbel gerekend, 

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

 

Dictus Godefridus emptor promisit dicto Henrico venditori sex 

Brabant dobbel et quartam partem unius dobbel vel pro quolibet L 

D[ordrecht?] placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 291r 09 za 24-01-1383. 

Johannes Spikerman de Berze beloofde aan Rutgerus zv Rutgerus de 

Boemel 34 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

10-05-1383) te betalen. 

 

Johannes Spikerman de Berze promisit Rutgero filio Rutgeri de 

Boemel XXXIIII aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Ywanus [et] Jordanus datum sabbato post 

Agnetis. 

 

BP 1176 f 291r 10 za 24-01-1383. 

Godefridus zvw Rutgherus Erken soen en Johannes Lisscap beloofden aan 

Philippus Jozollo 48 oude schilden op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 01-03-1383; 7+28+1= 36 dgn) te betalen, op straffe van 

4. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Erken soen et Johannes Lisscap 

promiserunt Philippo Jozollo XLVIII aude scilde ad letare 

Iherusalem proxime persolvenda pena IIIIor. Testes (dg: Yw) datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 291r 11 za 24-01-1383. 

Arnoldus Luijten soen van Hezewijc, Jacobus Frijnsel en Theodericus 

zv Rodolpus Bever beloofden aan Boudewinus Beijs 48 gulden hellingen, 

30 Hollandse plakken voor 1 gulden helling gerekend, en 10 plakken 

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

 

Arnoldus Luijten soen de Hezewijc Jacobus Frijnsel et Theodericus 

filius Rodolpi Bever promiserunt Boudewino Beijs XLVIII [gulden] 

                         
7 Zie ← BP 1176 f 216v 03 ma 19-08-1381, verkoop van deze 2 kamers. 
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#hellingen# vel pro quolibet XXX Hollant placken #computato# et 

decem placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes Bruheze et 

Jordanus datum sabbato post Agnetis. 

 

1176 mf8 C 07 f.291v. 

 in octavis epyphanie: dinsdag 13-01-1383. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 24-01-1383. 

 

BP 1176 f 291v 01 di 13-01-1383. 

Jkr Johannes graaf van Megen beloofde aan Leonius van Erpe 87 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Domicellus Johannes comes de Megen promisit Leonio de Erpe LXXXVII 

aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Johannes Lonijs et 

Jordanus datum in octavis epyphanie. 

 

BP 1176 f 291v 02 za 24-01-1383. 
Vergelijk: SAsH THG regest 897, 24-01-1383. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan 

Johannes gnd Mers zvw Johannes Mersman 5/6 deel in een huis8 en erf 

van wijlen Truda Passinans, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus van Gheffen enerzijds en erfgoed 

van Bela dvw Henricus Happen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 35 schelling geld, uit het 

gehele huis te betalen, en thans voor een n-erfcijns van 5 pond 4 

schelling 2 penning voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383), gaande uit voornoemd 5/6 deel. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco de 

consensu et voluntate provisorum dicte mense quinque sextas partes 

ad dictam mensam spectantes in domo et area quondam Trude 

Passinans (dg: et) sita in Busco in vico Hijntamensi inter 

hereditatem #quondam# Henrici de Gheffen ex uno et inter 

hereditatem (dg: quondam) Bele filii quondam Henrici Happen ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam (dg: paccionem) censum 

Johanni dicto Mers filio quondam Johannis Mersman ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini (dg: fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario) ducis et hereditario 

censu XXXV solidorum monete ex (dg: dictis domo) integra domo et 

area prius de jure solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu quinque librarum IIII solidorum et (dg: II) duorum 

denariorum dicte monete dando et solvendo dicte mense a dicto 

Johanne Mers hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et 

primo termino nativitatis Domini proxime futuro #et ex dictis 

quinque sextis partibus# promittens dictus Albertus tamquam 

procurator dicte mense de consensu et voluntate dictorum 

provisorum dicte mense quod ipsa mensa prestabit warandiam et 

aliam obligationem deponet et alter repromisit. Testes Ywanus et 

Scilder datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 291v 03 za 24-01-1383. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 151 (127), 24-01-1383. 

Franco van Ghestel en Godefridus Sceijvel, procuratores van de 

kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, gaven uit aan 

voornoemde Johannes Mers 1/6 deel in voornoemd huis9 en erf; de 

                         
8 Zie → BP 1181 p 068v 07 vr 14-12-1397 (1), overdracht van 

vruchtgebruik in het huis. 
9 Zie → BP 1181 p 068v 07 vr 14-12-1397 (1+2), overdracht van 

vruchtgebruik in het huis en in deze cijns, die kennelijk was 

terugverkocht. 
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uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en een b-erfcijns van 35 

schelling geld, gaande uit het gehele huis, en thans voor een 

n-erfcijns van 20 schelling 10 penning geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (vr 25-12-1383), gaande uit voornoemd 1/6 deel van het 

huis. 

 

Franco de Ghestel et Godefridus Sceijvel tamquam procuratores 

fabrice ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco #cum 

consensu scabinorum in Busco# (dg: s) unam sextam partem (dg: ..) 

ad dictam fabricam spectantem in dicta domo et area ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum dicto Johanni Mers ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini ducis et hereditario XXXV 

solidorum monete ex dicta integra domo et area prius de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu XX solidorum et X 

denariorum monete dando dicte fabrice a dicto Johanne Mers 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime ex dicta (dg: quinta parte) sexta parte 

promittentes tamquam procuratores de consensu dictorum scabinorum 

dicte fabrice quod dicta fabrica warandiam prestabit pro premissis 

et aliam obligationem deponet et alter repromisit. Testes Bruheze 

et Jordanus datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 291v 04 za 24-01-1383. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Arnoldus Zanders soen, Henricus zv 

Agnes van Loet en Andreas Henssen soen een kamp uit 4 kampen die aan 

hem behoren, ter plaatse gnd die Hoeven, te weten het op een na 

laatste, naast erfgoed gnd die Kerkhoeve, voor een periode van 3 

jaar, ingaande heden, per jaar voor 15 Brabantse dobbel met Kerstmis 

te betalen. Het laatste jaar zullen de huurders het kamp noch 

bezaaien noch hooien. Ze zullen het kamp voor de schouw onderhouden 

met zeis en zicht. Slechts een brief opstellen. 

 

Arnoldus Heijme quendam campum (dg: scilicet ad se spectantem) de 

quatuor campis ad se spectantibus sitis in loco dicto die Hoeven 

scilicet posteriorem preter unum et qui campus situs est iuxta 

hereditatem dictam die Kerchoeve ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Arnoldo Zanders soen et Henrico filio Agnetis de 

(dg: Loe) Loet (dg: ab eisdem h ad spa) et Andree Henssen soen ab 

eisdem ad spacium trium annorum datum presentem sine medio 

sequentium possidendum anno quolibet dictorum trium annorum pro XV 

Brabant dobbel seu valore dandis sibi ab aliis anno quolibet 

dictorum trium annorum nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime promittens warandiam et obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi 

conductores (dg: dictam) dictum campum (dg: non) ultimo anno 

dictorum trium annorum non seminabunt nec mettent et quod ipsi 

(dg: ipi) dictum campum tenebunt et observabunt dictis 3 annis 

durantibus cum zicht ende seijssen coram scouwe. Testes datum 

supra. Et erit una. 

 

BP 1176 f 291v 05 za 24-01-1383. 

Johannes van Audehuesden beloofde aan Philippus Jozollo etc 20 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 7+28+22= 57 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Audehuesden promisit Philippo Jozollo etc XX aude 

scilde ad pasca proxime persolvenda pena I. Testes Ywanus et 

Jordanus datum ut supra. 
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BP 1176 f 291v 06 za 24-01-1383. 

Beatrix wv Henricus Mutsaert verkocht aan Nicholaus van Kessel 1/3 

deel in ½ morgen land, die was van wijlen Beatrix wv Egidius gnd 

Wicskelen, gelegen in een kamp gnd Martens Kamp van Kessel, welk kamp 

gelegen is achter Porta Celi, tussen wijlen Arnoldus Tielkini 

enerzijds en wijlen Gerardus Vilts anderzijds, belast met een cijns 

aan de stad Den Bosch. 

 

+. 

Beatrix relicta quondam Henrici Mutsaert cum tutore terciam partem 

ad se spectantem in dimidio iugero terre quod fuerat quondam 

Beatricis relicte quondam Egidii dicti Wicskelen et quod dimidium 

iuger terre situm est in campo quodam dicto Martens Camp van 

Kessel qui campus situs est retro Portam Celi inter hereditatem 

quondam Arnoldi Tielkini ex uno et hereditatem quondam Gerardi 

Vilts ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nicholao de Kessel 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto 

censu oppidi de Busco solvendo. Testes Johannes Lonijs et Jordanus 

datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1176 f 291v 07 za 24-01-1383. 

Jacobus Scutter beloofde aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen een n-erfcijns van 28 Brabantse dobbel, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis en een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Jacobus Scutter (dg: hereditarie vendidit Thome fil) promisit 

super habita et habenda se daturum Thome filio quondam Willelmi 

Veren Ghisenraden soen hereditarium censum XXVIII Brabant dobbel 

hereditarie mediatim Joahnnis et mediatim Domini (dg: ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis ut dicebat testes datum ut supra) 

et hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam (dg: p) purificatione ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 291v 08 za 24-01-1383. 

Johannes gnd Barniers soen van den Yvelaer verkocht aan Johannes zv 

Ricardus van der Wert van Scijnle de helft van 8 lopen roggeland, in 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen zijn broer 

Henricus enerzijds en Lambertus Keelbreker anderzijds. 

 

Johannes dictus Barniers soen van den Yvelaer (dg: IIII lopinatas 

#med) medietatem octo lopinatarum# terre siliginee sitarum in (dg: 

parochia) libertate oppidi in loco dicto Yvelaer inter hereditatem 

(dg: dicti) Henrici sui fratris ex uno et hereditatem Lamberti 

Keelbreker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: 

Rica) filio Ricardi van der Wert de Scijnle promittens warandiam 

et obligationem tamquam de vero allodio deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 291v 09 za 24-01-1383. 

Ghibo zv Ghibo Lobbe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo filius Ghibonis Lobbe prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 291v 10 za 24-01-1383. 

Nicholaus gnd Nicoel zvw Johannes gnd Ricaerts soen van Os droeg over 

aan Godefridus Sceijvel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan, een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Elisabeth dvw Johannes gnd van 
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Gheelle beloofd had aan Elisabeth van Os mvw Tielkinus clericus, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een kamer naast het kerkhof van 

de Sint-Janskerk in Den Bosch, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Matmaker enerzijds en erfgoed van voornoemde Elisabeth van Os mvw 

Tielkinus clericus anderzijds, (2) een stukje erfgoed voor voornoemde 

kamer gelegen, welke cijns aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

tante voornoemde Elisabeth van Os mvw Tielkinus clericus. 

 

Nicholaus dictus Nicoel filius quondam Johannis dicti Ricaerts 

soen de Os hereditarium censum XX solidorum monete quem Elisabeth 

filia quondam Johannis dicti de Gheelle cum suo tutore promisit 

(dg: ut debitrix) se daturam et soluturam Elisabeth de Os matri 

quondam Tielkini (dg: J) clerici anno quolibet hereditarie in 

festo nativitatis Domini de camera quadam sita iuxta cymiterium 

ecclesie beati Johannis in Busco inter hereditatem quondam 

Johannis Matmaker ex una et inter hereditatem secundodicte 

Elisabeth (dg: ex) parte ex altera et de quadam particula 

hereditatis ante eandem cameram iacente prout in litteris et quem 

censum sibi de morte secundodicte Elisabeth sue matertere 

successione hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie 

supportavit Godefrido Sceijvel ad opus fabrice ecclesie sancti 

Johannis cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 291v 11 za 24-01-1383. 

Johannes van den Dijke van Esbeke, Petrus Beermans, zijn zoon 

Johannes, Godefridus van Baerscot, Johannes van den Ymerle en 

Hermannus Oden soen beloofden aan Philippus Jozollo 152 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 7+28+22= 57 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes van den Dijke de (dg: H Esbe) Esbeke Petrus Beermans 

Johannes eius filius Godefridus de Baerscot Johannes van den 

Ymerle Hermannus O[d]en soen promiserunt Philippo Iozollo C LII 

aude scilde Francie ad pasca proxime pena X. Testes Johannes 

Lonijs et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 291v 12 za 24-01-1383. 

De eerste drie zullen de andere 3 schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi 3 servabunt alios 3 indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 291v 13 za 24-01-1383. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder, Ghisbertus Lisscap de 

jongere, Willelmus Coptiten en Johannes zv Truda beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 120 Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 22-03-1383; 7+28+22= 57 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis Ghisbertus 

Lisscap junior Willelmus Coptiten et Johannes filius Trude 

promiserunt dicto Philippo C et XX scuta Francie ad pasca proxime 

pena quinque. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 291v 14 za 24-01-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 
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1176 mf8 C 08 f.292. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 27-01-1383. 

 Quarta post conversionem Pauli: woensdag 28-01-1383. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 29-01-1383. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1383. 

 

BP 1176 f 292r 01 di 27-01-1383. 

Henricus Coppen soen van Berlikem verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-

Lambertus te betalen, gaande uit de helft van 3½ morgen land, naast 

de plaats gnd dien Empelse Voert, in een kamp gnd dat Dungenste 

Kempke, tussen Rodolphus van Gravia enerzijds en Johannes van der 

Hamsvoert anderzijds, te weten de helft richting voornoemde 

Rodolphus, belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Henricus Coppen soen de Berlikem hereditarie vendidit Willelmo 

Posteel hereditarium censum trium aude scilde monete Francie vel 

valorem solvendum hereditarie Lamberti ex (dg: p) medietate ad se 

spectante trium et dimidii jugerum terre sitorum iuxta locum 

dictum dien Empelsche Voert in campo dicto dat Dunghenste Kempken 

inter hereditatem Rodolphi de Gravia ex uno et hereditatem 

Johannis van der Hamsvoert ex alio scilicet ex illa medietate que 

sita est versus hereditatem dicti Rodolphi ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex solidis 

oppido de quolibet jugero solvendis promisit super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Erpe et Wellinus datum 3a post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 292r 02 di 27-01-1383. 

Ancelmus zvw Arnoldus Nolleken Quap en Feeskinus visser beloofden aan 

Wolterus Coptiten 15 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 10-

05-1383) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Arnoldi Nolleken Quap et Feeskinus 

piscator promiserunt Woltero Coptiten XV aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292r 03 wo 28-01-1383. 

Arnoldus van den Venne en zijn kinderen Arnoldus en Henricus 

verkochten aan Albertus van Geffen een huis en erf in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, te weten het verste huis op een na, aan eerstgenoemde 

Arnoldus verkocht, tbv hem en kv eerstgenoemde Arnoldus, door 

Johannes gnd van den Dijstelberch zvw Johannes gnd Wouters soen van 

Helvoert. Johannes, zv eerstgenoemde Arnoldus, die in het buitenland 

verblijft, zal afstand doen zodar hij is teruggekeerd. 

 

Arnoldus van den Venne #Arnoldus et Henricus eius liberi# domum et 

aream sitam in Busco in aggere vici Vuchtensis videlicet extremam 

domum preter unam ibidem stantem venditam primodicto Arnoldo ad 

opus sui et ad opus liberorum primodicti Arnoldi a Johanne dicto 

van den Dijstelberch filio quondam Johannis dicti Wouters soen de 

Helvoert prout in litteris hereditarie vendiderunt Alberto de 

Geffen supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

promiserunt quod ipsi Johannem filium primodicti Arnoldi extra 

patriam existentem ut dicebat dum ad patriam redierit super dicta 

domo et area ad opus dicti emptoris hereditarie facient 

renunciare. Testes Johannes de Erpe et Jordanus datum quarta post 

conversionem Pauli. 
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BP 1176 f 292r 04 wo 28-01-1383. 

Arnoldus van den Venne en zijn kinderen Arnoldus en Henricus 

verkochten aan Albertus van Geffen (1) het deel10, dat Johannes gnd 

van den Hecke had, in de Vughterdijk, welke dijk begint in het verste 

eind van de steenweg die daar voor de huizen aan de Vughterdijk loopt 

en gaat tot aan de brug in voornoemde dijk, (2) een geldsom uit het 

weggeld, aan eerstgenoemde Arnoldus van den Venne verkocht, tbv hem 

en zijn kinderen, door Johannes van den Dijstelberch zvw Johannes gnd 

Wouters soen van Helvoert. Johannes, zv eerstgenoemde Arnoldus, die 

in het buitenland verblijft, zal afstand doen zodra hij is 

teruggekeerd. 

 

Arnoldus van den Venne Arnoldus et Henricus eius liberi totam 

partem et omne jus quam partem et quod jus Johannes dictus van den 

Hecke habuit aut habere debuit in aggere Vuchtensi cuius aggeris 

longitudo in extremo fine lapidee vie tendentis ibidem ante domos 

stantes in aggere vici Vuchtensis incipit et contigue ad pontem in 

eodem aggere situm finitur videlicet eundem aggerem aggerandi et 

conservandi ac procurandi cum omnibus et singulis condicionibus et 

obligationibus appositis atque quandam pecunie summam pro mercede 

operis ?huiusmodi recipiendam de pecunia dicte communiter wechgelt 

anno quolibet (dg: ..) hereditarie terminis solucionis ad hoc 

debitis et consuetis venditas primodicto Arnoldo van den Venne ad 

opus sui et ad opus liberorum eiusdem Arnoldi a Johanne van den 

Dijstelberch filio quondam Johannis dicti Wouters soen de Helvoert 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Alberto de Geffen 

supportaverunt cum dictis litteris et aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

promiserunt quod ipsi Johannem et erit totum ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292r 05 wo 28-01-1383. 

Arnoldus van den Venne en zijn kinderen Arnoldus en Henricus 

verkochten aan Albertus van Geffen alle erfgoederen die aan de broers 

Petrus, Daniel gnd Neelken en Henricus, kvw Petrus zv Woltherus gnd 

Noijdeken van Helvoert, gekomen waren na overlijden van hun ouders, 

aan eerstgenoemde Arnoldus van den Venne, tbv hem en tbv zijn 

kinderen, verkocht door Johannes van den Dijstelberch zvw Johannes 

Wouters soen van Helvoert. Johannes, zv eerstgenoemde Arnoldus, die 

in het buitenland verblijft, zal na terugkomst afstand doen. 

 

Arnoldus van den Venne #Arnoldus et Henricus eius liberi# omnes et 

singulas hereditates Petro Danieli dicto Neelken et Henrico 

fratribus liberis quondam Petri filii Woltheri dicti Noijdeken de 

Helvoert de morte suorum quondam parentum jure successionis 

hereditarie advolutas ubicumque locorum consistentes sive sitas 

venditas primodicto Arnoldo van den Venne ad opus sui et ad opus 

eius liberorum a Johanne van den Dijstelberch filio quondam 

Johannis Wouters soen de Helvoert prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Alberto de Geffen supportaverunt cum litteris et aliis 

et jure promittentes per totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292r 06 wo 28-01-1383. 

Albertus van Geffen verkocht aan Arnoldus van den Venne11, tbv hem en 

                         
10 Zie ← BP 1176 f 059v 05 ma 05-04-1378 (1+2) en BP 1176 f 059v 06 

di 06-04-1378, overdracht van 2/3 van het vruchtgebruik van het deel 

van de dijk en het weggeld. 
11 Zie → VB 1799 f 051v 02, ma 09-01-1391; VB 1799 f 053r 02, ma 23-

01-1391; VB 1799 f 054v 10, ma 06-02-1391: Art soen Arts van den 

Venne was gericht … aen huus ende erve wilner Borchgarts des 
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zijn kinderen, een n-erfcijns van 3 gulden helling of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een 

jaar (vr 24-06-1384), gaande uit een huis12 en erf van wijlen zijn 

schoonvader Borchgardus Steenbakker, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Woudrichem 

enerzijds en erfgoed van Gerardus Sannen anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 6 pond geld. 

 

Albertus de Geffen hereditarie vendidit Arnoldo van den Venne (dg: 

filio Arnoldi van den Venne) #ad opus sui et ad opus eius 

liberirum# hereditarium censum trium denariorum aureorum 

communiter gulden hellinc vocatorum vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie Johannis et pro primo ultra annum ex 

domo et area quondam Borchgardi lapicide sui soceri sita in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis de Woudrichem 

ex uno et hereditatem Gerardi Sannen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditario censu sex librarum monete inde prius solvendis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292r 07 wo 28-01-1383. 

Albertus van Geffen beloofde aan Arnoldus van den Venne en zijn 

kinderen Arnoldus en Henricus 30 Brabantse dobbel en 3 gulden 

hellingen of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Albertus de Geffen promisit Arnoldo van den Venne Arnoldo et 

Henrico suis liberis XXX Brabant dobbel et tres gulden hellinge 

vel valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292r 08 do 29-01-1383. 

Johannes zvw Albertus gnd Abe Aelbrechts soen van der Heijden 

beloofde aan Hermannus Vos van Nijsterle een n-erfpacht van 1 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Solvit 1 gulden et 2 plack. 

Johannes filius quondam Alberti dicti Abe Aelbrechts soen van der 

Heijden promisit super habita et habenda se daturum Hermanno Vos 

de Nijsterle hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificatione ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis. Testes Luce et Ywanus datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 292r 09 vr 30-01-1383. 

Johannes van Bijnthem beloofde aan Willelmus Posteel 14 oude schilden 

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

 

Johannes de Bijnthem promisit Willelmo Posteel XIIII aude scilde 

ad pasca proxime persolvenda. Testes Ywanus et Dijnther datum 

sexta post conversionem Pauli. 

 

                         

Steenmetsers nu tot Aelbrecht van Geffen behorende gelegen in 

tsHertogenbossche in die Vuchterstraet tusschen den erve wilner Jans 

van Woudrichem ende tusschen den erve Gerijts Zannen overmids gebrec 

van erfcijns. 
12 Zie ← BP 1177 f 019r 06 do 22-01-1383, overdracht van een deel in 

het huis. 
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BP 1176 f 292r 10 vr 30-01-1383. 

Johannes Zeelmaker beloofde aan voornoemde Willelmus Posteel 5 

Hollandse dobbel met Sint-Jacobus (za 25-07-1383) en 10 Hollandse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Johannes Zeelmaker promisit dicto Willelmo quinque Hollant dobbel 

ad Jacobi et X Hollant dobbel ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292r 11 do 29-01-1383. 

Gerardus van Uden beloofde aan Wolterus van Oekel, tbv Margareta dv 

voornoemde Wolterus kloosterlinge in Hoedonk, een lijfrente van 5 

gulden hellingen of de waarde, met Pasen te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Gerardus de Uden promisit super omnia Woltero de Oekel ad opus 

Margarete filie dicti Wolteri moniali in Hoedonc se daturum dicte 

Margeret vitalem quinque florenorum #gulden hellinge# etc vel 

valorem anno quolibet ad eius vitam pasce ex omnibus suis bonis ut 

dicebat et cum mortua fuerit etc. Testes Johannes Erpe et Wellen 

datum quinta post conversonem Pauli. 

 

BP 1176 f 292r 12 do 29-01-1383. 

Andreas zv Willelmus gnd Andries soen van Straten droeg over aan 

Arnoldus, zvw Mechtildis en Johannes Lemkens, zijn vruchtgebruik in 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eindhoven, die jkvr 

Elizabeth wv Walterus gnd Vos beloofd had aan Johannes zvw Henricus 

van Achel, met Lichtmis in Woensel op de hoeve gnd ter Ponten te 

leveren, gaande uit een akker gnd die Lange Akker, in Woensel, tussen 

Matheus gnd Rutten soen enerzijds en Arnoldus gnd van Lijnbeke 

anderzijds, welke pacht voornoemde Mechtildis wv Johannes Lemkens ev 

voornoemde Andreas gekocht had van voornoemde Johannes. 

 

Andreas filius Willelmi dicti Andries soen de Straten suum 

usufructum etc sibi competentem in hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Eijndoven quam domicella Elizabeth 

relicta quondam Walteri dicti Vos Johanni filio quondam Henrici de 

Achel dare et solvere promiserat hereditarie purificatione et in 

Woensel super mansum dictum communiter ter Ponten tradenda et 

deliberanda ex quodam agro terre dicto communiter die Langhe Acker 

sito in parochia de Woensel inter hereditatem Mathei dicti (dg: 

Rutghe) Rutten soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti de 

Lijnbeke ex alio quam paccionem Mechtildis relicta quondam 

Johannis Lemkens uxor olim dicti Andree erga dictum Johannem 

emendo acquisiverat prout in litteris supportavit Arnoldo filio 

dictorum quondam Mechtildis et Johannis Lemkens promittens ratam 

servare et obligatiobnem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 292r 13 vr 30-01-1383. 

Voornoemde Arnoldus droeg voornoemde pacht over aan Henricus gnd 

Zelen soen zv Henricus gnd Heijn Ghenen soens soen. Vervolgens deed 

voornoemde Andreas afstand tbv voornoemde Henricus. 

 

Dictus Arnoldus dictam paccionem supportavit Henrico (dg: filio 

quondam Henrici) dicti Zelen soen #filio Henrici dicti Heijn 

Ghenen soens soen# cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dictus 

Andreas super dicta paccione et jure ad opus dicti Henrici 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Erpe et Jordanus 
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datum sexta post conversionem Pauli. 

 

1176 mf8 C 09 f.292v. 

 Sexta conversionem Pauli: vrijdag 30-01-1383. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 31-01-1383. 

 in crastino Agate: vrijdag 06-02-1383. 

 

BP 1176 f 292v 01 vr 30-01-1383. 

Voornoemde Henricus gnd Zelen soen zv Henricus gnd Heijn Ghenen soens 

soen beloofde aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis op 

voornoemde goederen te leveren, gaande uit voornoemde akker. Het 

Geefhuis zal de pacht niet ontvangen, zolang Andreas zv Willelmus 

Andries soen leeft. 

 

Dictus Henricus (dg: hereditarie vendidit) #promisit se daturum# 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus #in Busco# hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Woensel hereditarie 

purificatione ex agro terre supradicto #in dictis bonis tradere# 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod dicta mensa quamdiu Andreas filius Willelmi 

Andries soen vixerit in humanis (dg: non) dictam paccionem non 

percipiet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292v 02 vr 30-01-1383. 

Johannes van Vladeracken maande 3 achterstallige jaren van een 

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

gaande uit goederen gnd Bijsterle Veld, in Nistelrode. 

 

Johannes de Vladeracken hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex 

bonis dictis Bijsterle #Velt# sitis in parochia de Nijsterle ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Johannes Erpe et Ywanus 

datum sexta conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 292v 03 vr 30-01-1383. 

Engbertus zvw Godefridus Heerkini en Gerardus Loij zv Theodericus 

Zuetmollic beloofden aan Philippus Jozollo 18 oude Franse schilden 

met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 1+28+22=51 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Engbertus filius quondam Godefridi Heerkini Gerardus Loij filius 

Theoderici Zuetmollic (dg: et J) promiserunt Philippo Jozollo 

XVIII aude scilde regis Francie ad pasca proxime pena I. Testes 

Ywanus et Dijnter datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292v 04 vr 30-01-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292v 05 za 31-01-1383. 

Jacobus van den Hulse beloofde aan Arnoldus van Bochoven 22 oude 

schilden en 25 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Jacobus van den Hulse promisit Arnoldo de Bochoven XXII aude 

scilde et XXV placken ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

Bruheze et Ywanus datum sabbato post conversionem Pauli. 
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BP 1176 f 292v 06 za 31-01-1383. 

Johannes van Audehuesden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die Egidius gnd Zegers soen en 

zijn zoon met Lichtmis moeten betalen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

X. 

Johannes de Audehuesden (dg: X) hereditarium censum X librarum 

antique pecunie quem Egidius dictus Zegers soen et eius filius! 

primodicto Johanni solvere tenentur hereditarie purificatione (dg: 

ex) ut dicebat monuit de tribus annis. 

 

BP 1176 f 292v 07 za 31-01-1383. 

Johannes van Lieshout en Gheerlacus zvw Lucas van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo 50 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383; 28+31+30+31+24=144 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Lieshout et Gheerlacus filius quondam Luce de Erpe 

promiserunt Philippo Jozollo L aude scilde ad Johannis proxime 

persolvenda pena V. Testes Johannes Erpe et Wellen datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 292v 08 za 31-01-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292v 09 vr 06-02-1383. 

Henricus Stucken van Lijemde en Godefridus Punder beloofden aan 

Rutgerus zv Rutgherus van Boemel 35½ oude schild met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Henricus Stucken de Lijemde et Godefridus Punder promiserunt 

Rutgero filio (dg: Ru) Rutgheri de Boemel XXXVJ aude scilt ad 

Remigii proxime persolvenda. Testes Ywanus et Jorden datum in 

crastino Agate. 

 

BP 1176 f 292v 10 vr 06-02-1383. 

Arnoldus Lanen soen en Henricus zv Arnoldus gnd Jans soen beloofden 

aan Gerardus van Eijke zv Henricus Posteel 17 Franse schilden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Arnoldus Lanen soen et Henricus filius (dg: quo) Arnoldi dicti 

Jans soen promiserunt Gerardo de Eijke filio Henrici Posteel XVII 

scuta Francie vel valorem ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292v 11 vr 06-02-1383. 

Hr Theodericus Raet investiet van Berlicum droeg over aan Willelmus 

van Mulsen alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn tante Gertrudis Raets begijn. 

 

Dominus Theodericus Raet investitus de Berlikem omnia bona sibi de 

morte quondam Gertrudis Raets beghine sue matertere successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum situata ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo de Mulsen promittens ratam 

servare. Testes Jordanus et Wellinus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 292v 12 vr 06-02-1383. 

Lambertus van Uden gaf uit aan Theodericus zvw Johannes van den Pedel 

(1) 7/8 deel in de helft van een hoeve, die was van wijlen Nijcholaus 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

31 

van Goderheijle, in Uden, ter plaatse gnd Zeeland, ter plaatse gnd 

Goderheijle, (2) 7/8 deel in ½ vracht takken gnd een half voeder 

rijswas, zonder ondergrond, in Uden, ter plaatse gnd die Craect, 

tussen kvw Coelkinus gnd Wechmans soen enerzijds en Jacobus van 

Merlaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en de 

dienst gnd gebuurlijk recht en thans voor een n-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, en 1 zester raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1385). 

 

Solvit Theodericus. 

Lambertus (dg: filius) de Uden (dg: medietatem cuiusdam m) septem 

octavas partes ad se spectantes in medietate cuiusdam mansi (dg: 

dictis der G) qui fuerat quondam Nijcholai de Goderheijle siti in 

parochia de (dg: Buekel in) Uden ad (dg: ol) locum dictum Zelant 

in loco dicto Goderheijle cum (dg: attinentiis eiusdem m) suis 

attinentiis universis (dg: scilicet dividendo dictam medietatem in 

octo partes equales una septem ex hiis ut dicebat dedit ad 

hereditarium Theoderico filio quondam Johannis van den Pedel ab 

eodem hereditarie possidendas pro censibus domini fundi) atque 

septem octavas partes ad se spectantes in dimidia plaustrata 

ramorum dicta een half voeder rijswas sine fundo sita in dicta 

parochia in loco dicto die Craect inter hereditatem liberorum (dg: 

cor) quondam Coelkini dicti Wechmans soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Merlaer ex alio (dg: in) scilicet dividendo 

dictas medietates in (dg: sep) octo partes equales septem ex hiis 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Mij) Theoderico 

filio quondam Johannis !Johannis van den Pedel ab eodem hereditarie 

possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo et servitio 

dicto ghebuerlijc recht exinde (dg: solve) faciendo dando et 

faciendo etc atque pro hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco et uno sextario seminis 

raparum mensure de Busco dandis sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra 

annum et in Busco tradendis ex premissis septem octavis partibus 

(dg: premis) dicte medietatis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 292v 13 vr 06-02-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Lambertus 20 Brabantse 

dobbel of de waarde en 4 mud rogge, Bossche maat, met Pasen over 4 

jaar (zo 07-04-1387) in Den Bosch te betalen en te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Lamberto XX Brabant dobbel seu 

valorem et IIII modios siliginis mensure de Busco ad pasca proxime 

ultra quatuor annos persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf8 C 10 f.293. 

 Sabbato post Aghate: zaterdag 07-02-1383. 

 in crastino Scolastice: woensdag 11-02-1383. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1383. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 13-02-1383. 

 

BP 1176 f 293r 01 za 07-02-1383. 

Johannes van de Kelder droeg over aan Gerardus van Hemert zijn deel 

in 40 dobbel mottoen geld van Holland, aan voornoemde Johannes en 

voornoemde Gerardus beloofd13 door Willelmus van Beest, Henricus zv 

                         
13 Zie ← BP 1176 f 211v 01 do 27-06-1381, belofte van 44! Holland 

dobbel op 25-12-1381 te betalen. Zelfde schuldbekentenis? 
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Boijdekinus Kijst van Eijndoven, Godefridus Vos soen en Johannes van 

Wetten. 

 

Johannes de Penu totam partem et omne jus sibi competentes in 

quadraginta aureis denariis communiter dobbel mottoen vocatis 

monete Hollandie promissis dicto Johanni et Gerardo de Hemert #seu 

eorum alteri# a Willelmo de Beest Henrico filio Boijdekini Kijst 

de Eijndoven Godefrido Vos soen et Johanne de (dg: .) Wetten prout 

in litteris supportavit dicto Gerardo de Hemert cum litteris et 

jure. Testes Ywanus et Jordanus datum sabbato post Aghate. 

 

BP 1176 f 293r 02 za 07-02-1383. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Petrus Alarts zv Goeswinus 

Cnode en aan Nijcholaus Spijerinc 150 mud rogge, Bossche maat, na 

maning in Den Bosch te leveren. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Petro Alarts filio (dg: 

Godefridi Cno) Goeswini Cnode et Nijcholao Spijerinc CL modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Ywanus et Dijnter datum supra. 

 

BP 1176 f 293r 03 ±za 07-02-1383. 

Johannes Hoeft van Mechelen beloofde aan Ludingus zvw Jacobus van 

Uden 31 dobbel, 42 plakken voor 1 dobbel gerekend, op zondag 

Quasimodo aanstaande (zo 29-03-1383) te betalen, op straffe van 20 

oude schilden. 

 

Johannes Hoeft de Mechelen promisit Ludingo filio quondam Jacobi 

de Uden XXXI dobbel vel pro quolibet XLII placken ad quasimodo 

proxime persolvendos etc pena (dg: X .) XX aude scilde. 

 

BP 1176 f 293r 04 wo 11-02-1383. 

Johannes Sceijvel maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes van Bruheze met zijn goederen. 

 

Johannes Sceijvel calumpniavit coram scabinis vendiciones et 

alienaciones factas per Johannem de Bruheze cum suis bonis. Testes 

Ywanus et Wellinus datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1176 f 293r 05 wo 11-02-1383. 

Henricus Loze en Henricus Cuper beloofden aan Theodericus Boc 7½ oude 

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

 

Henricus Loze et Henricus Cuper promiserunt Theoderico Boc VIIJ 

aude scilt ad pasca proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 293r 06 wo 11-02-1383. 

Jacobus Coptiten en Willelmus Coptiten beloofden aan Theodericus Boc 

7½ oude schild met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Jacobus Coptiten et Willelmus (dg: Co) Coptiten promiserunt 

Theoderico Boc VIIJ aude scilt ad pasca proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 293r 07 do 12-02-1383. 

Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker droeg over aan zijn broer 

Ghibo een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te betalen, gaande uit ½ bunder beemd in Helvoirt, naast 

voornoemde wijlen Hermannus Bac enerzijds en een wetering die daar 

stroomt anderzijds, welke cijns aan Goessuinus Aencoij was verkocht 
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door Thomas zv Hilla van Helvoert, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac frunitoris hereditarium 

censum X solidorum monete solvendum hereditarie Remigii et ad 

Buscum tradendum de quodam dimidio bonario prati sito in parochia 

de Helvoert contigue iuxta hereditatem dicti quondam Hermanni Bac 

ex uno et inter (dg: aquam) quendam aqueductum Theutonice dictum 

een weteringe (dg: ex) ibidem currentem ex alio venditum Goessuino 

Aencoij a Thoma filio Hille de Helvoert prout in litteris .... 

quem censum dictus Gerardus nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie supportavit Ghiboni suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere in dicto censu 

et promisit super omnia sufficientem facere. Testes Johannes Erpe 

et Wellen datum quinta post Scolastice. 

 

BP 1176 f 293r 08 do 12-02-1383. 

Gerardus zvw Hermannus Backe leerbewerker droeg over aan zijn broer 

Ghibo een n-erfcijns van 3 pond geld uit een b-erfcijns14 van 10 pond 

van hetzelfde geld, welke cijns van 10 pond Johannes zv Henricus gnd 

van den Loeken aan voornoemde Gerardus beloofd had, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 

een huis en erf van wijlen voornoemde Hermannus, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van Johannes Leuwe 

enerzijds en erfgoed van Johannes Meijssen soen anderzijds, (2) een 

huis en tuin van voornoemde wijlen Hermannus, over het water gelegen, 

tussen erfgoed van Ghisbertus Lisscap enerzijds en erfgoed van 

Nicholaus van Coelen anderzijds. Lasten van de kant van transportant 

en zijn zoon Hermannus worden afgehandeld. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Backe frunitoris hereditarium 

censum trium librarum monete de hereditario censu decem librarum 

eiusdem monete quem censum X librarum Johannes de (dg: Wetten) 

filius Henrici dicti van den Loeken dicto Gerardo dare et solvere 

promiserat hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area dicti quondam Hermanni sita in Busco in vico 

Vuchtensi ultra pontem dictum Molenbrug inter hereditatem Johannis 

Leuwe ex uno et inter hereditatem Johannis Meijssen soen ex alio 

atque ex domo et orto dicti quondam Hermanni sitis ultra aquam 

inter hereditatem Ghisberti Lisscap ex uno et inter hereditatem 

Nicholai de Coelen ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Ghiboni suo fratri cum litteris et jure sibi virtute 

dictarum litterarum in dicto censu trium librarum competente 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et Hermanni 

sui filii in dictis tribus libris existentem vel eventuram 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 293r 09 do 12-02-1383. 

Willelmus zvw Johannes van Hoelt ev Aleidis dvw Everardus van 

Luijssel verkocht aan Lambertus zvw voornoemde Everardus van Luijssel 

(1) alle goederen die aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw Aleidis 

geschonken waren, gelegen tussen Boxtel en Haaren, echter 

uitgezonderd hun deel in een stuk heide, in Luissel, (2) alle 

erfgoederen die voornoemde Willelmus verworven had van Yda gnd 

Smedekens, waar ook gelegen, belast met de grondcijns en met 1/7 deel 

van 1 mud graan, voor 2/3 deel rogge en voor 1/3 deel gerst. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Hoelt maritus et tutor 

legitimus Aleidis sue uxoris filie quondam Everardi de Luijssel 

                         
14 Zie ← BP 1177 f 010v 01 do 04-12-1382, verkoop van de helft van de 

cijns van 10 pond. 
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omnes et singulas hereditates quas ipse Willelmus cum dicta Aleide 

sua uxore nomine dotis sumpserat ubicumque locorum (dg: infra) 

#inter# Bucstel et Haren sitas salva sibi tamen tota parte sibi 

competente in quadam pecia merice sita in Luijssel item omnes 

hereditates quas dictus Willelmus erga Ydam dictam Smedekens 

acquisiverat quocumque locorum sitas ut dicebat hereditarie 

vendidit Lamberto filio dicti quondam Everardi de Luijssel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et septima parte unius modii bladi (dg: mediatim 

siliginis et mediatim ordei) pro duabus partibus siliginis et pro 

tercia parte ordei de jure solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 293r 10 do 12-02-1383. 

Johannes gnd Hoeft van Brugge beloofde aan Henricus gnd Willems soen 

18 nobel, 1/3 deel te betalen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383), 1/3 deel met Kerstmis (vr 25-12-1383) en 1/3 {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes dictus Hoeft de Brugis promisit Henrico dicto Willems 

soen decem et octo nobel pro una tercia (dg: #parte# nat) parte 

nativitatis Johannis proxime pro secunda tercia parte in festo 

nativitatis Domini et pro ult. 

 

BP 1176 f 293r 11 do 12-02-1383. 

Johannes Hoeft van Brugge beloofde aan Henricus gnd Willems soen, 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar 6 nobel te betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. De brief 

overhandigen aan zijn schoonvader Johannes Willems. 

 

Johannes Hoeft de Brugis promisit super omnia se daturum et 

soluturum Henrico dicto Willems soen ad spacium trium annorum 

datum presentem proxime sequentium anno quolibet dictorum trium 

annorum sex nobel mediatim Johannis et mediatim Domini et (dg: 

prox) pro primo termino nativitatis Johannis proxime futuro et 

(dg: deinceps aliis). Testes Jordanus et Wellinus datum supra. 

Tradetur littera Johanni Willems suo soceri. 

 

BP 1176 f 293r 12 vr 13-02-1383. 

Theodericus Becker van Vucht verkocht aan Theodericus zvw Johannes 

van Wolkenborch, tbv hem en zijn vrouw Heilwigis dvw Johannes Wever, 

een lijfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Vught Sint-

Lambertus, tussen Rodolphus van Wergartshuze enerzijds en Ghiso van 

den Loe anderzijds, (2) zijn andere goederen, reeds belast met cijns 

en pacht. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus Becker de Vucht legitime vendidit Theoderico filio 

quondam Johannis de Wolkenborch ad opus sui et ad opus Heilwigis 

sue uxoris filie quondam Johannis Wever vitalem pensionem XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam ipsorum amborum vel alterius eorum Martini et in Busco 

tradendam ex domo orto sito in parochia sancti Lamberti de Vucht 

inter hereditatem Rodolphi de Wergartshuze ex uno et hereditatem 

Ghisonis van den Loe ex alio atque ex ceteris suis bonis quocumque 

locorum sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censu ducis et hereditaria p) 

censu et paccione prius inde solvendis et alter eorum diutius 

vivens intregraliter habebit etc. Testes Johannes de Erpe et 

Ywanus datum sexta post invocavit. 
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BP 1176 f 293r 13 vr 13-02-1383. 

Hr Ancelmus van Ghemert priester, en zijn broers Johannes, Henricus 

en Gerardus verkochten aan Willelmus Posteel een n-erfpacht van 2 mud 

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

(1) een huis, tuin en aangelegen malder land, in de dingbank van 

Gemert, rondom tussen de gemeint, (2) 1 bunder beemd aldaar, ter 

plaatse gnd die Deeldonk, tussen kvw {f.293v} Petrus gnd Berch en 

Johannes Valckaert enerzijds en Nicolaus snijder anderzijds, (3) een 

b-erfpacht van 21 lopen rogge, maat van Gemert, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een erfgoed gnd Scoen Heijnen Erve, in Gemert, 

ter plaatse gnd die Mortel, reeds belast met de grondcijns. 

 

Dominus Ancelmus de Ghemert presbiter Johannes Henricus et 

Gerardus fratres ipsius domini Ancelmi hereditarie vendiderunt 

Willelmo Posteel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam et! domo orto et maldrata terre ipsis adiacente (dg: 

ipsius domini Ancel ad s) sitis in jurisdictione de Gemert inter 

(dg: hereditatem) communitatem circumquaque adiacentem atque ex 

bonario prati sito ibidem in loco dicto die Deeldonc inter 

hereditatem (dg: Pe) liberorum quondam 

 

1176 mf8 C 11 f.293v. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 13-02-1383. 

 

BP 1176 f 293v 01 vr 13-02-1383. 

Petri dicti Berch et (dg: Va) Johannis Valckaert ex uno et 

hereditatem Nicolai sartoris ex alio item ex hereditaria paccione 

XXI lopinorum siliginis mensure de Ghemert (dg: quam Henrici d) 

solvendum hereditarie termino solucionis predicto ex hereditate 

dicta Scoen Heijnen E[r]ve sita in Ghemert in loco dicto die 

Mortel ut dicebant promittentes super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

promittentes sufficientem facere. Testes Johannes de Erpe et 

Jordanus datum sexta post Scolastice. 

 

BP 1176 f 293v 02 vr 13-02-1383. 

Gerardus Sannen15 gaf uit aan Johannes Bierman 2 kamers16 uit 4 kamers 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het 

huis van Postel, welke 4 kamers liggen tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Lemken enerzijds en erfgoed van wijlen Heilwigis gnd Ver 

Heilwich mv hr Petrus Deijne anderzijds, te weten de 2 kamers die 

liggen tussen erfgoed van voornoemde wijlen Heilwigis enerzijds en 

erfgoed van Godefridus Smijt17 anderzijds, welke 2 kamers 34½ voet 

lang zijn richting voornoemde wijlen Heilwigis en 41 voet richting 

voornoemde Godefridus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns18 

van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis. 

 

Gerardus Sannen duas cameras de quatuor cameris sitis in Busco in 

vico tendente a vico Vuchtensi ante domum de Postula (dg: 

videlicet illas duas cameras) que 4or camere site sunt inter 

hereditatem quondam Johannis Lemken ex uno et hereditatem quondam 

Heilwigis dicte Ver Heilwich matris (dg: Petri) domini Petri 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 021r 06 ±do 05-03-1377, Gerardus Zannen treedt op 

in een niet afgewerkte akte. 
16 Zie → BP 1177 f 248r 01 do 06-09-1386, verkoop van de 2 kamers. 
17 Zie ← BP 1176 f 291r 06 za 24-01-1383, aankoop van 2 van deze 4 

kamers door Godefridus Smijt. 
18 Zie → BP 1181 p 058v 10 zo 07-10-1397, overdracht van de cijns. 
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Deijne ex alio scilicet illas duas cameras de dictis 4or cameris 

que site sunt inter hereditatem dicte quondam Heilwigis ex uno et 

hereditatem Godefridi Smijt ex alio que due camere XXXIIII et 

dimidiam pedatas versus hereditatem dicte quondam Heilwigis et XLI 

pedatas versus hereditatem dicti Godefridi in longitudine 

continent ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Bierman 

ab eodem pro hereditario censu trium librarum monete dando dicto 

Gerardo ab altero mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 293v 03 vr 13-02-1383. 

Theodericus Gherijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Gherijs soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 293v 04 vr 13-02-1383. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze schonk aan haar schoonzoon Henricus 

van Amerssoijen met diens vrouw Agnes dvw voornoemde Gerardus van 

Berze (1) een kamp van 6 morgen 1 hout 25 roeden, in Engelen, tussen 

Arnoldus Heijme enerzijds en de gemeint anderzijds, verkocht aan 

voornoemde wijlen Gerardus door de stad Den Bosch, (2) de helft, die 

behoorde aan voornoemde wijlen Gerardus, in het tweede kamp gelegen 

naast de plaats gnd die Oeterse Donk, tussen een kamp van Johannes zv 

Johannes van den Berge van Dommellen enerzijds en een kamp van 

Egidius gnd Quoters soen en zijn gezellen anderzijds, welk kamp 

Henricus zvw Henrici Matheus soen tbv zichzelf en voornoemde wijlen 

Gerardus van Berze gekocht had van Willelmus zvw Bodo van Tiela. Deze 

overdracht in plaats van 200 oude schilden die voornoemde wijlen 

Gerardus aan voornoemde Henricus van Amersoijen en diens vrouw Agnes, 

ten tijde van hun huwelijk beloofd had. 

 

Mechtildis relicta quondam Gerardi de Berze cum tutore quendam 

campum sex iugera unum hont et viginti quinque virgatas 

continentem situm in Enghelen inter hereditatem Arnoldi Heijme ex 

uno et inter communitatem ex alio venditum dicto quondam Gerardo a 

oppido de Busco prout in litteris de vero sigillo sigillatis 

plenius continetur atque medietatem que ad dictum quondam Gerardum 

spectabat in secundo campo (dg: ca) sito iuxta locum dictum 

communiter die (dg: Orth) Oetersche Donc inter (dg: hereditatem) 

quendam campum Johannis filii Johannis van den Berge de Dommellen 

ex uno et inter quendam campum Egidii dicti Quoters soen et suorum 

consortum ex alio quem campum Henricus filius quondam Henrici 

Matheus soen ad opus sui et ad opus dicti quondam Gerardi de Berze 

erga Willelmum filium quondam Bodonis de Tiela emendo acquisiverat 

prout in litteris (dg: here) legitime supportavit Henrico de 

Amerssoijen suo genero cum Agnete sua uxore filia dicti quondam 

Gerardi de Berze (dg: si) nomine dotis et ad jus oppidi de Busco 

scilicet pro ducentis aude scilde quos dictus quondam Gerardus 

dicto Henrico de Amersoijen cum dicta Agnete promiserat tempore 

quo dicti Henricus de Amersoijen et Agnes per matrimonium 

copulabantur cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 293v 05 vr 13-02-1383. 

Voornoemde Henricus verklaarde dat aan hem 25 oude schilden zijn 

voldaan, die Johannes van Beircke beloofd had aan voornoemde 

Henricus, toen voornoemde Henricus en Agnes in het huwelijk werden 

verbonden. 
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Dictus Henricus palam recognovit sibi fore satisfactum a XXV aude 

scilde quos Johannes de Beircke dicto Henrico promiserat tempore 

quo dicti Henricus et Agnes per matrimonium copulabantur. 

 

1176 mf8 C 12 f.294. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 13-02-1383. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 14-02-1383. 

 

BP 1176 f 294r 01 vr 13-02-1383. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge, Cristianus gnd die Becker ev 

Metta, Johannes van Vucht handschoenmaker ev Elisabeth, dvw Johannes 

van Goch, maakten een erfdeling van goederen die ze gezamenlijk 

bezitten. 

Johannes zvw Willelmus gnd die Hertoge kreeg (1) een huis, tuin en 

akker van voornoemde wijlen Johannes van Goch, in Oss, naast 

Gherisius van Goch, (2) ½ morgen land uit 1½ morgen land van 

voornoemde wijlen Johannes, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Akense 

Hoeve; voornoemde Johannes moet hieruit de onraad betalen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti die Hertoge Cristianus 

dictus die Becker maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette 

sue uxoris Johannes de Vucht cyrothecarius maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filiarum quondam 

Johannis de Goch palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione domum et ortum et agrum terre (dg: sit) cum 

suis attinentiis dicti quondam Johannis de Goch siti in parochia 

de Os iuxta hereditatem Gherisii de Goch atque dimidium iuger 

terre #de uno et dimidio iugeribus terre dicti quondam Johannis# 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto die Akensche Hoeve ut 

dicebant primodicto Johanni cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare (dg: ..) 

tali condicione quod primodictus Johannes solvet (dg: omnia) omnia 

onera dicta onraet ex premissis de jure solvenda et dampna 

equaliter portabunt. Testes Jorden et Scilder datum sexta post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 294r 02 vr 13-02-1383. 

Cristianus gnd die Becker ev Metta dvw Johannes van Goch kreeg (1) 

een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Godefridus zvw Andreas van Berlikem enerzijds en 

erfgoed van Judocus gnd Bruijstens anderzijds, (2) ½ morgen land van 

1½ morgen van voornoemde wijlen Johannes van Goch, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Akense Hoeve. 

 

Et mediante qua divisione domum et aream sitam in Busco ad finem 

vici Hijntamensis inter hereditatem Godefridi filii quondam Andree 

de Berlikem et inter hereditatem Judoci dicti Bruijstens ex alio 

(dg: ut dicebant dicto Cristiano cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes ut supra) atque 

dimidium iuger terre de uno et dimidio iugeribus terre dicti 

quondam Johannis de Goch situm in parochia de Roesmalen in loco 

dicto die Akenssche Hoeve ut dicebant dicto Cristiano cesserunt in 

partem promittentes per totum [ut] supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 294r 03 vr 13-02-1383. 

Johannes van Vucht handschoenmaker ev Elisabeth dvw Johannes van Goch 

kreeg (1) circa 8 hont land van voornoemde wijlen Johannes van Goch, 

in Oss, zoals deze aan voornoemde Johannes van Goch ten deel gevallen 

waren uit de gemeint van Oss, (2) ½ morgen land uit 1½ morgen van 

voornoemde wijlen Johannes van Goch, in Rosmalen, in die Akense 
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Hoeve. 

 

Et mediante qua divisione octo hont terre vel circiter dicti 

quondam Johannis de Goch sita in parochia de Os prout huiusmodi 

#octo# hont vel circiter dicto Johanni de Goch de communitate de 

Os cesserunt in partem in ea quantitate qua ibidem sita sunt atque 

dimidium iuger terre de uno et dimidio iugeribus dicti quondam 

Johannis de Goch situm in parochia de Roesmalen in die dicto die 

Akensche Hoeve ut dicebant dicto Johanni de Vucht cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt super quibus promittentes ut supra 

per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 294r 04 vr 13-02-1383. 

Johannes Coninc gaf uit aan Denkinus Luwe zvw Willelmus gnd Luwe (1) 

3 morgen land in een kamp, 5 morgen groot, voor de plaats gnd Assmit, 

tussen kvw Godescalcus Roesmont enerzijds en Arnoldus Berwout en de 

zijnen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 18 schelling aan de 

stad Den Bosch en de weteringen en thans voor een n-erfcijns van 6 

gulden pieter of de waarde, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Denkinus tot onderpand (2) 1 morgen land 

in voornoemd kamp, die voornoemde Denkinus verworven had van Johannes 

Hals zv Johannes Hals szv Theodericus gnd Theus. 

 

Johannes Coninc tria iugera terre #ad se spectantia in quodam 

campo quinque iugera terre continente# sito (dg: in lo) ante locum 

dictum Assmit inter hereditatem liberorum quondam (dg: Rod) 

Godescalci Roesmont ex uno et inter hereditatem Arnoldi Berwout et 

suorum consortum ex alio (dg: ut dicebat dedit) in ea quantitate 

qua ibidem sita et ad (dg: ad) dictum Johannem pertinere 

dinoscuntur ut dicebat dedit ad hereditarium censum Denkino Luwe 

filio (dg: W) quondam Willelmi dicti Luwe ab eodem hereditarie 

possidenda pso (dg: ..) decem et octo solidis oppido de Busco 

exinde solvendis et pro aqueductibus dictis weteringe exinde de 

jure solvendis dandis et sovlendis etc atque pro hereditario censu 

sex gulden peter seu valore dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem (dg: duo iugera terre dicti Denkini) unum iuger terre 

situm in dicto campo quod iuger terre dictus Denkinus erga (dg: 

Theodericum) Johannem Hals filium Johannis Hals generum Theoderici 

dicti Theus acquisiverat ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 294r 05 vr 13-02-1383. 

Beatrix Loden wv Matheus Posteel verhuurde aan de broers Ghiselbertus 

en Willelmus, kv Theodericus Proefts van Empel, de helft, die aan 

wijlen voornoemde Matheus behoorde, in een kamp in de dingbank van 

Empel, ter plaatse gnd ?Linsen Eggen, tussen Nijcholaus Clemenssen 

soen enerzijds en kvw Henricus Keelbreker en erfgoed van de kerk van 

Empel anderzijds, voor een periode van 10 jaar, ingaande heden, per 

jaar voor 6½ Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis te betalen. 

Verhuurder en met hem zijn zoon Reijnkinus en Ywanus van Gravia 

beloofden garantie. De brief van de buitenlui aan een van hen 

overhandigen. 

 

Beatrix Loden relicta quondam Mathei Posteel medietatem (dg: ad se 

spectantem) que ad dictum quondam Matheum spectabat in quodam 

campo sito in jurisdictione de Empel in loco dicto ?Linsen Eggen 

inter hereditatem Nijcholai Clemenssen soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: lube) liberorum quondam Henrici Keelbreker et 

ecclesie de Empel ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo 
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Ghiselberto (dg: dicto Proefs soen de Empel) et Willelmo fratribus 

liberis (dg: q) Theoderici Proefts de Empel ab eisdem ad spacium X 

annorum datum presentem sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum (dg: dictor) X annorum pro sex et dimidio Brabant dobbel 

seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum X annorum 

nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime 

promittens #et cum Reijnkinus eius filius et Ywanus de Gravia# 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: et 

alter) et alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes testes 

datum supra. Tradetur littera extraneorum alteri eorundem. 

 

BP 1176 f 294r 06 vr 13-02-1383. 

Arnoldus van den Braken en Theodericus zv Cristianus van den Hoevel 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 46 oude Franse schilden met Sint-

Jan aanstaande (wo 24-06-1383; 15+31+30+31+24=131 dgn) te betalen op 

straffe van 4. 

 

Arnoldus van den Braken et Theodericus filius Cristiani van den 

Hoevel promiserunt Philippo Jozollo etc XLVI aude scilde Francie 

ad Johannis proxime persolvenda sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 294r 07 vr 13-02-1383. 

(dg: de eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alium indempnem. Testes). 

 

BP 1176 f 294r 08 vr 13-02-1383. 

Jacobus van Noddenvelt droeg over aan zijn zoon Andreas zijn 

vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, die aan voornoemde Andreas 

gekomen waren na overlijden van diens moeder Oda, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Jacobus. 

 

Jacobus de Noddenvelt suum usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis hereditariis que Andree eius filio de morte quondam Ode sue 

matris successione sunt (dg: ad) advoluta et post mortem dicti 

Jacobi sui patris successione advolventur quocumque locorum 

consistentibus sive sitis supportavit dicto Andree suo filio 

promittens ratam servare et obligationem in dicto usufructu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 294r 09 za 14-02-1383. 

Voornoemde Andreas verhuurde voornoemde goederen aan zijn voornoemde 

vader Jacobus voor de duur van zijn leven, per jaar voor 5 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen. De huurprijs is voldaan. Een brief 

voor Jacobus en de andere voor Willelmus Posteel. 

 

Solvit Jacobus. 

Dictus Andreas dictas hereditates locavit dicto Jacobo suo patri 

dicta (dg: -s #bona hereditaria#) hereditates ab eodem Jacobo 

possidendas quamdiu vixerit anno quolibet pro quinque solidis 

monete dandis sibi ab alio nativitatis Domini promittens ratam! et 

dictus Andreas recognovit sibi de dicta locacione fore satisfactum 

(dg: sa). Testes Luce et Jordanus datum sabbato post invocavit. Et 

duplicetur et unam habebit Jacobus et alteram Willelmus Posteel. 

 

BP 1176 f 294r 10 za 14-02-1383. 

Rutgerus van Boemel zv Johannes beloofde aan Godefridus Goijer 109 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 
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Rutgerus de Boemel filius Johannis promisit Godefrido Goijer C et 

IX aude scilde vel valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes 

Johannes de Erpe et Ywanus datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1176 f 294r 11 za 14-02-1383. 

Amelius zvw Theodericus apotheker verklaarde ontvangen te hebben van 

Reijnerus van Baerleham 2 schepenbrieven die Margareta gnd Ghoerps? 

in beheer gegeven had aan voornoemde Reijnerus. Zou voornoemde 

Reijnerus voor het afstaan van deze brieven aangesproken worden, dan 

zal voornoemde Amelius hem schadeloos houden. 

 

Amelius filius quondam (dg: Amelii) #Theoderici# apothecarii 

recognovit se recepisse a Reijnero de Baerleham #duas# litteras 

scabinales quas (dg: .) Margareta dicta Ghoerps? dicto Reijnero in 

eius custodia tradiderat ut dicebat et #promisit super omnia# si 

dicto Reijnero occacione resignationis dictarum litterarum dampnum 

ab aliquo eveniet extunc exinde ipsum indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 294r 12 za 14-02-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 898, 14-02-1383. 

Petrus zvw Johannes Crillaert verkocht aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 mudzaad 

roggeland van verkoper in Tilburg, ter plaatse gnd die Stokhasselt, 

tussen Engbertus van den Hezeacker enerzijds en Godefridus van Heijst 

anderzijds, met het huis en schuur die hierop staan, (2) ½ mudzaad 

land aldaar, naast voornoemde mudzaad, met een weg ertussen, (3) ½ 

mudzaad land aldaar ter plaatse gnd Stokhasselt, tussen voornoemde 

Engbertus van den Hezeacker enerzijds en Daniel gnd Walraven en 

voornoemde Godefridus van Heist anderzijds, (4) 3 bunder heide 

gelegen voor de deur van voornoemd huis, waarvan voornoemde wijlen 

Johannes 2 bunder en voornoemde Petrus 1 bunder gekocht hadden van de 

hertog van Brabant; de goederen waren reeds belast met de 

hertogencijns en 5 penning cijns aan een zekere Noertken. 

 

Petrus filius quondam Johannis Crillaert hereditarie vendidit 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco hereditariam 

paccionem unius mdoii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex modiata terre 

siliginee ipsius venditoris sita in parochia de Tilborch in loco 

dicto die Stocke Hasselt inter hereditatem Engberti van den 

Hezeacker ex uno et hereditatem Godefridi de Heijst ex alio atque 

ex (dg: ed) domo et horreo in dicta modiata terre sitis atque 

dimidia modiata terre ibidem sita contigue iuxta dictam modiatam 

terre quadam via interiacente (dg: ex alio et ?inter) insuper ex 

dimidia modiata terre sita ibidem in dicto loco Stocke Hasselt 

vocato inter hereditatem dicti Engberti van den Hezeacker ex uno 

et hereditatem Danielis dicti Walraven et dicti Godefridi de Heist 

ex alio item ex (dg: campo) #tribus bonariis# merice sito ante 

januam domus predicte (dg: quem campum dictus venditor erg dictus 

quondam Johannes) de quibus tribus bonariis predictis dictus 

quondam Johannes eius pater duo bonaria [et] idem Petrus unum 

bonarium erga dominum nostrum ducem acquisiverat ut dicebat 

promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et quinque denariis 

census cuidam dicto Noertken inde prius solvendis promisit super 

habita et acquirenda sufficientem facere. Testes Luce et Ywaus 

datum sabbato post invocavit. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

41 

1176 mf8 C 13 f.294v. 

 Secunda post reminiscere: maandag 16-02-1383. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 17-02-1383. 

 

BP 1176 f 294v 01 za 14-02-1383. 

Jacobus Loze en Johannes Wert beloofden aan Philippus Jozollo 24 oude 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383; 

14+31+30+31+24=130 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus Loze et Johannes Wert promiserunt Philippo Jozollo XXIIII 

aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvenda pena II. 

Testes Ywanus et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 294v 02 za 14-02-1383. 

Oda wv Johannes gnd Smit van Enghelen, haar dochter Elizabeth, en 

haar schoonzoons Johannes van den Elshout en Arnoldus zvw Johannes 

van Buchoven verkochten aan Sophija wv Lambertus gnd Zegher, sv 

voornoemde Oda, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pasen te leveren, gaande uit een huis19,20 en erf van voornoemde 

wijlen Johannes Smits, in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de 

Peter Schuts Poort, tussen een gemene steeg enerzijds en erfgoed van 

Walterus van Evershoet smid anderzijds. 

 

Oda relicta quondam Johannis dicti Smit de Enghelen Elizabeth eius 

filia (dg: cum tutore) Johannes van den Elshout et Arnoldus (dg: 

de) filius quondam Johannis de Buchoven generi dicte Ode legitime 

vendiderunt (dg: Sosp) Sophije relicte quondam Lamberti dicti 

Zegher sorori dicte Ode vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Sophie et 

non ultra pasce et pro primo termino ultra annum ex domo et area 

dicti quondam Johannis (dg: Smtes) Smits sita in Busco in vico 

Orthensi extra portam dictam Peeter Scuts Porte inter communem 

(dg: vi) stegam ex uno et inter hereditatem Walteri de Evershoet 

fabri ex alio promittentes (dg: w cum tutore) warandiam et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes Luce et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1176 f 294v 03 za 14-02-1383. 

Willelmus Posteel verklaarde ontvangen te hebben alle schulden, die 

Johannes van Engelen ....... ....... en Willelmus Sticker hem 

verschuldigd zijn of beloofd hadden. 

 

Fabrum. 

Willelmus Posteel recognovit se fore satisfactum de omnibus 

debitis que Johannes de Engelen #?pa.... filii et Willelm[us?] 

Sticker# sibi tenebat aut promiserat a quocumque tempore evoluto 

clamans inde quitum. Testes Ywanus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 294v 04 za 14-02-1383. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode verhuurde aan 

Johannes van den Kloot en Adam van Mierd het schrijfambt van de stad 

Den Bosch, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Jan over een 

jaar (vr 24-06-1384), per jaar voor 30 oude schilden of de waarde, 

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

 

                         
19 Zie ← BP 1176 f 264v 04 vr 11-07-1382, belofte van cijns van 10 

pond uit dit huis. 
20 Zie → BP 1177 f 229r 12 di 13-03-1386, verkoop van een erfcijns 

van 1 oude Franse schild uit 1/3 deel van dit huis. 
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Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis officium scribatus 

oppidi de Busco locavit Johanni de Globo et Ade de Mierd ab eisdem 

ad spacium quatuor annorum a festo nativitatis Johannis proxime 

ultra annum sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor 

annorum pro XXXta aude scilde seu valore dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum quatuor annorum mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino a nativitatis Domini proxime ultra 

annum promittens warandiam et obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes Luce et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 294v 05 ma 16-02-1383. 

Henricus zvw Willelmus van Beest beloofde aan Johannes zv Godefridus 

van Erpe 4 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest promisit Johanni filio 
!filio Godefridi de Erpe IIIIor aude scilde ad Johannis proxime 

persolvenda. Testes Johannes Erpe et Jorden datum secunda post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 294v 06 di 17-02-1383. 

Ludekinus nzvw Arnoldus van der Poerten beloofde21 aan Johannes van 

Zidewijnden en Andreas Molle 22 gulden pieter of de waarde en 5 

plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Arnoldi van der Poerten 

promisit Johanni de Zidewijnden et Andree Molle XXII gulden peter 

vel valorem et quinque placken ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes Johannes Erpe et Jordanus datum 3a post reminiscere. 

 

BP 1176 f 294v 07 di 17-02-1383. 

Johannes van Mulsel en Gerardus van Mulsel beloofden aan voornoemde 

Johannes van Zidewijnden en Andreas Mol 62½ schild22, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius (do 01-10-1383) 

aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Mulsel #et Gerardus de Mulsel# promisit dictis Johanni 

de (dg: Dor) Zidewijnden et Andree Mol LXIIJ scilt XII Hollant 

placken pro quolibet ad Remigii #proxime# persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 294v 08 di 17-02-1383. 

Ghibo van den Theijnde beloofde aan voornoemde Johannes en Andreas 20 

lichte schilden en 10 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1383) te betalen. 

 

Ghibo van den Theijnde promisit dictis Johanni et Andree XX licht 

scilt et X Hollant placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 294v 09 ma 16-02-1383. 

Gerardus Witmeri gaf uit aan Johannes Ricards soen van der Voert de 

navolgende 13 stukken land die aan hem behoren, gelegen in Schijndel, 

(1) achter Hilla Gherongs, tussen kv Gerardus van der Voert enerzijds 

en Johannes Scijnken anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Oude 

                         
21 Zie → BP 1177 f 050v 08 wo 03-06-1383, alle schulden zijn 

opgeheven behalve deze schuldbekentenis. 
22 Zie → BP 1179 p 349r 03 ±di 06-02-1392 (1), aanzet tot contract mbt overdracht van 
de helft, behorend aan Elizabeth wv Andreas gnd Molle, van deze schuldbekentenis. “12 

Hollandse plakmeeuwen voor 1 schild gerekend”. 
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?Middstae, tussen Willelmus van Overacker enerzijds en Arnoldus gnd 

Eghen anderzijds, (3) ter plaatse gnd Telakker, tussen Johannes van 

Scijnle zv Hermannus enerzijds en erfgoed van de heren van Gemert 

anderzijds, (4) voor de plaats gnd die Beemden, tussen Luijta gnd 

Hannen enerzijds en Egidius van Doorn anderzijds, (5) aldaar, voor de 

plaats gnd die Beemden, tussen voornoemde Johannes Rijcarts soen van 

der Voert enerzijds en voornoemde Willelmus van Overacker en Eefsa 

van den Berne anderzijds, (6) tussen Jacobus Coptijt enerzijds en de 

gemene beemden anderzijds, (7) ter plaatse gnd Halsakker, tussen een 

gemene weg enerzijds en Henricus Loze anderzijds, (8) achter de 

tuinen van de naburen aldaar, tussen Johannes Buekentop enerzijds en 

Lambertus van den Hanenberch anderzijds, (9) ter plaatse gnd die 

Braken, tussen Johannes Voet enerzijds en Johannes Hermans soen 

anderzijds, (10) naast de plaats gnd Meiheuvel, tussen een gemene weg 

enerzijds en Margareta van den Eijnde anderzijds, (11) die Kloot 

aldaar, tussen Johannes Hermans enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (12) naast de plaats gnd Meiheuvel, tussen Ricoldus 

Agnesen soen enerzijds en Johannes Hermans soen anderzijds, (13) ter 

plaatse gnd die Scoelen, tussen Johannes van Scijnle enerzijds en 

Danijel Engbrechts soen, (14) huis, tuin en akker aldaar, tussen 

Nicholaus Hagen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (15) een 

bunder beemd tussen Henricus gnd Hannen soen enerzijds en Mathias van 

Hermalen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) een cijns van 

13½ penning oude cijns en (b) 9 penning nieuwe cijns aan de heer van 

Helmond, (c) 1 obool hertogencijns, en thans voor (d) een n-erfpacht 

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

voornoemde Gerardus te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-

12-1384), en na zijn overlijden aan zijn kinderen Petrus, Gerardus, 

Johannes, Hermannus en Lambertus. Eerstgenoemde Gerardus en met hem 

zijn kinderen Petrus en Gerardus beloofden lasten af te handelen. 

Voorts beloofden ze dat Hermannus zv eerstgenoemde Gerardus, die 

uitlandig is, zodra hij is teruggekeerd, en Johannes en Lambertus, 

onmondige kv eerstgenoemde Gerardus, zodra ze meerderjarig zijn, 

hiermee zullen instemmen. 

 

Gerardus Witmeri (dg: sedecim) #XIII# pecias terre infrascriptas 

ad se spectantes sitas in parochia de Scijnle #ut dicebat# quarum 

una (dg: in) retro hereditatem Hille Gherongs inter hereditatem 

liberorum Gerardi van der Voert ex uno et hereditatem Johannis 

(dg: Scijndelman ex alio altera) Scijnken ex alio altera in loco 

dicto die Aude [?Mi]dstae inter hereditatem Willelmi de Overacker 

ex uno et hereditatem Arnoldi dicti Eghen ex alio tercia in loco 

dicto Telacker inter hereditatem Johannis de Scijnle filii 

Hermanni ex uno et hereditatem dominorum de Ghemert ex alio quarta 

(dg: s) ante locum dictum die Beemde inter hereditatem Luijte 

dicte Hannen ex uno et hereditatem Egidii de Spina ex alio quinta 

(dg: an) ibidem ante dictum locum die Beemde vocatum inter 

hereditatem Johannis Rijcarts soen van der Voert ex uno et 

hereditatem dicti Willelmi de Overacker (dg: ex alio sext) et 

Eefse van den Berne ex alio sexta ibidem inter hereditatem Jacobi 

Coptijt ex uno et inter prata communia ex alio septima in loco 

dicto Halsacker inter communem viam ex uno et hereditatem Henrici 

Loze ex alio octava retro ortos vicinorum ibidem inter hereditatem 

Johannis Buekentop ex uno et hereditatem Lamberti van den 

Hanenberch ex alio nona in loco dicto die Braken inter hereditatem 

Johannis Voet ex uno et hereditatem Johannis Hermans soen ex alio 

decima iuxta locum dictum Meijhoevel inter communem viam ex uno et 

hereditatem Margarete van den Eijnde ex alio undecima (dg: ibid) 

die Cloet sita ibidem inter hereditatem Johannis (dg: de Scijnle 

ex uno) Hermans ex uno et inter communem viam ex alio duodecima 

iuxta dictum locum Meijhovel inter hereditatem Ricoldi Agnesen 
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soen ex uno et (dg: inter communem viam ex alio) et hereditatem 

Johannis Hermans soen ex alio tredecima in loco dicto (dg: de) die 

Scoelen inter hereditatem (dg: Hermanni ....) Johannis de Scijnle 

ex uno (dg: inter hereditatem Willelmi van) et hereditatem 

Danijelis Engbrechts soen ex alio (dg: it) sunt site item domum 

ortum et agrum terre sitos ibidem inter hereditatem Nicholai Hagen 

ex uno (dg: et hereditatem) et inter communem viam ex alio (dg: 

item pratum situm in loco dicto) item bonarium prati situm inter 

hereditatem Henrici dicti Hannen soen ex uno et hereditatem Mathie 

de Hermalen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto 

Johanni Ricards soen van der Voert ab eodem (dg: pro censu ducis 

dando et pro hereditaria paccione) pro censu XIIIJ denariorum 

antiqui census et IX denariis novi census domino de Helmont et pro 

uno obulo census domino duci prius inde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de 

Busco danda dicto Gerardo ad eius vitam et post eius vitam Petro 

Gerardo Johanni (dg: f l) Hermanno et Lamberto liberis dicti 

Gerardi (dg: he) a dicto Johanne hereditarie in nativitatis Domini 

et pro primo ultra annum ex premissis et in Busco tradenda 

promittentes et cum eo Petrus Gerardus eius liberi predicti 

indivisi warandiam et aliam obligationem deponere et promiserunt 

quod ipsi (dg: J) Hermannum filium dicti Gerardi extra patriam 

existentem atque Johannem et Lambertum fratres liberos dicti 

Gerardi adhuc impuberes existentes (dg: quamd) quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint dicte donacione facient consentire et alter 

repromisit. Johannes Erpe et Wellen datum secunda post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 294v 10 ma 16-02-1383. 

Bernardus Weenmaers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bernardus Weenmaers soen prebuit et reortavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 294v 11 ma 16-02-1383. 

Johannes gnd Orthen, Johannes zv Johannes van Hees, Johannes van 

Vroenhoeven en Henricus gnd Matheus soen beloofden aan Goessuinus 

Billen soen van Zittert 166 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383) in Zijtaart te betalen. 

 

Johannes dictus (dg: d) Orthen Johannes filius Johannis de Hees 

Johannes de Vroenhoeven Henricus dictus Matheus soen promiserunt 

Goessuino (dg: .) Billen soen de Zittert C et LXVI aude scilde vel 

valorem in alio auro ad (dg: penthecostes) #Johannis# proxime 

persolvenda et in Zittert (dg: .) tradenda. Testes Johannes Erpe 

et Wellen datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1176 f 294v 12 ma 16-02-1383. 

Voornoemde Johannes gnd Orthen, Johannes zv Johannes van Hees, 

Johannes van Vroenhoeven en Henricus gnd Matheus soen beloofden aan 

Godefridus Mathijs soen van Zittert 82 oude schilden of de waarde met 

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

 

Dicti debitores promiserunt (dg: J) Godefrido Mathijs soen de 

Zittert LXXXII aude scilde vel valorem in auro ad Johannis proxime 

persolvenda et in Zittert tradenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 294v 13 ma 16-02-1383. 

Voornoemde Johannes van Orthen, Johannes zv Johannes van Hees en 

Johannes van Vroenhoven beloofden aan Henricus Matheus soen 300 oude 
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schilden na maning te betalen. 

 

Dicti Johannes de Orthen Johannes filius Iohannis de Hees et 

Johannes de Vroenhoven promiserunt Henrico Matheus soen IIIc aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 C 14 f.295. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 17-02-1383. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 19-02-1383. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 20-02-1383. 

 

BP 1176 f 295r 01 ma 16-02-1383. 

Jkvr Jutta ndvw hr Adam investiet van Orthen en Den Bosch verklaarde 

dat Egidius van Doorn23,24,25 alle achterstallige termijnen betaald 

heeft van een lijfrente. 

 

Domicella Jutta filius! naturalis quondam domini Ade investiti de 

Orthen et de Busco recognovit sibi Egidium de Spina solvisse omnia 

arrastagia sibi deficientia occacione pensionis sibi a quocumque 

tempore usque nunc deficientia salvis sibi suis litteris in suis 

vigore permansuris. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295r 02 di 17-02-1383. 

Johannes zvw Johannes van der Dussen verklaarde dat hr Theodericus 

Rover alle achterstallige termijnen heeft betaald van een lijfrente 

van 32 Brabantse dobbel, die voornoemde hr Theodericus hem moet 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis van der Dussen recognovit sibi 

dominum Theodericum Rover persolvisse omnia arrastagia sibi a 

quocumque tempore usque in hodiernum diem deficientia occacione 

pensionis XXXII Brabant dobbel quam dictus dominus Theodericus 

sibi solvere tenetur ut dicebat salvis tamen dicto [Johanni] suis 

litteris mencionem de predicta pensione facientibus in suo vigore 

permansuris. Testes Erpe et Jordanus datum (dg: f) 3a post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 295r 03 di 17-02-1383. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat voornoemde hr Theodericus aan hem 

alle goederen heeft gegeven, die wijlen jkvr Agnes mv voornoemde 

Johannes aan hem in haar testament had vermaakt. 

 

Dictus (dg: Th) Johannes recognovit sibi dictum dominum 

Theodericum satisfecisse de omnibus bonis que domicella quondam 

Agnes mater ipsius Johannis eodem? Johanni legaverat #in 

testamento# ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295r 04 di 17-02-1383. 

Johannes zvw Henricus van Zegheworpe beloofde aan Johannes Scavart 

van Dijest 80 lichte schilden26, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, op Palmzondag aanstaande (zo 15-03-1383) te betalen. De 

                         
23 Zie ← BP 1176 f 180v 11 ma 29-04-1381, Egidius van Doorn betaalde 

alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 20 pond. 
24 Zie → BP 1178 f 052r 03 do 01-10-1388, Egidius van de Doorn 

betaalde alle achterstallige termijnen van lijfrenten. 
25 Zie → BP 1178 f 179v 09 za 04-03-1391, Egidius van de Doorn 

betaalde alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 20 pond. 
26 Zie → BP 1176 f 311r 06 wo 24-06-1383, overdracht van de schuldbekentenis aan 
Ywanus Stierken. “12 plakmeeuwen geld van Holland voor 1 schild gerekend”. 
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brief overhandigen aan Ywanus Stierken. 

 

Johannes filius quondam Henrici de (dg: Zegh) Zegheworpe promisit 

Johanni Scavart de Dijest LXXX licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computatos ad dominicam palmarum 

proxime persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum tercia post 

reminiscere. Tradetur littera dicto Ywano Stierken. 

 

BP 1176 f 295r 05 do 19-02-1383. 

Johannes Preter zv Wolterus Preter gaf uit aan Arnoldus zv Lambertus 

gnd Lem Wijnrix soen de helft van ¼ deel van een hoeve gnd die Beekse 

Hoeve, in Nuland, naast de plaats gnd Vinkel, te weten van het ¼ deel 

dat ligt tussen Johannes van Essche enerzijds en Johannes gnd die Sot 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Tijt en met het andere 

eind richting het oosten aan de gemeint van Nuland, zoals door palen 

begrensd, resp. te weten de helft hiervan die naast voornoemde 

Johannes van Essche ligt, welk ¼ deel voornoemde Johannes in pacht 

verkregen had van de broers Ghisbertus Hasenbossche en Henricus 

Maechelini; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de 

hertog, (2) 1 Vlaamse groot aan de naburen aldaar, gaande uit 

voornoemde helft van het ¼ deel, en thans voor (3) een n-erfpacht van 

1 mud 1 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Arnoldus 

beloofde op voornoemde helft een eiken huis te zullen bouwen. 

 

[Solverunt] ambo. 

Johannes Preter #filius Wolteri Preter# medietatem cuiusdam quarte 

partis ad se (dg: spect) spectantis cuiusdam mansi dicti die 

Beecsche Hoeve siti in parochia de Nuwelant iuxta locum dictum 

Vinckel scilicet (dg: medietatem) illius quarte partis que quarta 

pars sita est inter hereditatem Johannis de Essche ex uno et 

hereditatem Johannis dicti die Sot ex alio tendentis cum uno fine 

ad hereditatem Jacobi Tijt et cum reliquo fine versus (dg: Nuwe 

orienten) oriens ad communitatem de Nuwelant in ea quantitate qua 

dicta (dg: ..) quarta pars ibidem est sita et per palos assignata 

et limitata #scilicet illam medietatem dicte quarte partis que 

sita est iuxta hereditatem dicti Johannis de Essche# quam quartam 

partem dicti mansi (dg: dictus Johannes Preter pro quarta parte 

dictus Johannes pro quarta parte census vicinorum ibidem annuatim 

ex dicto integro manso so de jure solvendi et pro duobus grossis 

antiquis domino nostro duci duci ex dicta quarta parte dicti mansi 

de jure solvendis atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

et unius sextarii siliginis mensure de Busco erga Ghisbertum de 

Hasenbossche et Ghisbertum) quam quartam partem dictus Johannes 

erga Ghisbertum Hasenbossche et Henricum Maechelini fratres ad 

pactum acquisiverat ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Arnoldo filio Lamberti dicti Lem Wijnrix soen ab eodem pro uno 

antiquo grosso duci atque pro uno grosso Flandrensi vicinis ibidem 

de dicta medietate dicte quarte partis solvendis etc et pro !pro 

hereditaria paccione unius modii et unius lopini siliginis mensure 

de Busco dando dicto (dg: Ger) Johanni a dicto Arnoldo hereditarie 

purificatione ex dicta medietate quarte partis in Busco tradenda 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit Arnoldus super omnia quod ipse in dicta 

medietate dicte quarte partis domum quercinam (dg: infra duos an) 

edificabit. Testes Jordanus et Wellinus datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 295r 06 vr 20-02-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Godefridus van den 

Scoer (1) 4 stukken land in Aarle, ter plaatse gnd Valkendijk, (1a) 

tussen Johannes van Bruheze enerzijds en Johannes gnd Moelners 
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anderzijds, (1b) tussen Johannes van der Voert enerzijds en kv hr 

Henricus priester anderzijds, (1c) gnd die Nieuweland, tussen 

voornoemde kv hr Henricus enerzijds en een weg gnd den Groene Weg 

anderzijds, (1d) naast kvw Henricus gnd dat Kijnt, (2) een stuk weide 

gnd dat Geinserker, in Aarle, voor de deur gnd Blocs Doer, tussen 

Johannes van der Voert enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar 

van Sint-Jan in de kerk van Aarle anderzijds, (3) een stuk weide in 

Aarle, ter plaatse gnd op Geen Donk, tussen Johannes van den Scoer 

enerzijds en kv Rodolfus gnd Roef van Strijpe anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 1/8 deel van een pond was aan de kerk van Aarle, 

(b) een b-erfcijns van 2 oude groten of ander paijment, (c) een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen (dg: hereditates) 

#quatuor (dg: sex) pecias terre# infrascriptas sitas in parochia 

de Arle (dg: sei) ad locum dictum Valkendijc quarum una inter (dg: 

hereditatem) hereditatem Johannis de Bruheze ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Mu) dicti Moelners ex alio altera inter 

hereditatem Johannis van der Voert ex uno et inter hereditatem 

(dg: liberorum di) puerorum domini Henrici presbitri ex alio 

tercia dicta die Nuwelant inter hereditatem dictorum puerorum 

domini Henrici predicti ex uno et inter (dg: hereditatem) viam 

dictam den Gruenen Wech ex alio et quarta contigue (dg: lib) iuxta 

hereditatem liberorum quondam Henrici dicti dat Kijnt sunt site 

atque (dg: duas pecias) peciam (dg: here) pascue (dg: sitam) 

dictam dat Gheijnserker sitam in dicta parochia ante (dg: 

hereditatem dictam) #januam# Blocs Doer inter hereditatem Johannis 

van der Voert ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare 

sancti Johannis situm in ecclesia de Arle ex alio et peciam pascue 

sitam in dicta parochia in loco dicto op Gheen Donc inter 

hereditatem Johannis van den Scoer ex uno et inter hereditatem 

liberorum Rodolfi dicti Roef de Strijpe ex alio ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Godefrido van den Scoer ab eodem 

hereditarie possidendas (dg: pro ?una parte onere ad dictas 

hereditates spectante in aggere ibidem sito in Arle et in 

cymitherio ecclesie de Arle tent tenendis et observandis a dicto 

Godefrido hereditarie modo in talibus consueto atque pro 

hereditario duorum grossorum antiquorum) pro una (dg: quarta) 

#octava# parte libre cere ecclesie de Aerle inde solvenda atque 

pro hereditario censu duorum antiquorum grossorum vel alterius 

pagamenti atque pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

mensure de Helmont dandis dicto Laurencio ab altero purificatione 

et super predictas hereditatibus tradenda promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Ywanus et 

Jordanus datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 295r 07 vr 20-02-1383. 

(dg: Alardus gnd Cloedhoeven verkocht aan Ricoldus Borchgreve een 

n-erfpacht). 

 

(dg: Alardus dictus Cloedhoeven hereditarie vendidit Ricoldo 

Borchgreve hereditariam pa). 

 

BP 1176 f 295r 08 vr 20-02-1383. 

Hubekinus zv Hubertus van Lieshout verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Hubekinus filius Huberti de Lieshout prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 
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BP 1176 f 295r 09 vr 20-02-1383. 

Alardus van Cluechoeven verkocht aan Ricoldus Borchgreve een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een kamp, 4 morgen groot, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd dat Ondiep, tegenover een 

steeg gnd die Hinthamse Steeg, naast Arnoldus Koijt en Roverus Loden 

soen, met een zijde strekkend aan het water gnd die Aa. 

 

Alardus de (dg: Cloec) Cluechoeven hereditarie vendidit Ricoldo 

Borchgreve hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in Busco tradere 

ex (dg: qu) campo quodam ipsius venditoris (dg: .) quatuor iugera 

terre continente sito in (dg: jurisdictione) infra libertatem 

oppidi in loco dicto dat Ondiep in opposito stege dicte die 

Hijnthamsche Stege contigue iuxta hereditates Arnoldi Koijt et 

Roveri Loden soen (dg: cum un) tendente cum uno latere ad aquam 

dictam die Aa (dg: ex) ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et obligationem deponere promittens super 

habita et acquirenda sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295r 10 vr 20-02-1383. 

Vervolgens verklaarde voornoemde Ricoldus dat voornoemde pacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, direct na overlijden van voornoemde Ricoldus 

teruggaat naar voornoemde Alardus, resp. naar zijn erfgenamen. Hij 

zal de pacht niet verkopen noch belasten. 

 

(dg: dictus Ricoldus promis) Fiet notum ex premissis. Quo facto 

constitutus coram scabinis infrascriptis dictus Ricoldus palam 

recognovit quod dicta paccio duorum modiorum siliginis dicte 

mensure statim post mortem dicti Ricoldi ad dictum Alardum vel 

post eum ad heredes ipsius Alardi (dg: re) et ad neminem alium 

[revertetur] et promisit super omnia dictam recognitionem ratam 

servabit! et quod dictam paccionem diebus vite sue non vendet nec 

obligationem in ea faciet. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 01 f.295v. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 20-02-1383. 

 Quarta post oculi: woensdag 25-02-1383. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1383. 

 

BP 1176 f 295v 01 vr 20-02-1383. 

Willelmus van Zoerendonc verkocht aan Thomas gnd Hoege van Helmont 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, 

maat van Aarle, welke pacht van 3½ mud voornoemde Thomas met Lichtmis 

op de hoeve gnd ten Berge moet leveren aan voornoemde Willelmus, 

gaande uit (1) 1/3 deel van voornoemde hoeve ten Berge, die was van 

wijlen zijn schoonvader Gerardus van Eijke, gelegen in Aarle Beke, 

(2) 1/3 deel van een hoeve gnd te Grienden, in Beek bij Aarle. 

 

Willelmus de Zoerendonc hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis de annua et hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Aerle quam paccionem trium 

et dimidii modiorum siliginis dicte mensure Thomas dictus Hoege de 

Helmont dicto Willelmo solvere tenetur hereditarie purificatione 

et in manso dicto ten Berge tradendam ex tercia parte predicti 

mansi ten Berge vocati qui fuerat quondam Gerardi de Eijke sui 

soceri siti in parochia de Aerle Beke et ex attinentiis dicte 

tercie partis singulis et universis atque ex tercia parte mansi 

dicti communiter te Grienden siti in parochia de Beke prope Aerle 

et ex eiusdem tercie partis attinentiis ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Thome Hoege promittens warandiam et obligationem in 
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dicta (dg: pro) paccione deponere. Testes Johannes Erpe et Ywanus 

datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 295v 02 vr 20-02-1383. 

Willelmus van Berze en zijn broer Wolterus beloofden aan Philippus 

Jozollo 44 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383; 8+31+30+31+24=124 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Willelmus de Berze Wolterus eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo XLIIII aude scilde Francie ad Johannis proxime pena IIII. 

Testes Johannes Erpe et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 03 vr 20-02-1383. 

Goessuinus Model van de Steenweg beloofde aan Willelmus Scilder en 

Arnoldus Berwout 2000 gebakken stenen 8 dagen voor Sint-Jan 

aanstaande (wo 17-06-1383) zo dicht mogelijk bij Windmolenberg te 

leveren. 

 

Goessuinus Model de Lapidea Via promisit (dg: Willelmo filio 

Arnoldi Tielkini) Willelmo Scilder et Arnoldo Berwout II-m lapidum 

coctorum octo dies ante festum nativitatis Johannis proxime 

persolvendos et iuxta Wijnmolenberch tradere in ?quantum propinquus 

posset. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 04 vr 20-02-1383. 

Godefridus Peters soen verkocht aan Wijskinus gnd Veskens soen, tbv 

mr Wolphardus van Ghiessen, een stuk land in Empel, ter plaatse gnd 

Roeden, tussen voornoemde mr Wolphardus enerzijds en erfgoed van de 

investiet van Empel anderzijds. 

 

Godefridus Peters soen peciam terre sitam in parochia de Empel ad 

locum dictum Roeden inter hereditatem magistri Wolphardi de 

Ghiessen ex uno et hereditatem spectantem ad investitum de Empel 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: ...) Wijskino dicto 

Veskens soen ad opus dicti magistri Wolphardi promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 295v 05 wo 25-02-1383. 

Destijds hadden Zeenkinus van den Grave en zijn vrouw Fijssia dv 

Hermannus van der Sporct en hun dochters Elisabeth en Agnes (1) 23 

lopen roggeland minus 2 roeden, Bossche maat, in Berlicum, in 

verschillende stukjes, en (2) 4½ morgen en 12 2/3 roeden land, in 

Berlicum, uitgegeven aan Johannes van Voesic. Thans stemden Johannes 

en Jutta, kv voornoemde Zeenkinus en Fissia, in met deze uitgifte. Ze 

behouden hun recht in de pacht, die uit deze goederen gaat. 

 

Notum sit universis quod cum Zeenkinus van den Grave et Fijssia 

eius uxor filia Hermanni van der Sporct Elisabeth et Agnes sorores 

filie Zenkini et Fijssie predictorum viginti tres lopinatas terre 

siliginee minus duabus virgatis mensure de Busco sitas in parochia 

de Berlikem in diversis particulis et quatuor et dimidium jugera 

ac XIII virgatas prati minus tercia parte unius virgate terre 

sitas in dicta parochia dedissent ad hereditarium pactum Johanni 

de Voesic prout in litteris constitutus coram scabinis 

infrascriptis (dg: Jo Johannes) #Johannes# et Jutta (dg: liberi 

#filii) liberi# dictorum Zeenkini et Fissie cum tutore dicte 

donacioni consentierunt et eandem ratam servare prommiserant salvo 

sibi iure ipsis competente in paccione ex dictis hereditatibus 

solvenda ut in forma. Testes Johannes Erpe et Ywanus (dg: datum 
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sabbato post reminiscere) #quarta post oculi#. 

 

BP 1176 f 295v 06 ±wo 25-02-1383. 

(dg: Johannes zv voornoemde Zenkinus stemde op dezelfde manier in 

etc). 

 

(dg: Johannes filius dicti Zenkini consentit eodem modo etc). 

 

BP 1176 f 295v 07 za 21-03-1383. 

Ghevardus van Eijndoven en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Philippus 

Jozollo 60 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383; 10+30+31+24=95 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Ghevardus de Eijndoven et Arnoldus eius filius promiserunt 

Philippo Jozollo LX aude scilde Francie ad Johannis proxime 

persolvenda pena IIII. Testes (dg: datum ut supra). Testes Luce et 

Ywanus datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1176 f 295v 08 za 21-03-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 09 za 21-03-1383. 

Arnoldus van Gheel, Petrus van Keeldonc en Zeelkinus zv Ricoldus 

Belien soen van Os verklaarden ontvangen te hebben van Theodericus 

van den Hoevel, zijn broer Jacobus, Theodericus Bathen soen en 

Lambertus Smijt 300 lichte schilden, wegens zoenakkoord mbt de dood 

van Petrus zv Johannes Berns soens soen, veroorzaakt door kv 

Lambertus van den Hoevel, die afgelopen Kerstmis (do 25-12-1382) aan 

hen en aan Marcelius Vos verschuldigd waren. Voornoemde Petrus 

beloofde dat voornoemde Marcelius Vos voornoemde Theodericus van den 

Hoevel noch anderen zal aanspreken wegens deze 300 lichte schilden. 

 

Arnoldus de Gheel Petrus de Keeldonc et Zeelkinus filius Ricoldi 

Belien soen de Os palam recognoverunt de recepisse a Theoderico 

van den Hoevel Jacobo suo fratre Theoderico Bathen soen Lamberto 

Smijt IIIc licht scilde scilicet de reconsiliacione necis quondam 

Petri filii Johannis Berns soens soen facte ut dicitur per liberos 

Lamberti van den Hoevel quos ipsis solvere #et Marcelio Vos# 

tenebant in nativitatis Domini proxime preterito promisit insuper 

dictus Petrus quod dictus Marcelius Vos (dg: dictis Arnoldo Boc et 

Zeelkino p) #dictos Theodericum et alios ut supra# #dicto[s] 

Theodericum van den Hoevel et alios ut supra# !per occacione 

dictorum IIIc licht scilde non impetet scilicet eandem recognovet 

#et# ratam servabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 10 za 21-03-1383. 

Gerardus van Eijke ev Heilwigis dvw Godefridus Sceijvel gaf uit aan 

Johannes Sceijvel 1 morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Blokken, zoals deze aan voornoemde wijlen Godefridus behoorde; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 Brabantse dobbel geld 

of ander paijment met Kerstmis te betalen. 

 

Gerardus de Eijke maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heilwigis sue uxoris filie quondam Godefridi Sceijvel unum iuger 

terre situm in parochia de Roesmalen in loco dicto die Blocke 

prout huiusmodi iuger ibidem est situm et ad dictum quondam 

Godefridum pertinere consuevit ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum (dg: Johanni de Engelant filio quondam Arnoldi de Engelant) 
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#Johanni Sceijvel# ab eodem pro hereditario censu unius Brabant 

dobbel monete vel alterius pagamenti dando dicto Gerardo ab altero 

in nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 11 za 21-03-1383. 

(dg: Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Sceijvel prebuit et reportavit testes datum ut 

supra). 

 

BP 1176 f 295v 12 za 21-03-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 17 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo XVII Brabant dobbel mottoen 

vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 295v 13 za 21-03-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 899, 21-02-1383. 

Voornoemde Gerardus de Eijke gaf uit aan voornoemde Ambrosius Balen 

soen de navolgende erfgoederen, gelegen onder Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen, (1) een huis, schuur en tuin, tussen Paulus Keijster 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, met het recht in de gemeint 

van Rosmalen, (2) 1/3 deel in een stuk land gnd die Nieuwe Hoeve, (3) 

een stuk land in die Oude Hoeve, tussen voornoemde Ambrosius Balen 

soen enerzijds en Amelius zv Johannes gnd Balen soen anderzijds, (4) 

een stuk land gnd aan het Ven, tussen voornoemde Ambrosius Balen soen 

enerzijds en een erfgoed gnd in het Ven anderzijds, (5) 2 stukken 

land gnd Peters Arken (5a) beiderzijds tussen wijlen Theodericus 

Sceijvel, (5b) tussen voornoemde wijlen Theodericus enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (6) een stuk land ter plaatse gnd Onder die 

Biezen, tussen Johannes van der Hamsvoert enerzijds en Henricus Maes 

soen anderzijds, (7) een stuk land gnd die Kloet, tussen Willelmus 

Hels enerzijds en Johannes van Beke anderzijds, (8) 3 stukken land 

gnd Konings Strepen (8a) tussen Arnoldus van Beke nzv enerzijds en 

Johannes van Dordrecht anderzijds, (8b) tussen Johannes Jacobs soen 

enerzijds en Amelius zv Johannes Melijs soen anderzijds, (8c) tussen 

Johannes Cnode enerzijds en Rodolphus van Vladeracke anderzijds, 

zoals deze goederen behoord hadden aan voornoemde wijlen Godefridus 

Sceijvel en zoals ze aan voornoemde Heilwigis bij deling ten deel 

waren gevallen; de uitgifte geschiedde voor voor de cijnzen die 

hieruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus de Eijke predictus hereditates ad se spectantes 

infrascriptas infra parochiam de Roesmalen ad locum dictum Hijnen 

consistentes ut dicebat primo videlicet domum horreum ad ortum 

sitos inter hereditatem Pauli Keijster ex uno et (dg: l) inter 

communem platheam ex alio cum toto jure ipsis domui et orto 

competente in communitate de Roesmalen atque (dg: peciam terre) 

terciam partem ad se spectantem (dg: dictam) #in pecia terre 

dicta# die Nu Hove sita ibidem item peciam terre sitam in loco 

dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Ambrosii Balen soen ex uno 

et hereditatem Amelii fili Johannis dicti Balen soen ex alio item 

peciam terre dictam aen tFenne #sitam# inter hereditatem dicti 

Ambrosii Balen soen ex uno et hereditatem (dg: Willelmi van d) 

dictam int Venne ex alio item duas pecias terre dictas Peters 

Arken quarum una inter hereditates quondam Theoderici Sceijvel ex 

utroque latere et altera inter (dg: hereditatem) hereditatem dicti 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

52 

quondam Theoderici ex uno et inter communem platheam ex alio sunt 

site item peciam terre sitam in loco dicto Onder die Bijesen inter 

hereditatem Johannis van der Hamsvoert ex uno et hereditatem 

Henrici Maes soen ex alio item peciam terre dictam die Cloet inter 

hereditatem Willelmi Hels ex uno et hereditatem Johannis de Beke 

ex alio item tres pecias terre dictas Conincs Strepe quarum una 

inter hereditatem Arnoldi de Beke filii naturalis ex uno et 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio altera inter hereditatem 

Johannis Jacobs soen ex uno et hereditatem Amelii filii Johannis 

Melijs soen ex alio et tercia inter hereditatem Johannis Cnode ex 

uno et hereditatem Rodolphi de Vladeracke ex alio sunt site prout 

in in quantitate dicte hereditates ad dictum quondam Godefridum 

Sceijvel spectare consueverunt et dicte Heilwigi mediante 

divisione hereditaria inter ipsam et eius in hoc coheredes habita 

cesserunt in partem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

dicto Ambrosio Balen soen ab eodem pro censibus inde prius 

solvendis etc et pro hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco danda dicto Gerardo ab altero 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Bruheze et Johannes de Erpe datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 14 za 21-03-1383. 

Voornoemde Ambrosius beloofde aan voornoemde Gerardus 80 Brabantse 

dobbel of de waarde en 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Ambrosius promisit dicto Gerardo LXXX Brabant dobbel vel 

valorem et tres modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 295v 15 za 21-03-1383. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 02 f.296. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 21-02-1383. 

 dominica oculi: zondag 22-02-1383. 

 Quinta post letare: donderdag 05-03-1383. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 

BP 1176 f 296r 01 za 21-02-1383. 

Gerardus gnd Scade zvw Henricus Os droeg over aan Hermannus Broessen 

soen van Meerwijc 5 hont land in Empel, ter plaatse gnd die Acht 

Morgen, tussen Petrus van Bruggen enerzijds en Jacobus Stevens 

anderzijds. Voornoemde Gerardus zal voornoemde Hermannus en de 5 hont 

land ontlasten van een b-erfcijns van 3 pond oude pecunia, die wijlen 

Henricus gnd Cort en thans Rutgerus Kort daaruit heeft. Voornoemde 

Gerardus zal zijn onmondige zoon Henricus, zodra die meerderjarig is, 

afstand laten doen. 

 

Gerardus dictus Scade filius quondam Henrici Os quinque hont terre 

sita in parochia de Empel in loco dicto die Acht Margen inter 

hereditatem Petri de Bruggen ex uno et hereditatem Jacobi Stevens 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Hermanno Broessen soen 

de Meerwijc promittens ratam servare servare et obligationem ex 

parte sui deponere et quod ipse dictum Hermannum et dicta quinque 

hont terre ab hereditario censu trium librarum antique pecunie 

quem Henricus quondam dictus Cort ... et quem (dg: dict) Rutgerus 

Kort adhuc in eadem habet quitabit et suum! indempnem conservabit 
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et quod ipse Gerardus Henricum suum filium dum ad annos pervenerit 

(dg: dictam promissionem) #super premissis ad opus dicti# eidem 

Hermanno faciet #renunciare# etc. Testes Johannes Bruheze et 

Johannes de Erpe datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1176 f 296r 02 za 21-02-1383. 

Henricus zvw Henricus van Boert van Wetten en Godefridus zvw Eligius 

gnd Loij die Mersman verkochten aan Henricus Hillen soen 1 lopen land 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, tussen 

Willelmus zv Engbertus enerzijds en Petrus Reijners soen anderzijds, 

met gebouwen, zoals voornoemde Henricus Hillen soen deze lopen land 

thans bezit, belast met 20 schelling oude pecunia aan Reijnerus van 

Baerleham. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Boert de Wetten et Godefridus 

filius quondam Eligii dicti Loij die Mersman (dg: dimidiam) 

lopinatam #terre# ad se spectantem sitam in parochia sancti Petri 

de Vucht in loco dicto (dg: d) Boertmans (dg: so) Hoeve inter 

hereditatem Willelmi filii Engberti ex uno et hereditatem Petri 

Reijners soen ex alio cum eius edificiis prout Henricus Hillen 

soen dictam lopinatam terre cum eius edificiis ad presens possidet 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Henrico Hillen soen 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis XX 

solidis antique pecunie Reijnero de Baerleham inde solvendis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 03 za 21-02-1383. 

Johannes Mesmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Mesmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 296r 04 za 21-02-1383. 

Voornoemde Henricus Hillen soen beloofde aan voornoemde Henricus van 

Boert en Godefridus zvw Eligius dat hij voornoemde cijns van 20 

schelling zal betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus 

Boert. 

 

Dictus Henricus Hillen soen promisit super omnia quod ipse dictos! 

Henricum! de Boert et Godefridum! filium! quondam Eligii dictum 

censum XX solidorum annuatim dabit et solvet quod ipsis nec suis 

heredibus nullum dampnum exinde eveniet. Testes datum ut supra. 

Traditur dicto Henrico Boert. 

 

BP 1176 f 296r 05 za 21-02-1383. 

Johannes van Zonne vleeshouwer beloofde aan Willelmus van Ouden 14 

oude schilden27 met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Johannes de Zonne carnifex promisit Willelmo de Ouden XIIII aude 

scilde ad pasca proxime persolvenda. Testes datum ut supra Erpe 

dixit. 

 

BP 1176 f 296r 06 za 21-02-1383. 

Johannes zvw Nicholaus Broedeken vroeg aan zijn moeder Margareta om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen 

gaan van zijn voornoemde moeder. Voornoemde Margareta gaf hem alle 

goederen, die voornoemde Johannes, in de kost bij voornoemde 

Margareta, had verworven. 

 

                         
27 Zie → BP 1176 f 346r 13 vr 26-02-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

54 

Johannes filius quondam Nicholai Broedeken supplicavit Margarete 

sue matri quatenus sibi daret licenciam recedendi a domo convictu 

et expensis ipsius Margarete sub nomine emancipationis et ipsa 

annuens !s sui! precibus ?et dicta Margareta omnia bona que dictus 

Johannes in expensis dicte Margarete acquisiverat sibi nomine 

emancipacionis tradidit et donavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 07 za 21-02-1383. 

Voornoemde Margareta beloofde aan haar voornoemde zoon Johannes 15 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dicta Margareta promisit dicto Iohanni suo filio XV Brabant dobbel 

ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 08 za 21-02-1383. 

Arnoldus Stamelaert van de Kelder, Johannes Molijmaker van Kuijc en 

Gerardus van Hemert beloofden aan Arnoldus Koijt 311 lichte schilden, 

12 plakken voor 1 schild gerekend, en 2 plakken met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Arnoldus Stamelaert de Penu Johannes Molijmaker de Kuijc et 

Gerardus de Hemert promiserunt Arnoldo Koijt IIIc (dg: li) et XI 

licht scilde XII placken pro quolibet et II placken ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes Johannes Erpe et Jordanus datum 

sabbato post reminiscere. 

 

BP 1176 f 296r 09 za 21-02-1383. 

Voornoemde Arnoldus Stamelaert van de Kelder, Johannes Molijmaker van 

Kuijc en Gerardus van Hemert beloofden aan Goessuinus van Best 337½ 

lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Dicti tres debitores promiserunt Goessuino de Best IIIc XXXVIIJ 

lichten scilt ut supra ad dictum terminum persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 10 za 21-02-1383. 

Gerardus zvw Ghisbertus van Doorn beloofde aan Jacobus van Os 89 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

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

 

Gerardus filius quondam Ghisberti de Spina promisit Jacobo de Os 

LXXXIX Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII Hollant placken ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 11 zo 22-02-1383. 

Agnes dvw Nijcholaus gnd Nesen soen droeg over aan haar schoonzoon 

Thomas gnd Maes soen alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar neef Johannes van Gorpe en diens vrouw Margareta 

gnd Gorps. 

 

Solvit. 

Agnes (dg: filia quondam) filia quondam Nijcholai dicti Nesen soen 

cum tutore omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

sibi de morte quondam Johannis de Gorpe sui cognati et Margarete 

quondam dicte Gorps uxoris olim eiusdem quondam Johannis 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Thome (dg: filio) dicto Maes soen 

suo genero promittens cum tutore ratam servare. Testes Luce et 

(dg: Wellen) #Ywanus# datum dominica oculi. 
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BP 1176 f 296r 12 do 05-03-1383. 

Voornoemde Thomas verkocht voornoemde goederen aan Arnoldus van der 

Hoeven. 

 

Solvit. 

Dictus Thomas dicta bona vendidit Arnoldo van der Hoeven 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Luce et Jordanus datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 296r 13 ±do 26-02-1383. 

Sophia wv Gerardus van Ham en haar kinderen Johannes, Egidius en 

Katherina verkochten aan Marcelius van der Scueren (1) een huis, tuin 

en aangelegen stuk land, in Groot Tongerle, tussen een gemene weg 

enerzijds en Henricus Houbraken anderzijds, strekkend vanaf een 

gemene weg tot aan voornoemde Marcelius van der Scueren, (2) een stuk 

beemd in Groot Tongerle, ter plaatse gnd Horrenbroke, beiderzijds 

tussen kvw Willelmus Hannen, (3) een stuk land gelegen achter het 

huis gnd des Hertogen Gewanthuis, tussen erfgoed van Johannes Blake 

en voornoemd huis gnd dat Gewanthuis enerzijds en een gemene weg gnd 

die Molenweg anderzijds. Voornoemde Johannes, Egidius en Katherina 

beloofden dat hun minderjarige zuster Metta, zodra ze meerderjarig 

is, afstand zal doen. 

 

Sophia relicta quondam Gerardi de Ham Johannes Egidius et 

Katherina eius liberi cum tutoribus (dg: peciam) domum ortum et 

peciam terre ipsis adiacentem sitos in parochia de Groet Tongerle 

inter (dg: he) communem platheam ex uno et hereditatem Henrici 

Houbraken ex (dg: uno) alio tendentes a communi plathea ad 

hereditatem Marcelii van der Scueren item peciam prati sitam in 

dicta parochia in loco dicto Horrenbroke inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi Hannen (dg: kijnder) ex utroque latere 

item peciam terre sitam retro domum dictam des Hertoegen 

Gewanthuijs inter hereditatem Johannis Blake et inter dictam domum 

dat Gewanthuijs vocatum ex uno et inter communem viam dictam die 

Molenwech ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Marcelio van der Scueren promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere et promiserunt (dg: pro d) dicti Johannes 

Egidius et Katherina cum tutore quod ipsi Mettam eorum sororem dum 

ad annos pervenerit super premissis ad opus dicti Marcelii facient 

renunciare. Testes Johannes Erpe et Wellinus datum ?quinta post 

oculi. 

 

BP 1176 f 296r 14 ±do 26-02-1383. 

Arnoldus Stamelart van Spanct verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Johannes) Arnoldus Sta de Spanct prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 15 ±do 26-02-1383. 

De broers Johannes en Rodolphus Rover, kvw Egidius van den Ham, 

Eligius van der Spanct evw Bela en Johannes Gerijts soen ev 

Mechtildis, dvw voornoemde Egidius, ontlastten voornoemde Sophia wv 

Gerardus van Ham en haar kinderen en erfgenamen van een b-erfcijns 

van 25 pond geld, die voornoemde wijlen Gerardus van den Ham beloofd 

had aan voornoemde Johannes, Rodolphus Rover, Eligius en Mechtildis, 

gaande uit alle goederen van wijlen voornoemde Gerardus van den Ham. 

De brief overhandigen aan voornoemde Sophia. 

 

Johannes Rodolphus Rover fratres liberi quondam Egidii van den Ham 

et Eligius van der Spanct maritus et tutor legitimus (dg:Elis) ut 

dicebat quondam (dg: Elis) #Bele# sue uxoris Johannes Gerijts soen 
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maritus et tutor legitimus ut dicebat Mechtildis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Egidii quitum proclamaverunt dictos Sophiam 

et eius liberos et heredes ab hereditario censu XXV librarum 

monete quem dictus quondam [Gerardus] van den Ham dictis Johanni 

Rodolpo! Rover Eligio et Mechtildi promiserat ut dicebant ex 

omnibus et singulis bonis dicti quondam Gerardi van den Ham 

habitis et habendis ut dicebat. Testes datum ut supra. Detur dicte 

Sophie. 

 

BP 1176 f 296r 16 ±do 26-02-1383. 

Marcelius van der Scueren beloofde aan Eligius van der Spanct een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Marcelius van der Scueren promisit super habita et acquirenda se 

daturum Eligio van der Spanct hereditarium censum sex librarum 

monete hereditarie purificatione (dg: pro pri) ex suis bonis 

omnibus habitis et habendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296r 17 ±do 26-02-1383. 

Voornoemde Marcelius van der Scueren beloofde aan Rodolphus Rover zvw 

Egidius van den Ham een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een 

helft te betalen {niet afgewekt contract}. 

 

(dg: dic) Dictus Marcelius promisit super habita et habenda se 

daturum Rodolpho Rover filio quondam Egidii van den Ham 

hereditarium censum IIIIor librarum et X solidorum monete 

hereditarie mediatim. 

 

BP 1176 f 296r 18 ±do 26-02-1383. 

Voornoemde Marcelius van der Scueren beloofde aan Johannes Gerijts 

soen een n-erfcijns van 6 pond geld, zoals in het voorgaande 

contract. 

 

Dictus Marcelius promisit ut supra Johanni Gerijts soen 

hereditarium censum sex librarum monete et erit totum ut [supra]. 

 

BP 1176 f 296r 19 ±do 26-02-1383. 

Voornoemde Marcelius van der Scueren beloofde aan Sophia wv Gerardus 

van Ham en haar kinderen Johannes, Egidius en Katherina 85 Brabantse 

dobbel of de waarde in goud na maning te betalen. Overhandigen aan 

voornoemde Sophia en Johannes. 

 

X. 

Dictus Marcelius promisit Sophie relicte quondam Gerardi de Ham 

Johanni Egidio et Katherine suis liberis LXXXV Brabant dobbel 

[vel] valorem in auro ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. (dg: Detur) Detur dictis Sophie et Johanni. 

 

BP 1176 f 296r 20 ±do 26-02-1383. 

Sophia wv Gerardus van Ham en haar kinderen Egidius en Katherina 

droegen over aan Johannes zv voornoemde Sophia 1 bunder beemd in 

Schijndel, tussen Henricus zv Joannes van den Hoevel enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met 1 oude groot hertogencijns. 

 

Sophia relicta quondam Gerardi van Ham (dg: Johannes) Egidius et 

Katherina #liberi dicte Sophie# cum tutore unum bonarium prati 

situm in parochia de Scijnle inter hereditatem (dg: hereditatem 

heredum quondam Th) Henrici filii Joannis van den Hoevel ex uno et 

inter communem platheam ex alio prout [ibidem est] situm 

hereditarie supportaverunt Johanni filio dicte Sophie promittentes 
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cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo 

grosso d[omino] ....... et promiserunt quod ipsi (dg: Sophi). 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 03 f.296v. 

 Sexta post oculi: vrijdag 27-02-1383. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 28-02-1383. 

 

BP 1176 f 296v 01 ±do 26-02-1383. 

Engbertus Writer beloofde aan zijn schoonzoon Ghibo van den Gheijne 

Snoer? 10 Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Engbertus Writer promisit Ghiboni van den (dg: Vene) #Gheijne# 

Snoer? suo genero X Brabant dobbel vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Bruheze et Johannes Erpe datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 02 ±do 26-02-1383. 

(dg: Henricus X Hen van Dijck). 

 

BP 1176 f 296v 03 ±do 26-02-1383. 

Johannes zvw Henricus gnd Alaerts soen gaf uit aan Petrus gnd 

Scoenmaker zvw Lambertus Smijt een stuk beemd in Berlicum, ter 

plaatse gnd Belver, ter plaatse gnd Sophien Hoeve, tussen Henricus zv 

Rutgerus gnd Alarts soen enerzijds en de gemeint anderzijds, 

strekkend vanaf de gemeint tot aan voornoemde Petrus; de uitgifte 

geschiedde voor 6 penning cijns aan erfg vw hr Ludovicus van Berlaer 

en thans voor een n-erfcijns van 1 oude groot en 40 schelling geld, 

met Sint-Jan te betalen. 

 

Solvit ?2 ?plack. 

Johannes filius quondam Henrici dicti Alaerts soen peciam prati 

sitam in parochia de Berlikem in loco dicto Belver ad locum dictum 

Sophien Hoeve inter hereditatem Henrici filii Rutgeri dicti Alarts 

soen ex uno et inter communitatem ex alio tendentem a communitate 

ad hereditatem Petri dicti (dg: Sco) Scoenmaker filii quondam 

Lamberti Smijt #dedit ad censum dicto Petro# ab eodem pro sex 

denariis census heredibus quondam domini Ludovici de Berlaer prius 

inde solvendis atque pro hereditario censu unius antiqui grossi et 

XL solidorum monete dando dicto Johanni ab altero hereditarie 

Johannis ex pecia prati predicta promittens warandiam et aliam 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 04 vr 27-02-1383. 

Marcelius van der Doeseldonc en zijn zoon Petrus verkochten aan 

Theodericus Sijmons soen 1/3 deel van een hoeve gnd ten Berge, in 

Aarle, welk 1/3 deel aan voornoemde Marcelius en zijn vrouw 

Mechtildis dvw Gerardus van Eijke gekomen was na erfdeling, na 

overlijden van voornoemde Gerardus, belast met de grondcijns. 

 

Marcelius van der Doeseldonc #et# Petrus et (dg: Ger) eius 

#filius# liberi terciam partem cuiusdam mansi s dicti ten Berge 

siti in parochia de Aerle cum attinentiis dicte tercie partis 

ubicumque locorum sitis quam terciam partem dictus Marcelius sibi 

et Mechtildi eius uxori filie quondam Gerardi de Eijke mediante 

divisione hereditaria inter ipsum et eius in hoc coheredes habita 

de morte dicti quondam Gerardi cessit in partem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Theoderico Sijmons soen promittentes 

indivisi warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi inde solvendo. Testes Johannes Luce et Jorden datum sexta 

post oculi. 
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BP 1176 f 296v 05 vr 27-02-1383. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Theodericus 5 dobbel 

Brabants of de waarde op Palmzondag (zo 15-03-1383) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Dictus Marcelius promisit dicto Theoderico quinque dobbel Brabant 

vel valorem ad dominicam palmarum pena V. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 06 vr 27-02-1383. 

Arnoldus Stamelart van Spanct verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: dictus .) Arnoldus Sta de Spanct prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 296v 07 vr 27-02-1383. 

Johannes van Bruheze verwerkte zijn recht tot vernaderen  

 

Johannes de Bruheze prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 08 vr 27-02-1383. 

Hr Reijnerus van Valkenborch heer van Borne, Zittert en Herpen, 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Johannes Proefst van Bucstel, 

Sijmon van Mijrabellum en Johannes Sceffenneer beloofden aan Leonius 

van Langvelt, tbv Johannes Wrede van Herpen, 200 oude Franse schilden 

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

 

Dominus Reijnerus de Valkenborch dominus de Borne de Zittert et de 

Herpen Arnoldus Sta de Penu Johannes Proefst de Bucstel Sijmon de 

Mijrabello Johannes Sceffenneer promiserunt Leonio de Langvelt ad 

opus Johannis Wrede de Herpen IIc aude scilde #Francie# ad 

nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes Johannes Luce et 

Weijnken datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 296v 09 vr 27-02-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 10 vr 27-02-1383. 

Arnoldus gnd Noijde glazenmaker verkocht aan Elisabeth dvw Henricus 

gnd Matheus soen een n-erfcijns28 van 20 schelling geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes Bont enerzijds en 

erfgoed van Egidius snijder anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 32 schelling geld. 

 

 (dg: Arnoldus Noijde vitrifex hereditarie vendidit E) Arnoldus 

dictus Noijde vitrifex hereditarie vendidit Elisabeth filie 

quondam Henrici dicti Matheus soen hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et area 

dicti venditoris sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem Johannis Bont ex uno et hereditatem Egidii sartoris ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini nostri ducis et hereditario censu 

XXXII solidorum monete prius inde solvendis. Testes Johannes Erpe 

                         
28 Zie → VB 1799 f 216v 02 ma 08-02-1417, Gerit van Uijtvinckel was gerijcht … aen 
huijs ende erve Arnts gheheijten Noijde viftrificis gelegen in sHertogenbosch in die 

Hijnthamerstraet tusschen den erve Jans geheijten Bont ex uno ende tusschen den erve 

Gijelis des snijders ex alio overmijts gebreck eens erfs cijns XX solidorum monete den 

welcken Arnt Noijde voirs erfelijc vercoft had Lijsbetthen dochter wilner Henrics 

Matheeus soen. 
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et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 11 vr 27-02-1383. 

Johannes van Berke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Berke prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 12 vr 27-02-1383. 

Johannes Scillinc van Helmont, Gerardus van Amstel en Theodericus zvw 

Wellinus Ysebout beloofden aan Philippus Jozollo 176 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 1+22=23 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes Scillinc de Helmont Gerardus de Amstel Theodericus filius 

quondam Wellini Ysebout promiserunt Philippo Jozollo C et LXXVI 

aude scilde Francie ad pasca proxime persolvenda pena X. Testes 

Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 13 vr 27-02-1383. 

De eerste zal de andere! schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium! indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 14 vr 27-02-1383. 

Yda van Hijnen beloofde aan Rutgerus zv Rutgerus van Boemel 13 oude 

schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te 

betalen. 

 

Yda de Hijnen promisit Rutgero filio Rutgeri de Boemel XIII aude 

scilde vel valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes Johannes 

Luce et Jorden datum sexta post oculi. 

 

BP 1176 f 296v 15 vr 27-02-1383. 

Luijta dv Henricus gnd Webel verkocht aan Paulus van Riel het deel, 

dat aan haar gekomen was na overlijden van haar moeder Metta resp. 

dat aan haar zal komen na overlijden van voornoemde Henricus, in een 

huis en erf in Den Bosch, in de de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Ghibo Scermer enerzijds en erfgoed van mr Hermannus Steenbakker 

anderzijds. 

 

Luijta filia (dg: quo) Henrici dicti Webel #cum tutore# totam 

partem et omne jus sibi de morte quondam Mette eorum matris 

successione hereditarie advolutas et post mortem dicti Henrici 

successione hereditarie advolvendas in domo et area sita in Busco 

in vico dicto Colperstraet inter hereditatem (dg: Rodolphi) 

Ghibonis Scermer ex uno et hereditatem magistri Hermanni lapicide 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Paulo de Riel promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Johannes Luce et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 296v 16 za 28-02-1383. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Scaut verkocht aan Johannes 

Vijnnijnc goudsmid een b-erfcijns29 van 8 pond geld, die Johannes 

Drusken van Gestel aan voornoemde Gerardus beloofd had, een helft te 

                         
29 Zie → VB 1799 f 190v 03 ma 09-01-1402, Jan Vijnninc die goutsmijt was gericht … aen 
drie cameren ende horen gronde ende anderen horen toebehoerten gelegen in 

tsHertogenbosch tusschen den erve Gielijs van der Aa op deen side ende tusschen den 

erve Jans van Os op dander side overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen had. 
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betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit30 3 

kamers31,32 met ondergrond in Den Bosch, tussen erfgoed van Gerardus 

van Aa enerzijds en erfgoed van Johannes van Os anderzijds. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der Scaut 

hereditarium censum octo librarum monete quem Johannes Drusken de 

Gestel dicto Gerardo dare et solvere promiserat hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex tribus cameris et earum 

fundis et ceteris suis attinentiis sitis in Busco inter 

hereditatem Gerardi de Aa ex uno et hereditatem Johannis de Os ex 

alio prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Vijnnijnc (dg: 

f) aurifabro supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

sufficientem (dg: facere) super habita et habenda sufficientem. 

Testes Bruheze et Jorden datum sabbato post oculi. 

 

BP 1176 f 296v 17 za 28-02-1383. 

Henricus zv Henricus van Heinxstem droeg over aan Rodolphus zv Ghibo 

van den Enen 12 oude schilden, aan hem beloofd door Johannes van den 

Laer tijmmerman in Rosmalen en Johannes zv Ghibo gnd van den Enen. 

Met adiusticatie. 

 

Henricus filius Henrici de Heinxstem duodecim aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos promissos sibi a Johanne 

van den Laer tijmmerman in parochia de Roesmalen et Johanne filio 

Ghibonis dicti van den Enen prout in litteris legitime supportavit 

Rodolpho filio Ghibonis van den Enen cum litteris (dg: et 

adiusticatione sibi facta jure legis s) et jure promittens ratam 

et cum adiusticatione sibi facta cum premissis litteris etc. 

Testes (dg: Luce) Luce et Scilder datum (dg: supra) sexta post 

oculi. 

 

BP 1176 f 296v 18 za 28-02-1383. 

Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker verkocht aan Ghiselbertus gnd 

van der Berten? een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd ter 

Hovelen, in Moergestel, welke pacht Goeswinus Ankoij gekocht had van 

Willelmus van Oekel van Ghestel, en welke pacht aan voornoemde 

Gerardus gekomen was na erfdeling tussen hem en erfg vw voornoemde 

Goeswinus. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac frunitoris hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex quodam manso dicto 

ter Hovelen sito in parochia de Ghestel prope Oesterwijc atque ex 

attinentiis (dg: eorum) eiusdem mansi universis quam paccionem 

Goeswinus (dg: ?Rij) Ankoij (dg: .) erga Willelmum de Oekel de 

Ghestel emendo acquisiverat prout in litteris et que paccio dicto 

Gerardo mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et 

heredes dicti quondam Goeswini cessit in partem prout in litteris 

quas vidimus (dg: hr) et quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebat (dg: ..) hereditarie vendidit Ghiselberto dicto van der 

Berten? supportavit cum primodictis litteris et jure promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam 

                         
30 Zie → BP 1176 f 304r 11 vr 24-04-1383, belofte de uitgifte van de 

kamers gestand te houden. 
31 Zie → BP 1177 f 177v 02 vr 27-01-1385, verkoop van 2 van de 3 

kamers. 
32 Zie → BP 1175 f 116r 12 di 01-12-1394, verkoop van de derde kamer. 
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Goeswini Ankoij deponere. Testes Ywanus et Dijnter datum sabbato 

post oculi. 

 

BP 1176 f 296v 19 za 28-02-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Hermannus zvw 

Goeswinus Aencoij etc” en voornoemde verkoper beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan voornoemde koper. 

 

+. 

Et fiet vidimus de littera divisionis incipiente Hermannus filius 

quondam Goeswini Aencoij etc et dictus venditor promisit dicto 

emptori tradere quotiens indiguerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 296v 20 za 28-02-1383. 

Arnoldus Stamelart van Bruheze zvw Arnoldus Stamelart van Bruheze en 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1383; 31+30+31+24=116 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Arnoldus Stamel de Bruheze filius quondam Arnoldi Stamelart de 

Bruheze et Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der 

Schant promiserunt Philippo Jozozollo! etc XXX aude scilde Francie 

ad festum Johannis (dg: Johannis) proxime sub pena III. Testes 

Bruheze et Jorden datum sabbato post oculi. 

 

BP 1176 f 296v 21 za 28-02-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 D 04 f.297. 

 Dominica letare: zondag 01-03-1383. 

 Secunda post letare: maandag 02-03-1383. 

 Tercia post letare: dinsdag 03-03-1383. 

 Quinta post letare: donderdag 04-03-1383. 

 Sexta post letare: vrijdag 06-03-1383. 

 

BP 1176 f 297r 01 zo 01-03-1383. 

Henricus van Boert zvw Henricus van Boert en Godefridus zvw 

Godefridus Mersman van Rode verkochten aan Mathijas zvw Mathijas 

rademaker 1 zesterzaad roggeland in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Boertmans Hoeve, tussen kv Matheus zv Godefridus zv Matheus 

enerzijds en de broers Matheus en Mathijas voornoemd, kvw Mathijas 

rademaker, anderzijds, belast met de hertogencijns, die Eligius gnd 

Loij Mersman moet betalen uit zijn erfgoederen in Vught, en een 

b-erfpacht van 2 zester rogge aan voornoemde koper. 

 

Henricus de Boert filius quondam Henrici de Boert et Godefridus 

filius quondam Godefridi Mersman de Rode sextariatam terre 

siliginee sitam in parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto 

Boertmans Hoeven inter hereditatem liberorum (dg: fil) Mathei 

filii Godefridi filii Mathei ex uno et hereditatem Mathei et 

Mathije fratrum liberorum quondam Mathije rotificis ex alio ut 

dicebat hereditarie vendiderunt dicto Mathije filio dicti quondam 

Mathije promittentes (dg: wa) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu! ducis quos! Eligius dictus 

Loij Mersman ex suis hereditatibus in Vucht sitis solvere 

consuevit et hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis 

dicto emptori solvenda. Testes Bruheze et Ywanus datum dominica 
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letare. 

 

BP 1176 f 297r 02 zo 01-03-1383. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Cristianus en Hilla, kvw Eligius 

Mersman, afstand zullen doen. 

 

Dicti venditores promiserunt super habita et acquirenda quod ipsi 

Cristianum et Hillam liberos quondam Eligii Mersman super dicta 

sextariata terre ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297r 03 zo 01-03-1383. 

Voornoemde Henricus van Boert zvw Henricus van Boert en Godefridus 

zvw Godefridus Mersman van Rode verkochten aan Theodericus Berwout 

(1) een stuk roggeland, gnd dat Doornke, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Boertmans Hoeve, tussen Egidius Scoerwegge enerzijds en 

voornoemde Theodericus Berwout anderzijds, (2) een stuk land gnd die 

Buenre, aldaar, tussen Goessuinus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en 

voornoemde Theodericus Berwout anderzijds, belast met een cijns aan 

hr Arnoldus Loijer. 

 

Dicti Henricus de Boert et Godefridus venditores peciam terre 

siliginee #dictam dat Doernken# sitam in parochia de sancti Petri 

de Vucht in loco dicto Boertmans Hoeve inter hereditatem Egidii 

Scoerwegge ex uno et hereditatem Theoderici Berwout ex alio atque 

peciam terre dictam die Buenre sitam ibidem inter hereditatem 

Goessuini filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Berwout predicti ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Theoderico Berwout promittentes 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto 

censu (dg: ..) domino Arnoldo Loijer inde solvendo. Testes datum 

utm supra. 

 

BP 1176 f 297r 04 zo 01-03-1383. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Cristianus en Hilla, kvw Eligius 

Mersman, afstand zullen doen. 

 

Dicti venditores promiserunt super habita et habenda quod ipsi 

Cristianum et Hillam liberos quondam Eligii Mersman super dictis 

duabus peciis terre ad opus dicti Theoderici facient renunciare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297r 05 ma 02-03-1383. 

Ghibo zvw Hermannus Bac, zijn broer Gerardus, Gerardus zvw Conrardus 

Writer en Johannes van Breda zv Ghibo van Eijcke verklaarden een 

zoenakkoord te hebben met Hubertus Wolf en diens broer Rutgherus Wolf 

wegens de moord op Conrardus zvw voornoemde Hermannus Bac, gepleegd 

door voornoemde Hubertus en Rutgherus; ze verklaarden het zoengeld 

ontvangen te hebben. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac Gerardus eius frater Gerardus 

filius quondam Conrardi Writer et Johannes de Breda filius 

Ghibonis de Eijcke palam recognoverunt quod ipsi #et# sui (dg: am) 

amici #et consanguinei# plenarie sunt reconciliati cum (dg: 

Henric) Huberto Wolf et (dg: Her) Rutghero Wolf eius fratre et cum 

amicis et consanguineis eorundem Huberti et Rutgheri scilicet 

super nece et homicidio quondam Conrardi filii quondam Hermanni 

Bac predicti facta! ut dicitur in personam dicti quondam Conrardi 

filii quondam Hermanni Bac predicti per Hubertum et Rutgherum 

predictos promittentes indivisi super omnia Henrico Wolf ad opus 

sui et ad opus omnium quorum interest vel interesse poterit in 
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futurum quod ipsi Ghibo Gerardus Gerardus et Johannes primodicti 

huiusmodi (dg: do) reconciliacionem ratam er firmam perpetue 

observabunt insuper (dg: dic) quod ipsi Ghibo Gerardus Gerardus et 

Johannes primodicti palam recognoverunt eis fore satisfactum de 

integra pecunie! huiusmodi reconciliacionis et promiserunt dicto 

Henrico Wolf ad opus sui et ad opus omnium quorum interest seu 

interesse poterit in futurum quod ipsi huiusmodi pecuniam exponent 

et convertent hiis quibus de jure fuerit convertenda et exponenda 

de lege et consuetudine (dg: fuerit converten) oppidi de 

Buscoducis. Testes Ywanus et Dijnter datum secunda post letare. 

 

BP 1176 f 297r 06 di 03-03-1383. 

Goessuinus zvw Ghobellinus smid van Geffen verkocht aan Jacobus van 

Vessen, tbv kvw Jacobus Goes, een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

in Den Bosch te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin in Geffen, tussen 

Johannes Ghiben soen enerzijds en Johannes Aben soen anderzijds, (2) 

1 lopen land, gelegen voor de deur van voornoemd huis, tussen erfgoed 

behorend aan de kerk van Geffen enerzijds en Agnes van Maren 

anderzijds, (3) 1 morgen land ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

Willelmus van den Perre enerzijds en Benedictus gnd Bits van den 

Berge anderzijds, reeds belast met 13 penning cijns aan hr Henricus 

van Nuwelant. 

 

Goessuinus filius quondam Ghobellini fabri de Geffen hereditarie 

vendidit Jacobo de Vessen ad opus liberorum quondam Jacobi Goes 

(dg: a dicto) hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et in Busco 

tradendum ex domo et orto sito in parochia de Geffen inter 

hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et hereditatem Johannis 

Aben soen ex alio atque ex lopinata terre sita ante januam dicte 

domus inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Geffen ex uno 

et hereditatem Agnetis de Maren ex alio item ex #uno# jugero terre 

sito in loco dicto die Vrede inter hereditatem Willelmi van den 

Perre ex uno et inter hereditatem Benedicti dicti Bits van den 

Berge ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XIII denariis census domino Henrico 

de Nuwelant inde solvendo promisit sufficientem facere. Testes 

Ywanus et Jorden datum 3a post letare. 

 

BP 1176 f 297r 07 do 04-03-1383. 

Johannes van den Hoernoc van Meerwijc gaf uit aan Theodericus 

Baudekens soen de navolgende erfgoederen in Geffen, (1) 7 hont land 

in de gemeint van Geffen, tussen kv Rodolphus zv Henricus enerzijds 

en kv Ermegardis gnd Coenen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, 

tussen de gemeint enerzijds en hr Ricoldus Koc anderzijds, (3) een 

stuk land aldaar, tussen Johannes Lanen soen enerzijds en Hermannus 

van Loen anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen Agnes van Maren 

enerzijds en Johannes van den Perre anderzijds, (5) ¼ deel van 1 

bunder heide aldaar, tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder 

enerzijds en Rodolphus gnd Bubbe Wijnrics soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad en cijnzen die eruit gaan, en 

thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Meerwijk te leveren. 

 

Johannes van den Hoernoc van Meerwijc hereditates infrascriptas 

sitas in parochia de Geffen primo videlicet septem hont terre sita 

in communitate de Geffen inter hereditatem liberorum Rodolphi 

filii Henrici ex uno et hereditatem liberorum Ermegardis dicte 

Coenen ex alio item peciam terre sitam ibidem inter communitatem 

ex uno et hereditatem domini Ricoldi Koc ex alio item peciam terre 
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sitam ibidem inter hereditatem Johannis Lanen soen ex uno et 

hereditatem Hermanni de Loen ex alio item peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Agnetis de Maren ex uno et hereditatem 

Johannis van den (dg: Perre e) Perre ex alio item quartam partem 

unius bonarii merice siti ibidem inter hereditatem Arnoldi Sta de 

Penu ex uno et hereditatem Rodolphi dicti Bubbe Wijnrics soen ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico 

Baudekens soen ab eodem pro oneribus dictis onraet et censibus 

inde solvendis et faciendis et pro (dg: hered) hereditaria 

paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto 

(dg: Th) Johanni a dicto Theoderico hereditarie (dg: p) 

nativitatis Domini et in Meerwijc tradenda ex premissis promittens 

super omnia promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia et ex premissis. Testes Johannes Erpe 

et Wellen datum quinta post letare. 

 

BP 1176 f 297r 08 do 04-03-1383. 

Johannes van Wetten zv Henricus van den Loeken ev Heilwigis dvw 

Hermannus Backe droeg over aan Ghibo zvw voornoemde Hermannus 1/8 

deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in (1) 6 bunder beemd, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Cromvoirtse Beemden, (2) 

een stukje land gnd een boert, zoals voornoemde 6 bunder en stukje 

land aan voornoemde wijlen Hermannus behoorden. 

 

Johannes de Wetten filius Henrici van den Loeken maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam Hermanni 

Backe octavam partem sibi et dicte eius uxori competentem in sex 

bonariis prati sitis (dg: in parochia de Vucht) in loco dicto 

Cromvoert in loco dicto die Cromvoertsche Beemde (dg: inter .) 

atque in particula terre dicta een (dg: boertken) #boert# prout 

dicti sex bonaria prati et particula terre ad dictum quondam 

Hermannum pertinere consueverunt ut dicebat (dg: promittens) 

hereditarie supportavit Ghiboni filio dicti quondam Hermanni 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Johannes de Erpe et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297r 09 vr 06-03-1383. 

Albertus zvw Henricus van Kessel beloofde aan Nicholaus van Kessel 

een n-erfcijns van 25 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit 

al zijn goederen. De brief overhandigen aan zijn zuster Heilwigis dvw 

Henricus kloosterlinge van Sint-Clara en aan niemand anders. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel promisit super habita et 

habenda se daturum Nicholao de Kessel hereditarium censum XXV aude 

scilde hereditarie pasce ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

ut dicebat. Testes Jorden et Wellen datum sexta post letare. Detur 

Heilwigi filie dicti quondam Henrici monali sancte Clare eius 

sorori et nulli alteri. 

 

BP 1176 f 297r 10 vr 06-03-1383. 

Voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel beloofde aan Nicholaus 

van Kessel, tbv Heilwigis sv voornoemde Albertus, een lijfrente van 

25 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Heilwigis en aan niemand anders. 

 

Dictus Albertus promisit super habita et habenda Nicholao de 

Kessel ad opus Heilwigis sororis dicti Alberti se daturum dicte 

Heilwigi vitalem pensionem XXV librarum monete anno quolibet ad 

vitam dicte Heilwigis et non ultra pasce ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis ut dicebat et cum mortua fuerit etc. Testes 
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datum ut supra. Detur dicte Heilwigi et nulli alteri. 

 

1176 mf8 D 05 f.297v. 

 Sabbato post letare: zaterdag 07-03-1383. 

 Secunda post judica: maandag 09-03-1383. 

 Quarta post judica: woensdag 11-03-1383. 

 Quinta post judica: donderdag 12-03-1383. 

 Sexta post judica: vrijdag 13-03-1383. 

 

BP 1176 f 297v 01 za 07-03-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 902, 07-03-1383. 

Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker droeg over aan Henricus 

Maechelini een halve schaar gelegen ter plaatse Polsbroek in de 

dingbank van Meerwijk, aan hem verkocht door Goessuinus zvw 

Theodericus de Vlijmen. 

 

Jacobus filius quondam Stephani dicti Broecriemmaker quandam 

particulam terre dictam een halve scaer sitam in loco dicto 

Polsbroec in jurisdictione de Meerwijc venditam sibi a Goessuino 

filio quondam Theoderici de Vlijmen prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico filio Maechelini cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Johannes Erpe et Dijnter datum sabbato post letare. 

 

BP 1176 f 297v 02 za 07-03-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 903, 07-03-1383. 

Voornoemde Jacobus ev Benigna dvw Henricus gnd Dijroncs soen verkocht 

aan Henricus Maechelini anderhalve schare in de dingbank van 

Meerwijk, ter plaatse gnd Polsbroek, welke aan verkoper en zijn vrouw 

geschonken waren. 

 

Dictus Jacobus maritus et tutor legitimus ut asserebat Benigne sue 

uxoris filie quondam Henrici dicti Dijroncs soen unam et dimidiam 

particulas terre dictas onderhalve scare sitas in jurisdictione de 

Meerwijc in loco dicto Polsbroec quas ipse cum dicta eius uxore 

nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Maechelini promittens warandiam tamquam de vero allodio et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297v 03 za 07-03-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch verkocht aan 

Johannes Spijrinc zvw Wolterus Spijrinc van Dijnther een stuk land 

met een aangelegen beemdje, in Dinther, beiderzijds tussen Johannes 

van Dordrecht, strekkend vanaf de gemeint van Dinther tot aan de 

plaats gnd die Buuc. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

quandam peciam terre #cum quodam pratulo sibi adiacente# sitam in 

parochia de Dijnther (dg: ad locum) inter hereditates Johannis de 

Dordrecht ex utroque latere (dg: sitas) coadiacentes tendentem a 

communitate de (dg: Di) Dijnther ad locum dictum die Buuc ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Wolthero Spr) Johanni Spijrinc 

filio quondam Wolteri Spijrinc de Dijnther promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Johannes 

Erpe et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297v 04 za 07-03-1383. 

Willelmus gnd van Berze ev Aleidis dv Lambertus gnd Raet van Empel 

verkocht aan Willelmus van den Arennest zvw Nicholaus van den 

Arennest een b-erfcijns van 5 pond (dg: geld), met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van Tielmannus zvw Petrus gnd van 

der Woert en zijn broer Godefridus, welke cijns voornoemde Lambertus 
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geschonken had aan voornoemde Willelmus en diens vrouw Aleidis. 

 

Willelmus dictus de Berze maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris filie Lamberti dicti Raet de Empel hereditarium 

censum quinque librarum (dg: monete) solvendum hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex omnibus bonis Tielmanni filii quondam 

Petri dicti van der Woert et Godefridi sui fratris quem censum 

dictus Lambertus prefato Willelmo suo genero cum dicta Aleide eius 

uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco supportaverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Willelmo van den Arennest filio 

#quondam# Nicholai van den Arennest supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere ex parte sui promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297v 05 ma 09-03-1383. 

Johannes Cortroc snijder beloofde aan Henricus zv Roverus Testhmaker 

66 schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen, op straffe van 10. 

 

(dg: Joh) Johannes Cortroc sartor promisit Henrico filio Roveri 

Testhmaker LXVI scild XII Hollant placken pro quolibet ad Remigii 

proxime persolvenda pena X aude scilde. Testes Johannes Erpe et 

Ywanus datum secunda post judica. 

 

BP 1176 f 297v 06 ma 09-03-1383. 

Johannes Balen soen en Theodericus van Aernhem verklaarden ontvangen 

te hebben van Willelmus van den Arennest 7 zester rogge, Bossche 

maat, die zij tegoed hadden uit de windmolen in Hintham. Zou 

voornoemde Willelmus hierover door iemand worden aangesproken, dan 

zullen ze hem schadeloos houden. 

 

Johannes Balen soen et Theodericus de Aernhem recognoverunt se 

recipisse a Willelmo van den Arennest VII sextaria siliginis 

mensure de Busco (dg: que solvenda habet) ipsis arrastantia de 

molendino venti siti in Hijntham (dg: et que solvenda habet in 

eisd) ut dicebat et promiserunt si ab aliquo occacione dictorum 

VII sextariorum impetetur extunc indempnem servabit. Testes 

Johannes Erpe et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297v 07 ma 09-03-1383. 

Martinus Leijdecker ev Ava en Johannes Zanders ev Aleijdis, dvw 

Arnoldus Avemari en diens vrouw Cristina dvw Nijcholaus gnd Broeder 

smid, maakten een erfdeling. 

Johannes Zanders ev Aleijdis, dvw Arnoldus Avemari en diens vrouw 

Cristina dvw Nijcholaus gnd Broeder smid, kreeg (1) erfcijnzen, 

geschat op een totaal van 7 pond minus 3 schelling 3 penning, aan 

voornoemde wijlen Nijcholaus Broeder smid overgedragen door Johannes 

gnd Uten Steen smid, waarvan twee erfcijnzen van 25 resp. 20 

schelling van oude pecunia zijn, (2) een b-erfcijns33 van 20 

schelling geld ten tijde etc, aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari 

verkocht door Arnoldus gnd Boegart zvw Henricus Bogart van Osse, (3) 

een b-erfcijns34 van 40 schelling geld, aan voornoemde wijlen 

Arnoldus Avemari verkocht door Johannes Bogart van Osse, (4) de helft 

van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus gnd 

van Buedel aan voornoemde wijlen Nijcholaus Broeder met Lichtmis in 

                         
33 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (1), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
34 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (4), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
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Den Bosch leverde, gaande uit erfgoederen in Nistelrode. 

 

Martinus Leijdecker maritus et tutor legitimus ut asserebat Ave 

sue uxoris et Johannes Zanders maritus et tutor ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris filiarum quondam Arnoldi Avemari ab eodem 

quondam Arnoldo et Cristina quondam sua uxore filia quondam 

Nijcholai dicti (dg: Broder) Broeder fabri pariter genitarum palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam (dg: bonis) censibus et paccione ad se spectantibus ut 

dicebant mediante qua divisione (dg: hereditarius census) 

hereditarii census ad summam septem librarum minus tribus solidis 

et tribus denariis estimatos (dg: venditos) #supportati# dicto 

quondam Nijcholao (dg: dicti) Broeder fabro a Johanne dicto Uten 

Steen fabro et de quibus censibus hereditarii census (dg: census) 

XXV solidorum et viginti solidorum sunt antique pecunie item 

hereditarius census viginti solidorum monete quo tempore etc 

venditus dicto quondam Arnoldo Avemari ab Arnoldo dicto Boegart 

filio quondam Henrici Bogart de Osse item hereditarius census 

quadraginta solidorum monete venditus dicto quondam Arnoldo 

Avemari a Johanne Bogart de Osse (dg: prout in litteris) item (dg: 

hereditaria paccio) medietas hereditarie paccionis quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Gerardus dictus de Buedel 

dicto quondam Nijcholao Broeder solvere consuevit et tenebatur 

hereditarie purificatione et in Busco tradende ex quibusdam 

hereditatibus sitis in parochia de Nijsterle prout in litteris 

dicto (dg: Martino) #Johanni Zanders# cesserunt in partem super 

quibus et jure etc promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383. 

Martinus Leijdecker ev Ava, dvw Arnoldus Avemari en diens vrouw 

Cristina dvw Nijcholaus gnd Broeder smid, kreeg (1) een b-erfcijns35 

van 4 pond 14 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Den 

Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van 

Henricus van Uden enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Sacdrager 

anderzijds, (2) een b-erfcijns36 van 20 schelling voornoemd geld, aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Gerardus gnd Gheret 

zvw Henricus gnd Heijn Jutten soen van Nijsterle, (3) een 

b-erfcijns37 van 3 pond 5 schelling voornoemd geld, aan voornoemde 

wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Ghibo gnd Keijot zvw Godefridus 

Keijot van Ghestel bij Herlaer, (4) een b-erfcijns38 van 20 schelling 

voornoemd geld, aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door 

Willelmus gnd Bruijninc van Maren, (5) een b-erfcijns39 van 20 

schelling voornoemd geld, aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari 

verkocht door Zeelkinus zvw Henricus gnd Nennen soen van Os, (6) een 

b-erfcijns40 van 20 schelling voornoemd geld, aan voornoemde wijlen 

Arnoldus Avemari verkocht door Ghibo zvw Johannes van Haren, (7) een 

                         
35 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (8), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
36 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (3), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
37 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (6), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
38 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (2), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
39 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (5), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
40 Zie ← BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383 (7), voorafgaande deling 

van deze erfcijns. 
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b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia, die voornoemde wijlen 

Nijcholaus Broder gekocht had van Henricus gnd Ledichganc, (8) de 

helft van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus 

gnd van Buedel aan voornoemde wijlen Nijcholaus Brueder met Lichtmis 

in Den Bosch leverde, gaande uit erfgoederen in Nistelrode. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quatuor librarum et 

quatuordecim solidorum monete (dg: quem dictus quondam Ar) 

solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

area et orto sitis in Busco retro (dg: con) claustrum fratrum 

minorum inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti Sacdrager ex alio item hereditarius 

census XX solidorum monete predicte venditus dicto quondam Arnoldo 

Avemari a Gerardo dicto Gheret filio quondam Henrici dicti Heijn 

Jutten soen de Nijsterle item hereditarius census trium librarum 

et quinque solidorum monete predicte venditus dicto quondam 

Arnoldo Avemari a (dg: -.) Ghibone dicto Keijot filio quondam 

Godefridi Keijot de Ghestel prope Herlaer item hereditarius census 

viginti solidorum monete supradicte venditus dicto quondam Arnoldo 

Avemari a Willelmo dicto Bruijninc de Maren item hereditarius 

census viginti solidorum dicte monete (dg: quem) venditus dicto 

quondam Arnoldo Avemari a Zeelkino filio quondam Henrici dicti 

Nennen soen de Os item hereditarius viginti solidorum dicte monete 

venditus dicto quondam Arnoldo Avemari a Ghibone filio quondam 

Johannis de Haren item hereditarius census decem solidorum antique 

pecunie quem dictus quondam Nijcholaus Broder erga Henricum dictus 

Ledichganc emendo acquisiverat (dg: prou) item (dg: hereditaria) 

medietas hereditarie paccionis quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Gerardus dictus de Buedel dicto quondam Nijcholao 

Brueder solvere consuevit et tenebatur hereditarie purificatione 

et in Busco tradende ex quibusdam hereditatibus (dg: h) sitis in 

parochia de Nijsterle prout in litteris dicto Martino cesserunt in 

partem promittens ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 297v 09 ma 09-03-1383. 

Een vidimus maken van verschillende brieven. Martinus Leijdecker 

beloofde die brieven, zo nodig, aan voornoemde Johannes Zanders ter 

hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de diversis litteris et Martinus Leijdecker 

promisit dicto Johanni Zanders tradere ut in forma. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 297v 10 wo 11-03-1383. 

Johannes van Beest Gherijts soen, jkr Johannes graaf van Megen, 

Emondus van Hellu en Johannes van Bucstel zv pape Jan beloofden aan 

Johannes Molimaker van Kuijc en Gerardus van Hemert 40 Hollandse 

dobbel of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande (do 17-09-1383) te 

betalen. 

 

Johannes (dg: filius) van Beest Gherijts soen domicellus Johannes 

comes de Megen Emondus de Hellu Johannes de Bucstel filius pape 

Jan promiserunt Johanni Molimaker de Kuijc et Gerardo de Hemert 

seu eorum alteri XL Hollant dobbel vel valorem ad Lamberti proxime 

persolvendos. Testes Bruheze et Dijnther datum quarta post judica. 

 

BP 1176 f 297v 11 wo 11-03-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 
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Solvit . plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 297v 12 do 12-03-1383. 

Marcelius van der Scueren en Henricus Loze beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383; 19+30+31+24=104 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Marcelius van der Scueren et Henricus Loze promiserunt Philippo 

Jozollo etc XL aude scilde Francie ad Johannis proxime pena IIII. 

Testes Bruheze et Scilder datum quinta post judica. 

 

BP 1176 f 297v 13 vr 13-03-1383. 

Franco van Boerdonc droeg over aan Mechtildis dvw Willelmus gnd van 

Tuijnen 1/3 deel van een beemd gnd die Polbeemd, in Beek bij Aarle, 

tussen Johannes van Rietfoert enerzijds en de gemeint van Erp 

anderzijds, dit 1/3 deel belast met 10 schelling, geld dat in Aarle 

gangbaar is. 

 

Franco de Boerdonc terciam partem (dg: ad se) cuiusdam prati dicti 

die Polbeemt (dg: sit) ad se spectantis siti in parochia de Beke 

prope Aerle inter hereditatem Johannis de Rietfoert !et inter 

communitatem de Erpe ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Mechtildi filie quondam Willelmi dicti de Tuijnen promittens 

warandiam et obligationem deponere! X solidis monete in Aerle 

currentis ex dicta tercia parte solvendis. Testes Ywanus (dg: 

datum sex) et Jorden datum sexta post judica. 

 

BP 1176 f 297v 14 vr 13-03-1383. 

Voornoemde Mechtildis dvw Willelmus gnd van Tuijnen beloofde aan 

voornoemde Franco van Boerdonc een lijfrente van 1 oude schild en 1 

stel linnen kleding met Sint-Remigius te betalen en te leveren. 

 

Dicta Mechtildis (dg: cum tutore) promisit super omnia se daturam 

dicto Franconi vitalem pensionem unius antiqui scuti et unius 

paris (dg: u) lineorum vestium anno ad eius vitam ad Remigii ex 

omnibus suis bonis tali condicione. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 06 f.298. 

 Sexta post judica: vrijdag 13-03-1383. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 16-03-1383. 

 Tercia post dominicam palmarum: dinsdag 17-03-1383. 

 in cena Domini: witte donderdag 19-03-1383. 

 

BP 1176 f 298r 01 vr 13-03-1383. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewichs soen van Kessel verkocht aan 

Martinus Monic 7 scharen in een erfgoed gnd dat Polsbroek, in Empel, 

en zijn deel in een stuk land gnd dat Boemke, aldaar, belast met 

waterlaten en sloten. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewichs soen de Kessel 

septem proventus dictos communiter scaren ad se hereditarie 

spectantes sitos in (dg: loco dicto Polsbroec) hereditate dicta 

dat Polsbroec in parochia de Empel atque totam partem et omne jus 

sibi competentes in pecia terre dicta dat Boemken sita ibidem ut 

dicebat hereditarie vendidit Martino Monic promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus et slotis ad premissa 

spectantibus. Testes Ywanus et Jordanus datum sexta post judica. 

 

BP 1176 f 298r 02 vr 13-03-1383. 

Ludovicus zv Ludovicus van Kessel verwerkte zijn recht tot 
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vernaderen. 

 

Ludovicus filius Ludovici de Kessel prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 03 vr 13-03-1383. 

Judocus Bruijstens droeg over aan Gerardus van Eijke zvw Henricus 

Posteel 18 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, aan 

hem beloofd door Henricus zv Wolterus gnd Moelner van Eijndoven en 

Ghibo van Bernheze. 

 

Judocus Bruijstens XVIII aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi 

ab Henrico filio Wolteri dicti Moelner de Eijndoven et Ghibone de 

Bernheze prout in litteris legitime supportavit Gerardo de Eijke 

filio quondam Henrici Posteel cum litteris et jure. 

 

BP 1176 f 298r 04 ma 16-03-1383. 

Yudocus Bruijstens droeg over aan Gerardus van Eijke zvw Henricus 

Posteel 36 oude schilden, aan hem beloofd door Arnoldus Rover gnd 

Moelner van Sint-Oedenrode en zijn zoon Johannes Moelner. 

 

Yudocus Bruijstens XXXVI aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos promissos sibi ab Arnoldo Rover dicto Moelner de 

Rode sancte Ode et Johanne Moelner eius filio prout in litteris 

legitime supportavit Gerardo de Eijke filio quondam Henrici 

Posteel cum litteris et jure. Testes Johannes Erpe et Wellen datum 

secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 298r 05 ma 16-03-1383. 

Judocus Bruijstens droeg over aan zijn broer Otto 18 oude schilden, 

aan hem beloofd door Henricus zv Wolterus gnd Moelners van Eijndoven 

en Ghibo van Bernheze. 

 

Judocus Bruijstens XVIII aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos promissos sibi ab Henrico filio Wolteri dicti 

Moelners de Eijndoven et Ghibone de Bernheze prout in litteris 

legitime supportavit Ottoni suo fratri cum litteris et jure. 

Testes Erpe et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 06 ma 16-03-1383. 

Hermannus gnd Venbossche szv Arnoldus van Haenwijc verkocht aan 

Joannes Carnauwe (1) een stenen huis en erf van Requinus gnd Gast, in 

Den Bosch, bij de Jodenpoort, op de hoek van een straatje dat loopt 

naar het klooster van de Minderbroeders, (2) een kamer met ondergrond 

ter plaatse gnd Zile, direct achter voornoemd stenen huis en erf, 

tussen voornoemd stenen huis en erf enerzijds en erfgoed van 

Nicholaus gnd Feijssen anderzijds, aan voornoemde Hermannus 

overgedragen door voornoemde Arnoldus, belast met 13 pond geld  

b-erfcijns. 

 

Hermannus dictus Venbossche gener Arnoldi de Haenwijc domum 

lapideam et aream Requini dicti Gast sitam in Busco prope (dg: 

pontem) portam judeorum super cono cuiusdam viculi tendentis 

versus claustrum fratrum minorum atque quandam cameram cum eius 

fundo sitam ad locum dictum Zijle contigue retro dictam domum 

lapideam et aream inter eandem domum lapideam et aream ex uno et 

inter hereditatem Nicholai dicti Feijssen ex alio supportatas 

dicto Hermanno ab Arnoldo predicto prout in litteris hereditarie 

vendidit Joanni Carnauwe supportavit cum dictis litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem deponere exceptis 
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XIII libris monete hereditarii census ex premissis de jure 

solvendis. Testes Jordanus et Wellinus datum secunda post 

dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 298r 07 ma 16-03-1383. 

Lambertus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 298r 08 ma 16-03-1383. 

Willelmus Moelner zvw Rodolphus gnd Dolf gaf uit aan Henricus zv 

Arnoldus van den Vendijke de helft van een hoeve, die was van wijlen 

Johannes gnd Stempel, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

waarvan de andere helft behoort aan Jacobus Aven soen; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns, cijnzen aan de naburen en 55 oude 

groten aan Jacobus Aven soen, en thans voor een n-erfpacht van 5 mud 

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

 

Willelmus Moelner filius quondam Rodolphi dicti Dolf medietatem ad 

se spectantem cuiusdam mansi qui fuerat quondam Johannis dicti 

Stempel siti in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout (dg: 

cum) cuius vero mansi altera medietas ad Jacobum Aven soen 

pertinet cum edificiis et ceteris attinentiis dicte medietatis 

mansi predicti ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico 

filio Arnoldi van den Vendijke ab eodem pro censu ducis #et pro 

censibus vicinorum# atque quinquaginta antiquorum grossorum Jacobo 

Aven soen de dicta medietate prius solvendis etc et pro 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

danda dicto Willelmo ab altero purificatione (dg: ex pre) et in 

Busco tradenda ex predicta medietate promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 09 ma 16-03-1383. 

Johannes Lemmens soen van den Yvelaer beloofde aan Johannes van 

Hemert 27 mud goede hop41, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1383) te leveren. 

 

Johannes Lemmens soen van den Yvelaer promisit Johanni de Hemert 

XXVII modios bone (dg: hupuple) #lupule# dicte hop mensure de 

Busco ad Remigii proximum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 10 ma 16-03-1383. 

Jacobus van den Hoevel droeg bij erfwisseling over aan Theodericus 

Godekens soen een huis, erf en tuin van wijlen Henricus Meij, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Bever enerzijds en erfgoed van Wolterus zvw Wolterus gnd 

Meije anderzijds, aan hem verkocht42 door Jacobus Meelman. 

 

Jacobus van den Hoevel domum aream et ortum quondam Henrici Meij 

sitos in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Theoderici (dg: Be) Bever ex uno et hereditatem Wolteri filii 

quondam Wolteri dicti Meije ex alio venditos sibi a Jacobo Meelman 

prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico Godekens soen 

in modum ?dncem permutationis hereditarie inter ipsos habite ut 

dicebant cum dictis litteris et aliis et jure promittens #super 

habita et habenda# ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
41 Zie → BP 1177 f 082v 12 do 15-10-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
42 Zie ← BP 1176 f 131v 11 wo 13-06-1380, verkoop van het huis. 
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deponere. Testes Erpe et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 11 ma 16-03-1383. 

Theodericus zvw Godefridus Bakker droeg bij erfwisseling over aan 

Jacobus van den Hoevel een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Nicholaus gnd van Heze 

enerzijds en erfgoed van wijlen Nenna Spijringi anderzijds, aan hem 

verkocht43,44 door Johannes gnd van Tilborch ev Katherina dvw Johannes 

zv Metta van Overlangel, belast met een b-erfcijns van 6 pond geld 

aan voornoemde Jacobus van den Hoevel. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi pistoris #quandam# domum et 

aream sitam in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

Nicholai dicti de Heze ex (dg: un) una parte et inter hereditatem 

quondam Nenne Spijringi parte ex altera venditam sibi a Johanne 

dicto de Tilborch marito et tutore legitimo Katherine sue uxoris 

filie quondam Johannis filii Mette de Overlangel prout in litteris 

hereditarie supportavit Jacobo van den Hoevel in modum ?dncem 

permutationis etc cum litteris et aliis et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto hereditario censu sex librarum monete dicto 

Jacobo van den Hoevel inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 12 ma 16-03-1383. 

Godefridus zv Andreas van Berlikem verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Dictus) Godefridus filius Andree de Berlikem prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 13 ma 16-03-1383. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan Theodericus zv Godefridus bakker 50 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) 

te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit Theoderico filio Godefridi pistoris L 

Brabant dobbel vel valorem ad Johannis #proxime persolvendos# (dg: 

atque XXV Brabant dobbel vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos). Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298r 14 di 17-03-1383. 

Truda dvw Egidius Pelser gaf uit aan Ghiselbertus nzvw hr Henricus 

van den Broecke priester een kamer met ondergrond, voor en achter 12 

voet breed, 26 voet lang, tegen het huis van voornoemde Truda 

gelegen, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen 

voornoemd huis van voornoemde Truda enerzijds en erfgoed van Ghibo 

Kesselman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

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

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1383). 

 

Truda filia quondam Egidii Pelser (dg: came) cum tutore cameram 

quandam cum eius fundo XII pedatas in latitudine ante et retro et 

XXVI pedatas in longitudine continentem domui ipsius Trude 

adiacentem que camera cum eius fundo sita est in Busco ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter dictam domum ipsius Trude ex uno et 

hereditatem Ghibonis Kesselman ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Ghiselberto filio naturali quondam domini 

                         
43 Zie ← BP 1175 f 239r 04 ±ma 23-09-1370, verkoop van dit huis. 
44 Zie ← BP 1175 f 277v 21 do 10-07-1371, afstand doen van dit huis. 
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Henrici van den Broecke presbitri ab eodem pro hereditario censu 

XX solidorum monete dando dicte Trude ab altero mediatim Johannis 

et mediatim Domini et pro primo Domini proxime ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Ywanus et Jordanus datum 3a post dominicam 

palmarum. 

 

BP 1176 f 298r 15 ±di 17-03-1383. 

Johannes van den Bossche de jongere, Godefridus van Driel en Henricus 

van den Hout beloofden aan Hermannus Loden soen 23 oude schilden met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior Godefridus de Dri[e]l Henricus van 

den Hout promiserunt Hermanno Loden soen XXIII auden scilt ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. 

 

BP 1176 f 298r 16 do 19-03-1383. 

Henricus Bloemaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{in margine een haal naar einde van BP 1176 f 298r 14}. 

Henricus Bloemaert prebuit et reportavit. Testes Johannes de Erpe 

et Wellinus datum in (dg: ce) cena Domini. 

 

1176 mf8 D 07 f.298v. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 17-03-1383. 

 Quarta post dominicam palmarum: witte donderdag 19-03-1383. 

 Incipit annus LXXXIII: begin van het jaar 1383. 

 in vigilia pasce post benedictionem cerei: zaterdag 21-03-1383. 

 Quarta post pasce: woensdag 25-03-1383. 

 

BP 1176 f 298v 01 di 17-03-1383. 

Rodolphus gnd Scricappel verkocht aan Johannes zv Ghibo van 

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

te leveren, gaande uit (1) een kamp in Uden, ter plaatse gnd Boekel, 

tussen Goessuinus Clercke enerzijds en de gemeint anderzijds, en uit 

de gebouwen op dit kamp, (2) een kamp in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, tussen kvw Henricus van den Berge enerzijds en Willelmus 

Coptiten anderzijds, (3) 2 bunder beemd aldaar, tussen voornoemde kvw 

Henricus van den Bergen enerzijds en Wolterus Pedelman en Goessuinus 

schoenmaker anderzijds, reeds belast met 5 schelling grondcijns en 

een lijfpacht van 1 mud rogge aan Wellinus van Erpe gewantsnijder. 

 

Rodolphus dictus Scricappel hereditarie vendidit Johanni filio 

Ghibonis de Oesterheze hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex 

campo #terre# (dg: quond) ipsius venditoris sito in parochia de 

Uden in loco dicto Boekel inter hereditatem Goessuini Clercke ex 

uno et inter communitatem ex alio et ex edificiis in dicto campo 

consistentibus atque ex campo sito in (dg: dicta) parochia (dg: 

..) et loco predictis inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

van den Berge ex uno et hereditatem Willelmi Coptiten ex alio item 

ex duobus bonariis prati sitis ibidem inter hereditatem dictorum 

liberorum ipsius quondam Henrici van den Bergen ex uno et 

hereditatem Wolteri Pedelman et Goessuini sutoris ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis quinque solidis census domino fundi et vitali pensione 

unius modii siliginis Wellino de Erpe rasori pannorum inde prius 

solvendis. Testes Ywanus et Jorden datum 3a post palmarum. 

 

BP 1176 f 298v 02 di 17-03-1383. 

Johannes Gorcten? en Henricus van Uden zvw Johannes van Uden 
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beloofden aan Johannes zv Willelmus van Oijen 44 oude schilden, 39 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383) te betalen. 

 

Johannes Gorcten? et Henricus de (dg: U) Uden filius quondam 

Johannis de Uden promiserunt Johanni filio Willelmi de Oijen 

XLIIII aude scilde vel pro quolibet XXXIX Hollant placken ad 

Johannis proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298v 03 di 17-03-1383. 

Henricus zvw Godefridus Posteel gaf uit aan Goessuinus Coppen soen 

van Engelen een tuin in Den Bosch, over de Visbrug, onder de 

stadsmuur, achter huis en erf van voornoemde Goessuinus Coppen soen 

van Engelen, tussen erfgoed van Willelmus van den Zande enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Henricus anderzijds, 69 voet lang en 18 voet 

breed; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, 

met Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Goessuinus zijn voornoemd huis en erf mede tot onderpand. Voornoemde 

Goessuinus mag op voornoemde stadsmuur bouwen, mits in steen en met 

harde dakbedekking. 

 

Henricus filius quondam Godefridi Posteel quendam ortum situm in 

Busco ultra pontem piscium infra murum retro (dg: hereditatem) 

#domum et aream# Goessuini (dg: Coppen) Coppen soen de Engelen 

inter hereditatem Willelmi van den Zande ex uno et hereditatem 

dicti Henrici ex alio (dg: tendentem ab h) et qui ortus predictus 

(dg: LIX) #LXIX# pedatas in longitudine et XVIII pedatas in 

latitudine continet ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Goessuino ab eodem pro hereditario censu trium librarum monete 

dando dicto (dg: Henrico) Henrico a dicto Goessuino in festo 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem etc dictus Goessuinus dictam suam domum et aream simul 

cum dicto orto ad pignus imposuit et promisit super omnia 

sufficientem facere (dg: qu) tali condicione quod dictus 

Goessuinus super dictum murum oppidi dum sibi placuerit libere 

edificabit et sua edificia in eodem firmabit ad eius profectum 
?scilicet idem Goessuinus huiusmodi edificium cum lapidibus 

edificabit et duro tegimine teget. Testes Jordanus et Wellen 

quarta post palmarum. 

 

BP 1176 f 298v 04 wo 18-03-1383. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 75, inv.nr. 40.075, 18-03-1383. 

Voornoemde Henricus zvw Godefridus Posteel gaf uit aan Gerardus Loij 

zv Willelmus een tuin, 45 voet lang en 15 voet breed, in Den Bosch, 

over de Visbrug, onder de stadsmuur, achter huis en erf van 

voornoemde Gerardus Loij zv Willelmus, tussen erfgoed van Goessuinus 

Coppen soen enerzijds en erfgoed van Johannes Coppen soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns45 van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Gerardus zijn voornoemd huis en erf tot onderpand. Voornoemde 

Gerardus mag op voornoemde stadsmuur bouwen en zijn bouwsels daaraan 

verbinden en verstevigen, mits in steen en met harde dakbedekking. 

 

Dictus Henricus ortum quendam XLV pedatas in longitudine et XV 

pedatas terre in latitudine continentem situm in Busco ultra 

pontem piscium infra murum retro (dg: hereditatem) #domum et 

aream# Gerardi Loij (dg: inter filije) filii Willelmi inter 

                         
45 Zie → BP 1182 p 501r 01 za 09-07-1401 (4), erfdeling van goederen, 

waaronder deze erfcijns. 
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hereditatem Goessuini Coppen soen ex uno et hereditatem Johannis 

Coppen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Gerardo Loij ab eodem pro hereditario censu XL solidorum monete 

dando dicto Henrico a dicto Gerardo hereditarie in festo 

nativitatis Domini promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem etc dictus 

Gerardus dictam suam domum et aream ad pignus imposuit cum dicto 

orto ut dicebat promittens sufficientem facere tali condicione 

quod dictus Gerardus super dictum murum oppidi dum sibi placuerit 

libere edificabit ?sua sua edificia in eodem muro iniunget et 

firmabit ad eius profectum si dictus Gerardus huiusmodi edificium 

de lapidibus edificabit et duro tegimine teget. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 298v 05 wo 18-03-1383. 

Arnoldus Berwout gaf uit aan Jacobus van Engelant de navolgende 

erfgoederen, eertijds behorend aan wijlen zijn ?schoonzoon Rodolphus 

van Zulikem, nu aan hem behorend, in Rosmalen, (1) een huis en tuin, 

tussen Gerardus Wouters soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) 3 stukken land die waren van wijlen Jacobus Custer, (2a) tussen 

wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder enerzijds en wijlen Daniel 

van de Dijk anderzijds, (2b+c) tussen wijlen voornoemde hr Willelmus 

van Den Bosch enerzijds en wijlen hr Arnoldus van Beke priester 

anderzijds, (3) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen wijlen 

Heijmericus van Dordrecht, (4) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd 

die Heide, tussen Johannes Hals enerzijds en Gerardus Hals zv 

voornoemde Johannes anderzijds, (5) de helft van een stuk land, 

tussen Jacobus Loze enerzijds en voornoemde Jacobus van Engelant 

anderzijds, (6) 3 morgen land, in een kamp gnd Ludings Kamp, tussen 

Arnoldus Avemari enerzijds en Johannes Balen soen anderzijds, met 

waterlaten, die bij deze 3 morgen horen; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 3 obool oude cijns, en (b) 3 obool nieuwe cijns aan de hertog, 

gaande uit voornoemd huis en tuin, en thans voor (c) een n-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, en (d) een n-erfcijns van 3 oude 

schilden en 4 kapoenen, met Kerstmis te betalen en te leveren. Zou 

later de gemeint van Rosmalen worden verdeeld, dan zal het lot, dat 

behoort aan voornoemde Jacobus, met voornoemde erfgoederen belast 

blijven voor de betaling van voornoemde cijns. 

 

Arnoldus Berwout hereditates infrascriptas #dudum ad Rodolphum de 

Zulike! eius quondam ?generum nunc# ad se spectantes sitas in 

parochia de Roesmalen primo videlicet domum et ortum sitos (dg: in 

loco .) inter hereditatem Gerardi Wouters soen ex uno et inter 

communem platheam ex alio item tres pecias terre que fuerant 

quondam Jacobi Custer quarum una (dg: inter hereditatem Wellini de 

Beke ex uno et hereditatem Johannis Jacobs sen ex alio altera) 

inter hereditatem quondam domini Willelmi de Busco militis ex uno 

et hereditatem quondam Danielis de Aggere ex alio (dg: altera 

inter h) et alie due inter hereditatem dicti quondam domini 

Willelmi de Busco ex uno et hereditatem quondam domini Arnoldi de 

Beke presbitri ex alio sunt situate item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditates quondam Heijmerici de Dordrecht ex utroque 

latere item peciam terre sitam ibidem in loco dicto die Heijde 

inter hereditatem Johannis Hals ex uno et hereditatem Gerardi Hals 

filii dicti Johannis ex alio item (dg: ... agrum) medietatem ad se 

spectantem pecie terre site inter hereditatem Jacobi Loze ex uno 

et hereditatem Jacobi de Engelant ex alio item tria iugera terre 

sita in campo dicto Ludings Camp inter hereditatem (dg: quond) 

Arnoldi Avemari ex uno et hereditatem Johannis Balen soen ex alio 

cum aqueductibus ad predicta tria jugera spectantibus dedit ad 

hereditarium (dg: censum) #pactum# dicto Jacobo de Engelant pro 
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tribus obulis antiqui census et pro tribus obulis novi census 

domino duci ex dictis domo et orto prius solvendis atque pro 

hereditaria (dg: censu) pactione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco et hereditario censu trium aude scilde vel valorem ac 

quatuor caponum dandis dicto Arnoldo ab altero in nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione apposita 

quod si communitas de Roesmalen postea dividitur extunc sors dicto 

Jacobo competens de huiusmodi communitate manebit obligata pro 

solucione dicti census hereditatibus! predictis!. Testes Dijnther 

et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298v 06 wo 18-03-1383. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Arnoldus Berwout 50 

Brabantse dobbel of de waarde en 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Arnoldo Berwout L Brabant dobbel vel 

valorem et IIIIor modios siliginis #mensure de Busco# ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298v 07 wo 18-03-1383. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Arnoldus 50 dobbel mottoen 

van Vilvoorde en 54 pieter Leuvens of de waarde en 2 mud rogge, 

Bossche maat46, met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) te betalen 

en te leveren. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Arnoldo L dobbel mottoen Filfordie 

et LIIII peter Lovanienses vel valorem ac duos modios siliginis 

mensure de Busco a nativitatis Domini proxime ultra annum. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 298v 08 do 19-03-1383. 

Ghisbertus Sceijvel droeg over aan Yda wv Willelmus Loijer 5 mud 

rogge, Bossche maat, aan hem beloofd door Henricus zvw Johannes gnd 

Denoeden soen. 

 

Ghisbertus Sceijvel quinque modios siliginis mensure de Busco 

promissos sibi ab Henrico filio quondam Johannis dicti Denoeden 

soen (dg: sibi promiserat) prout in litteris legitime supportavit 

Yde relicte quondam Willelmi Loijer cum litteris et jure. Testes 

Johannes Leonii et Jordanus datum quarta post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 298v 09 za 21-03-1383. 

Begint het jaar 83. 

 

Incipit annus LXXXIII. 

 

BP 1176 f 298v 10 za 21-03-1383. 

Henricus Goetkijnt en zijn zoon Wellinus beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 28 oude Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383; 10+30+31+24=95 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus Goetkijnt et Wellinus eius filius promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXVIII aude scilde Francie ad Johannis proximum pena 

II. Testes Ywanus et Scilder datum in vigilia pasce post 

benedictionem cerei. 

 

                         
46 Zie → BP 1177 f 067r 17 ±do 06-08-1383, verklaring dat hiervan 43½ 

oude schild is betaald. 
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BP 1176 f 298v 11 wo 25-03-1383. 

Johannes Spernijer en zijn kinderen Theodericus en Rutgerus 

verkochten aan Arnoldus zvw Johannes van Uden 2 hont land in Oss, ter 

plaatse gnd Osserbroek, tussen erfgoed van hr Egidius Meijnssen 

investiet van de kerk van Oijen enerzijds en voornoemde Arnoldus 

anderzijds. 

 

Johannes Spernijer Theodericus et Rutgerus eius liberi duo hont 

terre sita in parochia de Os in loco dicto Osserbroec inter 

hereditatem domini Egidii Meijnssen investiti ecclesie de Oijen ex 

uno et hereditatem Arnoldi filii quondam Johannis de Uden ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo promittentes 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

tamquam de vero allodio. Testes Erpe et Ywanus datum quarta post 

pasce. 

 

1176 mf8 D 08 f.299. 

 Quinta post pasca: donderdag 26-03-1383. 

 Sexta post pasca: vrijdag 27-03-1383. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 28-03-1383. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 30-03-1383. 

 

BP 1176 f 299r 01 do 26-03-1383. 

Willelmus Vrijese en Henricus Ghecke beloofden aan Theodericus gnd 

Waelwijns soen van Hemert 55 Dordrechtse dobbel of de waarde met 

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

 

Willelmus Vrijese et Henricus Ghecke promiserunt Theoderico dicto 

Waelwijns soen de Hemert LV Dordrecht dobbel vel valorem ad 

Johannis proximum persolvendos. Testes Erpe et Ywanus datum quinta 

post pasca. 

 

BP 1176 f 299r 02 do 26-03-1383. 

Matheus van Merlaer beloofde aan voornoemde Theodericus 43 Hollandse 

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

 

Matheus de Merlaer promisit dicto Theoderico XLIII Hollant dobbel 

vel valorem ad Johannis proximum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 299r 03 do 26-03-1383. 

Willelmus zvw Henricus van den Doeren verhuurde aan Robbertus zvw 

Lambertus Hutman een erfgoed dat was van wijlen zijn voornoemde vader 

en dat nu aan hem behoort, ter plaatse gnd die Sporkt, tussen 

Rodolphus van der Sporct enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-

11-1382), voor de cijnzen en pachten die hieruit gaan, en per jaar 

voor 2 Brabantse dobbel of de waarde, met Sint-Jan te betalen, en 1 

Brabantse dobbel en 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te geven. 

Zodra voornoemde Robbertus, in het achtste jaar, het koren dat op 

voornoemd erfgoed groeit heeft weggehaald, zal Willelmus de grond in 

bezit nemen. Verder zal Robbertus de weide van het erfgoed in het 

achtste jaar, na Sint-Martinus, niet in bezit nemen zonder 

toestemming van Willelmus, maar wel houdt !Henricus van den Doren 

hierover recht van weg. 

 

Ambo solverunt. 

Willelmus filius quondam Henrici van den Doeren quandam 

hereditatem que fuerat dicti quondam sui patris nunc ad se 

spectantem sitam in loco dicto die Sporct inter hereditatem 

Rodolphi van der Sporct ex uno et inter communem stegam ex alio 
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prout dicta hereditas ad dictum Willelmum dinoscitur pertinere ut 

dicebat locavit (dg: ps Roborto) Robberto filio quondam Lamberti 

Hutman ab eodem ad spacium octo annorum a festo beati Martini 

proxime preterito sine medio subsequentium possidendam videlicet 

pro censibus et paccionibus prius inde solvendis dandis etc et pro 

(dg: tribus Brabant dob) duobus Brabant dobbel vel valorem dandis 

dicto Willelmo ab altero quolibet dictorum octo annorum Johannis 

et pro uno Brabant dobbel et uno modio siliginis mensure de Busco 

dandis dicto Willelmo ab altero anno quolibet dictorum octo 

annorum Domini ex dicta hereditate promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

#super omnia# tali condicione (dg: dictus) quod cum dictus 

Robbertus ultimo et octavo anno blados in dicta hereditate 

crescentes de fundo amoverit extunc dictus Willelmus fundum 

huiusmodi bladorum apprehendet hoc eciam addito quod dictus 

Robbertus pascuam dicte hereditatis eodem octavo anno post festum 

Martini tunc veniturum non apprehendet nec manus ?ad eandem apponet 

sine consensu dicti Willelmi (dg: testes Erpe et Ywanus datum 

quinta post pasca) salva tamen !Henrico van den Doren via sua quam 

in eadem hereditate habet etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 04 do 26-03-1383. 

Johannes van Geldorp verkocht aan Gerardus zv Johannes van 

Wachtelberch een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Letare-Jerusalem in Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen 

van verkoper, in Geldrop, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes de Geldorp hereditarie vendidit Gerardo filio (dg: 

quondam) Johannis de Wachtelberch hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie letare 

Iherusalem et in Busco tradendam ex (dg: he) omnibus hereditatibus 

ipsius venditoris sitis in parochia de Geldorp sitis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi inde prius solvendo promisit sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 05 vr 27-03-1383. 

Henricus van Amstel zvw Henricus van der Schant beloofde aan zijn 

broer Gerardus van Amstel 250 oude schilden, met Vastenavond 

aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Henricus de Amstel filius quondam Henrici van der Schant promisit 

Gerardo de Amstel suo fratri IIJc aude scilde ad carnisprivium 

proxime persolvenda. Testes Ywanus et Wellinus datum sexta post 

pasca. 

 

BP 1176 f 299r 06 vr 27-03-1383. 

Rutgherus van den Stadeacker verkocht aan Johannes gnd Leijten soen 

van Berze rademaker een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, die Henricus zv Ghisbertus gnd van Audenhoeven aan Johannes 

gnd van Loen met Lichtmis in Beerse leverde, gaande uit erfgoederen 

die waren van wijlen Johannes gnd Everaerts soen, in Beers, naast 

Wolterus gnd van den Vloege aan de zijde richting Oirschot, welke 

pacht voornoemde Rutgherus nu bezit. 

 

Solvit totum. 

Rutgherus van den Stadeacker hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot quam Henricus filius 

Ghisberti dicti de Audenhoeven Johanni dicto de Loen solvere 

consuevit (dg: hereditatibus) hereditarie purificatione et in 

Berze tradendam ex hereditatibus cum suis attinentiis que fuerant 
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quondam Johannis dicti Everaerts soen sitis in Berze iuxta 

hereditatem Wolteri dicti van den Vloege in latere versus Oerscot 

et quam paccionem dictus Rutgherus nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Johanni dicto Leijten soen de Berze rotifici 

promittens warandiam (?dg: que) et obligationem in dicta paccione 

deponere. Testes Erpe et Dijnther datum sexta post pasce. 

 

BP 1176 f 299r 07 vr 27-03-1383. 

Jacobus van Hout wonend in Geldrop, Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode 

en Johannes Sluijseman beloofden aan Philippus Jozollo 50 Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383; 4+30+31+24=89 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Jacobus van Hout commorans in parochia de Geldorp ut dicebat Ghibo 

Herinc filius quondam Gerardi Cnode et Johannes Sluijseman 

promiserunt Philippo Jozollo L scuta Francie ad Johannis proxime 

persolvenda pena V. Testes Ywanus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 08 vr 27-03-1383. 

De eerste zal de ?twee schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit ?duos indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 09 vr 27-03-1383. 

Theodericus zvw Wellinus gnd Ysebout, zijn broer Wolterus Lisscap, 

Johannes Scillinc van Helmont, Johannes van der Scaut en Henricus zvw 

Willelmus van Beest beloofden aan Philippus Jozollo47 etc 310 Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383; 4+30+31+24=89 dgn) 

te betalen, op straffe van 15. 

 

Theodericus filius quondam Wellini dicti Ysebout Wolterus Lisscap 

eius frater Johannes Scillinc de Helmont Johannes van der Scaut et 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest promiserunt Philippo 

Jozollo etc CCC et X scuta Francie ad Johannis proxime pena (dg: 

XV) XV. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 10 vr 27-03-1383. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi duo servabunt alios indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 299r 11 vr 27-03-1383. 

Johannes Scillinc en Johannes van der Scaut beloofden aan voornoemde 

Philippus Jozollo 36 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383; 4+30+31+24=89 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes Scillinc et Johannes van der Scaut promiserunt dicto 

Philippo XXXVI scuta Francie ad Johannis proxime pena III. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
47 Zie → VB 1799 f 046v 07, ma 11-04-1390; VB 1799 f 047v 09, ma 25-

04-1390; VB 1799 f 049r 02, ma 09-05-1390. Philips Jozollo was 

gericht … aen alle goide Dircs soen wilner Willems Ysebouts Wouter 

Lijsscaps sijns brueders Jans Scillincs van Helmont Jans van der 

Scant ende Henrics soen wilner Willems van Beest met scepenen scoude 

brieve. 
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BP 1176 f 299r 12 vr 27-03-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 13 vr 27-03-1383. 

Hr Willelmus Rode ridder, zijn echtgenote vrouwe Jutta, Johannes van 

Dijnther, Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven en Engbertus van 

Tefellen beloofden aan Philippus Jo {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Willelmus Rode (dg: promisit) miles domina Jutta eius 

conthoralis Johannes de Dijnther Arnoldus filius Ghevardi de 

Eijndoven Engbertus de Tefellen promiserunt Philippo Jo. 

 

BP 1176 f 299r 14 za 28-03-1383. 

Theodericus van Hedel ev Elisabeth dvw Johannes van Ellaer deed tbv 

Gerardus van den Weijden afstand van de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus Wolf 

enerzijds en erfgoed van Johannes Plattijnmaker anderzijds, te weten 

van de helft aan de kant van het erfgoed van voornoemde Henricus 

Wolf. 

 

Theodericus de Hedel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth #sue uxoris# filie quondam Johannis de Ellaer (dg: 

totam) super medietate domus et aree site in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter hereditatem Henrici Wolf ex uno et hereditatem 

Johannis Plattijnmaker ex alio videlicet super illa medietate que 

sita est versus hereditatem dicti Henrici Wolf ut dicebat et super 

toto jure ad opus Gerardi van den Weijden hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ywanus et Scilder datum sabbato post pasca. 

 

BP 1176 f 299r 15 za 28-03-1383. 

Petrus van Hijnen en zijn kinderen Johannes en Yda beloofden aan 

Theodericus Waelwijns soen van Hemert 40 oude schilden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Petrus de Hijnen Johannes et Yda liberi dicti Petri promiserunt 

Theoderico Waelwijns soen de Hemert XL aude scilde vel valorem 

eorum ad Remigii proxime persolvenda. Testes Bruheze et Scilder 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 16 za 28-03-1383. 

(dg: Johannes Henricus fr Aleidis). 

 

BP 1176 f 299r 17 ma 30-03-1383. 

Arnoldus van Beke nzv etc gaf uit aan Jacobus van Berze van der Horst 

7 morgen 5 roeden land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eikendonk, tussen een gemene steeg enerzijds en voornoemde 

Arnoldus anderzijds, strekkend vanaf voornoemde Arnoldus tot aan een 

steeg behorend aan Henricus van der Boijdonc; de uitgifte geschiedde 

voor 3 schelling 6 penning oude hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 7 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc (?dg: et) septem jugera et 

quinque virgatas terre sitas infra libertatem oppidi ad locum 

(verbeterd uit: ?hereditatem) dictum Eijkendonc inter communem 

stegam ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi ex alio tendentes 

ab hereditate dicti Arnoldi ad (dg: hereditatem Zanderi) #stegam 

spectantem ad# Henrici van der Boijdonc ut dicebat dedit ad 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

81 

hereditarium censum Jacobo de Berze van der Horst ab eodem pro 

(dg: se) tribus solidis et sex denariis antiqui census duci inde 

solvendis dandis etc et pro hereditario censu septem librarum 

monete dando dicto Arnoldo a dicto Jacobo hereditarie in 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jordanus et 

Wellinus datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1176 f 299r 18 ma 30-03-1383. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299r 19 ma 30-03-1383. 

Franco Nollekens en Johannes Keijser beloofden aan Philippus Jozollo 

40 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383; 

1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Franco Nollekens et Johannes Keijser promiserunt Philippo Jozollo 

XL scuta Francie ad Johannis proxime pena IIIIor. Testes Erpe et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 299r 20 ma 30-03-1383. 

Leonius van Langvelt, Johannes van Erpe en Johannes zv Truda maakten 

een erfdeling van een kamp dat was van wijlen hr Johannes Rover 

ridder, en dat nu aan hen behoort, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, tussen Theodericus Rover en 

Johannes zv Truda enerzijds en Arnoldus Boest en Henricus Buekentop 

anderzijds. 

Leonius kreeg een deel met de erbij behorende sloten, gelegen tussen 

voornoemde Arnoldus Boest en Henricus Buekentop enerzijds en 

voornoemde Johannes van Erpe anderzijds. 

 

Leonius de Langvelt Johannes de Erpe et Johannes filius Trude 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quodam campo qui fuerat quondam domini Johannis Rover militis nunc 

ad se spectante sito infra libertatem ad locum dictum (dg: 

Haseldonc) die Dungen inter hereditatem Theoderici Rover et 

Johannis filii Trude ex uno et hereditatem Arnoldi Boest et 

Henrici Buekentop ex alio ut dicebant mediante qua divisione (dg: 

terc) una pars predicti campi cum fossatis ad eandem partem 

spectantibus qua pars (dg: sit) cum suis fossatis sita est inter 

hereditatem dictorum Arnoldi Boest et Henrici Buekentop ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis de Erpe ex alio (dg: ut ... L) ut 

dicebant dicto Leonio cessit in partem ut alii recognoverunt super 

quo etc promittentes ratam servare tali condicione quod quilibet 

dictorum trium viam habebit in qualibet parte alterius eorum eundi 

vehendi cum suis bestiis et curribus ad minimum dampnum. Testes 

Ywanus et Jordanus datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 09 f.299v. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 30-03-1383. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 31-03-1383. 

 

BP 1176 f 299v 01 ma 30-03-1383. 

Johannes van Erpe kreeg een deel met de erbij behorende sloten, 

gelegen tussen Johannes van den Dijk en Johannes zv Truda enerzijds 

en het deel van voornoemde Leonius anderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione una pars dicti campi cum suis fossatis 

videlicet illa pars dicti campi que sita est inter hereditatem 
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Johannis de Aggere et Johannis filii Trude ex uno et inter partem 

dicti campi dicto Leonio in partem cessam (dg: ex) mediante eadem 

divisione ex alio ut dicebant dicto Johanni de Erpe cessit in 

partem et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 02 ma 30-03-1383. 

Johannes zv Truda kreeg een deel met de erbij behorende sloten, 

gelegen tussen Theodericus Rover enerzijds en Arnoldus Boest 

anderzijds, met een eind strekkend aan een steeg. 

 

Et mediante eadem divisione una pars cum eius fossatis videlicet 

illa pars dicti campi que sita est inter hereditatem Theoderici 

Rover ex uno et hereditatem Arnoldi Boest ex alio tendens cum uno 

fine ad stegam ut dicebant dicto Johanni filio Trude cessit in 

partem et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 03 ma 30-03-1383. 

Eligius gnd Luutens soen beloofde aan Arnoldus Hoernken 33 franken 

met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Eligius dictus Luutens soen promisit Arnoldo (dg: Hoernken) 

#Hoernken# XXXIII francos ad Jacobi proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 04 ma 30-03-1383. 

Johannes zvw Johannes Pepercoren verkocht aan Johannes Coninc een 

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

te leveren, gaande uit 1/3 deel van een kamp gnd dat Ledebroek, 9 

morgen groot, naast de plaats gnd des Meesters Donk, tussen Johannes 

van de Dijk enerzijds en Henricus van Aken anderzijds, welke pacht 

aan voornoemde wijlen Johannes Pepercoren was verkocht door Henricus 

gnd Meester. Petrus, de minderjarige bv verkoper, zal, zodra hij 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Johannes (dg: Pe) filius quondam Iohannis Pepercoren hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex tercia parte 

cuiusdam campi dicti dat Ledebroec IX jugera terre continentis 

siti iuxta locum dictum des Meesters Donc inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex uno et hereditatem Henrici de Aken ex alio 

venditam dicto quondam Johanni Pepercoren ab Henrico dicto Meester 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Coninc supportavit 

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

dep) ex parte (dg: su..) suorum coheredum deponere et promisit 

quod ipse Petrum suum fratrem dum ad annos pervenerit super dicta 

paccione ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes Dijnther 

et Jordanus datum secunda post (dg: pasca) #octavas# octavas 

pasce. 

 

BP 1176 f 299v 05 ma 30-03-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder droeg over aan zijn schoonzoon Willelmus van 

Langelaer, tbv hem en zijn vrouw Aleidis dv voornoemde hr Arnoldus, 

zijn vruchtgebruik in een stuk land gnd die Bredeakker, in Sint-

Oedenrode, tussen kvw Hermannus van der Hagen enerzijds en Henricus 

van Eijke anderzijds, met een beemd gnd die Voorste Koppel, aan het 

eind van voornoemd stuk land gelegen, welk stuk land en beemd 

behoorden aan de goederen gnd Paardelaar. Vervolgens gaf voornoemde 

Willelmus ev Aleidis voornoemd stuk land en beemd uit aan Johannes 

van der Spanct zvw {niet vermeld}; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 8 schilden of de waarde, met Lichtmis aan voornoemde 

hr Arnoldus te betalen en, na diens overlijden, aan voornoemde 
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Willelmus en Aleidis en hun kinderen. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles usufructum sibi competentem in pecia 

terre dicta die Bredeacker sita in parochia de Rode sancte Ode 

inter hereditatem liberorum quondam Hermanni van der Hagen ex uno 

et hereditatem Henrici de Eijke ex alio cum quodam prato dicto die 

Vorste Coppel ad finem dicte pecie terre sito (dg: que) quas! 

peciam terre et pratum ad bona dicta Paerdelaer pertinere 

consueverunt ut dicebat legitime supportavit Willelmo de Langelaer 

suo genero ad opus sui et ad opus Aleidis sue uxoris filie dicti 

domini Arnoldi promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto dictus Willelmus maritus et tutor 

legitimus ut asserebat de Aleidis sue uxoris dictas paciam terre 

et pratum dedit ad hereditarium censum Johanni van der Spanct 

#filio quondam!# ab eodem pro hereditario censu octo scuta! (dg: 

....) vel valorem dando dicto domino Arnoldo ad eius vitam et post 

eum dictis Willelmo et Aleidi et suis liberis ab ipsis Willelmo et 

Aleide pariter genitorum#is# et generandis ab altero purificatione 

ex premissis promittentes et cum eo dictus dominus Arnoldus Rover 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 06 ma 30-03-1383. 

Jacobus van Bruggen beloofde aan Johannes Scriver van Engelen 13½ 

oude schild, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1383) en de 

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

 

Jacobus de Bruggen promisit Johanni Scriver de Engelen XIIIJ auden 

scilt mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime persolvenda. 

Testes Bruheze et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 07 ma 30-03-1383. 

Margareta wv Hubertus Ghoubordingen schonk aan haar zoon Hubertus een 

b-erfcijns van 20 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de goederen gnd ter Ynden, in 

Blaerthem Sint-Severinus, welke cijns aan voornoemde wijlen Hubertus 

was overgedragen door Maechelinus gnd van den Velde. 

 

Margareta relicta quondam Huberti Ghoubordingen cum tutore 

hereditarium censum XXti librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim purificatione et mediatim Johannis ex bonis dictis ter 

Ynden sitis in parochia (dg: de) sancti Severini de Blaerthem et 

ex eorum attinentiis supportatum dicto quondam Huberto a 

Maechelino dicto van den Velde prout in litteris legitime 

supportavit Huberto suo filio nomine dotis simul cum litteris et 

aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

in dicto censu deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 08 ma 30-03-1383. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan zijn voornoemde moeder Margareta, 

tbv Beatrix en Jacoba, dv voornoemde Margareta, bij de deling van de 

goederen die voornoemde Margareta zal zalaten, een erfcijns in te 

brengen van 20 pond geld óf dat voornoemde Beatrix en Jacoba elk een 

erfcijns van 20 pond geld zullen krijgen uit de na te laten goederen, 

voordat voornoemde Hubertus aan de deling deel kan nemen. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia dicte Margarete sue matri ad 

opus Beatricis et Jacobe filiarum dicte Margarete quod si dictus 

Hubertus #vel eorum heredes# ad divisionem hereditariam faciendam 

de bonis que dicta Margareta in eius morte post se relinquet 

venire voluerit extunc dictus Hubertus (dg: dictum cens) 
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hereditarium censum XXti librarum monete ad dictam divisionem 

importabit antequam ad eandem divisionem venire poterit aut 

quislibet dictarum Beatricis et Jacobe hereditarium censum XX 

librarum monete ex bonis que dicta Margareta in eius morte 

relinquet percipiet atque levabit antequam idem Hubertus aut eius 

heredes ad huiusmodi divisionem valeat pervenire. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 299v 09 ma 30-03-1383. 

Arnoldus van der Venne van Zonne beloofde aan Johannes zv Henricus 

Dekens van Helmont 16 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Arnoldus van der Venne de Zonne promisit Johanni filio Henrici 

Dekens de Helmont XVI Brabant dobbel vel valorem in auro ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes Ywanus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 10 di 31-03-1383. 

Arnoldus Stamelaert van de Kelder droeg, bij wijze van erfwisseling, 

over aan Henricus zvw Henricus zv Albertus een stukje land in Geffen, 

voor de deur van voornoemde Henricus zvw Albertus, naast een gemene 

weg die leidt naar erfgoederen van een zekere Pontennier en van 

Henricus zv Aleijdis gnd Gherijts. 

 

Arnoldus Stamelaert de Penu particulam terre sitam in parochia de 

Geffen ante januam Henrici filii quondam Alberti (dg: inter h) 

contigue iuxta communem viam tendentem ad hereditates dicti 

Pontennier et Henrici filii Aleijdis dicte Gherijts ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico filio dicti quondam Henrici filii 

Alberti in modum permutationis etc promittens warandiam et (dg: a) 

obligationem deponere. Testes Erpe et Ywanus datum 3a post octavas 

pasce. 

 

BP 1176 f 299v 11 di 31-03-1383. 

Henricus zvw Henricus zv Albertus van Geffen droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Arnoldus Stamelaert van de Kelder 3 hont 

heide, in Geffen, tussen Willelmus van Vechel enerzijds en Johannes 

zv Hilla gnd Pauwels anderzijds, zoals die hem ten deel waren 

gevallen uit de gemeint. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii Alberti de Geffen tria hont 

merice sita in parochia de Geffen inter hereditatem Willelmi de 

Vechel ex uno et hereditatem Johannis filii Hille dicte Pauwels ex 

alio prout ibidem sunt sita et sibi mediante sorte de communitate 

cesserunt in partem ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

Stamelaert de Penu in modum permutationis etc promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 12 di 31-03-1383. 

Arnoldus Stamelaert van de Kelder droeg, bij wijze van erfwisseling, 

over aan Ghibo Scuerman (1) een stuk land gnd Verren Avenhege, in 

Geffen, tussen Batha Loeden enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een stukje land in Geffen, tussen Johannes Lanen soen enerzijds 

en Reijmboldus Belen soen anderzijds, (3) een stuk land eertijds van 

wijlen Petrus van Hees, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde 

Arnoldus Stamelaert, met een eind strekkend aan erfgoed gnd die 

Gouden Brake, (4) 1 lopen land in Geffen, tussen Rodolphus Bubbe 

enerzijds en Gerardus van Bruggen anderzijds. 

 

Arnoldus Stamelaert de Penu (dg: sextariatum) #peciam# terre (dg: 

sitam in parochia de Geffen) dictam Verren Avenhege sitam in 
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parochia de Geffen inter hereditatem Bathe Loeden ex uno et inter 

communem viam ex alio prout ibidem est sita item particulam terre 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis Lanen soen ex 

uno et hereditatem Reijmboldi Belen soen ex alio item (dg: pe) 

peciam terre (dg: dictam Reijen Eijke sitam ibidem inter 

hereditatem) que fuerat quondam Petri de Hees sitam ibidem in 

hereditates dicti Arnoldi Stamelaert ex utroque latere 

coadiacentes tendentem cum uno fine ad hereditatem dictam die 

Gouden Brake item lopinatam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Rodolphi Bubbe ex uno et hereditatem Gerardi de 

Bruggen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Ghiboni 

Scuerman in modum permutationis promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 299v 13 di 31-03-1383. 

Ghibo Scuerman droeg, bij wijze van erfmangeling, over aan Arnoldus 

Stamelart van de Kelder (1) een akker gnd Kreien Eike, in Geffen, 

tussen wijlen Johannes Ermegarden soen enerzijds en Henricus gnd 

Ghiben soen anderzijds, met de sloten, (2) een stuk land in Geffen, 

naast de weg gnd die Diedeweg enerzijds en wijlen Ghisbertus van 

Doorn anderzijds, (3) een stukje land in Geffen, ter plaatse gnd 

Abergen, tussen Johannes zv Hilla gnd Pauwels enerzijds en Batha gnd 

Scuermans anderzijds. 

 

Ghibo Scuerman agrum terre dictum Creijen Eijke situm in parochia 

de Geffen inter hereditatem quondam Johannis Ermegarden soen ex 

uno et hereditatem Henrici dicti Ghiben soen ex alio cum eius 

fossatis ad eundem spectantibus item peciam terre sitam in dicta 

parochia iuxta viam dictam die Diedewech #ex uno# inter 

hereditatem quondam Ghisberti de Spina ex (dg: uno et h) alio item 

(dg: lo) particulam terre sitam in dicta parochia in loco dicto 

Abergen inter hereditatem Johannis filii Hille dicte Pauwels ex 

uno et hereditatem Bathe dicte Scuermans ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Sta de Penu (dg: pro) in modum 

permutationis etc promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 10 f.300. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 31-03-1383. 

 Quarta post octavas pasce: woensdag 01-04-1383. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 02-04-1383. 

 

BP 1176 f 300r 01 di 31-03-1383. 

Henricus Goetkijnt en zijn zoon Wellinus beloofden aan de secretaris, 

tbv Thomas Asinarius, 20 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383; 30+31+24=85 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus Goetkijnt et Wellinus eius filius promiserunt (dg: Ph) 

mihi ad opus Thome Asinarii XX scuta Francie ad Johannis proximum 

persolvenda pena II. Testes Erpe et Jorden datum 3a post octavas 

pasce. 

 

BP 1176 f 300r 02 wo 01-04-1383. 

Petrus zvw Petrus Becker verhuurde aan Johannes Bitter 1 morgen land 

achter Porta Celi, tussen Lisabeth van Zonne enerzijds en voornoemde 

Johannes Bitter anderzijds, voor een periode van 10 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382), voor de cijns aan de stad 

Den Bosch, en voor 4 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild 

gerekend, elk van de eerste 9 jaren met Sint-Martinus te betalen, en 

24 plakken in het tiende jaar met Sint-Martinus te betalen. Johannes 
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zal de morgen in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Ambo solverunt. 

Petrus filius quondam Petri Becker unum juger terre situm retro 

Portam Celi inter hereditatem (dg: quondam) Lisabeth de Zonne ex 

uno et hereditatem Johannis Bitter ex alio ut dicebat locavit 

dicto Johanni Bitter ab eodem ad spacium decem annorum a festo 

Martini proxime preterito sine medio subsequentium possidendum pro 

censu (dg: prius inde solvendo) oppidi prius solvendo etc et pro 

quatuor (dg: lis) licht scilde XII placken pro quolibet dandis 

dicto Petro ab altero quolibet novem primorum annorum in festo 

Martini et pro XXIIIIor placken dandis dicto Petro ab altero decimo 

et ultimo anno Martini ex (dg: premissis) premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Johannes dictum juger terre 

ultimo anno non seminabit. Testes (dg: Ywanus) Bruheze et Ywanus 

datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 300r 03 wo 01-04-1383. 

Johannes zvw Heijmericus van Boevenrode en Philippus zv Johannes 

Nuwelaet ev Elisabeth dvw voornoemde Heijmericus: 2/5 deel {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Heijmerici de Boevenrode et Philippus 

filius Iohannis Nuwelaet maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Heijmerici duas quintas 

partes ad se spectantes. 

 

BP 1176 f 300r 04 wo 01-04-1383. 

Johannes zvw Petrus van den Strijpt beloofde aan Petrus Loeckaert een 

n-erfcijns van 18 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al 

zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Strijpt (dg: hereditarie 

vendidit) #promisit super habita et habenda# Petro Loeckaert 

hereditarium censum XVIII librarum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex omnibus suis bonis habitis et habendis. 

Testes Bruheze et Erpe datum quarta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 300r 05 do 02-04-1383. 

Willelmus Coptiten en zijn kinderen Jacobus, Ghisbertus en Jutta 

gaven uit aan Emondus van der Straten de navolgende erfgoederen, in 

Rosmalen, (1) een stuk land achter de tuin van Arnoldus van Beke nzv, 

tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en 

Willelmus Hels anderzijds, (2) een stuk land gnd die Loe Akker, 

tussen Theodericus Toelinc enerzijds en Denekinus gnd Lang Deenken 

anderzijds, (3) een akker gnd die Kleine Loe Akker, tussen Aleijdis 

Goetkijns enerzijds en Johannes van den Kolke anderzijds, (4) 1/3 

deel in een stuk land gnd Riet Kloot, tussen voornoemde Denekinus 

Lang Deenken enerzijds en Ancelmus Toelinc anderzijds, (5) een stuk 

land gnd die Gulden Kloot, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en kinderen gnd Toelincs Kijnder anderzijds, (6) een 

stuk land aan de weg gnd die Stedeweg, tussen Johannes van der 

Dijesen enerzijds en erfgoed van de kerk van Rosmalen anderzijds, (7) 

een stuk land ter plaatse gnd Onder die Berge, tussen Aleidis gnd 

Maes enerzijds en Jacobus Kijevit anderzijds, (8) een stuk land ter 

plaatse gnd des Konings Bos, tussen Matheus Poijnenborch enerzijds en 

Johannes Pijlijseren anderzijds, (9) 1/3 deel van een stuk land gnd 

die Berkt, welk stuk land gelegen is tussen Matheus Becker enerzijds 

en Jacobus gnd Cop Kijevit anderzijds, te weten het 1/3 deel in het 

midden, (10) een stuk land ter plaatse gnd die Haar, achter Rosmalen, 
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tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds 

en kinderen gnd Toelincs Kijnder anderzijds, (11) een stuk land 

achter Arnoldus van Beke, tussen Denekinus gnd Lang Deenken enerzijds 

en Johannes Hulling anderzijds, (13) een stuk land ter plaatse gnd 

dat Gerstland, tussen Johannes Pijlijseren enerzijds en Ancelmus 

Toelinc anderzijds, (14) een stuk land gnd dat Klein Aart Heuvelke, 

tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara enerzijds en kvw 

Gheerlacus met den Broede anderzijds, (15) een stuk land ter plaatse 

gnd Overkolk, tussen Jacobus Berthen soen enerzijds en Willelmus 

Truden soen anderzijds, (16) een stuk land gnd dat Klein Eusel, 

beiderzijds tussen Willelmus Hels, zoals voornoemde Emondus van der 

Straten deze erfgoederen placht te betelen, met de waterlaten; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de waterlaten, (b) ¼ deel van de 

hertogencijns, die voornoemde Willelmus moet betalen uit geheel zijn 

hoeve in Rosmalen, en thans voor (c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus Coptiten Jacobus Ghisbertus et Jutta eius liberi cum 

tutore hereditates infrascriptas ad se spectantes sitas in 

parochia de Roesmalen primo videlicet peciam terre sitam retro 

ortum Arnoldi de Beke filii naturalis inter hereditatem (dg: conv) 

spectantem ad conventum sancte Clare in Busco ex uno et 

hereditatem Willelmi Hels ex alio atque peciam terre dictam die 

Loe Acker sitam inter hereditatem Theoderici Toelinc ex uno et 

hereditatem Denekini dicti Lang Deenken ex alio insuper agrum 

terre dictum die Cleijnen Loe Acker situm inter hereditatem 

Aleijdis Goetkijns ex uno et hereditatem Johannis van den Kolke ex 

alio item terciam partem ad ipsos spectantem in pecia terre dicta 

Riet Cloet #sita# inter hereditatem dicti Denekini Lang Deenken ex 

uno et hereditatem Ancelmi Toelinc ex alio item peciam terre 

dictam die Gulden Cloet sitam inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et hereditatem liberorum dictorum 

Toelincs Kijnder ex alio item peciam sitam ad viam dictam die 

Stedewech inter hereditatem Johannis van der Dijesen #ex uno# et 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex alio item 

peciam terre sitam in loco dicto Onder die Berge inter hereditatem 

Aleidis dicte Maes ex uno et hereditatem Jacobi Kijevit ex alio 

item peciam terre (dg: d) sitam ad locum dictum des Conincs 

Bossche inter hereditatem Mathei Poijnenborch ex uno et 

hereditatem Johannis Pijlijseren ex alio item (dg: peci) terciam 

partem pecie terre dicte die Berct que pecia terre die Berct 

vocata sita est inter hereditatem (dg: Johannis de Erpe) #Mathei 

Becker# ex uno et hereditatem Jacobi dicti Cop Kijevit ex alio 

scilicet illam terciam partem que sita est recto in medio ipsius 

pecie terre item peciam terre sitam in loco dicto die Haer retro 

Rosmalen inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno 

et hereditatem liberorum dictorum Toelincs Kijnder ex alio item 

peciam terre sitam retro hereditatem Arnoldi de Beke inter 

hereditatem Denekini dicti Lang Deenken ex uno et hereditatem 

Johannis Hulling ex alio item peciam sitam ad locum dictum dat 

Gherstlant inter hereditatem Johannis Pijlijseren ex uno et 

hereditatem Ancelmi Toelinc ex alio item peciam terre dictam dat 

Cleijn Aert Hoevelken inter hereditatem conventus sancte Clare ex 

uno et hereditatem liberorum quondam Gheerlaci met den Broede ex 

alio item peciam terre sitam ad locum dictum Overcolcke inter 

hereditatem Jacobi Berthen soen ex uno et hereditatem Willelmi 

Truden soen ex alio item peciam terre dictam dat Cleijn Eusel 

#sitam# inter hereditates (dg: Willelmus) Willelmi Hels ex utroque 

latere prout dicte hereditates ibidem sunt site et ad ipsos 

pertinere (dg: consuev) dinoscuntur et prout Emondus van der 

Straten eas colere consuevit #cum ?aqueductibus# ut dicebant 
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dederunt ad hereditarium pactum dicto Emondo ab eodem possidendas 

#pro aqueductibus# pro quarta parte #de# census domini nostri 

ducis quem dictus Willelmus (dg: de censu) de integro suo manso 

sito in Roesmalen solvere tenetur danda et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto 

Willelmo ad eius vitam et post eum dictis suis liberis hereditarie 

in (dg: nativitatis Domini) purificaione Marie ex premissis in 

Busco tradere ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

quod ipse aqueductus taliter conservabit quod ipsis nullum dampnum 

inde eveniat. Testes Erpe et Wellinus datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1176 f 300r 06 do 02-04-1383. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300r 07 do 02-04-1383. 

Voornoemde Emondus van der Straten beloofde aan voornoemde Willelmus 

Coptiten 1 mud rogge, Bossche maat, en 25 Brabantse dobbel48 met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Emondus promisit dicto Willelmo Coptiten unum modium 

siliginis mensure de Busco et XXV Brabant! ad (dg: purificationem) 

#nativitatis Domini# proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300r 08 do 02-04-1383. 

Willelmus Coptiten en zijn voornoemde kinderen Jacobus, Ghisbertus en 

Jutta gaven uit aan Theodericus Toelinc de navolgende erfgoederen, in 

Rosmalen, (1) een stuk land gnd de Hege, tussen wijlen Matheus Becker 

enerzijds en kvw Theodericus van der Heijden anderzijds, (2) een stuk 

land, ter plaatse gnd achter die Eiken, tussen voornoemde wijlen 

Matheus Becker enerzijds en Johannes Kemerlinc anderzijds, (3) een 

stuk land ter plaatse gnd Veldakker, tussen Johannes van der Dijesen 

enerzijds en Gerardus zv Gerardus Machiels soen anderzijds, (4) 1/3 

deel van een stuk land gnd die Berkt, tussen wijlen Matheus Becker 

enerzijds en Jacobus gnd Cop Kievit anderzijds, te weten het 1/3 deel 

naast voornoemde wijlen Matheus, (5) een stuk land ter plaatse gnd 

Apenberg, tussen voornoemde wijlen Matheus Becker enerzijds en 

Johannes van Dordrecht anderzijds, (6) een stuk land ter plaatse gnd 

Overkolk, tussen erfgoed behorend aan het vicariaat van Rosmalen 

enerzijds en Elisabeth Pauwels anderzijds, (7) een stuk land ter 

plaatse gnd dat Gerstland, tussen Johannes van Beke enerzijds en 

Godefridus van den Kolcke en Elisabeth gnd des Smeeds dochter 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de waterlaten, ¼ deel van de 

hertogencijns die voornoemde Willelmus moet betalen uit geheel zijn 

hoeve in Rosmalen, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus Coptiten et dicti eius liberi hereditates infrascriptas 

ad se spectantes sitas in parochia de Roesmalen primo videlicet 

peciam terre dictam de Heghe sitam inter hereditatem (dg: Joh) 

quondam Mathei Becker ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Theoderici van der Heijden ex alio item peciam terre sitam in loco 

dicto after die Eijken inter hereditatem dicti quondam Mathei 

Becker ex uno et hereditatem Johannis Kemerlinc ex alio item 

peciam terre sitam in loco dicto Veltacker inter hereditatem 

                         
48 Zie → BP 1179 p 247r 08 za 15-04-1391, overdracht van de 25 

dobbel, hier genoemd: 25 dobbel mottoen van Vilvoorde. 
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Johannis van der Dijesen ex uno et hereditatem Gerardi filii 

Gerardi Machiels soen ex alio item (dg: p terre) terciam partem 

pecie terre dicte die Berct site inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex uno et hereditatem Jacobi dicti Cop Kievit ex alio 

scilicet illam terciam partem dicte pecie terre que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti quondam Mathei (dg: et) item 

peciam terre sitam in loco dicto Apenberch inter hereditatem dicti 

quondam Mathei Becker ex uno et hereditatem Johannis de Dordrecht 

ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum Overkolke inter 

hereditatem spectantem ad vicariam de Roesmalen ex uno et 

hereditatem Elisabeth Pauwels ex alio item peciam terre sitam in 

loco dicto dat Gherstlant inter hereditatem Johannis de Beke ex 

uno et hereditatem Godefridi van den Kolcke et Elisabeth dicte des 

Smeeds dochter ex alio ut dicebant (dg: dedit ad pact) prout 

ibidem sunt site et ad ipsos pertinere dinoscuntur ut dicebant 

dederunt [ad] hereditariam paccionem Theoderico Toelinc ab eodem 

#pro aqueductibus# pro quarta parte (dg: censu) de censu ducis 

quem dictus Willelmus dicto domino duci ex [dicto suo] integro 

manso sito in Roesmalen solvere consuevit danda atque pro 

hereditaria paccione unius (dg: modii . sili) modii siliginis 

mensure [de] Busco danda dicto Willelmo ad eius vitam et post eum 

dictis suis liberis hereditarie purificatione et in Busco tradere 

ex (dg: p) premissis p[romittentes cum] tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et quod ipse aqueductus 

tenebit ut supra et erit ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300r 09 do 02-04-1383. 

Voornoemde Theodericus Tolinc beloofde aan voornoemde Willelmus 1 mud 

rogge, Bossche maat, en 25 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Theodericus Tolinc promisit dicto Willelmo unum modium 

siliginis mensure de Busco et XXV Brabant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 D 11 f.300v. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 02-04-1383. 

 

BP 1176 f 300v 01 do 02-04-1383. 

Willelmus Coptiten en zijn voornoemde kinderen Jacobus, Ghisbertus en 

Jutta gaven uit aan Ancelmus Toelinc de navolgende erfgoederen, in 

Rosmalen, (1) een huis en schuur met ondergrond, tussen erfgoed van 

het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en Elisabeth 

Pauwels anderzijds, (2) een tuin aldaar, tussen Theodericus Toelinc 

enerzijds en Elisabeth gnd Dravaerts anderzijds, (3) een stuk land 

achter de kerk van Rosmalen, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds 

en Amelius Specier anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen 

Arnoldus Gherijts soen enerzijds en Johannes Hullinc anderzijds, (5) 

een stuk land tussen voornoemde Johannes Hullinc enerzijds en erfgoed 

van het klooster van Sint-Clara anderzijds, (6) een stuk land aldaar, 

tussen Ghibo Hullinc enerzijds en Henricus gnd Grieten soen van 

Orthen anderzijds, (7) een stuk land ter plaatse gnd Oostakker, 

tussen Johannes Danen soen enerzijds en Johannes Kemerlinc 

anderzijds, (8) een stuk land aldaar, tussen Johannes van den Kolke 

enerzijds en Matheus gnd Poijnenborchs soen anderzijds, (9) een stuk 

land aldaar, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara enerzijds 

en kv Leijta gnd Goeskens anderzijds, (10) een stuk land ter plaatse 

gnd Overkolke, tussen Godefridus van den Kolke enerzijds en Johannes 

Hullinc anderzijds, (11) 1/3 deel van een stuk land gnd die 

Rietkloot, tussen Deenkinus gnd Lang Deenken enerzijds en Johannes 

Balen soen anderzijds, te weten het 1/3 deel in het midden, (12) een 
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stuk land ter plaatse gnd op den Aart, tussen Theodericus Toelinc 

enerzijds en Bela gnd Stenthen anderzijds, (13) een stuk land aldaar, 

tussen Johannes van der Dijesen enerzijds en Willem Truden soen 

anderzijds, (14) 1/3 deel van een stuk land gnd die Berkt, te weten 

het westelijke 1/3 deel, (15) 1/3 deel van een stuk land aldaar, 

tussen Johannes Voetken enerzijds en erfgoed gnd dat Bruggense Ven 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de waterlaten, (b) de 

helft van de hertogencijns, die voornoemde Willelmus betaalde uit 

geheel zijn hoeve in Rosmalen, en thans voor (c) een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Willelmus Coptiten et dicti eius liberi hereditates infrascriptas 

ad se spectantes sitas in parochia de Roesmalen ut dicebant primo 

videlicet domum #et horreum# cum eius fundo (dg: ortum sitos inter 

..) sitam inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno 

et hereditatem Elisabeth Pauwels ex alio atque ortum situm ibidem 

inter hereditatem Theoderici Toelinc ex uno et hereditatem 

Elisabeth dicte Dravaerts (dg: dochter) ex alio item peciam terre 

sitam retro ecclesiam de Roesmalen inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex uno et hereditatem Amelii Specier ex alio item peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem Arnoldi Gherijts soen ex uno 

et hereditatem Johannis Hullinc ex alio item peciam terre sitam 

inter hereditatem dicti Johannis Hullinc ex uno et hereditatem 

conventus sancte Clare ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Ghibonis Hullinc ex uno et hereditatem Henrici 

dicti Grieten soen de Orthen ex alio item peciam terre sitam in 

loco dicto Oestacker inter hereditatem Johannis Danen soen ex uno 

et hereditatem Johannis Kemerlinc ex alio item peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Johannis van den Kolke ex uno et 

hereditatem Mathei dicti Poijnenborchs soen ex alio item peciam 

terre ibidem sitam inter hereditatem conventus sancte Clare ex uno 

et hereditatem liberorum Leijte dicte Goeskens ex alio item peciam 

terre sitam (dg: ibid) in loco dicto Overkolke inter hereditatem 

Godefridi van den Kolke ex uno et hereditatem Johannis Hullinc ex 

alio item terciam partem pecie terre dicte die Rietcloet site 

inter hereditatem Deenkini dicti Lang Deenken ex uno et 

hereditatem Johannis Balen soen ex alio scilicet illam terciam 

partem que sita est in medio ipsius pecie terre item peciam terre 

sitam in loco dicto op den Aert inter hereditatem Theoderici 

Toelinc ex uno et hereditatem Bele dicte Stenthen ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Johannis van der 

Dijesen ex uno et hereditatem Willem Truden soen ex alio item (dg: 

p) terciam partem pecie terre dicte die Berct videlicet illam 

terciam partem que sita est versus occidens item terciam partem 

pecie terre site ibidem inter hereditatem Johannis Voetken ex uno 

et hereditatem dictam dat Bruggensche Venne ex alio prout dicte 

hereditates ibidem sunt site et ad ipsos dinoscuntur petinere ut 

dicebant dederunt ad pactum Ancelmo Toelinc ab eodem #?pro 

aqueductibus etc et# pro medietate census domini nostri ducis quem 

dictus Willelmus dicto domino nostro duci de suo integro manso in 

Roesmalen solvere consuevit ut dicebant pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Willelmo ad 

eius vitam et post eum dictis suis liberis hereditarie 

purificatione ex premissis promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit et quod ipse 

aqueductus tenebit ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 02 do 02-04-1383. 

Voornoemde Ancelmus beloofde aan voornoemde Willelmus 2 mud rogge, 

Bossche maat, en 50 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (vr 25-
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12-1383) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Ancelmus promisit dicto Willelmo duos modios siliginis 

mensure de Busco et quinquaginta Brabant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 03 do 02-04-1383. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.102r, do 02-04-1383. 

En: BHIC 2092 Berne 1383-04-02 reg 411 scan IXH-Rosmalen1a. 

Voornoemde Willelmus en zijn kinderen gaven uit aan Theodericus 

Toelinc (1) een beemd in Rosmalen ter plaatse gnd die Vliedert, 

tussen Wellinus de Beke enerzijds en kv Theodericus van den Kolke 

anderzijds, (2) ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd op die 

Voortheuvel, tussen Thomas de Hijntam enerzijds en Willelmus Hels 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten gnd onraad aan de 

hertog, het onderhoud van de waterlaten en thans voor een n-erfcijns 

van 2 oude schilden of ander paijment, met Kerstmis te betalen. 

 

Dicti Willelmus et eius liberi cum tutore unum pratum situm #in 

parochia de Roesmalen# in loco dicto die Vliedert inter 

hereditatem Wellini de Beke ex uno et hereditatem liberorum 

Theoderici van den Kolke ex alio item dimidium juger terre situm 

in dicta parochia in loco (dg: lo) dicto op die Voerthoevel inter 

hereditatem Thome de Hijntam ex uno et hereditatem Willelmi Hels 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Theoderico 

Toelinc ab eodem (dg: .) pro (dg: ..) oneribus dictis onraet 

domino duci etc et pro hereditario censu duorum aude scilde vel 

alterius pagamenti dando dicto Willelmo ad eius vitam et (dg: pro) 

post eum dictis suis liberis hereditarie in nativitatis Domini ex 

premissis promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et quod ipse aqueductus servabit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 04 do 02-04-1383. 

Jacobus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 05 do 02-04-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Willelmus 34 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Willelmo XXXIIII aude scilde vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 300v 06 do 02-04-1383. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 164, inv.nr. 3057, 02-04-1383. 

Voornoemde Willelmus Coptiten en zijn kinderen gaven uit aan Arnoldus 

gnd Katherinen soen van den Berge 1 bunder beemd in Rosmalen, ter 

plaatse in die Hijnse Beemden, tussen Wolterus Hals enerzijds en 

Henricus Maechelini en Willelmus Hals anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de waterlaten en thans voor een n-erfcijns van 2 oude 

schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen. 

 

Dicti Willelmus Coptiten et eius liberi cum tutore unum bonarium 

prati situm in parochia de Roesmalen in loco dicto in die 

Hijnssche Beemde inter hereditatem Wolteri Hals ex uno et 

hereditatem (dg: W) Henrici Maechelini et Willelmi Hals ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditarium censum Arnoldo dicto Katherinen 

soen van den Berge ab eodem #aqueductibus# pro hereditario censu 
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duorum aude scilde vel valorem dando dicto Willelmo ad eius vitam 

et post eum dictis suis liberis hereditarie in nativitatis Domini 

ex premissis promiserunt warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit dictos 

aqueductus tenebit quod dictis Willelmo et suis liberis nullum 

dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 07 do 02-04-1383. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 2 oude schilden 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383), 2 oude schilden met Kerstmis 

over een jaar (zo 25-12-1384) en 34 oude schilden met Kerstmis over 2 

jaar (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo duos aude scilde #vel 

valorem# ad nativitatis Domini proximum et duos aude scilde a 

nativitatis Domini proxime ultra annum et XXXIIII aude scilde a 

nativitatis Domini proxime ultra (dg: tres annos pers) duos annos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 08 do 02-04-1383. 

Jacobus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 09 do 02-04-1383. 

Willelmus van Kriekenbeke verkocht aan Johannes Monic zv Arnoldus 

Monic een n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de waarde, met 

Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit goederen49 van verkoper 

gnd te Laar, in Aarle bij Beke, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Willelmus de Kriekenbeke hereditarie vendidit Johanni Monic filio 

Arnoldi Monic hereditarium censum sex aude scilde (dg: so) Francie 

vel valorem solvenda hereditarie purificatione et in Busco tradere 

ex bonis ipsius venditoris dictis te Laer sitis in parochia (dg: 

de Beke prope Ar) de Aerle prope Beke et ex eorum attinentiis ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu ducis et promisit sufficientem facere. Testes Erpe 

et Ywanus datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 300v 10 do 02-04-1383. 

Gerardus? van Aa beloofde voornoemde verkoop van waarde te houden en 

nimmer voornoemde goederen, waaruit voornoemde cijns wordt betaald, 

aan te spreken op basis van brieven, aan hem gegeven door Willelmus 

van Krikenbeke. 

 

Gerardus? de Aa promisit super omnia quod ipse vendicionem 

supradictam ratam observabit et quod ipse bona predicta ex quibus 

dictus census solvetur numquam impetet nec molestiam inferet? 

mediantibus quibuscumque litteris sibi a Willelmo de Krikenbeke 

datis nec aliquod contra hoc faciet quod sit vel esse posset in 

preiudicium Johannis Monic predicti etc et fiet notum ex dictis 

litteris in forma meliori. Testes Erpe et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 300v 11 do 02-04-1383. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Sasman droeg over aan hr 

Tielmannus gnd Scotellaer priester, voor de duur van diens leven, 

zijn huis en erf, in Den Bosch, ter plaatse gnd Peperstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Uleman enerzijds en erfgoed van Godescalcus 

                         
49 Zie → BP 1177 f 060v 10 za 11-07-1383, verkoop van een cijns van 7 

schild uit deze goederen. 
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Moelner en zijn dochter anderzijds, belast met de hertogencijns. 

Voornoemde hr Tielmannus zal het huis onderhouden in wanden en dak, 

uitgezonderd het risico van vuur en wind. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini Sasman domum suam et 

aream sitam in Busco in loco dicto (dg: Pep) Peperstraet inter 

hereditatem Johannis Uleman ex uno et inter hereditatem Godescalci 

Moelner et sue filie ex alio ut dciebat legitime supportavit 

domino Tielmanno dicto Scotellaer presbitro ab eodem quamdiu idem 

dominus Tielmannus vixerit in humanis et non ultra possidendam 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde de jure solvendo tali 

condicione annexa quod dictus dominus Tielmannus dictam #domum# in 

bona disposicione de tecto et parietibus ad vitam eiusdem domini 

Tielmanni tenebit excepto semper in hoc (dg: peric communi) 

periculo ignis et venti. Testes datum supra. Ut ipsi 

recognoverunt. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1176 f 300v 12 vr 03-04-1383. 

Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel ev Oda dvw Johannes van Hees deed 

tbv Egidius van Gheel zvw voornoemde Johannes van Hees afstand van 

(1) een b-erfcijns van 20 schelling, uit een b-erfcijns van 6 pond, 

welke cijns van 6 pond Willelmus Pangelaert van ....... betaalt, (2) 

een b-erfcijns50 van 20 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis 

en hofstad van Heijlwigis gnd Katers, haar zoon Johannes en 

schoonzoon Johannes, in Dinther, en uit andere erfgoederen van hen, 

(3) een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit een huis en erf van Rodolphus van den Brande, 

in Beilver bij Berlicum, en uit 4 lopen land naast voornoemd huis en 

erf gelegen, {f.301r} ter plaatse gnd in het Gelookt, (4) een 

b-erfcijns van 3 pond, gaande uit het huis van wijlen hr Johannes gnd 

Veren Efchen soen priester, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tegenover het Begijnhof. 

 

Arnoldus Vos filius Jacobi de Hedel maritus et tutor legitimus Ode 

sue uxoris (dg: super) filie quondam Johannis de Hees super 

hereditario censu XX solidorum de hereditario censu sex librarum 

quem censum VI librarum (dg: Pa) Willelmus Pangelaert de ....... 

solvere tenetur item super hereditario censu XX solidorum grosso 

Turonensi etc pro XVI denariis computato solvendo hereditarie 

Martini de domo et domistadio (dg: Henrici) Hadewigis #!Heijlwigis# 

dicte Katers Johannis eius filii ?et Iohannis generi dicte 

Heijlwigis sitis in Dijnther et de reliquis eorum bonis item super 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie solvendo 

hereditarie termino solucionis predicto de domo et area Rodolphi 

van den Brande sita in Beilver prope Berlikem et de quatuor 

lopinatis terre iuxta dictam domum et aream sitis 

 

1176 mf8 D 12 f.301. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 03-04-1383. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 04-04-1383. 

 Dominica misericordia: zondag 05-04-1383. 

 Secunda post misericordiam: maandag 06-04-1383. 

 

BP 1176 f 301r 01 vr 03-04-1383. 

in loco dicto int Geloect item super hereditario censu trium 

librarum solvendo hereditarie ex domo quondam domini Johannis 

                         
50 Zie → BP 1183 f 369r 06 vr 22-08-1404, Egidius van Ghele zvw Johannes van Hees had 
de cijns overgedragen aan Johannes van Best en die droeg de cijns over aan mr Johannes 

van Hees, tbv zijn zuster Mechtildis wv Goeswinus van Best. 
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dicti Veren Efchen soen presbitri sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet in opposito curie beghinarum ut dicebat atque super 

toto jure etc ad opus Egidii de Gheel filii dicti quondam Johannis 

de hereditarie !hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Wellen 

datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 301r 02 vr 03-04-1383. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Arnoldus Vos het deel te 

betalen dat Johannes van Hees betaalde van (1) een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia, die Arnoldus zvw Tielkinus beurt uit goederen 

van wijlen Arnoldus gnd Aijken van Ghele, (2) resp. van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde wijlen Arnoldus zv 

Tielkinus beurt uit een erfgoed van wijlen Boudewinus Appelman, in 

Den Bosch, aan de Markt, die erfg vw voornoemde Arnoldus Aijken 

betalen. 

 

Dictus Egidius promisit super omnia dicto Arnoldo Vos quos ipse 

Egidius (dg: hereditarium censum) totam partem que Johannes de 

Hees solvere tenebatur de hereditario censu XL solidorum antique 

pecunie quem Arnoldus filius quondam Tielkini ex bonis quondam 

Arnoldi (dg: Aijkini) dicti Aijken de Ghele habuit solvendum atque 

de hereditario censu XL solidorum monete quem dictus quondam 

Arnoldus filius Tielkini habuit solvendum ex hereditate quondam 

Boudewini Appelman sita in Busco ad forum et quem heredes dicti 

quondam Arnoldi Aijken (?dg: pre) solvere tenebantur ut dicebat 

perpetue taliter persolvet quod dicto Arnoldo nullum dampnum 

exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 03 vr 03-04-1383. 

Ghibo Herinc zvw Gerardus en Thomas zvw Johannes van Beke beloofden 

aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Willelmus Scilder en Arnoldus 

Berwout 50.000 gebakken stenen, 15 dagen voor Sint-Jan aanstaande (wo 

10-06-1383) ter plaatse gnd Landonk?, naast de steenoven van wijlen 

Johannes van de Beke te leveren. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Gerardi #et Thomas filius quondam 

Johannis de Beke# promisit Willelmo filio Arnoldi Tielkini 

Willelmo Scilder et Arnoldo Berwout aut eorum alteri quinquaginta 

milia lapidum coctorum ad quindenam ante festum nativitatis 

Johannis proxime futurum et in loco dicto Landonc? iuxta lapiciniam 

quondam Johannis de Beke tradenda. Testes Ywanus et Wellen datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 04 vr 03-04-1383. 

Mathias Werneer verklaarde ontvangen te hebben van Franco van Gestel 

7 lichte Franse schilden, die voornoemde Franco verschuldigd was aan 

Henricus zv voornoemde Mathias. 

 

Mathias Werneer recognovit se recipisse a Francone de Gestel 

septem licht scilde quos Franco predictus Henrico filio dicti 

Mathie tenebatur ut dicebat et promisit dictus Mathias quod ipse 

dictum Franconem a dictis VII licht scilde et a quibuscumque 

debitis que dictus Franco dicto Henrico solvere tenebatur (dg: ..) 

indempnem servare. Testes Ywanus et Dijnter datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 05 za 04-04-1383. 

Goessuinus van Beest beloofde aan Theodericus Bathen soen 9 pieter 

vandaag over 8 dagen te betalen. 
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Goessuinus de Beest promisit Theoderico Bathen soen IX peter a 

dato presentium ultra octo dies persolvendos. Testes Bruheze et 

Ywanus datum sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 301r 06 za 04-04-1383. 

Nicholaus zvw Ghisbertus van den Broec verhuurde aan hr Henricus van 

Vlierde priester een huis en tuin in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Vloet, naast de brug gnd Hambrug, tussen Hilla gnd des Custers 

enerzijds en voornoemde brug anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Pasen (zo 22-03-1383). Voornoemde Nicholaus zal 

het huis onderhouden in dak, wanden en hout. Voornoemde Nicholaus 

verklaarde dat de huursom was betaald door voornoemde hr Henricus. 

 

Nicholaus filius quondam Ghisberti van den Broec domum et ortum 

sitos in parochia de Rode in loco dicto Vloet iuxta pontem dictum 

Hambrug inter hereditatem(dg: Johannis Cus) Hille dicte des 

Custers ex uno et inter dictum pontem ex alio cum eius attinentiis 

locavit etc domino Henrico de Vlierde presbitro ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo pasche preterito sine medio 

subsequentium possidendos promittens warandiam et obligationem 

tali condicione quod dictus Nicholaus dictam domum de tecto 

parietibus et lignis in bona disposicione tenebit recognovit 

dictus Nicholaus sibi de pretio dicte locacionis per dictum 

dominum Henricum fore satisfactum. Testes Bruheze et Wellen datum 

sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 301r 07 za 04-04-1383. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde hr Henricus 20 oude 

schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te 

betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto domino Henrico XX aude scilde vel 

valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 08 za 04-04-1383. 

Arnoldus Vere beloofde aan Gerardus van Bruggen zv Paulus 66 oude 

schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Arnoldus (dg: dicte) Vere promisit Gerardo de Bruggen filio Pauli 

LXVI aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes Ywanus et Wellen datum sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1176 f 301r 09 za 04-04-1383. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven, Arnoldus Veer en Henricus Raet 

beloofden aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini 40 Hollandse dobbel, 42 

plakken voor 1 dobbel gerekend, en 6 Dordrechtse plakken met Sint-

Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven Arnoldus Veer et Henricus 

Raet promiserunt Willelmo filio Arnoldi Tielkini XL Hollant dobbel 

(dg: vel valorem) #vel pro quolibet XLII placken# et sex Dordrecht 

placken ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Ywanus et Jordanus 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 10 za 04-04-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 301r 11 za 04-04-1383. 

Johannes Gortter en Johannes van den Bossche de jongere beloofden aan 

Willelmus van Mulsel 32 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383) te betalen. 

 

Johannes Gortter! et Johannes van den Bossche junior promiserunt 

Willelmo de Mulsel XXXII aude scilde ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 12 za 04-04-1383. 

Bertoldus zv Johannes Bac van Tilborch en Johannes van de Dijk 

beloofden aan Nicholaus van Duren 54 gulden, zwaar van gewicht, met 

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

 

Bertoldus filius Johannis Bac de Tilborch et Johannes de Aggere 

promiserunt Nicholao de Duren LIIII florenos boni auri et gravis 

ponderis ad Johannis proxime persolvendos. Testes Bruheze (dg: et 

Yw datum) Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 13 za 04-04-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 301r 14 zo 05-04-1383. 

Lambertus zvw Reijnerus van Nederwetten en zijn vrouw Belia dvw 

Nicholaus gnd den Brecxken verkochten aan Ghibo zvw Arnoldus Ghiben 

soen een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Bakel te leveren, gaande uit een akker gnd die Vlaasse, in Bakel, 

tussen Aleidis van der Ynden enerzijds en Lodovicus Heilwigen soen 

van der Heervoert anderzijds. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Reijneri de Nederwetten maritus legitimus 

ut dicebat Belie sue uxoris filie quondam Nicholai dicti den 

Brecxken (dg: B) et ipsa cum eodem etc hereditarie vendiderunt 

Ghiboni filio quondam Arnoldi Ghiben soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificatione et in Bakel tradendam ex agro dicto die Vlaessche 

sito in parochia de Bakel inter hereditatem Aleidis (dg: van d) 

van der Ynden ex uno et hereditatem Lodovici Heilwigen soen van 

der Heervoert ex alio ut dicebant promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exceptis) 

promiserunt sufficientem facere. Testes Bruheze et Wellinus datum 

dominica misericordia. 

 

BP 1176 f 301r 15 zo 05-04-1383. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder droeg over aan hr Gerardus 

van Herlaer heer van Merewijc ridder (1) 6 morgen land in de dingbank 

van Meerwijk, ter plaatse gnd in die Hengemenge, tussen Gerardus Osse 

enerzijds en Jacobus Stevens anderzijds, (2) 3 morgen land in de 

dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd op die Donk, tussen de heer 

van Meerwijc enerzijds en Hermannus Scut zvw Willelmus Luwe 

anderzijds. De brief overhandigen aan Nijcholaus Clemenssen soen. 

 

Johannes filius quondam domini (dg: J) Gheerlaci Rover militis 

(dg: sex iugera novem) sex iugera terre sita in jurisdictione de 

Meerwijc in loco dicto in die Henghemenghe inter hereditatem 

Gerardi Osse ex uno et inter hereditatem Jacobi Stevens ex alio et 

tria iugera terre sita in dicta jurisdictione in loco dicto op die 
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Donc inter hereditatem domini de Meerwijc ex uno et inter 

hereditatem Hermanni Scut filii quondam Willelmi Luwe ex alio 

hereditarie supportavit domino Gerardo de Herlaer domino de 

Merewijc militi promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Bruheze et Luce datum supra. Traditur 

Nijcholao Clemenssen soen. 

 

BP 1176 f 301r 16 zo 05-04-1383. 

Voornoemde hr Gerardus van Herlaer beloofde aan voornoemde Johannes 

zvw hr Gheerlacus 109 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus dominus (dg: Joh) Gerardus de Herlaer promisit dicto 

Johanni filio quondam domini Gheerlaci centum et novem aude scilde 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 301r 17 ma 06-04-1383. 

Hr Rijcoldus Koc ridder, hr Theodericus Rover ridder en Theodericus 

Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofden aan Gerardus van 

Merewijc en Arnoldus Heijme 100 oude schilden met Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles dominus Theodericus Rover miles 

Theodericus Rover filius domini quondam Johannis Rover militis 

promiserunt (dg: Johanni) Gerardo de Merewijc #et Arnoldo Heijme 

seu eorum alteri# centum aude scilde ad pasca proxime (dg: 

proxime) persolvenda. Testes Bruheze et Ywanus datum secunda post 

miam. 

 

BP 1176 f 301r 18 ma 06-04-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 D 13 f.301v. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 09-04-1383. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 10-04-1383. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 11-04-1383. 

 Quarta post misericordiam: woensdag 08-04-1383. 

 

BP 1176 f 301v 01 do 09-04-1383. 

Henricus van der Bruggen zvw Henricus van der Donc verkocht aan 

Willelmus van Berze schoenmaker een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

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

b-erfpacht van 8 mud rogge, maat? van Vessem, welke pacht van 8 mud 

voornoemde verkoper met Lichtmis beurt, gaande uit een hoeve lands 

gnd ten Donk, in Vessem, naast goederen van eertijds de monniken van 

Porta Celi. 

 

(dg: Johannes) Henricus van der Bruggen filius quondam Henrici van 

der Donc hereditarie vendidit Willelmo de (dg: Berze) Berze sutori 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

hereditaria paccione octo modiorum siliginis !de Vessem quam 

paccionem octo modiorum dictus venditor se solvendam habere 

dicebat hereditarie termino solucionis predicto ex manso (dg: dic) 

terre dicto ten Donc sito in parochia de Vessem contigue iuxta 

bona dudum monachorum de Porta Celi ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem (dg: de) in dicta paccione octo 
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modiorum siliginis deponere et sufficientem facere. Testes Luce et 

Scilder datum quinta post miam. 

 

BP 1176 f 301v 02 do 09-04-1383. 

Willelmus Vos51 bv voornoemde Henricus van der Bruggen verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Vos (dg: ..) #frater dicti# Henrici van der Bruggen 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 301v 03 do 09-04-1383. 

Erenbertus zv Johannes van den Zande beloofde aan zijn voornoemde 

vader Johannes 60 oude schilden na maning te betalen. 

 

Erenbertus filius Johannis van den Zande promisit dicto Johanni 

suo patri LX aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Luce et 

Scilder datum quinta post miam. 

 

BP 1176 f 301v 04 do 09-04-1383. 

Theodericus zvw Johannes van der Strijp droeg over aan Johannes zvw 

Petrus van den Strijp ¼ deel van alle cijnzen en pachten, die 

voornoemde wijlen Johannes van den Strijp jaarlijks in Vught en Esch 

beurt. 

 

Theodericus filius quondam Johannis van der Strijp quartam partem 

omnium censuum et paccionum quos et quas dictus quondam Johannes 

van den Strijp annuatim in (dg: parochia de V) parochiis de Vucht 

et de Essche habuit solvendos ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Petri van den Strijp promittens warandiam et 

obligationem in dicta quarta parte deponere. Testes Luce et Wellen 

datum quinta post dominicam miam. 

 

BP 1176 f 301v 05 do 09-04-1383. 

Henricus Stakenborch van den Beirgulen verkocht aan Jutta ndvw hr 

Adam investiet van de kerk van Orthen en Den Bosch een n-erfcijns van 

2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

stuk land gnd die Kerkakker, in Helmond, bij de kerk, tussen Johannes 

bv voornoemde Jutta enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan de 

koopster. 

 

Henricus Stakenborch van den Beirgulen hereditarie vendidit Jutte 

filie naturali quondam domini Ade investiti olim ecclesie de 

Orthen et de Busco (dg: solvendum her) hereditarium censum duorum 

aude scilde vel valorem solvendum hereditarie in nativitatis 

Domini ex pecia (dg: dic) terre dicta die Kercacker sita in 

parochia de Helmont prope ecclesiam inter hereditatem Johannis 

fratris dicte Jutte ex uno et inter communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte emptrici prius solvendis promisit sufficientem 

facere. Testes Luce et Scilder datum quinta post miam. 

 

BP 1176 f 301v 06 do 09-04-1383. 

Rodolphus zvw Henricus Alarts soen, Henricus zvw Rutgherus gnd Alarts 

soen, Henricus van den Kalfhoevel ev Hilla, en Johannes van den Weghe 

ev Oeda, dvw voornoemde Rutgherus, droegen over aan Nijcholaus gnd 

Cole Keelbreker (1) een b-erfcijns van 46 schelling, die Johannes gnd 

Alarts soen grootvader van voornoemde Rodolphus, Henricus, Hilla en 

                         
51 Naderrecht verwerkt door een broer van verkoper. 
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Oeda beurde, gaande uit (1a) een stuk land in Berlicum, ter plaatse 

gnd in den Zandakker, (1b) een beemd in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westerbroek, welke cijns Hilla wv Petrus Berniers soen en zijn 

kinderen thans moeten betalen, (2) hun deel in voornoemd stuk land en 

beemd. 

 

(dg: Roelo). 

Rodolphus filius quondam Henrici Alarts soen (dg: foe) Henricus 

filius quondam Rutgheri dicti Alarts soen Henricus van den 

Kalfhoevel maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris Johannes van den Weghe maritus et tutor legitimus ut 

asserebat !Oede sue uxoris filiarum dicti quondam Rutgheri 

hereditarium censum XLVI solidorum quem Johannes dictus Alarts 

soen avus olim dictorum Rodolphi Henrici Hille et Oede solvendum 

habuit hereditarie et annuatim ex pecia terre sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto in den Zandacker (dg: inter here) et ex 

prato sito in dicta parochia in loco dicto Westerbroec et quem 

censum Hilla relicta quondam Petri Berniers soen et eius liberi ad 

presens solvere tenentur ex pecia terre et prato predictis atque 

totam partem et omne jus eis competentes in pecia terre et prato 

predictis ut dicebant hereditarie supportaverunt Nijcholao dicto 

Cole (dg: Keel) Keelbreker promittentes ratam servare et 

obligationem #(dg: et qu)# ex parte sui (dg: deponere) et suorum 

coheredum deponere. Testes (dg: dat Jor) Dijnter et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1176 f 301v 07 do 09-04-1383. 

Gerardus zvw Conrardus Writer, Bertoldus Luwe van Empel en Arnoldus 

Noude zvw Johannes gnd Cnobbout beloofden aan Jacobus Coptiten 9 

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

helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383). 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer Bertoldus Luwe van Empel 

et (dg: Noudo sup) Arnoldus Noude filius quondam Johannis dicti 

Cnobbout promiserunt Jacobo Coptiten novem Brabant dobbel mediatim 

(dg: Domini) Johannis et mediatim Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 301v 08 do 09-04-1383. 

Gheerbrandus zv Henricus Wouters soen en Petrus gnd Engbrechts soen 

beloofden aan Arnoldus van der Bolst 24½ oude schild of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Gheerbrandus filius (dg: ..) Henrici Wouters soen et (dg: Be) 

Petrus dictus Engbrechts soen promiserunt Arnoldo van der Bolst 

XXIIII et dimidium auden scilt #seu valorem# ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 301v 09 vr 10-04-1383. 

Johannes Proefst van Bucstel droeg over aan Willelmus nzvw hr 

Henricus van Bucstel ridder, tbv jkr Willelmus heer van Boxtel, (1) 

een beemd in Boxtel, ter plaatse gnd in het Hildebroek, tussen 

erfgoed gnd die Hoggendonk, behorend aan Willelmus zvw hr Henricus 

van Bucstel enerzijds en Theodericus Vorsters zvw Luijta gnd 

Keijtsarts anderzijds, (2) 2 stukjes land in Gemonden, ter plaatse 

gnd Abruggen, met (3) een beemdje gnd Euselken aldaar, aan hem in 

cijns gegeven door Arnoldus zvw Johannes zv Theodericus. Verzoek de 

brief te schrijven en dat die voor donderdag a.s. klaar ligt. 

 

Johannes Proefst de Bucstel quoddam pratum situm in parochia de 

Bucstel in loco dicto int Hildebroec inter hereditatem dictam die 
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(dg: Hoeghe Donc ex uno) Hogghendonc (dg: ex uno) spectantem ad 

Willelmum filium quondam domini Henrici de Bucstel ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Vorsters filii quondam Luijte dicte 

Keijtsarts ex alio atque duas particulas terre sitas in parochia 

de Gemonden ad locum dictum Abruggen cum quodam pratulo dicto 

Euselken sito ibidem datas sibi ad censum ab Arnoldo filio quondam 

Johannis filii Theoderici prout in (dg: litteris) litteris 

hereditarie supportavit Willelmo filio naturali quondam domini 

Henrici de Bucstel militis ad opus domicelli Willelmi domini de 

Bucstel {onder de woorden Willelmo … t/m … Bucstel is een streep 

getrokken, waarin 2 woorden geschreven stonden} simul cum litteris 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Jan Lonijs et Jorden datum sexta post miam. Supplicaverunt 

ut scribetur et pararetur ante feriam quintam proxime futuram. 

 

BP 1176 f 301v 10 vr 10-04-1383. 

Jkvr Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder en Arnoldus 

Stamelart van de Kelder beloofden aan Philippus Jozollo, tbv Thomas 

Asinarius etc, 30 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-

07-1383; 20+31+30+25=106 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Domicella Bela relicta quondam (dg: Go) Theoderici filii quondam 

#domini# Godefridi de Os militis et Arnoldus Stamelart de (dg: 

Spanct) #Penu# promiserunt (dg: mihi) #Philippo Jozollo# ad opus 

Thome Asinarii etc XXX aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda 

sub pena I. Testes Lonijs et Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 301v 11 za 11-04-1383. 

Johannes Belaert, zijn zoon Petrus en Reijnkinus molenaar van Gestel 

beloofden aan Johannes zvw Daniel van Vladeracken 37 gulden pieter of 

de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Johannes Belaert et Petrus eius filius et Reijnkinus multor de 

Gestel promiserunt Johanni filio quondam Danielis de Vladeracken 

XXXVII gulden peter vel valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes Ywanus et Scilder datum sabbato post miam. 

 

BP 1176 f 301v 12 za 11-04-1383. 

Johannes Voeghel van Roescot verklaarde dat Gerardus zvw Paulus van 

Bruggen aan alle contracten heeft voldaan, eerder tussen voornoemde 

Johannes en Gerardus opgesteld, en alle zaken en geldsommen heeft 

betaald, die voornoemde Gerardus verschuldigd was aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes Voeghel van Roescot palam recognovit sibi #fore 

satisfactum# Gerardum (dg: de Brug) filium quondam Pauli de 

Bruggen ab omnibus contractibus et matrimoniis prius inter dictos 

Johannem et Gerardum habitis atque ab omnibus bonis rebus et 

pecuniarum summis que dictus Gerardus dicto Johanni debebat a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat et 

promisit super omnia tam pro se quam pro suis heredibus et 

successoribus quibuscumque quod ipse dictum Gerardum et eius 

quoscumque heredes et successores eiusdem Gerardi nunquam impetet 

occacione premissorum nec in judicio spirituali nec seculari. 

Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 301v 13 za 11-04-1383. 

Johannes die Steker zvw Luijtgardis gnd die Groet Bexster beloofde 

aan de secretaris, tbv Luijtgardis ndv voornoemde Johannes, 40 

Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan 
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voornoemde Johannes. 

 

Johannes die Steker filius quondam Luijtgardis dicte die Groet 

(dg: Hecs) Bexster promisit super habita et habenda mihi ad opus 

Luijtgardis filie naturalis dicti Johannis XL Brabant dobbans! 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 301v 14 wo 08-04-1383. 

Agnes wv Henricus sCeelwarts beloofde aan Zibertus van Hoculem, tbv 

Theodericus gnd Lansman, 14 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-

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

 

Agnes relicta quondam Henrici sCeelwarts promisit Ziberto de 

Hoculem ad opus Theoderici dicti Lansman XIIII Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

Bruheze et Luce datum quarta post miam. 

 

1176 mf8 D 14 f.302. 

 Secunda post jubilate: maandag 13-04-1383. 

 anno LXXXIII mensis aprilis die XIII: maandag 13-04-1383. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 14-04-1383. 

 

BP 1176 f 302r 01 ma 13-04-1383. 

Engbertus van Baex droeg over aan Henricus nzvw hr Henricus van Baex 

zv voornoemde Engbertus (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

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

land gnd die Heuvelakker, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, 

(1b) een stuk land gnd die Laarakker, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Luttel Liemde, welke pacht aan voornoemde Engbertus was verkocht door 

Wolterus gnd Marien soen van Lijemde, (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit 4 roeden land gnd gerden, in Waalwijk, welke 

pacht van 1 mud voornoemde Engbertus verworven had van Johannes zvw 

Willelmus Neven. Zou voornoemde Henricus overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan de pachten naar voornoemde Engbertus of zijn 

erfgenamen. De brief overhandigen aan voornoemde Engbertus. 

 

(dg: Woltherus) Engbertus de Baex hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

pu[rificatione et in] Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

(dg: Hoel) Hoevelacker sita in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Luttel Lijemde atque ex pecia terre dicta die Laeracker sita in 

parochia et loco predictis venditam dicto Engberto a Woltero dicto 

Marien soen de Lijemde prout in litteris atque hereditariam 

paccionem unius modii siliginis dicte mensure de hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis solvenda hereditarie in 

nativitatis Domini ex quatuor virgatis terre dictis gherden sitis 

in Waelwijc quam paccionem unius modii siliginis dictus Engbertus 

erga Johannem filium quondam Willelmi Neven carnificem 

acquisiverat prout in aliis litteris hereditarie supportavit 

Henrico filio naturali quondam domini Henrici de Baex filii dicti 

(dg: quond) Engberti cum litteris et jure promittens ratam aervare 

et obligationem in dicta paccione deponere tali condicione si 

contingat dictum Henricum absque porle legitima mori extunc dicte 

pacciones ad dictum Engbertum vel ad eius proximiores heredes 

revertentur. Testes Erpe et Jorden datum secunda post jubilate. 

Detur dicto Engberto. 

 

BP 1176 f 302r 02 ma 13-04-1383. 

Voornoemde Engbertus van Baex beloofde aan voornoemde Henricus nzvw 
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hr Henricus van Baex zv voornoemde Engbertus een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker 

van voornoemde Engbertus, in Vught Sint-Petrus, tussen Ghisbertus 

Lisscap enerzijds en Godefridus Vlemijnc anderzijds. Zou voornoemde 

Henricus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar 

voornoemde Engbertus of zijn erfgenamen. Beide brieven overhandigen 

aan voornoemde Engbertus. 

 

Dictus Engbertus promisit se daturum dicto Henrico filio naturali 

etc hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: s) mensure 

de Busco hereditarie purificatione ex agro terre dicti Engberti 

sito in parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem Ghisberti 

Lisscap ex uno et hereditatem Godefridi Vlemijnc ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere tali 

condicione ut supra. Testes datum ut supra. Dentur ambe littere 

dicto Engberto. 

 

BP 1176 f 302r 03 ma 13-04-1383. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe beloofde aan Gerardus zvw Gerardus 

van Eijke 24 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi Luwe promisit Gerardo filio 

quondam Gerardi de Eijke XXIIII aude scilde vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302r 04 ma 13-04-1383. 

Voornoemde Gerardus van Eijke verhuurde aan voornoemde Johannes Luwe 

4 morgen land in Rosmalen, waarvan 3 morgen in een kamp gnd des 

Gruiters Kamp en de vierde morgen ter plaatse gnd Hijnse Beemden, 

zoals deze 4 morgen behoorden aan wijlen zijn schoonvader ?Godefridus 

Sceijvel, voor een periode van 4 jaar, ingaande heden, per jaar voor 

8 dobbel mottoen geld van Vilvoorde of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, belast met weteringen. 

 

Gerardus de Eijke predictus (dg: III) IIIIor jugera terre sita in 

parochia de Roesmalen (dg: in loco dicto die) quorum tria in campo 

dicto Gruijters Camp et aliud in loco dicto Hijnssche Beemde sunt 

sita prout dicta quatuor iugera terre ad [?G]odefridum quondam 

Sceijvel suum socerum pertinere consueverunt ut dicebat locavit 

dicto Johanni Luwe ab eodem ad spacium quatuor annorum datum 

presentem sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum 

quatuor annorum pro octo dobbel mottoen monete Filfordie vel pro 

valore dandis dicto Gerardo ab altero anno quolibet dictorum 

quatuor annorum in nativitatis Domini ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et obligationem deponere exceptis 

weteringen ad premissa spectantibus et alter repromisit super 

omnia. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302r 05 ma 13-04-1383. 

Arnoldus Heijme en Nijcholaus Spijerinc Meus soen maakten een 

erfdeling van een kamp in de dingbank van Empel, tussen erfgoed gnd 

Heijlen Kamp van Uden enerzijds en hr Albertus Buc anderzijds. 

Voornoemde Arnoldus Heijme kreeg het deel richting Engelen, zoals dit 

deel omgraven is, met de helft van de sloot tussen de beide delen. 

 

Arnoldus (dg: He) Heijme et Nijcholaus Spijerinc Meus soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam 

campo ad ipsos spectante sito in (dg: pa) jurisidictione de Empel 

inter hereditatem dictam Heijlen Camp van Uden ex uno et inter 

hereditatem domini Alberti Buc ex alio mediante qua divisione 
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quedam pars dicti campi que sita est versus Enghelen prout 

huiusmodi pars ibidem sita est circonfossata cum medietate fossati 

consistentis inter dictam partem et inter reliquam partem dicti 

campi scilicet illam medietatem dicti fossati que sita est versus 

predictam medietatem ut dicebant dicto Arnoldo Heijme cessit in 

partem promittens ratam servare. Testes Dijnther et Scilder datum 

secunda post jubilate. 

 

BP 1176 f 302r 06 ma 13-04-1383. 

Voornoemde Nijcholaus kreeg het deel richting de plaats gnd Assmit 

met de helft van de sloot tussen beide delen. 

 

Et mediante qua divisione quedam pars dicti campi que pars sita 

est versus locum dictum Assmit cum medietate fossati consistentis 

inter dictam partem et inter reliquam partem dicti campi (dg: ...) 

scilicet cum illa medietate dicti fossati que medietas sita est 

iuxta predictam medietatem dicto Nijcholao cessit in partem 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 302r 07 ma 13-04-1383. 

Elizabeth sv Sijmon gnd die Wervemaker van Erpe droeg over aan Bela 

dvw Arnoldus gnd Willems soen van Erpe 100 pieter leuvens, aan 

voornoemde Elizabeth beloofd door voornoemde Sijmon. 

 

Elizabeth soror Sijmonis dicti die Wervemaker de Erpe centum 

denarios aureos communiter p[et]er vocatos monete Lovaniensis 

promissos dicte Elizabeth a dicto Sijmone (dg: pro) suo fratre 

prout in litteris supportavit Bele filie quondam Arnoldi dicti 

Willems soen de Erpe cum litteris et jure. Testes Luce et Wellen 

datum supa. 

 

BP 1176 f 302r 08 ma 13-04-1383. 

Gerardus van Berkel beloofde aan Johannes Cnoep 350 oude schilden na 

maning te betalen. 

 

Gerardus de Berkel promisit Johanni Cnoep CCC et quinquaginta aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes Luce et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1176 f 302r 09 ma 13-04-1383. 

Een vidimus maken van 10 brieven, die Mechtildis dvw Trulliarts en 

Aleijdis dvw Hermannus van Venle verklaarden ontvangen te hebben van 

broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi. Ze beloofden Martinus 

Berwout, tbv voornoemde broeder Henricus, schadeloos te houden wegens 

voornoemde brieven. 

 

Et fiet vidimus de X litteris quas Mechtildis filia quondam 

Trulliarts et Aleijdis filia quondam Hermanni de Venle cum tutore 

recognoverunt se recepisse a manibus fratris Henrici (dg: Berw) 

Berwout priore de Porta Celi et promiserunt cum tutore indivisi 

super habita et habenda Martino Berwout ad opus dicti fratris 

Henrici quod ipse eundem fratrem Henricum ab omnibus dampnis et 

impeticionibus sibi evenientibus seu eventuris occacione dictarum 

litterarum seu (dg: s) occacione resignatione dictarum litterarum 

in judicio spirituali vel seculari aut alias quovismodo quitabunt 

et relevabunt in quantum huiusmodi dampna per duos vel plures 

testes legitimos probare poterit et docere etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 302r 10 ma 13-04-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van Jacobus 
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Coptiten en Arnoldus Hoernken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Jacobo Coptiten et 

Arnoldo Hoernken datum anno LXXXIII mensis aprilis die XIII hora 

complete. 

 

BP 1176 f 302r 11 di 14-04-1383. 

Johannes van Dijnther, Henricus Dicbier heer van Mierlo, Johannes van 

de Dijk en Arnoldus Vere beloofden aan Philippus Jozollo 260 oude 

Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383; 

16+31+30+25=102 dgn) te betalen op straffe van 10. 

 

Johannes de Dijnther Henricus Dicbier dominus de Mierle Johannes 

de Aggere et Arnoldus Vere promiserunt Philippo Jozollo CCLX aude 

scilde Francie ad Jacobi proxime pena X. Testes Ywanus et Dijnther 

predictus datum 3a post jubilate. 

 

BP 1176 f 302r 12 di 14-04-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302r 13 di 14-04-1383. 

Johannes van Enode vernaderde het eikenhout dat staat ter plaatse gnd 

Zegeworp, aan Johannes Becker verkocht door Johannes van Bucstel. De 

ander week. En hij droeg over. 

 

Johannes de Enode prebuit ad redimendum ligna quercina sita in 

loco dicto Zegeworp vendita Johanni Becker a Johanne de Bucstel ut 

dicebat alter cessit et supportavit (dg: testes Erpe et Jorden 

datum ut supra) Henrico de Geffen. Testes Erpe et Jorden datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 302r 14 di 14-04-1383. 

Johannes zvw Johannes Loekenman verkocht aan zijn schoonzoon 

Theodericus smid een n-erfpacht van 4 lopen gerst, maat van Nuenen, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd 

dat Gerode Land, eertijds van wijlen Johannes Scoetman, nu aan hem 

behorend, in Nuenen, tussen Johannes Compeleer de jongere enerzijds 

kinderen gnd Loekelmans Kijnder anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis Loekenman hereditarie vendidit 

Theoderico fabro suo genero hereditariam paccionem IIIIor lopinorum 

ordei mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta dat Gheroede Lant que fuerat 

quondam Johannis Scoetman nunc ad se spectante sita in parochia de 

Nuenen inter hereditatem Johannis Compeleer junioris ex uno et 

hereditatem liberorum dictorum Loekelmans Kijnder ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

promisit sufficientem facere. Testes Dijnther et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 302r 15 di 14-04-1383. 

Jkvr Elisabeth dvw Arnoldus Stamelart van Bruheze kloosterlinge van 

Bijnderen droeg over aan Henricus van de Kelder alle goederen, die 

aan haar gekomen waren na overlijden van haar zuster Jutta. 

 

(dg: El) Domicella Elisabeth filia quondam Arnoldi Stamelart de 

Bruheze monialis de Bijnderen cum tutore omnia bona sibi de morte 
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quondam Jutte sue sororis successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

de Penu promittens cum tutore ratam servare. Testes Ywanus et 

Jorden datum ut supra. 

 

1176 mf8 E 01 f.302v. 

 Quarta post jubilate: woensdag 15-04-1383. 

 Quinta post jubilate: donderdag 16-04-1383. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 17-04-1383. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 18-04-1383. 

 Tercia post cantate: dinsdag 21-04-1383. 

 Quarta post cantate: woensdag 22-04-1383. 

 

BP 1176 f 302v 01 wo 15-04-1383. 

Johannes van Haren beloofde aan Henricus van Haren, tbv hun broer 

Willelmus van Haren bakker, 200 oude schilden na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Haren promisit Henrico de Haren ad opus Willelmi de 

Haren (dg: eo) pistoris eorum fratris IIc aude scilde ad monitionem 

persolvenda. Testes Erpe et Ywanus datum quarta post jubilate. 

 

BP 1176 f 302v 02 wo 15-04-1383. 

Woltherus Herbrechs soen van den Bredeacker, Henricus van den 

Buijnsbeke van Essche en Johannes van Lier snijder beloofden aan 

Philippus Jozollo 40 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande 

(za 25-07-1383; 15+31+30+25=101 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Woltherus Herbrechs soen van den Bredeacker Henricus van den 

Buijnsbeke de Essche Johannes de Lier sartor promiserunt Philippo 

Jozollo XL aude scilde Francie ad Jacobi proxime pena IIII. Testes 

Erpe et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302v 03 wo 15-04-1383. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

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

 

BP 1176 f 302v 04 do 16-04-1383. 

Ghibo van Haren, Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier en Goessuinus 

Loedekens soen van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo 8 oude 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383; 14+31+30+25=100 

dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Ghibo de Haren Petrus filius quondam Engberti Ludinc Dicbier et 

Goessuinus Loedekens soen de Kessel promiserunt Philippo Jozollo 

(dg: XVI) #octo# aude scilde ad Jacobi proxime perslvenda pena I. 

Testes Lonijs et Wellen datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 302v 05 do 16-04-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302v 06 do 16-04-1383. 

Johannes Moerken van Helmont en Yseboldus van Asten beloofden aan 

Philippus Jozollo 40 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 

25-07-1383; 14+31+30+25=100 dgn) te betalen, op straffe van 4. 
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Johannes Moerken de Helmont et Yseboldus de Asten promiserunt 

Philippo Jozollo XL aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda pena 

IIII. Testes #datum ut supra#. 

 

BP 1176 f 302v 07 do 16-04-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302v 08 vr 17-04-1383. 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken droeg over aan Hermannus nzvw Petrus 

van Waderle 12 oude schilden, aan hem beloofd52 door Gerardus zv 

Arnoldus Heren Gherijts soen. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken (dg: X) XII aude scilde 

promissa sibi a Gerardo filio Arnoldi Heren Gherijts soen prout in 

litteris legitime supportavit Hermanno filio naturali quondam 

Petri de Waderle cum litteris et jure (dg: promittens). Testes 

(dg: Wellen) Jorden et Wellen datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 302v 09 za 18-04-1383. 

Johannes Kerne van Asten verkocht aan Iseboldus zvw Johannes gnd 

Hannen Doerkens soens soen van Asten een b-erfcijns van 24 schelling, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een hofstad in Asten, ter 

plaatse gnd Esp, tussen Ghisela van Aken enerzijds en voornoemde 

Johannes Kerne anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg. 

 

Johannes Kerne de Asten hereditarium censum XXIIII solidorum quem 

se solvendum habere dicebat hereditarie Martini ex domistadio sito 

in parochia de Asten in loco dicto Esp inter hereditatem Ghisele 

de Aken ex uno et hereditatem dicti Johannis Kerne ex alio 

tendente cum uno fine ad communem platheam ut dicebat hereditarie 

vendidit Iseboldo filio quondam Johannis dicti Hannen Doerkens 

soen#s# soen de Asten promittens warandiam et obligationem in 

dicto censu deponere. Testes Dijnther et Wellen datum sabbato post 

jubilate. 

 

BP 1176 f 302v 10 za 18-04-1383. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Henricus zv Johannes van 

der Bruggen 17¼ Hollandse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-

07-1383) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit (dg: Ghi) Henrico 

filio Johannis van der Bruggen XVII Hollant dobbel et quartam 

partem unius Hollant dobbel vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302v 11 za 18-04-1383. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Jacobus van Os wollenklerenwever 

23½ Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (wo 

24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Jacobo de Os textori laneorum XXIIIJ 

Hollant dobbel vel valorem ad Johannis bap proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

                         
52 Zie ← BP 1176 f 285v 10 di 02-12-1382, belofte 12 oude schilden op 

01-03-1383 te betalen. 
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BP 1176 f 302v 12 za 18-04-1383. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Theodericus Stalpaert 21 Hollandse 

dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Theoderico Stalpaert XXI Hollant dobbel 

vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302v 13 di 21-04-1383. 

Rutgherus gnd Buerincs soen verkocht aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

broer Gheerwinus gnd Gheerwijn Buerincs soen, in een erfgoed gnd 

moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen Willelmus van Keerbrake 

enerzijds en kinderen gnd die Kijnder van den Nuwenhuijs en de hunnen 

anderzijds. 

 

O. 

Rutgherus dictus Buerincs soen totam partem et omne jus sibi de 

morte quondam Gheerwini dicti Gheerwijn #sui fratris# Buerincs 

soen successione hereditarie advolutas in hereditate dicta moer 

sita in loco dicto Huijsvenne inter hereditatem Willelmi de 

Keerbrake ex uno et hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van 

den Nuwenhuijs et eorum consortum ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Dicbier filio Godefridi promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Erpe et Wellen datum 3a post cantate. 

 

BP 1176 f 302v 14 di 21-04-1383. 

Albertus gnd Abe Didden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

Albertus dictus Abe Didden soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 302v 15 wo 22-04-1383. 

Katherina dvw Ludekinus gnd Maes deed tbv Jacobus Stevens afstand van 

een huis en erf in den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Nicholaus van Kessel enerzijds en erfgoed van 

Nicholaus zvw Johannes van den Kloot anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Ludekini dicti Maes cum tutore super domo 

et area sita in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem 

Nicholai de Kessel ex uno et hereditatem Nicholai filii quondam 

Iohannis de Globo ex alio ut dicebat atque super toto jure ut 

dicebat ad opus Jacobi Stevens hereditarie renunciavit promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Jorden et Wellen datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 302v 16 wo 22-04-1383. 

Goeswinus van Landen beloofde aan Gheerlacus Tielmans soen 23 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Goeswinus de Landen promisit super omnia Gheerlaco Tielmans soen 

XXIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes Jorden et Wellinus datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 302v 17 wo 22-04-1383. 

Jacobus Stevens ontlastte Katherina dvw Ludekinus Maes van alle 

beloften aan hem gedaan. 

 

Solvit 2 plack. 

Jacobus Stevens soen quitam clamavit Katherinam filiam quondam 

Ludekini Maes ab omnibus promissionibus quitancie factis et 
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promissis in litteris scabinorum (dg: dicto) de Busco dicto (dg: 

fi) Jacobo pro se (dg: vel) solum vel cum aliis personis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 302v 18 wo 22-04-1383. 

Willelmus van Emmichoven en mr Wolphardus van Ghijessen beloofden aan 

jkr Johannes heer van Zevenborne etc, tbv Johannes Wrede, 100 

Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Willelmus de Emmichoven et magister Wolphardus de Ghijessen 

promiserunt domicello Johanni domino de (dg: de) Zevenborne etc ad 

opus Johannis Wrede centum Brabant dobbel seu valorem ad festum 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Bruheze et Luce 

datum supra. 

 

BP 1176 f 302v 19 wo 22-04-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem (verbeterd uit: indempnes). Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 302v 20 wo 22-04-1383. 

Gerardus van der Weijden verkocht aan Johannes gnd Creijten die Cuper 

de helft53 van een huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, 

buiten de poort, tussen erfgoed van Marcelius van den Nuwenhuze 

enerzijds en erfgoed van Henricus die Wolf anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Henricus Wolf, zoals afgepaald, 

deze helft belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, en een b-erfcijns van 50 schelling (dg : 

gemeen) geld ten tijde etc. 

 

Gerardus van der Weijden medietatem domus et aree site in Busco 

supra aggerem vici Vuchtensis extra portam ibidem inter 

hereditatem Marcelii van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Wolf ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Henrici Wolf prout 

huiusmodi medietas ibidem #sita et# (dg: p) limitata est ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Creijten die (dg: .. 

Cuper ..) Cuper promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis ex dicta medietate de jure 

solvendo et hereditario censu XXti solidorum antique pecunie et 

hereditario censu quinquaginta solidorum (dg: communis) monete pro 

tempore etc ex dicta medietate de jure solvendis. Testes Bruheze 

et Ywyn datum supra. 

 

BP 1176 f 302v 21 wo 22-04-1383. 

Rodolphus van der Hage verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus van der (dg: Grave) Hage prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 302v 22 wo 22-04-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 24 Brabantse dobbel, 50 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met 

Sint-Jacobus (za 25-07-1383) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1383). 

 

                         
53 Zie → BP 1177 f 196r 06 vr 16-06-1385, verkoop van deze helft. 
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(dg: Jacobus) Dictus emptor promisit dicto venditori XXIIII 

Brabant dobbel (dg: seu valorem) scilicet L Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato mediatim Jacobi et mediatim Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 302v 23 wo 22-04-1383. 

Henricus Koevoet van Straten verkocht aan Goeswinus gnd Boijke, 

poorter van Keulen, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis54 en tuin van 

verkoper in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Henricus gnd 

Jordens soen enerzijds en Elizabeth wv Willelmus gnd Cuper 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus Koevoet de Straten hereditarie vendidit Goeswino dicto 

Boijke burgensi Coloniensi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sito in 

parochia de Oerscot in loco dicto (dg: di) Straten inter 

hereditatem (dg: Elizabeth relicte) Henrici dicti Jordens soen ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth relicte Willelmi quondam dicti 

Cuper ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. Traditur Gerardo Loij vel sibi. 

 

BP 1176 f 302v 24 wo 22-04-1383. 

Voornoemde Henricus Koevoet beloofde aan voornoemde Goeswinus 103 

zware gulden hellingen, in 6 delen te betalen, (1) met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383), (2) met Sint-Jan over 1 jaar (vr 24-06-

1384), (3) met Kerstmis over 1 jaar (zo 25-12-1384), (4) met Sint-Jan 

over 2 jaar (za 24-06-1385), (5) met Kerstmis over 2 jaar (ma 25-12-

1385), (6) met Sint-Jan over 3 jaar (zo 24-06-1386). De brief 

overhandigen aan Goeswinus. 

 

Dictus Henricus Koevoet promisit (dg: dicto Goe) super habita et 

habenda dicto Goeswino centum et (dg: unu) #tres# swaer gulden 

hellingen pro una sexta parte nativitatis Domini proxime pro 

secunda sexta parte #a# nativitatis Johannis proxime ultra annum 

pro tercia sexta parte a nativitatis Domini proxime ultra annum et 

pro quarta sexta parte a nativitatis Johannis proxime ultra duos 

annos pro quinta sexta parte a nativitatis Domini ultra duos annos 

et pro ultima sexta parte a nativitatis Johannis proxime ultra 3 

annos persolvendos. Testes datum supra. Traditur Gs. 

 

1176 mf8 E 02 f.303. 

 Quinta post cantate: donderdag 23-04-1383. 

 

BP 1176 f 303r 01 wo 22-04-1383. 

Voornoemde Goeswinus machtigde Gerardus Loij Willems soen zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Goeswinus dedit potestatem Gerardo Loij (dg: piscato) 

Willems soen (dg: p) monendi etc suos census pacciones et credita 

usque ad revocacionem. Testes Bruheze et Yw datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 02 do 23-04-1383. 

Mr Wolphardus van Ghijessen droeg over aan Rutgherus gnd Willems soen 

van Stratem een b-erfcijns van 6 pond, gaande uit een huis en tuin 

                         
54 Zie → BP 1178 f 327r 01 za 13-11-1389, overdracht van dit huis, 

hofstad en tuin. 
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van Johannes gnd Vosken van Eijndoven, in Eindhoven. 

 

X. 

Magister Wolphardus de Ghijessen (dg: de Busco) hereditarium 

censum sex librarum quem se solvendum habere et annuatim ex domo 

et (dg: area) orto Johannis dicti Vosken de Eijndoven sito in 

Eijndoven ut dicebat supportavit Rutghero dicto Willems soen de 

Stratem promittens ratam servare (dg: et ob). Testes Luce et 

Wellen datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 303r 03 do 23-04-1383. 

Destijds had hr Henricus van Nuwelant zv Willelmus van Nuwelant de 

goederen gnd ten Laar, in Beilver, welke goederen waren van Arnoldus 

Dicbier grootvader van voornoemde hr Henricus, uitgegeven aan 

Johannes koster van Haren voor een b-erfpacht van 11 mud rogge, 

Bossche maat. Johannes zv Johannes gnd Meijer beloofde thans aan 

Willelmus zv voornoemde hr Henricus, tbv voornoemde hr Henricus, een 

b-erfcijns van 4 schelling oude cijns aan de naburen aldaar te zullen 

betalen. 

 

Notum sit universis quoc cum dominus Henricus de Nuwelant filius 

(dg: qu) Willelmi de Nuwelant bona dicta ten Laer sita in Beilver 

que bona quondam fuerant Arnoldi Dicbier avi olim dicti domini 

Henrici cum suis attinentiis universis dedisset ad hereditariam 

paccionem Johannis! custodi de Haren scilicet pro hereditaria 

paccione undecim modiorum siliginis mensure de Busco prout in 

litteris #quas vidimus# constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Johannes filius Johannis dicti Meijer promisit super 

omnia Willelmo filio dicti domini Henrici ad opus eiusdem domini 

Henrici quod ipse Johannes filius dicti Johannis Meijer 

hereditarium censum quatuor solidorum antiqui census vicinis 

ibidem exinde solvendum perpetue taliter dabit et exsolvet sic 

quod dicto domino Henrico de Nuwelant et suis bonis quibuscumque 

dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 04 do 23-04-1383. 

Johannes van den Culen beloofde aan Arnoldus zv Willelmus Veren 

Hadewigen soen 21½ Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen en 13 Brabantse dobbel of de 

waarde met Pinksteren over een jaar (zo 29-05-1384). Opstellen in 2 

brieven. 

 

Johannes van den Culen promisit Arnoldo (dg: Willems) filio (dg: 

quondam) Willelmi Veren Hadewigen soen XXI et dimidium Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos et 

XIII Brabant dobbel seu valorem a penthecostes proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere de quolibet 

termino una. 

 

BP 1176 f 303r 05 do 23-04-1383. 

Jacobus Stevens soen en Gerardus van Abruggen beloofden aan Arnoldus 

Hoernken tbv Katherina dvw Ludekinus gnd Maes soen 14 oude schilden, 

een helft te betalen met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) en de 

andere helft met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1384). De brief 

overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Jacobus Stevens soen et Gerardus de Abruggen promiserunt Arnoldo 

Hoernken ad opus Katherine filie quondam Ludekini dicti Maes soen 

XIIII aude scilde mediatim purificationis proxime et mediatim a 

nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvenda. Testes datum 
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supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1176 f 303r 06 do 23-04-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus (dg: s alium .) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 07 do 23-04-1383. 

Petrus zvw Theodericus gnd Raven en Johannes zvw Petrus gnd Toelen 

soen beloofden aan Johannes zv Truda, tbv hem en hr Nijcholaus van 

Bucstel investiet van Gemonde, 8 Brabantse dobbel of de waarde en 8 

Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Raven et Johannes filius 

quondam Petri dicti Toelen soen promiserunt Johanni filio Trude ad 

opus sui et ad opus domini Nijcholai de Bucstel investiti de 

Ghemonden seu ad opus alterius eorundem octo Brabant dobbel seu 

valorem et octo Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Jorden et Wellen datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 08 do 23-04-1383. 

Jacobus gnd Stevens droeg over aan Gerardus van Abruggen een 

b-erfcijns van 36 schelling geld, die Willelmus Kuijf beloofd had aan 

voornoemde Jacobus, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een stuk 

land in Meerwijk, tussen Petrus Griese enerzijds en Godefridus Peters 

soen anderzijds. 

 

(dg: Joh) Jacobus dictus Stevens hereditarium censum triginta sex 

solidorum monete (dg: so) quem Willelmus Kuijf promisit se daturum 

et soluturum dicto (dg: Step) Jacobo hereditarie Remigii ex quadam 

pecia terre sita in parochia de Meerwijc inter hereditatem Petri 

Griese ex uno et inter hereditatem Godefridi Peters soen ex alio 

prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Abruggen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Jorden et Wellen datum 

supra. 

 

BP 1176 f 303r 09 do 23-04-1383. 

Voornoemde Jacobus gnd Stevens droeg over aan Gerardus van Abruggen 

een b-erfcijns van 4 groten gemeen paijment, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een erfgoed dat was van wijlen Johannes gnd 

Dijronc, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd in het Acht 

Morgen. 

 

Dictus Jacobus hereditarium censum quatuor grossorum communis 

pagamenti quem se solvendum habere dicebat #hereditarie Remigii# 

ex hereditate que fuerat quondam Johannis dicti Dijronc sita in 

jurisdictione Merewijc in loco dicto int Acht Margen ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo de Abruggen promittens warandiam 

et obligationem in dicto censu existentem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 303r 10 do 23-04-1383. 

Henricus Loenman korenkoper beloofde aan Gerardus zvw Johannes van 

der Hoeven 50 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Loenman emptor bladi promisit Gerardo filio quondam 

Johannis van der Hoeven L aude scilde seu valorem ad monitionem 

persolvenda. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 303r 11 do 23-04-1383. 

Petrus zvw Ghevardus van Essche verkocht aan Mijchael gnd Truden soen 

een stuk land in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd aan die Vlaasse, 

tussen Johannes van de Dijk enerzijds en wijlen Willelmus van Beke 

anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi de Essche (dg: ..) peciam terre 

sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum aen die 

Vlaessche inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi de Beke ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Mijchaeli dicto Truden soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 12 do 23-04-1383. 

Heijlwigis wv Falco gnd Aelbrechts soen en haar zoon Albertus deden 

tbv Nijcholaus zvw Engbertus van Maren afstand van 1 morgen land in 

Maren, ter plaatse gnd in de Grote Ham, naast Marcelius Hoel. 

Gerardus, Margareta en Delijana, kv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Falco, zullen hierin nimmer rechten doen gelden. 

 

Heijlwigis relicta quondam Falconis dicti Aelbrechts soen cum 

tutore et Albertus eius filius super uno iugero terre sito in 

parochia de Maren in loco dicto in den Groten Ham #contigue# iuxta 

hereditatem Marcelii Hoel (dg: ex uno et inter communem stegam) ut 

dicebant ad opus Nijcholai filii quondam (dg: Nijch) Engberti de 

Maren renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et (dg: 

qu) obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Gerardum 

Margaretam et Delijanam liberos dictorum Heijlwigis et quondam 

Falconis perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in 

dicto iugero terre habere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 13 do 23-04-1383. 

Johannes gnd van Loven wonend in Bladel verkocht aan Egidius gnd 

Zeghers soen een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, schuur, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Bladel, beiderzijds tussen de gemeint, reeds belast 

met een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Bladel, en de 

grondcijns. 

 

Johannes dictus de Loven conmmorans in Bladel hereditarie vendidit 

Egidio dicto Zeghers soen hereditarium censum trium aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo 

#horreo# et orto (dg: dicti venditoris sito in prochia de Bladel 

inter) et hereditatibus eis adiacentibus (dg: sit) dicti 

venditoris sitis in parochia de Bladel inter communitatem ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens auper habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Bladel et 

censu dominorum fundi exinde prius solvendis et (dg: suffic) 

promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 303r 14 do 23-04-1383. 

Marcelius gnd Henrics soen uijt Vinckel en Johannes van Boeghe 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1383; 7+31+30+25=93 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Marcelius dictus Henrics soen uijt Vinckel et Johannes de Boeghe 

promiserunt Philippo Jozollo etc sedecim aude scilde ad Jacobi 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

113 

proxime persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 15 do 23-04-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 16 do 23-04-1383. 

Henricus Dircs soen van Scijnle beloofde aan Ghisbertus van Doorn 30 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Henricus (dg: ..) Dircs soen de Scijnle promisit Ghisberto de 

Spina XXX licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 17 do 23-04-1383. 

Henricus van der Rijt van Mierle verkocht aan Johannes Scijndelman ¾ 

deel van 1 bunder beemd in Schijndel, ter plaatse gnd in het 

Schollekens Boenre, tussen voornoemde Henricus enerzijds en 

voornoemde Johannes Scijndelman anderzijds, te weten het ¾ deel naast 

voornoemde Johannes, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit (dg: ... plack) solvit. 

Henricus van der Rijt de Mierle tres quartas partes unius bonarii 

prati siti in parochia de Scijnle in loco dicto int Scollekens 

Boenre inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

Johannis Scijndelman ex alio scilicet illas tres quartas partes 

que site sunt contigue iuxta hereditatem (dg: J) dicti Johannis 

hereditarie vendidit dicto (dg: fi) Johanni Scijndelman promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303r 18 do 23-04-1383. 

Johannes van der Weteringen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Weteringen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 303r 19 do 23-04-1383. 

Johannes Heester en Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren beloofden 

aan Johannes zv Truda, tbv hem en hr Nijcholaus gnd Coel van Bucstel 

priester, 14 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes Heester et Nijcholaus filius quondam Johannis van der 

Scueren promiserunt Johanni filio Trude ad opus sui et ad opus 

domini Nijcholai dicti Coel de Bucstel presbitri seu ad opus 

alterius eorundem XIIII Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 E 03 f.303v. 

 Quinta post cantate: donderdag 23-04-1383. 

 

BP 1176 f 303v 01 ±do 23-04-1383. 

Willelmus van Emmechoven verkocht aan mr Wolphardus van Ghiessen een 

n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit {niet afgewerkt contract}. 
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Willelmus de Emmechoven hereditarie vendidit magistro Wolphardo de 

Ghiessen hereditariam paccionem duodecim modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex. 

 

BP 1176 f 303v 02 do 23-04-1383. 

De broers Henricus en Johannes, gnd Coppen, kvw Henricus Coppen, 

verkochten aan Henricus Jongher zvw Theodericus gnd die Jongher, tbv 

hem en zijn broer Johannes zv voornoemde Theodericus Jonghers, 2/3 

deel in 1/3 deel van een beemd gnd die Gemein Koppens Beemd, in 

Schijndel, beiderzijds tussen het water gnd die Aa, met een eind 

strekkend aan Johannes van Dordrecht, welk 1/3 deel van de beemd 

jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 1/3 deel, belast met cijnzen. 

 

Solvit (dg: VI gr) 3 grossos et VI placken. 

Henricus (dg: J) Johannes dicti Coppen fratres liberi quondam 

Henrici Coppen (dg: terciam tercie partis ad) duas tercias partes 

ad se spectantes in una tercia parte cuiusdam prati dicti die 

Ghemeijn (dg: H.) Coppens Beemt #siti in parochia de Scijnle# 

inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex utroque latere 

coadiacentem tendentis cum uno fine ad hereditatem Johannis de 

Dordrecht et que tercia pars dicti prati annuatim dividitur contra 

unam aliam terciam partem dicti prati ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico #Jongher# filio (dg: quondam Johannis dicti) 

quondam Theoderici dicti die Jongher ad opus sui et ad #opus# 

Johannis sui fratris filii dicti Theoderici Jonghers promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de 

jure solvendis. Testes Bruheze et Scilder datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1176 f 303v 03 do 23-04-1383. 

Johannes Otten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Otten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 04 do 23-04-1383. 

(dg: Maria dvw Goeswinus van den Elsen van Erpe, haar zoon Rodolphus, 

Gode). 

 

(dg: Maria filia quondam Goeswini van den Elsen de Erpe cum tutore 

Rodolphus eius filius Gode). 

 

BP 1176 f 303v 05 do 23-04-1383. 

Godefridus Bac en zijn vrouw Elizabeth dvw Goeswinus van den Elsen 

van Erpe droegen over aan Maria dvw voornoemde Goeswinus, tbv haar en 

haar kinderen, de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van 

wijlen voornoemde Goeswinus, in een hoeve in Veghel, ter plaatse gnd 

Daverlaar, welke hoeve voornoemde wijlen Goeswinus in pacht55,56 

verkregen had van Arnoldus van Beke zvw Arnoldus, belast met cijnzen 

en pachten in de brief vermeld, en met een b-erfpacht van 1 mud 

gerst, maat van Veghel, die voornoemde Godefridus en Elizabeth uit 

deze helft verkocht57 hadden aan Walterus gnd Doncker. 

 

                         
55 Zie → BP 1177 f 153r 03 do 22-09-1384, Arnoldus van Beke zvw 

Arnoldus van Beke verkocht een erfcijns met onder meer als onderpand 

een erfpacht van 6 mud gerst, uit deze hoeve. 
56 Zie → BP 1180 p 360v 04 wo 22-09-1395, Katherina wv Arnoldus van 

Beke zvw Arnoldus van Beke droeg 1 mud uit deze erfpacht over. 
57 Zie ← BP 1176 f 209r 03 ma 13-05-1381, verkoop van de erfpacht van 

1 mud gerst uit deze helft. 
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Godefridus Bac maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Goeswini van den Elsen de Erpe et dicte Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore medietatem eis de morte dicti quondam 

Goeswini successione (dg: s.) advolutam in manso sito in parochia 

de Vechel ad locum dictum Daverlaer (dg: cum) #et in# edificiis 

agris terris pratis pascuis et mericis atque (dg: cum) #in# 

ceteris eiusdem mansi attinentiis singulis et universis ubicumque 

locorum in dicta parochia de Vechel consistentibus sive sitis quem 

mansum cum suis edificiis et attinentiis predictis dictus quondam 

Goeswinus erga Arnoldum de Beke filium quondam Arnoldi ad 

paccionem acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Marie filie quondam dicti Goeswini ad opus sui et 

ad opus liberorum eiusdem Marie cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex sui deponere exceptis censibus et 

paccionibus in dictis litteris contentis et hereditaria paccione 

(dg: d) unius modii ordei mensure de Vechel quam (dg: dictus) 

dicti Godefridus et Elizabeth (dg: exinde) ex dicta medietate 

vendiderant Waltero dicto Doncker ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 06 do 23-04-1383. 

Voornoemde Maria en haar zoon Rodolphus beloofden aan Godefridus Bac 

4 Brabantse dobbel met Pinksteren (zo 10-05-1383) en 18 Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

(dg: Johannes filius) Dicta Maria et Rodolphus eius filius 

promiserunt promiserunt Godefrido Bac (dg: XXII #XVIII) IIII# 

Brabant dobbel ad penthecostes et (dg: XVIII) XVIII Brabant dobbel 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 07 do 23-04-1383. 

Johannes nzvw Leonius van Erpe en Henricus van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande 

(za 25-07-1383; 7+31+30+25=93 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius naturalis quondam Leonii de Erpe et Henricus de 

Erpe promiserunt Philippo Jozollo et etc XL aude scilde ad Jacobi 

proxime persolvenda sub pena II. Testes Bruheze et Jorden datum 

supra. 

 

BP 1176 f 303v 08 do 23-04-1383. 

(dg: Albertus van Gheffen: een stuk land gelegen). 

 

(dg: Albertus de Gheffen quandam peciam terre sitam). 

 

BP 1176 f 303v 09 do 23-04-1383. 

Johannes van Merendonc beloofde aan Theodericus Rover Uden soen 

gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 3 gulden 

pieter of de waarde minus 2 Hollandse plakken te betalen. 

 

Johannes (dg: va) de Merendonc promisit se datutum et soluturum 

Theoderico Rover Uden soen ad spacium (dg: trium a) sex annorum 

(dg: pro) datum presentem sine (dg: .) medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum tres gulden peter seu valorem minus 

II Hollant (dg: d) placken Martini et pro primo termino Martini 

proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 10 do 23-04-1383. 

Maria dvw Goeswinus van den Elsen van Erpe en haar zoon Rodolphus 

beloofden aan Wautgherus gnd Wautthem die Rademaker van Rode, 

gedurende 6 jaar ingaande heden, elk jaar met Sint-Remigius 1 gulden 

hellink te betalen, voor het eerst met Remigius aanstaande (do 01-10-
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1383) en nog 4 Brabantse dobbel mottoen met Sint-Remigius over 7 jaar 

(za 01-10-1390). De brief overhandigen aan zijn/haar broer Jordanus. 

 

Maria filia quondam Goeswini van den Elsen de Erpe et Rodolphus 

eius filius promiserunt indivisi (dg: super omnia) se daturos et 

soluturos Wautghero dicto Wautthem die Rademaker de Rode ad 

spacium sex annorum (dg: pro) datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet unum gulden hellinc Remigii et primo 

termino Remigii proxime futuro atque quatuor Brabant dobbel 

mottoen a festo Remigii proxime ultra septem annos persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera Jordano suo fratri. 

 

BP 1176 f 303v 11 do 23-04-1383. 

Johannes zvw Willelmus Barbier van Bucstel droeg over aan Willelmus 

van Nuwelant een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit een huis en tuin in Hees, tussen de 

gemeint enerzijds en Henricus gnd Cruijseren, met een stuk land 

ertussen, anderzijds, welk stuk land voornoemde Johannes, tbv 

zichzelf en zijn vrouw Yda dvw Johannes gnd Mathijs soen van Hoesden, 

verworven had van Arnoldus Nollen van Hees. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Barbier de Bucstel vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam 

anno quolibet nativitatis Domini ex domo et orto sito in Hees 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Cruijseren quadam pecia terre interiacente ex alio quam peciam 

dictus Johannes ad opus sui et ad opus Yde sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti Mathijs soen de Hoesden erga Arnoldum 

Nollen de Hees acquisiverat prout in litteris et quam peciam 

dictus Johannes nunc ad se spectare dicebat supportavit Willelmo 

de Nuwelant cum litteris et jure promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 12 do 23-04-1383. 

Arnoldus Alarts soen van den Put en Herbertus van Essche droegen over 

aan Johannes zvw Gerardus zv Ghibo Kesselman een b-erfpacht van 1 1/3 

lopen rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Gerardus zv Ghibo 

Kesselman met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Arnoldus en 

Herbertus, gaande uit een erfgoed gnd Kamerlinks Heide, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd aan de Huisberg. 

 

Solvit. 

#(dg: Arnoldus)# Arnoldus Alarts soen van den Put et Herbertus de 

Essche (dg: unu) hereditariam paccionem unius lopini siliginis et 

tercie partis unius lopini siliginis mensure de Busco quam 

Johannes filius quondam Gerardi filii Ghibonis Kesselman dictis 

Arnoldo Herberto solvere tenetur hereditarie purificatione ex 

hereditate dicta Camerlincs Heijde sita in parochia de Roesmalen 

(dg: in) ad locum dictum (dg: den) aen den Huusberge ut dicebant 

supportaverunt dicto Johanni filio dicti quondam Gerardi filii 

(dg: qu) Ghibonis Kesselman promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 13 do 23-04-1383. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker gaf uit aan Zebertus van der Westlaken 

(1) 1/3 deel van 2 bunder beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, op 

de plaats gnd Dungen, tussen het water gnd die Aa enerzijds en het 

water gnd die Meer anderzijds, (2) 1/3 deel van 1 bunder beemd, onder 

de vrijdom, ter plaatse gnd Dungen, tussen voornoemd water die Aa 

enerzijds en Zebertus van der Westlaken anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 11 schelling geld, (2) het 
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moeten vervoeren van het 1/3 deel van een vracht rogge naar Hodonk en 

naar het klooster van Porta Celi, (c) een n-erfcijns van 6 pond geld, 

met Sint-Jan te betalen, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383). 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker terciam partem duorum bonariorum 

prati siti infra libertatem oppidi de Busco supra locum dictum 

Dungen inter aquam dictam die Aa ex uno et inter aquam dictam die 

Meer ex alio atque terciam partem unius bonarii prati siti infra 

dictam libertatem et ad dictum locum inter dictam aquam die Aa 

vocatam ex uno et inter hereditatem Zeberti van der Westlaken ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Zeberto van der 

Westlaken predicto ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XI solidorum monete exinde solvendo et pro (dg: 

servitute) #servitio# ferendi (dg: unum p plaustrum) #terciam 

partem unius plaustri# siliginis in Hoedonc et in conventum de 

Porta Celi tradendi atque pro hereditario censu sex librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis et pro 

primo termino nativitatis Johannis proxime ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 14 do 23-04-1383. 

Lambertus Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Keelbreker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 303v 15 do 23-04-1383. 

Ghiselmarus van Vlimen verhuurde aan Albertus gnd Arts soen de helft 

van alle erfgoederen die waren van wijlen Godescalcus van der Spanct 

de oudere, in Empel, Alem en Maren, welke erfgoederen Ebken placht te 

betelen, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-

Stoel (zo 22-02-1383), voor de onraad, en voor 20 oude schilden per 

jaar, met Sint-Petrus-Stoel te betalen. Twee brieven. 

 

Ghiselmarus de Vlimen medietatem omnium hereditatum que fuerant 

quondam Godescalci van der Spanct #senioris# sitarum in parochiis 

de (dg: Alem) Empel de Alem et de Maren (dg: pro) quas hereditates 

Ebken colere consueverat ut dicebat locavit Alberto dicto Arts 

soen ab eodem ad spacium (dg: quatuor) #quinque# annorum a festo 

beati Petri ad cathedram proxime preteritum sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum (dg: quatuor) #quinque# annorum pro 

oneribus (dg: ad dictam) dictis onraet ad dictam medietatem de 

jure spectantibus dandis et tenendis a dicto Alberto etc atque pro 

XX aude scilde #seu valorem# dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum quinque annorum #(dg: ad# Pe) Petri ad cathedram et primo 

termino Petri ad cathedram proxime #futuro# promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

promisit insuper super omnia dictus Albertus quod ipse dicta onera 

dicta onraet ad dictam medietatem de jure spectantia dictis 

quinque annis durantibus in bona disposicione observabit #et 

persolvet# sic quod dicto (dg: Ghiselb) Ghiselmaro dampna exinde 

non eveniant. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

1176 mf8 E 04 f.304. 

 Quinta post cantate: donderdag 23-04-1383. 

 Sexta post cantate: vrijdag 24-04-1383. 

 

BP 1176 f 304r 01 do 23-04-1383. 

Johannes van den Berge van Dommellen en Andreas gnd Jacobs soen van 

den Noddenvelt droegen over aan Theodericus zvw Godefridus Posteels 
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hun aandeel in een huis58,59,60 en erf in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed van Godescalcus Moelner enerzijds en erfgoed van 

Lambertus zvw Johannes Bathen soen anderzijds. 

 

Johannes van den Berge (dg: Andreas) van Dommellen et Andreas 

dictus Jacobs soen van den Noddenvelt (dg: ?super) #totam partem et 

omne jus eis competentes in# domo et area sita in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter hereditatem Godescalci Moelner et inter 

hereditatem Lamberti filii quondam Johannis Bathen soen ex alio ut 

dicebant (dg: et super jure ad opus) #?hereditarie supportaverunt# 

Theoderico filio quondam Godefridi Posteels (dg: renunciaverunt 

#....... .......#) promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Bruheze et Scilder datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1176 f 304r 02 do 23-04-1383. 

Arnoldus Wanghe, zijn vrouw Katherina dvw Lambertus Bathen soen, en 

Johannes, Lambertus en Aleijdis, kv voornoemde Katherina, en Johannes 

Mutsart en zijn vrouw Maria dv voornoemde Katherina droegen over aan 

Theodericus zvw Godefridus Posteel hun deel in voornoemd huis en erf. 

 

Arnoldus Wanghe maritus legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filie quondam Lamberti Bathen soen et dicta Katherina cum 

eodem tamquam cum tutore Johannes (dg: eius) Lambertus et Aleijdis 

liberi dicte Katherine cum tutore Johannes (dg: Mutsart) Mutsart 

maritus legitimus ut asserebat (dg: Aleijdis) Marie sue uxoris 

filie dicte Katherine et dicta (dg: Kath) Maria cum eodem tamquam 

cum tutore totam partem !partem et omne jus eis competentes in 

dicta domo et area supportaverunt Theoderico filio quondam 

Godefridi Posteel (dg: cum litteris et jure) promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 304r 03 do 23-04-1383. 

Jacobus van Loenen gaf uit aan Petrus gnd Goeswijns soen (1) 1½ lopen 

roggeland, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op die Salberg, 

tussen Eefsa van Hal enerzijds en voornoemde Petrus Goeswijns soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1/3 deel van 1 zester 

rogge, Bossche maat, en thans voor (b) een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar 

(zo 25-12-1384). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Petrus tot 

onderpand (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemde 1½ lopen land 

enerzijds en Gerardus van Berkel van Vucht anderzijds. 

 

Jacobus de (dg: Lo) Loenen unam et dimidiam lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto op 

die Salberch inter hereditatem Eefse de Hal ex uno et inter 

hereditatem Petri dicti Goeswijns soen (dg: ab eodem hereditarie 

possidendas pro tercia parte unius) ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Petro Goeswijns soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro tercia parte unius sextarii siliginis 

mensure de Busco exinde prius solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu XXti solidorum monete dandis sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 038v 05 ±za 28-03-1383, overdracht vruchtgebruik 

in het huis. 
59 Zie ← BP 1177 f 044v 13 za 18-04-1383, uitgifte helft van het 

huis. 
60 Zie → BP 1177 f 077v 01 ±zo 27-09-1383, verkoop van een hofstad op 

deze plaats. 
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Domini proxime ultra annum ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dictus Petrus peciam terre sitam 

ibidem inter dictas unam et dimidiam lopinatas terre ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Berkel de Vucht ex alio ad pignus 

imposuit. Testes (dg: da) Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 304r 04 do 23-04-1383. 

Albertus van Gheffen droeg over aan Gerardus Oeden soen van der 

Loefort een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd die Loefoert, 

tussen Andreas van den Yvenlaer zvw Leijta enerzijds en erfgoed gnd 

dat Ven anderzijds, met gebouwen, aan voornoemde Albertus in pacht 

uitgegeven door Petrus zv Enghelberna gnd van der Loefort. De brief 

overhandigen aan Willelmus Maes soen. 

 

Albertus de Gheffen peciam terre sitam in parochia de Berlikem ad 

locum dictum communiter die Loefoert inter hereditatem Andree van 

den Yvenlaer (dg: ex uno et inter hereditatem) filii quondam 

Leijte ex uno et inter hereditatem dictam communiter dat Venne ex 

alio #cum suis edificiis# datam ad pactum dicto Alberto a Petro 

filio Enghelberne dicte van der Loefort prout in litteris 

supportavit Gerardo Oeden soen van der Loefort cum litteris et 

jure promittens ratam servare. Testes (dg: ..) datum supra. 

Tradetur littera Willelmo Maes soen. 

 

BP 1176 f 304r 05 do 23-04-1383. 

Voornoemde Gerardus Oeden soen droeg voornoemd stuk land over aan 

Willelmus Maes soen. 

 

Dictus Gerardus Oeden soen dictam peciam terre supportatam sibi a 

dicto Alberto de Gheffen supportavit Willelmo Maes soen cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte su) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 304r 06 do 23-04-1383. 

Voornoemde Gerardus Oeden soen van der Loefort droeg over aan 

Willelmus Maes soen zijn deel in ongeveer 7 morgen land in Berlicum, 

ter plaatse gnd aan die Loefort, tussen Andreas Leijten soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dictus Gerardus Oeden soen van der Loefort totam partem et omne 

jus sibi competentes in septem iugeribus terre vel circiter sitis 

in parochia de Berlikem in loco dicto aen die Loefort inter 

hereditatem Andree Leijten soen ex !alio et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo Maes soen promittens (dg: ratam servare et obligationem 

ex) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 304r 07 do 23-04-1383. 

Gerardus Witmeri droeg over aan Willelmus zvw Johannes van Nederijnen 

witledermaker de helft, die behoorde aan Johannes van Puppel zvw 

Henricus van Puppel, in een erfgoed dat was van Benedictus gnd Bits 

bakker, bij Den Bosch, over de brug naar Porta Celi, tussen Johannes 

gnd Wadepoel enerzijds en de Diesa anderzijds, aan voornoemde 

Gerardus in cijns uitgegeven door voornoemde Johannes van Puppel, 

belast met de cijns in de brief vermeld. Een andere brief aan hem 

geven, die de koper ....... ....... heeft. 

 

Gerardus Witmeri medietatem que spectabat ad Johannem de Puppel 

filium quondam Henrici de Puppel in quadam hereditate que fuerat 
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dudum Benedicti dicti Bits pistoris sita apud Buscumducis ultra 

pontem per quem itur versus (dg: vs Po) conventum de Porta Celi 

inter hereditatem Johannis dicti Wadepoel ex uno et inter Dijesam 

ibidem decurrentem ex alio #prout in litteris dicebat contineri# 

datam ad censum dicto Gerardo a dicto Johanne de Puppel (dg: 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis pretactis litteris contento) hereditarie 

(dg: ve) supportavit Willelmo filio quondam Johannis de (dg: d) 

Nederijnen paratori coreorum alborum #simul cum litteris# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere ex! 

censu in (dg: dictis) pretactis litteris (dg: p) contento. Testes 

datum supra. Detur sibi alia littera quam emptor ....... ....... 

....... habet. 

 

BP 1176 f 304r 08 do 23-04-1383. 

Godefridus gnd die Eghedemaker van Velthoven droeg de voogdij over 

kvw Theodericus van Zeelst en hun goederen over aan zijn zoon 

Theodericus snijder, tbv hem, vrouwe Ermgardis van Werthusen, hr 

Theodericus van Waderle, Willelmus van Waderle, Johannes van Andel en 

Godefridus van Zeelst. De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Godefridus dictus die Eghedemaker de Velthoven totum jus 

mamburnitatis sibi competens in liberis quondam Theoderici de 

Zeelst et in bonis quibuscumque eorundem liberorum ut dicebat 

supportavit Theoderico sartori suo filio (dg: promittens ratam 

servare) ad! sui (dg: su) et ad opus domine Ermgardis de Werthusen 

domini Theoderici de Waderle Willelmi de Waderle Johannis de Andel 

Godefridi de Zeelst seu ad opus alterius eorum promittens ratam 

servare. Testes Bruheze et Yw datum supra. Tradetur littera dicto 

Theoderico. 

 

BP 1176 f 304r 09 vr 24-04-1383. 

De broers Gerardus, Walterus en Henricus, kvw Henricus van der 

Schant, verkochten aan Johannes Vinninc goudsmid een b-erfcijns van 3 

pond geld, die Reijnerus gnd van Aken aan voornoemde wijlen Henricus 

van der Schant beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad61, 22 bij 40 voet, 

in Den Bosch, in de straat die loopt van de Kolperstraat naar het 

woonhuis van de vrouwe van Lake, tussen erfgoed van voornoemde wijlen 

Henricus van der Schant enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

Moelnere anderzijds, welke cijns aan voornoemde broers gekomen was na 

overlijden van hun vader Henricus. Elizabeth, sv voornoemde broers, 

zal nimmer rechten in voornoemde cijns doen gelden. 

 

Gerardus Walterus et Henricus fratres liberi quondam Henrici van 

der Schant hereditarium censum trium librarum monete quem 

Reijnerus dictus de (dg: Ale.) Aken promisit se daturum et 

soluturum dicto quondam Henrico van der Schant hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam domistadio viginti 

duas pedatas in latitudine et quadraginta pedatas in latitudine 

continente sito in Busco ad vicum tendentem a vico dicto 

Colperstraet versus domum habitationis domine de Lake inter 

hereditatem dicti quondam Henrici van der Schant ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Moelnere ex alio prout in litteris et 

quem censum dicti fratres eis de morte dicti quondam Henrici (dg: 

su) eorum patris successione advolutum esse dicebant (dg: pro) 

vendiderunt Johanni Vinninc aurifabro supportaverunt cum litteris 

                         
61 Zie → BP 1176 f 323v 12 di 20-10-1383 (1), overdracht van deze 

hofstad. 
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et jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui dicti quondam Henrici van der Schant 

eorum patris et quorumcumque heredum dicti quondam Henrici van der 

Schant in dicto censu existentem deponere et sufficientem facere 

et quod ipsi Elizabeth eorum sororem perpetue talem habebunt quod 

nunquam presumet se jus in dicto censu habere. Testes (dg: datum 

supra) Jordanus et Wellinus datum sexta post cantate. 

 

BP 1176 f 304r 10 vr 24-04-1383. 

Voornoemde broers Gerardus, Walterus en Henricus, kvw Henricus van 

der Schant, verkochten aan Johannes Vinninc goudsmid een b-erfcijns 

van 3 pond geld, die Johannes Moelner timmerman aan voornoemde wijlen 

Henricus van der Schant beloofd had, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad62, 22 

voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in de straat die loopt van 

de Kolperstraat naar het woonhuis van Theodericus gnd Loef 

wollenklerenwever, over de brug aldaar naar het woonhuis van de 

vrouwe van Lake, direct naast erfgoed van Reijnerus van Aken 

wollenklerenwever. 

 

Dicti venditores hereditarium censum trium librarum monete quem 

Johannes Moelner carpentator promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Henrico van der Schant hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex quodam domistadio (dg: d) viginti duas 

pedatas in latitudine et quadraginta pedatas in longitudine 

continente sito in Buscoducis ad vicum tendentem a vico dicto 

Colperstraet ad domum habitationis Theoderici dicti Loef textoris 

laneorum ultra pontem ibidem situm versus domum habitationis 

domine de Lake contigue iuxta hereditatem Reijneri de Aken 

textoris laneorum prout in litteris hereditarie (dg: s) 

vendiderunt (dg: dicto) Johanni Vinninc aurifabro supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 304r 11 vr 24-04-1383. 

De broers Walterus en Henricus, kvw Henricus van der Schant, 

beloofden de uitgifte, door Gerardus van Amstel zvw voornoemde 

Henricus van der Schant gedaan aan Johannes gnd Drusken van Ghestel, 

van 3 kamers met ondergrond, in Den Bosch, tussen erfgoed van 

Gerardus van Aa enerzijds en erfgoed van Johannes van Os anderzijds, 

van waarde te houden. Een brief voor Gerardus van Amstel en de andere 

voor Johannes Vinninc63. 

 

Walterus et Henricus fratres liberi quondam Henrici (dg: de) van 

der Schant promiserunt indivisi super omnia quod ipsi donationem 

ad censum factam Johanni dicto Drusken de Ghestel (dg: de) per 

Gerardum de Amstel filium dicti quondam Henrici van der (dg: 

Schant) Schant de tribus cameris cum suis fundis et attinentiis 

sitis in Busco inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Os ex alio ut dicebant ratam et firmam 

perpetue tenebunt. Testes datum supra. Et duplicetur unam habebit 

[Gerardus] de Amstel et alteram Johannes Vinninc. 

 

BP 1176 f 304r 12 vr 24-04-1383. 

Egidius van Doorn verhuurde aan Henricus van den Borne een kamp in 

Rosmalen, ter plaatse gnd in Luwes Bleke, tussen Arnoldus Yselbout 

enerzijds en Goeswinus Cnode anderzijds, strekkend vanaf een gemene 

                         
62 Zie ← BP 1175 f 233r 04 vr 02-08-1370, Johannes gnd Coninc Jan van 

Steensel wapenkoning droeg de hofstad over aan Nicholaus Scilder. 
63 Zie ← BP 1176 f 296v 16 za 28-02-1383, verkoop aan Johannes 

Vijnnijnc van de erfcijns van 8 pond uit deze 3 kamers. 
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weg tot aan de sloot aldaar, voor een periode van 3 jaar ingaande 

heden, per jaar voor 11 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-

Martinus te betalen. Belast met waterlaten. Zou Egidius tussentijds 

overlijden, dan eindigt deze verhuur, en zal Henricus de huursom naar 

rata betalen, dwz als voornoemd kamp dan bezaaid zal zijn, dan zal 

Henricus het kamp voor de huursom houden totdat het koren rijp is en 

gemaaid. Vervolgens verklaarde Egidius dat de huursom van het eerste 

jaar is voldaan. 

 

Solvit extraneus II plack. 

Egidius de Spina quendam campum situm in parochia de Roesmalen in 

loco dicto in Luwes Bleke inter hereditatem Arnoldi Yselbout ex 

uno et inter hereditatem Goeswini Cnode ex alio tendentem a 

communi (dg: ..) platea ad quoddam fossatum ibidem ut dicebat (dg: 

dedit ad) locavit recto locacionis modo Henrico van den Borne ab 

eodem ad spacium trium annorum datum presentem sine medio 

sequentium possidendum anno quolibet dictorum trium annorum pro XI 

Brabant dobbel seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum trium annorum Martini promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere (dg: et alter rep) exceptis 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus et alter repromisit super 

omnia et quod ipse dictum aqueductum dictis tribus annis cum sicht 

et zeijssen in bona dispositione observabit #sic quod dicto Egidio 

dampna exinde non eveniant# additis sequentibus si dictus Egidius 

decesserit infra dictos 3 annos extunc statim post decessum dicti 

Egidii dicta locacio exspirabit scilicet dictus (dg: ....) 

#Henricus# pecuniam dicte locacionis pro rata temporis de vita 

dicti Egidii persolvet scilicet si dictus campus (dg: pro s) 

protunc fuerit seminatus extunc dictus (dg: Joh) #Henricus# dictum 

campum pro dicta pecunia d[ict]e locacionis habebit (dg: qu) 

quousque blada protunc in dicto campo seminata fuerint matura et 

messa. Quo facto dictus Egidius palam recognovit sibi de tota 

pecunia (dg: prim) locacionis primi anni fore satisfactum. Testes 

datum supra. Testes Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

1176 mf8 E 05 f.304v. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 25-04-1383. 

 Dominica vocem: zondag 26-04-1383. 

 Secunda post vocem: maandag 27-04-1383. 

 

BP 1176 f 304v 01 za 25-04-1383. 

Jkvr Elizabeth van Nedervenne wv Theodericus gnd Stercken van Breda 

droeg over aan haar schoonzoon Johannes van Bruheze (1) haar 

vruchtgebruik in 1/10 deel van alle goederen, waarin voornoemde 

Theodericus Stercke overleed, gelegen onder de villicacio van Den 

Bosch, (2) haar recht in hetzelfde 1/10 deel. 

 

Domicella Elizabeth de Nedervenne relicta quondam Theoderici dicti 

Stercken de Breda cum tutore suum usufructum etc sibi competentem 

in una decima parte omnium et singulorum bonorum in quibus dictus 

quondam Theodericus Stercke decessit quocumque locorum infra 

villicacionem de Buscoducis consistentium sive sitorum (dg: ut 

scilicet in illa decima parte) atque (dg: in) totum jus sibi in 

eadem decima parte competens quovismodo ut dicebat supportavit 

Johanni de Bruheze suo genero promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywyn et Wellinus 

datum sabbato post cantate. 

 

BP 1176 f 304v 02 za 25-04-1383. 

Arnoldus Clueckins verklaarde dat alle achterstallige termijnen 

alsmede de termijn van Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) zijn 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

123 

betaald van een b-erfcijns die hij beurt uit een huis64 en erf, 

eertijds van Mathijas Werners, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat. 

 

Arnoldus Clueckins (dg: p) palam recognovit sibi fore satisfactum 

ab omnibus arrestadiis dictis afterstelle sibi deficientibus a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem et 

provenientibus in festo nativitatis Johannis proxime futuro de 

hereditario censu quem ipse habet solvendum hereditarie (dg: e) ex 

domo et area que fuerat Mathije Werners sita in Busco in vico 

reparatorum veterum vestium ut dicebat. Testes (dg: dat) Bruheze 

et Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 304v 03 za 25-04-1383. 

Sophija van Andel begijn verklaarde hetzelfde. 

 

Sophija de Andel (dg: p) beghina palam recognovit sibi fore 

satisfactum (dg: de) eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 304v 04 za 25-04-1383. 

Hermannus Eijcmans soen van Doerne verkocht aan Johannes van den 

Berghe van Dommellen een stukje land in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, achter erfgoed van voornoemde Hermannus, tussen 

erfgoed van Hubertus Steelken enerzijds en erfgoed van Henricus Goes 

anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed van wijlen Theodericus 

van Andel, welk stukje land 23½ voet lang is, te meten vanaf het 

erfgoed van voornoemde wijlen Theodericus van Andel richting 

voornoemde Schrijnmakersstraat. Verkoper en met hem zijn kinderen 

Johannes en Arnoldus beloofden garantie. Zodra de koper op voornoemd 

stukje land, te weten in het einde richting een ander erfgoed van 

voornoemde Hermannus, gebouwd zal hebben, mag voornoemde Hermannus 

zijn gebouwen in de bouwwerken van de koper verankeren. 

 

Hermannus Eijcmans soen de Doerne particulam terre sitam in Busco 

in vico scriniparorum retro hereditatem dicti Hermanni inter 

hereditatem Huberti Steelken ex uno et (dg: ex) inter hereditatem 

Henrici Goes ex alio (dg: te qu) tendentem cum uno fine ad 

hereditatem quondam Theoderici de Andel et que particula terre 

continet XXIII et dimidiam (dg: pro) pedatas in longitudine 

mensurando (dg: ab) a dicta hereditate dicti quondam Theoderici de 

Andel versus (dg: ver) dictum vicum scriniparorum ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni van den Berghe van Dommellen 

promittentes et cum eo Johannes et Arnoldus eius liberi indivisi 

(dg: super) super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod cum dictus emptor edificaverit super 

dictam particulam terre scilicet in fine versus reliquam (dg: ..) 

hereditatem dicti Hermanni extunc dictus Hermannus poterit (dg: 

su.) in huiusmodi edificiis a dicto emptore edificandis edificare 

#et imponere# et sua edificia in eisdem firmare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 304v 05 za 25-04-1383. 

Rodolphus van Oekel en zijn dochter Margareta gaven uit aan Cristina 

wv Johannes Coptiten en Mechtildis wv Rodolphus Roesmont een stuk 

land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed behorend 

aan het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en wijlen Gerardus Coptiten 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 1½ oude groot aan de 

hertog, en thans voor (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

                         
64 Zie → BP 1176 f 341r 01 za 30-01-1384, verkoop van waarschijnlijk 

dit huis. 
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maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Rodolphus de Oekel et Margareta eius filia cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco ex uno 

et inter hereditatem quondam (dg: Johannis Berwout) #Gerardi 

Coptiten# ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam Cristine 

relicte quondam Johannis Coptiten et Mechtildi relicte quondam 

Rodolphi Roesmont ab eisdem hereditarie possidendam pro uno et 

dimidio grossis antiquis domino duci exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto Rodolpho ad eius vitam et post eius vitam dicte 

Margarete eius filie hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissa promittentes cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alie cum tutore 

repromiserunt. Testes Bruheze et Ywyn datum supra. 

 

BP 1176 f 304v 06 za 25-04-1383. 

Adam van Mierd verkocht aan Walterus van Oekel 4 morgen 2½ hont land, 

in een kamp van 10 morgen, ter plaatse gnd Vughtbroek, naast 

Waltherus gnd van Oekel enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, te 

weten de 4 morgen 2½ hont die gelegen zijn richting Cromvoirt, welk 

kamp behoorde aan voornoemde Adam, Elizabeth wv Reijnerus gnd Willems 

en Johannes van de Kloot, en welke 4 morgen 2½ hont aan voornoemde 

Adam gekomen waren na erfdeling tussen voornoemde Adam, Johannes en 

Elizabeth, belast met cijnzen aan de stad Den Bosch. 

 

Adam de Mierd quatuor iugera et duo et dimidium hont terre ad se 

spectantia in quodam campo decem iugera terre continente sito in 

loco dicto communiter (dg: Vuchter Vent) Vuchtbroec contigue iuxta 

hereditatem Waltheri dicti de Oekel ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio #scilicet illa quatuor iugera et duo et dimidium 

hont que sita sunt versus Crumvoert# et qui campus ad dictum Adam 

et ad Elizabeth relictam quondam Reijneri dicti Willems et 

Johannem de Globo spectare consueverant et que quatuor iugera et 

duo et dimidium hont terre dicto Ade mediante hereditaria 

divisione prius habita inter dictos Adam Johannem et Elizabeth 

cessit in partem prout in litteris hereditarie vendidit Waltero de 

Oekel supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte (dg: ex parte) sui deponere 

exceptis censibus (dg: d) oppido de Busco ex premissis solvendis. 

Testes Ywyn et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 304v 07 za 25-04-1383. 

Petrus gnd Mol droeg over aan Johannes zv Johannes van Ghemert 5 

Brabantse dobbel, die Theodericus Blaeuvoet van Vucht aan hem 

verschuldigd was. 

 

Petrus dictus Mol quinque Brabant dobbel quos Theodericus 

Blaeuvoet de Vucht sibi debebat ut dicebat supportavit Johanni 

filio Johannis de Ghemert. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 304v 08 zo 26-04-1383. 

Arnoldus zv Arnoldus Trulliarts beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes zv Nijcholaus Scilder, 19 gulden hellingen met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Arnoldus filius Arnoldi Trulliarts promisit mihi ad opus Johannis 

filii Nijcholai Scilder XIX gulden hellinge boni auri et gravis 

ponderis ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Bruheze et Scilder 
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datum dominica vocem. 

 

BP 1176 f 304v 09 ma 27-04-1383. 

Johannes Kepken verkocht aan Henricus zv Snellardus gnd Bruijn (1) 

een stuk land in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen Johannes 

van Zelant enerzijds en Reijmboldus zvw Johannes Broes soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot gnd Holengrave en met 

het andere eind aan voornoemde Johannes van Zelant, (2) de helft van 

een steeg aldaar, strekkend vanaf voornoemd stuk land tot aan 

voornoemde Johannes van Zelant. 

 

Johannes Kepken peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in loco 

dicto Wilshuzen inter hereditatem Johannis de Zelant ex uno et 

inter hereditatem Reijmboldi filii quondam Johannis Broes soen ex 

alio tendentem cum uno fine ad fossatum dictum Holengrave et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis de Zelant atque 

medietatem ad se spectantem cuiusdam stege site ibidem tendentis a 

dicta pecia terre ad hereditatem dicti Johannis de Zelant ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio (dg: quond) Snellardi 

dicti Bruijn promittens warandiam et obligationem deponere tamquam 

de vero allodio. Testes Ywanus et Jorden datum secunda post vocem. 

 

BP 1176 f 304v 10 ma 27-04-1383. 

Voornoemde Johannes Kepken verkocht aan Henricus zvw Snellardus 

Bruijn (1) 2 kampen in Geffen, ter plaatse gnd Papendijk, (1a) tussen 

hr Ricoldus Koc enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend 

vanaf Henricus van Uden tot aan Johannes van Zelant, met gebouwen, 

(1b) tussen erfgoed van voornoemde Henricus van Uden enerzijds en 

Metta van Berze anderzijds, (2) 2 stukken land in Nuland, ter plaatse 

gnd Vinkel, belast met 10 schelling aan erfg vw Aleijdis van 

Nuwelant, 3 kapoenen aan hr Henricus van Nuwelant en 5 groten aan de 

naburen van Geffen. 

 

Dictus Johannes Kepken duos campos sitos in parochia de (dg: 

Nuwelant) Geffen ad locum dictum Papendike quorum unus inter 

hereditatem domini Ricoldi Koc ex uno et inter communem platheam 

ex alio (dg: cum edificiis in eodem) tendens ab hereditate Henrici 

de Uden ad hereditatem (dg: He) Johannis de Zelant cum edificiis 

in eodem campo sitis et alter campus inter hereditatem dicti 

Henrici de Uden ex uno et hereditatem Mette de Berze ex alio sunt 

situati item duas pecias terre sitas in parochia de Nuwelant in 

loco dicto Vinckel prout dicte due pecie terre ibidem sunt site et 

ad ipsum dinoscuntur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Snellardi Bruijn promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis X solidis heredibus quondam 

Aleijdis de Nuwelant et tribus caponibus domino Henrico de 

Nuwelant et quinque grossis vicinis de Geffen inde solvendis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 304v 11 ma 27-04-1383. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant prebuit et obtinuit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 304v 12 ±ma 27-04-1383. 

Gerardus zvw Egidius van den Wiel verkocht aan Arnoldus zv 

Theodericus zvw Johannes Riggelman, tbv zijn voornoemde vader 

Theodericus, de navolgende erfcijnzen, te betalen met Sint-Thomas, 

(1) 15 oude groten erfcijns, die Johannes Pritsen soen hem moet 

betalen, gaande uit goederen van voornoemde Johannis Pritsen soen, 
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(2) 3 oude groten, die erfg van Wolterus gnd Bliecs betalen, gaande 

uit een hofstad in Tilburg, ter plaatse gnd aan de Bergdijk, (3) 1 

oude groot, die Aelwinus gnd Groet Aelwijn van Corvel en erfg van 

Gerardus gnd Sculenborch moeten betalen, gaande uit een hofstad in 

Korvel, (4) 12 groten, geld in Den Bosch? ?gangbaar, die Nicholaus zv 

Daniel gnd Scrunen? betaalt, gaande uit een stuk land in Korvel, bij 

de molen, naast Thomas Lisscap, (5) een b-erfcijns van 1 oude Franse 

schild, gaande uit een eusel gnd een poel, welk erfgoed was van 

wijlen zijn schoonmoeder Katherina van Korvel, in Westilburg, tussen 

Wolterus Loijaert enerzijds en Wolterus van den Sande anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Egidii van den (dg: Wie) Wiel (dg: 

hereditarios census infrascriptos) hereditarios census 

infrascriptos ad se spectantes #solvendos hereditarie in festo 

Thome# ut dicebat primo videlicet (dg: XIIII) #XV# antiquos 

grossos hereditarii census quos Johannes Pritsen soen sibi solvere 

tenetur hereditarie (dg: Bartholomei) #Thome apostoli# ex bonis 

ipsius Johannis Pritsen soen quocumque locorum sitis item tres 

antiquos grossos quos heredes Wolteri dicti Bliecs solvere 

tenentur hereditarie termino solucionis predicto ex domistadio 

sito in parochia de Tilborch ad locum dictum aen den Berchdike 

item (dg: XII) I antiquum grossum quem Aelwinus dictus Groet 

Aelwijn de Corvel et heredes Gerardi dicti Sculenborch solvere 

tenentur ex domistadio sito in (dg: Corvel) Corvel item XII 

grossos monete in Busco? ?currentis quos Nicholaus filius Danielis 

dicti Scrunen? solvere tenetur hereditarie ex pecia terre sita in 

Corvel prope molendinum (dg: inter hereditatem) iuxta hereditatem 

Thome Lisscap (dg: ut dicebat he) item hereditarium censum unius 

antiqui scuti #Francie# solvendum hereditarie (dg: in festo) 

termino solucionis predicto ex pascua dicta een poel que fuerat 

quondam Katherine de Korvel sue socrus sito in parochia de 

Westilborch inter hereditatem Wolteri Loijaert ex [uno] et 

hereditatem Wolteri van den Sande ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Theoderico filio quondam J) Arnoldo filio Theoderici 

filii quondam Johannis Riggelman ad opus dicti Theoderici sui 

patris promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

1176 mf8 E 06 f.305. 

 in vigilia ascensionis Domini: woensdag 29-04-1383. 

 Tercia post vocem: dinsdag 28-04-1383. 

 Tercia post ascensionem: dinsdag 05-05-1383. 

 in octavis ascensionis: donderdag 07-05-1383. 

 Secunda post ascensionem: maandag 04-05-1383. 

 

BP 1176 f 305r 01 wo 29-04-1383. 

Weijndelmodis dvw Henricus gnd Ghegel beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes gnd Weijndelmoeden Neven, een n-erfcijns van 3 oude 

schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 1 morgen land in Maren, 

ter plaatse gnd die Lierde? Weiden, naast wijlen Wijnricus van Oijen 

enerzijds en Johannes Ghier anderzijds, belast met sloten en 

waterlaten. De brief overhandigen aan voornoemde Weijndelmodis. 

 

Weijndelmodis filia quondam Henrici dicti (dg: Gh) Ghegel cum 

tutore #promisit se daturam# hereditarie vendidit mihi ad opus 

(dg: J) Johannis dicti Weijndelmoeden Neven (dg: triu) 

hereditarium censum trium aude scilde hereditarie Johannis ex uno 

jugero terre sito in parochia de Maren in loco dicto die Lierde? 

Weijden (dg: inter here) iuxta hereditatem quondam Wijnrici de 

Oijen ex uno et hereditatem Johannis Ghier ex alio ut dicebat 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes 
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Erpe et Jorden datum in vigilia ascensionis Domini. Detur dicte 

Weijndelmodi. 

 

BP 1176 f 305r 02 wo 29-04-1383. 

Voornoemde Weijndelmodis dvw Henricus gnd Ghegel beloofde aan de 

secretaris, tbv Henricus gnd Weijndelmoden Neve, een n-erfcijns van 3 

oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een erfgoed gnd 

een aling gemeint, in Maren, in een eiland aldaar, belast met sloten 

en waterlaten. De brief overhandigen aan voornoemde Weijndelmodis. 

 

Dicta Weijndelmodis cum tutore (dg: hereditarie vendidit) 

#promisit se daturam# mihi ad opus Henrici dicti Weijndelmoden 

Neve hereditarium censum trium aude scilde solvendum hereditarie 

Johannis ex hereditate dicta een aling gemeijnt sita in parochia 

de Maren in insula ibidem (dg: inter) prout ibidem est sita ut 

dicebat promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis fossatis et aqueductibus etc. Testes datum ut 

supra. Detur dicte Weijndelmodi. 

 

BP 1176 f 305r 03 di 28-04-1383. 

Johannes van de Dijk verklaarde de achterstallige termijnen ontvangen 

te hebben, die hem en zijn vrouw jkvr Theoderica ontbreken van een 

lijfpacht van 30 mud rogge, die jkr Johannes heer van Helmond en 

Keerberch aan voornoemde Johannes van de Dijk en zijn vrouw jkvr 

Theoderica moet leveren. 

 

Johannes de Aggere palam recognovit sibi fore satisfactum ab 

omnibus arrestadiis sibi (dg: deficientibus oc) et #domicelle# 

Theoderice sue uxori deficientibus et restantibus a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem occacione vitalis 

pensionis XXXta modiorum siliginis quam domicellus Johannes dominus 

de Helmont et de Keerberch dictis Johanni de Aggere et domicelle 

Theoderice sue uxori solvere tenetur annuatim ad eorum vitam ut 

dicebat salvis dictis Johanni de Aggere et domicelle Theoderice 

(dg: sua) dicta sua vitali pensione iuxta tenorem suarum 

litterarum exinde confectarum. Testes Jorden et Scilder datum 

tercia post vocem. 

 

BP 1176 f 305r 04 wo 29-04-1383. 

Woltherus van den Wijer, zijn zoon Wolterus en Anthonius van de Doorn 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 12 Franse schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (za 25-07-1383; 1+31+30+25=87 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Woltherus van den Wijer Wolterus eius filius et Anthonius de Spina 

promiserunt Philippo Jozollo etc XII scuta Francie ad Jacobi 

proxime pena I. Testes Erpe et Jordanus datum in vigilia 

ascensionis Domini. 

 

BP 1176 f 305r 05 di 05-05-1383. 

Godescalcus zv Arnoldus gnd Kemmer van Melcrode droeg over aan zijn 

schoonzoon Johannes van den Berge van Dommellen het vruchtgebruik in 

een huis65 en erf in Den Bosch aan de Peperstraat, tussen erfgoed van 

Godescalcus gnd Moelner enerzijds en erfgoed van Petrus van Yper 

anderzijds, welk huis en erf aan eerstgenoemde Godescalcus was 

verkocht door Godefridus van Bussel nzvw Godefridus van Bussel. 

 

Godescalcus filius Arnoldi dicti Kemmer de Melcrode #usufructum 

suum etc# domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

                         
65 Zie → BP 1177 f 047r 14 ±do 07-05-1383, uitgifte van het huis. 
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Peperstraet inter hereditatem Godescalci dicti Moelner ex uno et 

hereditatem Petri de Yper ex alio venditam primodicto Godescalco a 

Godefrido de Bussel filio naturali quondam Godefridi de Bussel 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van den Berge de 

Dommellen suo genero cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et (dg: obligationem ex parte sui deponere testes 

datum ut supra). Testes Dijnther et Wellen datum 3a post 

ascensionem. 

 

BP 1176 f 305r 06 wo 29-04-1383. 

Johannes gnd Metten soen van der Rijt verkocht aan Everardus 

Rademaker zvw Gerardus van den Kerchove van Berze een huis66 en erf 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, buiten de poort gnd des Heiligs 

Kruis Poort, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus Willems enerzijds en 

erfgoed van wijlen Woltherus van Beke anderzijds, belast met de 

hertogencijns, 10 schelling aan de priesters in Den Bosch, en 30 

schelling aan Johannes van den Dijk. 

 

Johannes (dg: filius quondam filius quo) dictus Metten soen van 

der Rijt domum et aream sitam in Busco super aggerem Vuchtensem 

extra portam dictam des Heilichs Cruijs Poert inter hereditatem 

quondam Reijneri Willems ex uno et hereditatem quondam Woltheri de 

Beke ex alio (dg: tendentem) ut dicebat hereditarie vendidit 

Everardo rotifici filio quondam Gerardi van den Kerchove de Berze 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

ducis et X solidis presbitris in Busco et XXX solidis Johanni de 

Aggere inde (dg: solvendis) solvendis (dg: testes datum supra). 

Testes Erpe et Jorden datum in vigilia ascensionis. 

 

BP 1176 f 305r 07 wo 29-04-1383. 

Petrus zv Johannes Metten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Johannis Metten soen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 305r 08 wo 29-04-1383. 

Elizabeth dv Johannes van Herzel machtigde Henricus van Erpe haar 

renten, pachten, cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Elizabeth filia Johannis de Herzel dedit (dg: potestatem) Henrico 

de Erpe potestatem monendi suos redditus pacciones et census et 

credita usque ad revocacionem. Testes Yw et Jorden datum supra. 

 

BP 1176 f 305r 09 do 07-05-1383. 

Ghibo gnd Wellens soen van Vucht verklaarde eertijds verkocht te 

hebben aan Henricus van Loenman ¼ deel van 7 hont 13 roeden land, in 

de dingbank van Hemert, ter plaatse gnd Boeningen, tussen erfg van 

Henricus Vos enerzijds en erfg vw Henricus gnd Haerlewijde 

anderzijds, welk ¼ deel voornoemde Ghibo voor schepenen van Tuil 

overgedragen had aan voornoemde Henricus. Voornoemde Ghibo beloofde 

voornoemde Henricus schadeloos te houden, indien voor schepenen van 

Tuil of in de dingbank van Hemert ten laste van voornoemde Henricus 

iets wordt uitgewonnen uit dit ¼ deel. 

 

Ghibo dictus Wellens soen de Vucht palam recognovit se dudum 

vendidisse Henrico de Loenman quartam partem septem hont et XIII 

virgatarum terre sitarum in jurisdictione de Hemert in loco dicto 

                         
66 Zie → BP 1179 p 192v 07 wo 11-08-1395, verkoop van het huis en erf 

door Johannes zvw Erevardus rademaker zvw Gerardus gnd van den 

Kerchoeve van Berze. 
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Boeningen inter hereditatem heredum Henrici Vos ex uno et 

hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam Henrici dicti 

Haerlewijde ex alio quam quartam partem ipse Ghibo predictus eidem 

Henrico coram scabinis de (dg: He) Tuijl supportaverat ut dicebat 

et promisit dictus Ghibo super omnia si dicto Henrico de dicta 

quarta parte coram scabinis de Tula aut in jurisdictione de Hemert 

aliquid via juris evincetur et dampnum exinde sustinetur extunc 

dictus Ghibo dictum Henricum ab huiusmodi dampnis indempnem (dg: 

conservabit) conservabit in quantum dictus Henricus huiusmodi 

dampnum duobus testibus fidedignis probare poterit et quidquid 

idem Henricus cum duobus testibus fidedignis exinde probaverit hoc 

idem Ghibo eidem Henrico restaurabit ac si coram scabinis de Busco 

aut mediante eorum sententia fuerit sententatum. Testes Ywanus et 

(dg: W) Jordanus datum in octavis ascensionis. 

 

BP 1176 f 305r 10 ma 04-05-1383. 

De broers Henricus, Petrus en Theodericus, kv Theodericus Stout 

schoenmaker, deden tbv Arnoldus zv voornoemde Theodericus Stout 

afstand van een b-erfcijns67 van 6 pond geld, een helft te betalen 

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

vleesbank, in het vleeshuis in Den Bosch, welke cijns hun vader 

voornoemde Theodericus Stout geschonken had aan zijn zoon Arnoldus. 

 

Henricus Petrus et Theodericus fratres liberi Theoderici Stout 

sutoris super hereditario censu sex librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex stallo dicto 

vleeschbanc sito in macello oppidi de Busco quem censum dictus 

Theodericus Scout eorum pater Arnoldo suo filio nomine dotis 

supportaverat prout in litteris atque super toto jure competente 

vel competituro ad opus dicti Arnoldi hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Bruheze et Jorden datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1176 f 305r 11 ma 04-05-1383. 

Theodericus Scout droeg over aan zijn zoon Henricus Crabbaert een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit een 

hoeve, ter plaatse gnd Enschot, welke hoeve was van wijlen Nenna gnd 

van de Einde. Arnoldus, Petrus en Theodericus, kv voornoemde 

Theodericus, deden afstand van voornoemde pacht van 1 mud. 

 

Theodericus Scout hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

dicte mensure solvenda hereditarie Andree ex manso sito in loco 

dicto Enscit qui mansus fuerat quondam Nenne dicte de [Fi]ne ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico Crabbaert suo filio 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto Arnoldus Petrus et Theodericus #liberi dicti Theoderici# 

super predicta paccione unius modii siliginis et super toto jure 

competente seu competituro ad opus dicti Henrici hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 305r 12 ma 04-05-1383. 

Voornoemde Theodericus Scout droeg over aan zijn zoon Petrus een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, uit voornoemde pacht van 2 mud rogge. 

Arnoldus, Henricus en Theodericus, kv eerstgenoemde Theodericus, 

deden afstand van de pacht van 1 mud. 

 

                         
67 Zie → BP 1176 f 314r 15 do 16-07-1383, overdracht van deze cijns. 
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Dictus Theodericus Scout hereditariam paccionem unius modii 

siliginis de dicta paccione duorum modiorum siliginis ut supra 

hereditarie supportavit Petro suo filio promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Arnoldus Henricus 

et Theodericus liberi primodicti Theoderici super dicta paccione 

et jure competente et competituro ad opus dicti Petri hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 305r 13 ma 04-05-1383. 
Vergelijk: BHIC IOLVrBr 1232-19, f.118r, ma 04-05-1383: 1 oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde. 

Voornoemde Theodericus Scout droeg over aan zijn zoon Theodericus een 

b-erfcijns van 3 pond, 1 groot Tournoois voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit ¼ deel van een 

hoeve die was van wijlen Henricus van Slipen, in Schijndel, en uit 

een geheel erfgoed van voornoemde Henricus van Slipen, aldaar, welke 

cijns eertijds aan Henricus Crabbaert schoonvader van voornoemde 

Theodericus was verkocht door Woltherus gnd Wellen nzvw hr Arnoldus 

Rover eertijds investiet van de kerk van Erp. Arnoldus, Henricus en 

Petrus, kv eerstgenoemde Theodericus deden afstand van deze cijns. 

 

+. 

Dictus Theodericus Scout hereditarium censum trium librarum grosso 

Turonensi pro XVI denariis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quarta parte cuiusdam mansi qui fuerat quondam Henrici 

de Slipen siti in parochia de Scijnle et ex attinentiis dicte 

quarte partis eiusdem mansi singulis et universis atque de reliqua 

tota hereditate eiusdem Henrici de Slipen ibidem situata venditum 

dudum Henrico Crabbaert socero dicti Th[eoderici] a Wolthero dicto 

Wellen filio naturali quondam domini Arnoldi Rover investiti olim 

ecclesie de Erpe prout in litteris [et quem] censum dictus 

Theodericus nunc ad se pertinere dicebat hereditarie supportavit 

Theoderico suo filio cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sjui deponere. Quo facto Arnoldus 

Henricus et Petrus liberi primodicti Theoderici super premissis et 

jure competente et competituro ad opus dicti Theoderici eorum 

fratris renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 E 07 f.305v. 

 Tercia post ascensionem: dinsdag 05-05-1383. 

 Tercia post exaudi: dinsdag 05-05-1383. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 14-05-1383. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 16-05-1383. 

 

BP 1176 f 305v 01 di 05-05-1383. 

Henricus Nuwelant en Johannes van Bruheze beloofden aan Philippus 

Jozollo 40 Brabantse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-

1383; 26+30+25=81 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus! (dg: Nuwel) Henricus Nuwelant et Johannes de Bruheze 

promiserunt Philippo Jozollo XL (dg: scuta vetera Francie) Brabant 

dobbel ad Jacobi persolvendos pena IIII. Testes Jorden et Wellen 

datum 3a post ascensionem. 

 

BP 1176 f 305v 02 di 05-05-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit. 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 305v 03 di 05-05-1383. 

Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus beloofde aan de 

secretaris, tbv zijn natuurlijke zoon Arnoldus, 200 oude schilden na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam Bartholomei filii Theoderici promisit 

mihi ad opus Arnoldi sui filii naturalis (dg: a) IIc aude scilde ad 

monitionem persolvenda. Testes Bruheze et Jorden datum ut supra. 

Detur dicto Theoderico. 

 

BP 1176 f 305v 04 di 05-05-1383. 

Voornoemde Theodericus zvw Bartholomeus zv Theodericus beloofde aan 

de secretaris, tbv zijn natuurlijke zoon Arnoldus, 200 oude schilden 

na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Dictus Theodericus promisit mihi ad opus Henrici sui filii 

naturalis IIc aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum 

ut supra. Detur dicto Theoderico. 

 

BP 1176 f 305v 05 di 05-05-1383. 

Johannes gnd Loekenman en zijn broer Henricus van Nuenen droegen over 

aan Jacobus zv Roverus gnd Pauwels soen alle erfgoederen die hun 

ouders verworven hadden van Johannes Scoetman en Woltherus van 

Bakelaer, en alle erfgoederen die eerstgenoemde Johannes van 

voornoemde Woltherus verworven had. 

 

Johannes dictus Loekenman #et Henricus eius frater# de Nuenen 

omnes et singulas hereditates (dg: sibi de morte s) quas parentes 

ipsius #ipsorum# Johannis erga Johannem Scoetman et Woltherum de 

Bakelaer acquisiverant quocumque locorum sitas in quantum 

huiusmodi hereditates dicto Johanni #et Henrico# Loekeman de morte 

dictorum suorum parentum ?hereditarie sunt advolute atque omnes 

hereditates quas primodictus Johannes erga dictum Woltherum 

acquisiverat quocumque locorum sitas ut dicebant hereditarie 

supportaveruntt Jacobo filio Roveri dicti Pauwels soen 

promittentes ratam servare. Testes Yw et Jorden datum tercia post 

exaudi. 

 

BP 1176 f 305v 06 do 14-05-1383. 

Johannes zvw Johannes Bollaert droeg over aan zijn broer Henricus zvw 

voornoemde Johannes Bollaert een n-erfpacht68 van 1½ mud rogge, maat 

van Oirschot, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, maat van Oirschot, 

die zijn voornoemde broer Henricus hem met Lichtmis levert, gaande 

uit een akker, gnd die Braak, in Oirschot, tussen erfg van jkvr 

Gertrudis van der Noetellen enerzijds en kv Johannes van Berze 

anderzijds, en uit andere erfgoederen die voornoemde Johannes onder 

Oirschot had liggen. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis Bollaert hereditariam paccionem 

(dg: u) unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot 

(dg: ..) de hereditaria paccione IIIJ modiorum siliginis dicte 

mensure quam Henricus filius dicti quondam Joahnnis Bollaert eius 

frater sibi solvere tenetur hereditarie purificatione ex agro 

terre dicto die Brake sito in parochia de Oerscot inter 

                         
68 Zie → BP 1180 p 565r 05 di 13-06-1396, overdracht van de pacht. 
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hereditatem heredum (dg: ..) domicelle Gertrudis van der Noetellen 

ex uno et hereditatem liberorum Johannis de Berze ex alio ut 

dicebat (dg: hereditarie supportavit dicto Henrico suo f) et ex 

ceteris hereditatibus quas dictus Johannes infra parochiam de 

Oerscot habuit sitas ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Henrico suo fratri promittens ratam servare et obligationem in 

paccione unius et dimidii modiorum deponere. Testes Jorden et 

Wellen datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 305v 07 do 14-05-1383. 

De broers Henricus, Johannes en Paulus, kvw Johannes Kersmaker, 

Ghisbertus zv Ghibo gnd Kesselman en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

voornoemde Johannes Kersmaker, Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis en 

Aleijdis, kv Johannes van Scijndel, voor zich en voor Johannes, 

Tielmannus en Hilla, minderjarige kv voornoemde Johannes van Scijnle, 

maakten een erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Johannes 

Kersmaker. 

Paulus zvw Johannes Kersmaker kreeg (1) het voorhuis69 met ondergrond 

van voornoemde wijlen Johannes Kersmaker, in Den Bosch, aan de 

Hinthamerstraat, op de hoek van de straat die loopt van de 

Hinthamerstraat naar Windmolenberg, een kamer met ondergrond, direct 

naast voornoemd voorhuis, en een deel van de tuin achter voornoemde 

kamer, strekkend vanaf de kamer tot aan erfgoed van wijlen Gerardus 

Coelnere, zoals afgepaald, (2) de helft van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Yseboldus van Asten aan voornoemde wijlen 

Johannes Kersmaker levert. Voornoemde Paulus zal uit voornoemd 

voorhuis en deel van de tuin alle cijnzen70 en pachten betalen die 

voornoemde wijlen Johannes Kersmaker betaalde uit voornoemd voorhuis 

en zijn andere kamers en erfgoederen achter voornoemd huis gelegen. 

Egidius zvw Egidius gnd Lang Gielijs ev Katherina dvw voornoemde 

Johannes, Johannes zvw Paulus Kersmaker en Egidius van den Bossche 

deden afstand. 

Voornoemde Johannes, Tielmannus en Hilla, minderjarige kv voornoemde 

Joannes van Scijnle, zullen zodra ze meerderjarig zijn afstand doen. 

 

Henricus Johannes (dg: Pauw) Paulus fratres liberi quondam 

Johannis Kersmaker (dg: Egidius d) Ghisbertus filius Ghibonis 

dicti Kesselman maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Kersmaker et dicta Heijlwigis 

(dg: tamquam cum tutore) cum eodem tamquam cum tutore Hermannus 

Heijlwigis Mechtildis et Aleijdis liberi Johannis de Scijndel cum 

tutore pro se ipsis et pro Johanne Tielmanno et Hilla liberis 

dicti Johannis de Scijnle palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis quondam Johannis 

Kersmaker predicti ut dicebant mediante qua divisione domus 

anterior cum suo fundo dicti quondam Johannis Kersmaker sita in 

Busco ad vicum Hijnthamensem super angulum (dg: d) vici tendentis 

a #dicto# vico Hijntamensi versus Wijnmolenberch (dg: cum) #et# 

quedam camera cum eius fundo sita contigue iuxta dictam (dg: a) 

domum anteriorem et quedam pars orti sita retro eandem cameram 

tendens ab eadem camera usque ad hereditatem (dg: Willelmi) 

#quondam Gerardi# Coelnere prout ibidem site sunt et (dg: pa) 

limitate #et medietas hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Yseboldus de Asten dicto quondam 

Johanni Kersmaker annuatim solvere consuevit# ut dicebant dicto 

Paulo cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et 

                         
69 Zie → BP 1177 f 106v 06 di 01-03-1384, verkoop van een erfcijns 

uit waarschijnlijk dit huis. 
70 Zie ← BP 1176 f 260r 01 ±za 31-05-1382, verkoop van erfcijns uit 

het voorhuis en vermelding van andere cijnzen. 
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jure promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt tali condicione quod dictus Paulus solvet annuatim ex 

(dg: pl) dicta domo anteriori camera cum suo fundo et (dg: parte) 

parte orti omnes census et pacciones quos et quas dictus quondam 

Johannes de Kersmaker ex dictis domo anteriori cum suo fundo et ex 

aliis suis cameris et hereditatibus (dg: iux) retro eandem domum 

sitis solvere consuevit et tenebatur sic dictis aliis liberis et 

hereditatibus dicti Johannis Kersmaker dampna exinde non eveniant 

quovismodo ut idem Paulus recognovit et promisit. Quo facto 

Egidius filius quondam Egidii dicti Lang Gielijs maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris #filie dicti quondam 

Johannis# (dg: super predictis do camera cum suo fundo et parte 

orti) Johannes filius quondam Pauli Kersmaker et (dg: G) Egidius 

van den Bossche super predictis domo #anteriori# et camera cum 

suis fundis et parte orti #et medietate dicte paccionis# ad opus 

(dg: dicti) primodicti Pauli renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Quo facto promiserunt dicti Hermannus Heijlwigis 

Mechtildis et Aleijdis cum tutore quod ipsi dictos (dg: ..) 

Johannem Tielmannum et Hillam liberos dicti Joannis de Scijnle 

quamcito ad (dg: ..) annos sue pubertatis pervenerint super 

premissis et jure ad opus dicti Pauli facient renunciare et 

huiusmodi divisionem ratam servare. Testes Luce et Scilder datum. 

 

BP 1176 f 305v 08 za 16-05-1383. 

Ghisbertus zv Ghibo Kesselman en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes 

Kersmaker kregen (1) de helft71 van 4 kamers met ondergrond, en van 

de tuin achter voornoemde 4 kamers gelegen, van voornoemde wijlen 

Johannes Kersmaker, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen een erfgoed dat bij deze 

deling ten deel viel aan Paulus zvw Johannes Kersmaker enerzijds en 3 

kamers die bij deze deling ten deel vielen aan voornoemde Hermannus 

zv Johannes van Scijndel en zijn broers en zusters anderzijds, (2) 1 

kamer met ondergrond, tussen voornoemde 3 kamers van voornoemde 

Hermannus en zijn broers en zusters enerzijds en huis en erf van 

Johannes zvw Johannes Kersmaker anderzijds, (3) de helft van een 

erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Yseboldus van Asten aan 

voornoemde wijlen Johannes Kersmaker leverde. 

 

Et mediante qua divisione #medietas# quatuor camerarum cum suis 

fundis #et (dg: cum) orti retro dictas quatuor cameras siti# dicti 

quondam Johannis Kersmaker sitorum in vico tendente a vico 

Hijntamensi versus Wijnmolenberch #(dg: cum orto retro dictas 

quatuor cameras sito)# inter hereditatem que primodicto Paulo 

mediante eadem divisione cessit in partem ex uno et inter (dg: 

hereditatem duos) #tres# cameras cum suis #fundis# que dicto 

Hermanno et suis fratribus et sororibus predictis mediante eadem 

divisione cesserunt in partem ex alio #atque unam cameram cum suo 

fundo sitam ibidem inter dictas tres cameras cum suis fundis dicti 

Hermanni suorum fratrum et sororum ex uno et inter domum et aream 

primodicti Johannis ex alio# et (dg: hereditaria pa) medietas 

hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

quam Yseboldus de Asten dicto quondam Johanni Kersmaker solvere 

consuevit (dg: item una septima pars hereditarie paccionis novem 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Johannes 

Kersmaker solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in 

loco dicto Loeffoert) ut dicebant dicto Ghisberto filio Ghibonis 

Kesselman cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc promittentes ratam per totum ut supra et de renunciacione. 

                         
71 Zie → BP 1177 f 318v 02 do 16-08-1386, belofte van erfcijns uit 

deze helft. 
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Testes Luce et Scilder datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1176 f 305v 09 za 16-05-1383. 

Henricus zvw Johannes Kersmaker kreeg (1) de helft van voornoemde 4 

kamers met ondergrond, en van de tuin achter voornoemde 4 kamers 

gelegen, van voornoemde wijlen Johannes Kersmaker, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, 

tussen een erfgoed dat bij deze deling ten deel viel aan Paulus zvw 

Johannes Kersmaker enerzijds en 3 kamers die bij deze deling ten deel 

vielen aan voornoemde Hermannus zv Johannes van Scijndel en zijn 

broers en zusters anderzijds, (2) een b-erfcijns van 2 groten die 

voornoemde wijlen Johannes Kersmaker beurde uit erfgoederen in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat. 

 

Et mediante qua divisione medietas dictarum quatuor camerarum #cum 

suo fundo# et orti siti retro easdem quatuor cameras et (dg: una 

quatuordecima pars in hereditaria paccione q novem modiorum 

siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Johannes Kersmaker 

solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in loco dicto 

die Loeffort) et hereditarius census duorum grossorum quem dictus 

quondam Johannes Kersmaker solvendum habuit ex hereditatibus sitis 

in Busco ad finem (dg: Hijnt) #vici Hijntamensis# ut dicebat 

primodicto Henrico cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes per totum ut supra. Testes datum. 

#antiquorum#. 

 

BP 1176 f 305v 10 za 16-05-1383.  

Voornoemde Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis, Aleijdis, Johannes, 

Tielmannus en Hilla, kv Johannes van Scijnle kregen (1) 3 kamers met 

ondergrond en tuin achter die drie kamers gelegen, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, 

tussen 4 kamers met ondergrond die bij deze deling ten deel vielen 

aan voornoemde Ghisbertus en Henricus enerzijds en een kamer met 

ondergrond die bij deze deling aan voornoemde Ghisbertus zv 

Ghisbertus Kesselman ten deel viel anderzijds, (2) een b-erfcijns van 

10 schelling, die voornoemde wijlen Johannes Kersmaker beurde uit een 

erfgoed van wijlen Lambertus van Weert, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg. 

 

Et mediante divisione (dg: due) #tres# camere cum suis (dg: .) 

fundis et orto retro easdem !duas cameras sito site in Busco in 

vico tendente a vico Hijntamensi versus Wijnmolenberch inter 

quatuor cameras cum suis fundis que dictis Ghisberto et Henrico 

mediante eadem divisione cesserunt in partem ex uno et inter (dg: 

hereditatem .. cameras) #quandam cameram# cum suo fundo que (dg: 

primodicto Johanni) #predicto Ghisberto filio Ghisberti Kesselman# 

cessit in partem ex alio ut dicebant et (dg: s una septima pars 

hereditarie paccionis novem modiorum siliginis mensure de Busco 

quam dictus quondam Johannes Kersmaker solvendam habuit 

hereditarie ex hereditatibus sitis in loco dicto Loefort ut 

dicebant) #et hereditarius census X solidorum quem dictus quondam 

Johannes Kersmaker solvendum habuit ex hereditate quondam Lamberti 

de Weert sita in vico predicto# dictis Hermanno Heijlwigi 

Mechtildi Aleijdi Johanni Tielmanno et Hille liberis dicti 

Johannis de Scijnle cesserunt in partem ut alii etc promittentes 

ut supra per totum. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 305v 11 za 16-05-1383. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker kreeg (1) een huis72 met ondergrond 

en tuin die erachter ligt, in Den Bosch, in een straat die loopt van 

de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen een kamer van 

voornoemde Ghisbertus zv Ghisbertus Kesselman enerzijds en erfgoed 

van wijlen Lambertus van Weert anderzijds, (2) de helft van een 

erfpacht van 9 mud rogge, die voornoemde wijlen Johannes Kersmaker 

beurde uit erfgoederen ter plaatse gnd die Loeffoert. 

 

Et mediante qua divisione (dg: due camere cum suis fundis atque) 

domus cum (dg: cum) suis fundis et (dg: p) orto retro (dg: easdem) 

#eandem# sito site in Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi 

versus Wijnmolenberch inter (dg: duas cameras cum suis fundis que 

liberis dictis liberis Johannis de Scijnle mediante eadem 

divisione cesserunt in partem #et duas cameras cum suis fundo 

sitas) unam cameram dicti Ghisberti filii Ghisberti Kesselman# ex 

uno et inter hereditatem quondam Lamberti de Weert ex alio atque 

(dg: una septa septima pars) #medietas hereditarie paccionis novem 

modiorum siliginis quam dictus quondam Johannes Kersmaker 

solvendam habuit ex hereditatibus sitis in loco dicto die 

Loeffoert ut dicebant primodicto Johanni cesserunt in partem super 

quibus etc promittens per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 E 08 f.306. 

 Sexta post octavas ascensionis: vrijdag 08-05-1383. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 09-05-1383. 

 anno LXXXIII mensis maij nona: zaterdag 09-05-1383. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 13-05-1383. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 22-05-1383. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 12-05-1383. 

 

BP 1176 f 306r 01 za 16-05-1383. 

Voornoemde deelders, Henricus, Johannes en Paulus, kvw Johannes 

Kersmaker, Ghisbertus zv Ghibo gnd Kesselman en zijn vrouw Heijlwigis 

dvw voornoemde Johannes Kersmaker, Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis, 

Aleijdis, Johannes, Tielmannus en Hilla, kv voornoemde Johannes van 

Scijnle, en met hen Egidius zvw Egidius gnd Lang Gielijs ev Katherina 

dvw Johannes Kersmaker deden tbv Johannes zvw Paulus Kersmaker en 

Egidius gnd van den Bossche afstand van (1) de helft van een 

b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen 

Johannes Kersmaker beurde uit erfgoederen ter plaatse gnd die 

Loeffoert, (2) een b-erfcijns van 9 pond geld, die voornoemde wijlen 

Johannes Kersmaker beurde uit erfgoederen in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, van welke cijns Johannes die Bever alias gnd 

van Conden 3 pond, Johannes Hazenberch 3 pond, en Henricus Buijc die 

Rademaker 3 pond betalen. 

 

Dicti omnes dividentes cum tutore ut supra (dg: super) et Egidius 

filius quondam Egidii dicti Lang Gielijs maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

Kersmaker super medietate hereditarie paccionis (dg: mo) novem 

modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Johannes 

Kersmaker solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in 

loco dicto die Loeffoert atque super hereditario (dg: ce) censu 

novem librarum monete (dg: et du) quem dictus quondam Johannes 

(dg: Johannes) #Kersmaker# solvendum ex hereditatibus sitis in 

Busco ad finem vici Hijntamensis et de quo censu Johannes die 

Bever alias dictus de Conden III libras et Johannes Hazenberch III 

                         
72 Zie → BP 1177 f 100r 01 za 30-01-1384, verkoop van een erfcijns 

uit waarschijnlijk dit huis en erf. 
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libras et Henricus Buijc die Rademaker III libras annuatim solvere 

tenentur ut dicebant ad opus Johannis filius quondam Pauli 

Kersmaker et Egidii dicti van den Bossche hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper dicti 

Hermannus Heijlwigis Mechtildis et Aleijdis #cum tutore# indivisi 

super omnia quod ipsi Johannem Tielmannum et Hillam liberos dicti 

Johannis de Scijnle quamcito ad annos pubertatis pervenerint ad 

opus dictorum Johannis filii quondam Pauli Kersmaker et Egidii van 

den Bussche facient renunciare super premissis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 306r 02 za 16-05-1383. 

Voornoemde deelders, Henricus en Paulus, kvw Johannes Kersmaker, 

Ghisbertus zv Ghibo gnd Kesselman en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

voornoemde Johannes Kersmaker, Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis, 

Aleijdis, Johannes, Tielmannus en Hilla, kv voornoemde Johannes van 

Scijnle, en met hen Egidius zvw Egidius gnd Lang Gielijs ev Katherina 

dvw Johannes Kersmaker en met hen voornoemde Johannes zvw Paulus 

Kersmaker en Egidius van den Bossche deden tbv Johannes zvw 

voornoemde Johannes Kersmaker afstand van een beemdje in Berlicum, 

ter plaatse gnd die Oude Hoeve, beiderzijds tussen Jacobus van 

Overbeke, met recht van weg vanaf de gemene weg tot aan dit beemdje 

over erfgoed van Willelmus van Holen, aan voornoemde wijlen Johannes 

Kersmaker verkocht door Jacobus Oeden van der Loefort. 

 

Dicti omnes ut supra praeter primodictum Johannem et dicti 

Johannes filius quondam Pauli Kersmaker et Egidius van den Bossche 

super quodam pratulo sito in parochia de Berlikem ad locum dictum 

die Aude Hoeve inter hereditatem Jacobi de Overbeke ex utroque 

latere coadiacentem et super jure eundi et redeundi a communi 

platea ibidem ad dictum pratulum per hereditatem Willelmi de Holen 

cum curru et bestiis vendito dicto quondam Johanni Kersmaker a 

Jacobo Oeden van der Loefort prout in litteris ad opus Johannis 

filii dicti Johannis quondam Johannis Kersmaker renunciaverunt 

promittentes ratam servare promiserunt insuper dicti Hermannus 

Heijlwigis Mechtildis et Aleijdis cum tutore (dg: ..) quod ipsi 

Johannem Tielmannum et Hillam facient renunciare. 

 

BP 1176 f 306r 03 vr 08-05-1383. 

Henricus van Eele, Johannes zv mr Wolphardus van Ghijessen en 

Albertus Buc ontvanger van Lith beloofden aan Philippus Jozollo etc 

60 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383; 

23+30+25= 78 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus de Eele Johannes filius magistri Wolphardi de Ghijessen 

et Albertus Buc #receptor# de Lijt promiserunt Philippo Jozollo 

etc LX aude scilde Francie ad Jacobi proxime persolvenda sub pena 

quinque. Testes Jorden et Wellinus datum (dg: in crastino) #sexta 

post# octavas ascensionis. 

 

BP 1176 f 306r 04 vr 08-05-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 
?Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306r 05 vr 08-05-1383. 

Willem Hake. 
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BP 1176 f 306r 06 vr 08-05-1383. 

Johannes Mersman van Hedel beloofde73 aan Johannes van Voget van 

Roestoc 6 pond groten, 1 Vlaamse plakmeeuw voor 2 groten gerekend, 

met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen, hetzelfde bedrag met 

Pasen over een jaar (zo 02-04-1385), en 6 pond minus 5 schelling met 

Pasen over twee jaar (zo 22-04-1386). Opstellen in 3 brieven. 

 

Johannes Mersman de Hedel promisit Johanni de Voget de Roestoc sex 

libras grossorum scilicet I Vleemssche plackmeuwen pro II grossis 

ad pasca proxime #futurum# et tantum a pascha proxime ultra annum 

(dg: atq) persolvendas atque sex libras grossorum dicte monete 

minus quinque solidis grossorum #ultra duos [annos]# a pasca 

proxime persolvendas. Ywyn Jorden et Scilder datum supra. erunt 3 

littere. 

 

BP 1176 f 306r 07 vr 08-05-1383. 

Theodericus Rummel beloofde aan Johannes van Haudert 20 gulden 

hellingen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen, op 

straffe van 5 gulden. 

 

Theodericus Rummel promisit Johanni van Haudert XX (dg: sw) gulden 

hellingen ad nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena 

quinque gulden. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 306r 08 ±vr 08-05-1383. 

(dg: Arnoldus van Beke nzv etc: een stuk land, 7 morgen minus 35 of 

34 roeden, onder de vrijdom). 

 

(dg: Arnoldus de Beke filius naturalis etc peciam terre septem 

iugera minus XXXV #XXXIII?I # virgatas continentem sitam infra 

libertatem). 

 

BP 1176 f 306r 09 za 09-05-1383. 

Hebkinus van Wetten en Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Philippus Jozollo 24 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 

25-07-1383; 22+30+25=77 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Hebkinus de Wetten et Sta de Penu promiserunt Philippo Jozollo 

XXIIII aude scilde ad Jacobi proxime pena II. Testes Ywanus et 

ordanus datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1176 f 306r 10 za 09-05-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 306r 11 za 09-05-1383. 

Johannes zv Henricus Roefs soen en Thomas Hoege van Helmont beloofden 

aan voornoemde Philippus Jozollo 20 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (za 25-07-1383; 22+30+25=77 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Johannes filius Henrici Roefs soen et Thomas Hoege de Helmont 

promiserunt dicto (dg: Phi XX) Philippo XX aude scilde ad Jacobi 

proxime pena I. Testes datum ut supra. 

 

                         
73 Zie → BP 1176 f 307r 05 vr 15-05-1383, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 306r 12 za 09-05-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 306r 13 za 09-05-1383. 

Aleijdis wv Ghibo gnd Sluijsken verkocht aan Johannes van Beke nzvw 

Lambertus van Gestel een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, naast erfgoed van Nijcholaus gnd Cleijnael, aan 

voornoemde Aleidis en haar zoon Arnoldus verkocht door Johannes zvw 

Johannes zvw Zanderus smid, van welk huis en erf voornoemde Arnoldus 

zijn helft per testament aan zijn moeder Aleidis had vermaakt. 

 

Aleijdis relicta quondam Ghibonis dicti Sluijsken cum tutore domum 

et aream sitam in Busco ad vicum Orthensem contigue iuxta 

hereditatem Nijcholai dicti Cleijnael venditam dicte Aleidi et 

Arnoldo eius filio a Johanne filio quondam Johannis filii quondam 

Zanderi fabri prout in litteris et de qua domo et area dictus 

Arnoldus medietatem sibi in dicta domo et area competentem dicte 

Aleidi sue matri in testamento suo legaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Beke filio #naturali# quondam 

Lamberti de Gestel supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

et dicti sui filii deponere. Testes Jorden et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 306r 14 za 09-05-1383. 

Henricus Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Wilde prebuit et reportavit. Supra. 

 

BP 1176 f 306r 15 za 09-05-1383. 

Voornoemde Aleidis droeg over aan haar voornoemde zoon Arnoldus het 

deel dat aan haar zoon Arnoldus na haar overlijden behoort, in 

voornoemd huis en erf, welk krachtens testament nu aan haar behoort. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Andreas 

Molle, Henricus Wilde, Johannes zv Theodericus Berwout en voornoemde 

schepenen. 

 

Item dicta Aleidis totam partem et omne jus Arnoldo suo filio post 

decessum dicte Aleidis competentes in domo et area predicta sibi 
?virtute testamenti competentes aut alias prout (dg: in ... .... 

continet .......) ut dicebat hereditarie supportavit dicto Arnoldo 

et fiet in meliori forma. Acta in camera scriptorum presentibus 

Andrea Molle Henrico Wilde et Johanne filio Theoderici Berwout 

(dg: datum anno) et dictis scabinis datum anno LXXXIII mensis maij 

nona hora none. 

 

BP 1176 f 306r 16 za 09-05-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Aleidis 23 Brabantse 

dobbel of de waarde, morgen over een jaar te betalen. 

 

Dictus (dg: Arnoldus) #Johannes# promisit dicte Aleidi XXIII 

Brabant dobbel vel valorem a die crastino ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 306r 17 za 09-05-1383. 

Johannes zvw Arnoldus Poerter van Mierle verkocht aan Zegerus van 

Baerle een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis 

in Mierlo, ter plaatse gnd het Hout te leveren, gaande uit ½ mudzaad 

roggeland, in Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, tussen Arnoldus 
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Vestaerts soen enerzijds en Nicholaus Bollen soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Poerter de Mierle legitime 

vendidit Zegero de Baerle vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Mierle solvendam ad eius vitam purificatione 

et in (dg: hereditatibus .) Mierle in loco dicto tHout tradere ex 

dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de Mierle in loco 

dicto op tHout inter hereditatem Arnoldi Vestaerts soen ex uno et 

hereditatem Nicholai Bollen soen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere promisit sufficientem 

facere tali condicione cum mortuus etc. 

 

BP 1176 f 306r 18 wo 13-05-1383. 

Theodericus van Spreuwel beloofde aan hr Tielmannus van Doorn, tbv 

zijn moeder Agnes, 26 gulden hellingen, 30 Hollandse plakken voor 1 

gulden helling gerekend, na maning te betalen. 

 

Theodericus de Spreuwel (dg: et Johannes de Spulle) promiserunt 

domino Tielmanno de Spina ad opus Agnetis sue matris (dg: X LII) 

#XXVI# gulden hellinge (dg: s.e) scilicet XXX Hollant (dg: pro) 

placken pro quolibet gulden hellinc computato ad monitionem dicte 

Agnetis persolvendos. Testes Luce et Jorden datum quarta post 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 306r 19 wo 13-05-1383. 

Johannes van Spulle beloofde aan voornoemde hr Tielmannus van Doorn, 

tbv zijn moeder Agnes, 26 gulden hellingen, 30 Hollandse plakken voor 

1 gulden helling gerekend, na maning te betalen. 

 

Johannes de Spulle promisit dicto domino Tielmanno ad opus dicte 

Agnetis sue matris (dg: XV) XXVI gulden hellingen (dg: scili XX) 

scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden hellinc computato 

ad monitionem dicte Agnetis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306r 20 wo 13-05-1383. 

Willelmus van der Aa beloofde aan Arnoldus Stamelart nzvw Johannes 

van de Kelder de jongere, 7½ oude schild en 4 gulden hellingen met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. De brief overhandigen 

aan Theodericus Bathen soen. 

 

Willelmus van der Aa promisit Arnoldo Stamelart filio naturali 

quondam (dg: Arnoldi) Johannis de Penu junioris septem et dimidium 

aude scilde et IIII gulden hellingen ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum (dg: da) supra. Tradetur littera 

Theoderico Bathen soen. 

 

BP 1176 f 306r 21 vr 22-05-1383. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart droeg voornoemd geldbedrag over aan 

Theodericus Baten soen. 

 

Dictus Arnoldus Sta dictam pecuniam supportavit Theoderico Baten 

soen. Testes Luce et Dijnter datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1176 f 306r 22 di 12-05-1383. 

Ghibo Herinc beloofde aan Gerardus van Gheffen wonend in Hintham 25 

gulden hellingen en 18 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1383) te betalen. 

 

Ghibo (dg: Herinc) Herinc promisit Gerardo de Gheffen commoranti 

in Hijntam XXV gulden hellingen et XVIII Hollant placken ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Lonijs et Jorden datum tercia 
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post penthecostes. 

 

BP 1176 f 306r 23 wo 13-05-1383. 

Theodericus gnd Pijnacker van Kalker droeg over aan Willelmus Scilder 

20 pond groten, 6 gulden pieter voor 1 pond groten gerekend, die 

Cristianus Vinc van Venle verschuldigd was aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Theodericus dictus Pijnacker de Kalker XX libras grossorum 

scilicet sex gulden peter pro qualibet libra grossorum computato 

quas Cristianus Vinc de Venle dicto Theoderico tenebatur ut 

dicebat supportavit Willelmo Scilder. Testes (dg: Jod) Jorden et 

Wellen datum quarta post penthecostes. 

 

1176 mf8 E 09 f.306v. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 13-05-1383. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 14-05-1383. 

 

BP 1176 f 306v 01 wo 13-05-1383. 

Johannes Braecman van Tardwijc van Sint-Oedenrode verkocht aan 

Wautgherus gnd Wauthen rademaker zv Johannes gnd die Bontmaker een 

stuk land in Sint-Oedenrode, in een hoeve gnd van Tartwijk, tussen 

Mijchael van Tardwijc en zijn zuster Batha enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde Mijchael. 

 

Solvit IX plack. 

Johannes (dg: de Tar) Braecman de Tardwijc de Rode sancte Ode 

peciam terre sitam in parochia de Rode sancte Ode in manso (dg: 

dicto) dicto de Tartwijc inter hereditatem Mijchaelis de Tardwijc 

et (dg: Erijt) Bathe sue sororis ex uno et inter communem plateam 

ex alio tendentem cum utroque fine ad hereditates dicti Mijchaelis 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Wauth) Wautghero dicto 

Wauthen rotifici filio (dg: quondam) Johannis dicti die Bontmaker 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Jorden et 

Wellen datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 306v 02 wo 13-05-1383. 

Bonefacius gnd Faes zv voornoemde Johannes Braecman verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Bonefacius dictus Faes filius dicti Johannis Braecman prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 03 do 14-05-1383. 

Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic wv Arnoldus gnd Zegheleer en 

haar kinderen Arnoldus, Jutta en Elizabeth gaven uit aan Theodericus 

van den Hoernic bv voornoemde Elizabeth (1) ¼ deel in ½ van een huis, 

tuin en boomgaard, in de dingbank van Gemert, tussen een gemene weg 

enerzijds en Gerardus Arts soen anderzijds, te weten in de helft 

richting voornoemde weg, (2) 1/8 deel in de andere helft van 

voornoemde huis, tuin en boomgaard, (3) 3 stukje land in de dingbank 

van Gemert, (3a) tussen Johannes die Kersmaker enerzijds en Truda dvw 

eerstgenoemde Henricus anderzijds, (3b) gnd die Perakker, tussen 

erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en Thomas van Milheze 

anderzijds, (3c) ter plaatse gnd die Aalhorst, tussen Gerardus Arts 

soen enerzijds en voornoemde Theodericus van den Hoernic anderzijds, 

(4) het deel dat aan hen behoort in een stuk beemd, aldaar, tussen 

Gerardus Arts soen enerzijds en Johannes zv Batha snijder anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor de onraad en thans voor een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis te leveren. 
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Elizabeth flia quondam Henrici van den Hoernic relicta quondam 

Arnoldi dicti Zegheleer Arnoldus Jutta et Elizabeth eius liberi 

cum tutore (dg: medietatem et unam octavam partem #unam quartam) 

quartam partem# ad se spectantem in #medietate# domus orti et 

pomerii sitorum in (dg: pa) jurisdictione de Ghemert inter (dg: 

he) communem plateam ex uno et inter hereditatem Gerardi Arts soen 

ex alio (dg: atque tres) scilicet in illa medietate que sita est 

(dg: conti) versus dictam plateam atque octavam partem ad ipsos 

spectantem in reliqua medietate dictorum domus orti et pomerii 

atque tres particulas terre sitas in dicta jurisdictione de 

Ghemert quarum una inter hereditatem Johannis die Kersmaker ex uno 

et inter hereditatem Trude filie primodicti quondam Henrici ex 

alio secunda dicta die Peracker inter hereditatem (dg: dominorum 

domus Th) commendatoris de Ghemert ex uno et inter hereditatem 

Thome de Milheze ex alio et tercia in loco dicto die Aelhorst 

inter hereditatem Gerardi Arts soen ex uno et inter Theoderici van 

den Hoernic ex alio sunt site atque totam partem eis competentem 

in pecia prati sita ibidem inter hereditatem Gerardi Arts soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii Bathe sartoris ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Theoderico van den 

Hoernic fratri dicte Elizabeth ab eodem hereditarie possidendas 

pro oneribus dictis onraet exinde prius de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Ghemert danda sibi ab alio hereditarie purificatione ex 

premissis promittentes cum tutore (dg: .) ratam servare et aliam 

obligationem ex parte eorum deponere et alter repromisit. Testes 

Bruheze et Luce datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 306v 04 do 14-05-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Elizabeth 14 lichte 

schilden en 9 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-

10-1383) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicte Elizabeth XIIII 

licht scilde et IX Hollant placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 05 do 14-05-1383. 

Johannes van Ghemert ev Mechtildis dvw Gerardus Vos droeg over aan 

Nijcholaus gnd Veerdonc, tbv hem en zijn broer Johannes en zijn 

zuster Margareta, (1) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit (1a) de helft van een allodiaal land in 

Nistelrode, gnd Lovoert, (1b) een ander stuk land in Nistelrode, gnd 

die Brede Bos, welke pacht aan voornoemde wijlen Gerardus Vos was 

verkocht door Henricus van Maren van Nijstelre, (2) een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 

(2a) voornoemde helft, (2b) een ander stuk land, welke pacht aan 

voornoemde wijlen Gerardus Vos was verkocht door Metta wv Johannes 

gnd Lovoert, Petrus zv voornoemde Metta en Telekinus zv een zekere 

Oldekens szv voornoemde Johannes Lovoert, (3) een b-erfcijns van 18 

penningen, die voornoemde wijlen Gerardus Vos beurt, gaande uit (3a) 

voornoemde helft, (3b) voornoemd stuk land, welke pachten en cijns 

eerstgenoemde Johannes nu bezit. 

 

Johannes de Ghemert maritus et tutor legitimus Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Gerardi Vos hereditariam paccionem duodecim 

lopinorum siliginis solvendam hereditarie nativitatis Domini de 

medietate (dg: terre) terre allodialis site in Nijstelre nominate 

(dg: al eo) Lovoert et de una alia pecia terre sita in Nijsterle 

nominata die Brede Bosch venditam dicto quondam Gerardo Vos ab 

Henrico de Maren de (dg: Nijsterle) Nijstelre prout in litteris 
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atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Buscoducis solvendam hereditarie termino solucionis predicto ex 

dicta medietate et ex (dg: d) ex alia pecia terre venditam dicto 

quondam Gerardo Vos a Metta relicta Johannis dicti quondam Lovoert 

Petro filio dicte Mette et Telekino filio dicti Oldekens genero 

quondam dicti Johannis Lovoert prout in litteris et hereditarium 

censum decem et octo denariorum (dg: quem ...) quem dictus quondam 

Gerardus Vos solvendum habuit hereditarie ex dicta medietate et ex 

dicta pecia terre ut dicebat et quos pactiones et censum 

primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao dicto Veerdonc ad opus sui et ad opus 

Johannis sui fratris et Margarete sue sororis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et qorumcumque heredum dicti quondam Gerardi Vos deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 06 do 14-05-1383. 

Voornoemde Nijcholaus gnd Veerdonc beloofde aan voornoemde Johannes 

van Ghemert 32 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Johanni de Ghemert XXXII Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1176 f 306v 07 do 14-05-1383. 

Enghelbertus van Baex verkocht aan Arnoldus zvw Lambertus bakker een 

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

een huis, schuur met ondergrond en tuin, in Vught Sint-Petrus, tussen 

een gemene weg enerzijds en Elizabeth Koc en haar kinderen 

anderzijds, reeds belast met 1 penning cijns, 1¼ hoen aan de hertog 

en 6 penningen aan de kerk van Sint-Petrus van Vught. 

 

Enghelbertus de Baex hereditarie vendidit (dg: Arnoldo Hoernken ad 

opus) Arnoldo filio #quondam# Lamberti pistoris hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificatione ex 

domo horreo (dg: or) cum suis fundis et orto sitis in Vucht in 

parochia sancti Petri inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Koc et eius liberorum ex alio promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno denario 

census (dg: domino duci et sex denariis) et uno pullo et quarta 

parte unius pulli domino duci et sex denariis ecclesie sancti 

Petri de Vucht exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Luce et Yw datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 08 do 14-05-1383. 

Theodericus Bolant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Bolant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 09 do 14-05-1383. 

Gerardus zvw Hermannus Bac en zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus van 

den Broec gewantsnijder verkochten aan Willelmus zvw Willelmus van 

Beke 1/12 deel, behorend aan voornoemde Elizabeth en haar uitlandige 

broer Theodericus, in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Gestel bij Herlaar, ter plaatse gnd ten Heuvel, tussen Arnoldus gnd 

Stercke en een gemene weg enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds. Voornoemde Theodericus zal, zodra hij terug in het 

vaderland is, afstand doen. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac maritus legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue xuoris filie quondam Henrici van den Broec 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

143 

pannicide et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore (dg unam 

?duas) unam duodecimam partem ad dictam Elizabeth et Theodericum 

eius fratrem spectantem in (dg: hereditatibus) domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum ten Hoevel inter hereditatem Arnoldi dicti 

Stercke et communem plateam ex !alio et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio 

quondam Willelmi de Beke promittentes warandiam et aliam (dg: ex 

pa) obligationem ex parte sui et ex parte dicti Theoderici in 

premissis existentem deponere et quod ipsi dictum Theodericum 

quamcito (dg ad annos sue) ad patriam redierit super dicta 

duodecima parte (dg: f) ad opus dicti emptoris facient renunciare. 

Testes Yw et Jorden datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 10 do 14-05-1383. 

Laurencius zvw Gerardus gnd Colijzande ev Agnes ndvw hr Johannes gnd 

Milter priester verkocht aan Johannes van den Broec zvw Johannes gnd 

die Smit een stuk land gnd den Nederste Hoernik, in Zonderwijk, 

tussen Arnoldus gnd die Milter enerzijds en kvw Johannes gnd Zuerinc 

anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen hr Johannes in zijn 

testament vermaakt had aan zijn voornoemde natuurlijke dochter Agnes, 

belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Laurencius filius quondam Gerardi dicti Colijzande maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie naturalis 

quondam domini Johannis dicti Milter presbitri peciam terre (dg: 

#dictam den# sitam in parochia de Zonderwijc inter) dictam den 

Nederste Hoernic sitam in parochia de Zonderwijc inter hereditatem 

Arnoldi dicti die Milter ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Zuerinc ex alio et et quam peciam dictus 

quondam dominus Johannes prefate Agneti sue filie naturali in suo 

testamento legaverat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van 

den Broec filio quondam Johannis dicti die Smit promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi exinde de jure solvendis. Testes Luce et Yw datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 11 do 14-05-1383. 

Arnoldus die Coelborner, Henricus Bulle, Willelmus Maes soen, 

Gerardus Berkelman de jongere en Arnoldus van den Goer beloofden aan 

Johannes Bijerman, gedurende 7 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Sint-Martinus 7 Brabantse dobbel mottoen minus 4 Hollandse plakken of 

de waarde te betalen. 

 

Arnoldus die (dg: Co) Coelborner Henricus Bulle Willelmus Maes 

soen et Gerardus Berkelman junior et Arnoldus van den Goer 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Johanni 

Bijerman ad spacium septem annorum datum presentem sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem septem annorum septem Brabant 

dobbel mottoen minus quatuor Hollant placken seu valorem Martini 

et pro primo termino Martini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 12 do 14-05-1383. 

Henricus Steijmpel droeg over aan Henricus Goedewert een b-erfpacht 

van 1 zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

gnd Velps Pacht74,75 welke pacht van 1 zester voornoemde Henricus 

                         
74 Zie → BP 1176 f 310r 07 vr 19-06-1383, overdracht van 1 zester uit 

Velps Pacht. 
75 Zie → BP 1176 f 310r 08 vr 19-06-1383, overdracht van 3 lopen uit 

Velps Pacht. 
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Goedwert met Kerstmis moet leveren, gaande uit een stuk land in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Broekse Braak, tussen Rijxkinus Arken 

soen enerzijds en Willelmus van Erdbruggen anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus Steijmpel hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

dicta communiter Velps Pacht et quam paccionem unius sextarii 

siliginis Henricus Goedwert solvere tenetur hereditarie (dg: .) 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Scijnle in 

loco dicto die Broecsche Braecke inter hereditatem Rijxkini Arken 

soen ex uno et inter hereditatem Willelmi de Erdbruggen ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Henrico Goedewert promittens 

(dg: warandiam et obligationem ex) ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte #sui# et quorumcumque heredum (dg: dicti) 

quondam Theoderici de Velpe deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306v 13 do 14-05-1383. 

Engbertus Jans soen van Oerle verkocht aan Johannes van Woenssel zvw 

Johannes zv Johannes Roefs soen een huis en tuin in Oerle, naast het 

water gnd die Meer, tussen wijlen Reijnerus van Meldert enerzijds en 

Johannes gnd Veke anderzijds, aan hem overgedragen door Rutgherus van 

den Stadeacker, Jacobus van Vessem en Johannes zvw Henricus gnd 

Lommelmans soen van Eijndoven, belast met voorwaarden in de brief 

vermeld. 

 

Solvit. 

Engbertus Jans soen de Oerle domum et ortum cum suis attinentiis 

sitos in Oerle iuxta aquam dictam communiter die Meer inter 

hereditatem Reijneri quondam de Meldert ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Veke ex alio supportatos sibi a 

Rutghero van den Stadeacker Jacobo de Vessem et Johanne filio 

quondam Henrici dicti Lommelmans soen de Eijndoven prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni de Woenssel #filio quondam 

Johannis filii Johannis Roefs soen# supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis condicionibus in dictis litteris contentis. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf8 E 10 f.306 bis. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 14-05-1383. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 15-05-1383. 

 

BP 1176 f 306bisr 01 do 14-05-1383. 

Johannes zvw Johannes gnd Hermans soen van Malsem zv Gerardus gnd 

Huben soen en Rodolphus gnd Vulman droegen over aan Albertus zvw 

voornoemde Johannes Hermans soen hun deel in een hofstad en tuin in 

Geffen, beiderzijds tussen Wijnricus Bubben. 

 

Johannes (dg: f) filius quondam Johannis (dg: H) dicti Hermans 

soen (dg: Joh) de (dg: Mas) Malsem filius (dg: quondam) Gerardi 

dicti Huben #soen# et Rodolphus dictus Vulman totam partem et omne 

jus eis competentes in domistadio et domo sitis in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Wijnrici Bubben ex (dg: uno et) utroque 

latere coadiacentem ut dicebant hereditarie supportaverunt Alberto 

filio dicti quondam Johannis Hermans soen promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Luce et Yw 

datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 306bisr 02 do 14-05-1383. 

Johannes Proest van Buxstel droeg over aan Johannes Wijflit zv 
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Johannes gnd Bac Bertouts soen 16 morgen land in Oijen, voor de duur 

van zijn leven, belast met dijken en waterlaten. Voornoemde 16 morgen 

gaan direct na overlijden van voornoemde Johannes van Wijflit terug 

naar eerstgenoemde Johannes. Twee brieven. 

 

Johannes Proest de Buxstel sedecim jugera terre ad se specantia 

sita in parochia de Oijen ut dicebat (dg: here) supportavit 

Johanni (dg: di Wijfliet) Wijflit filio Johannis dicti Bac 

Bertouts soen ab eodem Johanne (dg: a) de Wijflit quamdiu idem 

Johannes de Wijflit vixerint in humanis et non ultra possidenda 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

aqueductibus et seg) aggeribus et aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus tali condicione annexa quod dicta XVI iugera terre 

statim post decessum dicti Johannis de Wijflit ad primodictum 

Johannem hereditario jure devolventur et revertentur. Testes datum 

supra. Et duplicetur. 

 

BP 1176 f 306bisr 03 do 14-05-1383. 

Conrardus zv Arnoldus gnd Coenen droeg over aan Nijcholaus zvw 

Johannes van der Scueren een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin in Boxtel, 

ter plaatse gnd Lucel, tussen Marcelius van Ghemonden enerzijds en 

Johannes gnd Heester anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht 

door Gerardus gnd Drubbel en zijn zuster Heijlwigis. 

 

Conrardus filius Arnoldi dicti Coenen (dg: se) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

purificatione ex domo et orto sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lucel inter hereditatem Marcelii de Ghemonden ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Heester ex alio venditam sibi a 

Gerardo dicto Drubbel Heijlwige eius (dg: so) sorore prout in 

litteris hereditarie supportavit Nijcholao filio quondam Johannis 

van der (dg: Sceue) Scueren cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et 

Wellen datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisr 04 do 14-05-1383. 

Hermannus Oeden soen droeg over aan zijn broer Arnoldus Oeden soen 

(1) 1/3 deel in ½ van 1/3 deel in een tuin gnd de Oude Hof, in 

Diesen, met een eind strekkend aan voornoemde Hermannus en met het 

andere eind aan een gemene weg, (2) een stukje beemd in Diesen, 

tussen Johannes van der Lijnden enerzijds en Henricus gnd Oeden 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Hermannus Oeden soen terciam partem in (dg: uni) medietate unius 

tercie partis ad! spectantis in (dg: quod) quodam orto dicto den 

Auden Hof sito in parochia de (dg: Hildwarenbeke) #Dijesen# 

tendente cum uno fine ad hereditatem Hermanni predicti et cum 

reliquo fine ad communem plateam atque particulam prati sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis van der Lijnden et 

(verbeterd uit: ex) inter hereditatem Henrici dicti Oeden ut 

dicebat supportavit Arnoldo Oeden soen suo fratri promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 306bisr 05 do 14-05-1383. 

Ludovicus zvw Ludovicus van der Sporct verpachtte 2 stukken land, 12 

lopen rogge groot, in Esch, (1) tussen Johannes zv Petrus van der 

Strijp enerzijds en Johannes Vuchtman anderzijds, (2) tussen Gerardus 

Vuchtman enerzijds en Johannes Erenbrechts soen anderzijds, aan 
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Johannes gnd die {niet afgewerkt contract}. 

 

Ludovicus filius quondam Ludovici van der Sporct duas pecias terre 

XII lopinos siliginis in semine capiente sitas in parochia de 

Essche quarum inter hereditatem (dg: P) Johannis filii Petri van 

der Strijp ex uno et inter hereditatem Johannis Vuchtman ex alio 

et altera inter hereditatem Gerardi Vuchtman ex uno et inter 

hereditatem Johannis Erenbrechts soen ex alio sunt site ut dicebat 

dedit ad annuam paccionem Johanni dicto die. 

 

BP 1176 f 306bisr 06 do 14-05-1383. 

Destijds had Johannes zv Engbertus gnd uten Campe (1) een huis, 

hofstad, tuin en schuur, die waren van wijlen Henricus uten Waude, in 

Haaren, met de landerijen, akkers, beemden, weiden en heidevelden bij 

voornoemde huis en tuin behorend, met de andere aangehorigheden, (2) 

1/3 deel van 2 bunder beemd in Helvoirt, voor het erfgoed van kv 

Henricus gnd Storiman, (3) 1/3 deel van 1 dagmaat beemd in Cromvoirt 

in Vught, in pacht uitgegeven76 aan Henricus zv Truda gnd ten Waude 

en aan Ghobelinus van den Berge voor de cijnzen en de pacht die 

voornoemde wijlen Henricus uten Waude hieruit betaalde, en voor een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan eerstgenoemde Johannes 

te leveren. Thans gaven voornoemde Henricus zv Truda en Ghobelinus de 

helft77 van voornoemde erfgoederen, zoals Henricus Tor, zijn broer 

Jacobus Tor en Henricus Weijhaze die helft tegenwoordig bezitten, in 

pacht uit aan voornoemde Henricus Tor, Jacobus Tor en Henricus 

Weijhaze; de uitgifte geschiedde voor de helft van voornoemde cijnzen 

en pacht die voornoemde wijlen Henricus van den Waude daaruit 

betaalde en voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. De brief van de buitenlieden 

overhandigen aan Henricus Tor. 

 

Solvit Gobelinus. Solverunt alii. 

Notum sit universis quod cum Johannes filius Engberti dicti (dg: 

van) uten Campe domum domistadium ortum atque horreum que fuerant 

quondam Henrici uten Waude sitos in parochia de Haren cum terris 

agris pratis pascuis et mericis ad predictos domum et ortum 

spectantibus atque cum ceteris eorum attinentiis singulis et 

universis ubicumque locorum situatis atque (dg: d) terciam partem 

duorum bonariorum prati sitorum in parochia de Helvoert (dg: 

inter) #ante# hereditatem liberorum Henrici dicti Storiman atque 

terciam partem unius diurnate prati site in Cromvoert in parochia 

de Vucht prout dicte (dg: s) hereditates ad dictum quondam 

Henricum pertinere consueverant dedisset ad hereditariam paccionem 

Henrico filio Trude dicte ten Waude et Ghobelino van den Berge 

scilicet pro censibus et paccione quos dictus quondam Henricus 

uten Waude dum ipse vivebat ex dictis hereditatibus de jure 

solvebat dandis et solvendis a dictis Henrico filio Trude et 

Ghobelino hereditarie terminis solucionis ad hoc debitis et 

consuetis atque pro hereditaria paccione (dg: .) trium modiorum 

siliginis mensure de Busco primodicto Johanni de dictis 

hereditatibus danda et solvenda prout in litteris constituti 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus filius Trude 

et Ghobelinus unam medietatem dictarum hereditatum cum suis 

attinentiis predictis (dg: quam medietatem) prout Henricus Tor 

Jacobus Tor eius frater et Henricus Weijhaze huiusmodi medietatem 

ad presens possident ut dicebant dederunt ad hereditariam 

                         
76 Zie → BP 1182 p 458v 01 do 09-06-1401, vermelding van deze 

uitgifte. 
77 Zie → BP 1180 p 249r 13 za 19-12-1394 (1), overdracht van 1/3 deel 

in deze helft van de goederen. 
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paccionem iamdictis Henrico Tor Jacobo Tor et Henrico Weijhaze 

#(dg: cum litteris et jure occacione occacione predicte 

medietatis)# ab eisdem hereditarie possidendam medietate dictarum 

censuum et paccionis quos dictus quondam Henricus van den Waude 

exinde solvere solebat danda etc atque pro hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

aliis hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex dicta 

medietate promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte 

eorum deponere et alii repromiserunt. Testes datum supra. Tradetur 

littera extraneorum Henrico Tor. 

 

BP 1176 f 306bisr 07 do 14-05-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes zv Engbertus 

gnd van den Campe ev etc” en voornoemde Henricus zv Truda en 

Ghobelinus beloofden aan voornoemde Henricus Tor, Jacobus Tor en 

Henricus Weijhaze de brief, zo nodig, ter hand te stellen. 

 

Solvit 4 plack. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius Engberti 

dicti van den Campe (dg: etc) maritus etc et dicti Henricus filius 

Trude et Ghobelinus promiserunt dictis Henrico Tor et Jacobo Tor 

et Henrico Weijhaze tradere quotiens indiguerint ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisr 08 do 14-05-1383. 

Henricus zvw Willelmus gnd Buijc van Woenssel droeg over aan Arnoldus 

zv Arnoldus van den Berge en Johannes zvw Henricus gnd Alarts zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus zv 

Arnoldus van den Berge, voornoemde Johannes zvw Henricus gnd Alarts 

en zijn vrouw Hilla dv voornoemde Arnoldus van den Berge gekomen 

waren na overlijden van Katherina dv voornoemde Arnoldus van den 

Berge ev eerstgenoemde Henricus resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van eerstgenoemde Henricus. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: Buijc) filius quondam Willelmi dicti Buijc de 

Woenssel suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

Arnoldo filio (dg: quondam) Arnoldi van den Berge et Johanni filio 

quondam Henrici dicti Alarts et Hille sue uxori filie dicti 

Arnoldi van den Berge de morte quondam Katherine filie dicti 

Arnoldi van den Berge uxoris olim (dg: dicti Henrici) dicti 

primodicti Henrici successione sunt advoluta et post mortem 

primodicti Henrici successione advolventur quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit dictis Arnoldo 

filio (dg: quondam) Arnoldi van den Berge et Johanni promittentes 

ratam servare. Testes Jorden et Wellen datum quinta post 

penthecostes. Tradetur littera primodicto Henrico. 

 

BP 1176 f 306bisr 09 vr 15-05-1383. 

Voornoemde Arnoldus zv Arnoldus van den Berge en Johannes zvw 

Henricus gnd Alarts verkochten voornoemde goederen aan Henricus zvw 

Willelmus Buijc van Woenssel. 

 

Solvit totum. 

Dicti Arnoldus et Johannes dicta bona hereditarie vendiderunt 

Henrico filio quondam Willelmi Buijc de Woenssel promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe 

et Scilder. Datum sexta post penthecostes. 
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BP 1176 f 306bisr 10 vr 15-05-1383. 

Theodericus Rover Uden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Rover Uden soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 306bisr 11 do 14-05-1383. 

Johannes die Smit beloofde aan Ludovicus zvw Ludovicus van der Sporct 

gedurende 6 jaren, ingaande Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384), elk 

jaar 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Solvit. 

Johannes die Smit promisit super omnia se daturum et soluturum 

(dg: L..) Ludovico filio quondam Ludovici van der Sporct ad 

spacium sex annorum a festo purificationis proxime (dg: ultra an) 

futuro sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

unum et dimidium modium siliginis mensure de Busco purificatione 

et pro primo termino a purificatione proxime ultra annum. Testes 

Jorden et Wellen datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 306bisr 12 do 14-05-1383. 

Johannes van Gherwen gaf uit aan Paulus zvw Jacobus gnd Moelner een 

stuk land in Aarlebeke, tussen erfgoed van het huis van Lieshout 

enerzijds en erfgoed van hr Theodericus Rover ridder, het huis van 

Lieshout en Wautgherus gnd Wauthem Peters soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg gnd op Stripe en met het andere 

eind aan Adam Luwe; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten, met 

Sint-Remigius te betalen, en een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren. 

 

Johannes de Gherwen peciam terre sitam in parochia de Arlebeke 

inter hereditatem domus de Lijeshout ex uno et inter hereditatem 

domini Theoderici Rover militis et domus de Lijeshout et Wautgheri 

dicti Wauthem Peters soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam dictam op Stripe et cum reliquo fine ad 

hereditatem Ade Luwe ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Paulo filio quondam Jacobi dicti Moelner ab eodem Paulo 

hereditarie possidendam pro duobus grossis antiquis dandis sibi 

hereditarie Remigii et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in parochia de Arle predicta tradenda ex premissa 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisr 13 do 14-05-1383. 

Beatrix dvw Walterus gnd Arts soen van Nuenrebeke verkocht aan 

Henricus van Goedeheijle verwer een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

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

een akker gnd Veren Heilwigen Hof en (1b) een aangelegen beemd gnd 

Veren Heilwigen Beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd in het Loebroek, 

tussen erfgoed van het gasthuis van Den Bosch enerzijds en Willelmus 

Lippen soen anderzijds, (2) een beemd aldaar, tussen voornoemde beemd 

gnd Veren Heilwigen Beemd enerzijds en Godefridus van Erpe 

anderzijds. Verkoper en met hem zijn moeder Lana beloofden lasten af 

te handelen, uitgezonderd grondcijnzen. 

 

Beatrix filia quondam Walteri dicti Arts soen de Nuenrebeke cum 

tutore hereditarie vendidit Henrico de Goedeheijle tinctori 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: 

hereditate) agro (dg: et prato) dicto Veren Heijlwigen Hof et ex 
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prato dicto Veren Heijlwigen Beemt ei adiacente sitis in parochia 

de Nuenen in loco dicto int Loebroec inter hereditatem hospitalis 

de Busco ex uno et inter hereditatem Willelmi Lippen soen ex alio 

atque ex prato (dg: dicto) sito ibidem inter (dg: dictos ..) 

dictum pratum (dg: dictum) Veren Heijlwigen Beemt vocatum ex uno 

et inter hereditatem Godefridi de Erpe ex alio ut dicebat 

promittens (dg: cum tutore) et cum ea Lana eius (dg: ..) mater cum 

tutore indivise super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini (dg: ?domini) fundi 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisr 14 do 14-05-1383. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Snider van Essche verkocht aan Petrus gnd 

Ghevarts soen van Essche alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen onder Esch, uitgezonderd echter 

de huisraad die aan hem gekomen was. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Snider de Essche omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte suorum quondam parentum successione advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Essche consistentia sive sita ut 

dicebat (dg: supportavit) vendidit Petro dicto Ghevarts soen de 

Essche promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere salvis tamen dicto Gerardo omnibus clenodiis et 

domiciliis et utencilibus sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 E 11 f.306 bis v. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 20-05-1383. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 16-05-1383. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 18-05-1383. 

 

BP 1176 f 306bisv 01 do 14-05-1383. 

Petrus gnd Ghevarts soen van Essche beloofde aan Gerardus zvw 

Gerardus Snider van Essche een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Petrus dictus Ghevarts soen de Essche promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Gerardo filio quondam Gerardi 

Snider de Essche (dg: hereditariam) vitalem pensionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam primodicti 

Gerardi et non ultra purificatone et in Busco tradendam ex omnibus 

bonis dicti Petri habitis et habendis et cum mortuus fuerit etc. 

Testes Jorden et Wellen datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisv 02 do 14-05-1383. 

Gerardus Loij Willems soen visser en zijn vrouw Batha van den Putte 

wv Johannes zvw Henricus gnd Meester droegen over aan Henricus en 

broeder Willelmus, kvw voornoemde Henricus Meester, het 

vruchtgebruik, aan voornoemde Batha behorend, in een huis en erf, 22 

voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Johannes gekocht had van Elizabeth wv Wijnkinus van 

Hedichusen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus Loij Willems soen piscator maritus legitimus ut asserebat 

Bathe van den (dg: ..) Putte sue uxoris relicte quondam Johannis 

filii quondam Henrici dicti Meester et dicta Batha cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum dicte Bathe competentem in domo et 

area viginti duas pedatas in latitudine continente sita in Busco 
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ultra pontem piscium quam domum et aream dictus quondam Johannes 

erga Elizabeth relictam quondam Wijnkini de (dg: Hedichusen) 

Hedichusen emendo acquisiverat prout in litteris supportaverunt 

(dg: f) Henrico et fratri Willelmo liberis dicti quondam Henrici 

Meester promittentes ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Gerardo. 

 

BP 1176 f 306bisv 03 wo 20-05-1383. 

Voornoemde Henricus en broeder Willelmus, kvw Henricus Meester, 

verkochten voornoemd huis78 en erf aan voornoemde Gerardus Loij. De 

broers beloofden een b-erfcijns van 3 rooskens mottoen, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

die Johannes zvw Henricus Meester uit al zijn goederen verkocht had, 

na overlijden van voornoemde Batha te betalen. 

 

Dicti Henricus et frater Willelmus dictam domum et aream 

hereditarie vendiderunt dicto Gerardo Loij promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt 

dicti fratres super omnia quod ipsi hereditarium censum III 

roeskens mottoen (dg: Johanni .......) et hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: Arnoldo ..) et hereditariam paccionem unius 

mdoii siliginis quos Johannes filius quondam Henrici Meester ex 

omnibus suis bonis vendiderat post mortem dicte (dg: Ba Beati) 

Bathe et non prius taliter solvent quod dicto (dg: Johanni) 

#Gerardo# nec dicte domui nullum dampnum exinde eveniat. Testes 

Erpe et Wellen datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1176 f 306bisv 04 wo 20-05-1383. 

Henricus zv Matheus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Mathei prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 306bisv 05 wo 20-05-1383. 

Arnoldus Bollen van Wetten beloofde aan Egidius zv Henricus gnd 

Moelner, tbv hr Willelmus van Hoerne heer van Perwijs, Duffel en 

Herlaer, een n-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van 

dezelfde waarde {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Bollen de Wetten promisit ut debitor principalis Egidio 

filio Henrici dicti Moelner ad opus (dg: W) domini Willelmi de 

Hoerne domini de Pereweijs de Duffel et de Herlaer quod ipse 

Arnoldus dabit et exsolvet dicto domino Willelmo hereditarium 

censum unius aude scilde seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

hereditarie. 

 

BP 1176 f 306bisv 06 wo 20-05-1383. 

Gertrudis wv Henricus gnd van der Borchwart droeg over aan haar 

dochter Luijtgardis alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar nicht Bertha gnd Steijmpels. 

 

Gertrudis relicta quondam Henrici dicti van der Borchwart cum 

tutore omnia et singula bona sibi de morte quondam Berthe dicte 

Steijmpels sue neptis successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat supportavit Luijtgardi sue filie 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Jorden et Wellen datum 

supra. 

 

                         
78 Zie → BP 1178 f 248r 05 ±ma 05-07-1389, verkoop van dit huis. 
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BP 1176 f 306bisv 07 wo 20-05-1383. 

Johannes van Bruheze en Ywanus Stierken beloofden aan Philippus 

Jozollo 56 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-

07-1383; 11+30+25=66 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Bruheze et Ywanus Stierken promiserunt Philippo 

Jozollo LVI aude scilde Francie ad Jacobi proxime persolvenda sub 

pena V. Testes Luce et Lonijs datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisv 08 ±wo 20-05-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. 

 

BP 1176 f 306bisv 09 ±vr 22-05-1383. 

De broers Johannes en Rutgherus, kvw Johannes van Gheldorp, gaven uit 

aan Theodericus gnd Hoijft van Liessel (1) ¾ deel in een beemd, gnd 

die Hage, in Asten, tussen hr Willelmus van der Olijmolen priester 

enerzijds en de gemeint van Asten anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 29 penning grondcijns, (b) 7 penning nieuwe cijns, en thans 

voor (c) een n-erfpacht van 4 mud 10½ lopen rogge, maat van Asten, 

aan voornoemde broers en aan Sophija, Willelmus, Zegerus en Henricus, 

kvw voornoemde Johannes, met Lichtmis in Asten te leveren. Uitgevers 

en met hen Theodericus zv Theodericus van Gheldorp beloofden lasten 

af te handelen en dat ze Sophia, Willelmus, Zegerus en Henricus, kvw 

voornoemde Johannes van Gheldorp, met deze uitgifte zullen laten 

instemmen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot 

onderpand (2) een stuk land gnd die Hostat, in Asten, tussen kv 

Elisabeth van den Donscot enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes et Rutgherus fratres liberi quondam Johannis de Gheldorp 

#tres partes ad se spectantes in prato# pratum quoddam dictum die 

Hage situm in parochia de Asten inter hereditatem domini Willelmi 

van der Olijmolen presbitri ex uno et inter communitatem de Asten 

ex alio (dg: ut dicebant dederunt ad hereditariam pa) scilicet 

dividendo dictum pratum in quatuor partes equales tres partes de 

hiis ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Theoderico dicto 

Hoijft de (dg: Lieshout) #de Liessel# ad eodem pro XXIX denariis 

census domino fundi et pro septem denariis novi census et !paccione 

IIIIor modiorum et decem et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Asten dando dictis fratribus #et Sophije Willelmo Zegero et 

Henrico liberis dicti Johannis# ab altero purificatione et in 

Asten tradenda ex predictis tribus partibus promittentes indivisi 

warandiam et cum! Theodericus filius Theoderici de Gheldorp 

indivisi warandiam et aliam obligationem deponere et quod ipsi 

Sophiam Willelmum Zegerum et Henricum liberos dicti quondam (dg: 

Johannis P) Johannis de Gheldorp dicte donationi facient 

consentire #et de predictis tribus partibus facient promittere 

warandiam# et alter repromisit. Testes (dg: Erpe et Wellen datum 

sexta post penthecostes) et ad maiorem securitatem etc dictus 

Theodericus peciam terre (dg: di) dictam die Hostat sitam in 

parochia de Asten (dg: solvit . plack dicti dicti Johannes et 

Rutgherus fratres promiserunt Theodericum filium Theoderici de 

Gheldorp indempnem servare testes datum ut supra) inter 

hereditatem liberorum Elisabeth van den (dg: Dens) Donscot ex uno 

et (dg: hereditatem) communem platheam ex alio ut dicebant ad 

pignus imposuit. Testes (dg: Erpe et Wellen datum sexta post 

penthecostes). 
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BP 1176 f 306bisv 10 ±vr 22-05-1383. 

Voornoemde Johannes en Rutgherus beloofden voornoemde Theodericus zv 

Theodericus van Geldorp schadeloos te houden. 

 

Dicti Johannes et Rutgherus promiserunt dictum Theodericum filium 

Theoderici de Geldorp indempnem servare. (dg: testes datum ut 

supra). 

 

BP 1176 f 306bisv 11 ±vr 22-05-1383. 

Vervolgens beloofde voornoemde Theodericus Hoijft dat, zodra 

voornoemde Zofia, Willelmus, Zegherus en Henricus, kvw voornoemde 

Johannes van Gheldorp, met de uitgifte zullen hebben ingestemd, hij 

dan voornoemde Theodericus zv Theodericus van Gheldorp van voornoemde 

belofte zal ontlasten. 

 

Notum sit universis quod cum ita facta sit constitutus igitur (dg: 

coram scabinis infrascriptis) dictus Theodericus (dg: Hoij) Hoijft 

promisit super omnia fide prestita quod quandocumque dicti Zofia 

Willelmus Zegherus et Henricus liberi dicti quondam Johannis de 

Gheldorp dicte donationi facte ad pactum consensierint et 

warandiam promiserint (dg: su) pro premissis iuxta modum predictum 

quod extunc primodictus Theodericus prefatum Theodericum filium 

Theoderici de Gheldorp a promissa obligatione et promissione 

quitabit salvis tamen dicto Theoderico Hoijft pretactis suis 

litteris quoad alia in pretactis litteris contenta in suo vigore 

permansuris. 

 

BP 1176 f 306bisv 12 za 16-05-1383. 

Katherina dvw Lucas gnd van Helmont droeg over aan Johannes gnd 

Ghoben soen zijn deel in een beemd in Helmond, voor de plaats gnd die 

Doeseldonk, tussen Amelius van Milheze enerzijds en kvw Erenbertus 

anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Luce dicti de Helmont cum tutore totam 

partem et omne jus sibi competentes in prato (dg: de) sito in 

parochia de Helmont ante locum dictum die Doeseldonc inter 

hereditatem Amelii de Milheze ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Erenberti ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni dicto Ghoben soen promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Johannes Lonijs 

datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1176 f 306bisv 13 za 16-05-1383. 

Johannes zvw Lucas gnd van Helmont droeg zijn deel in voornoemde 

beemd over aan voornoemde Johannes Ghoben soen. 

 

Johannes filius quondam Luce dicti de Helmont totam partem et omne 

jus sibi competentes in dicto prato hereditarie supportavit dicto 

Johanni Ghoben soen promittens ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 306bisv 14 za 16-05-1383. 

Stephanus zv Gerardus van den Kerchove droeg over aan zijn schoonzoon 

Henricus Becker zv Johannes Becker een beemd gnd die Molenbeemd, in 

Oostelbeers, tussen Johannes gnd Spikerman enerzijds en de gemeint 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes gnd van der Molen van 

Berze, samen met het visrecht bij voornoemde beemd behorend. 

 

Stephanus filius Gerardi van den Kerchove quoddam pratum dictum 

communiter die Molenbeemt situm in parochia de Oestelberze inter 

hereditatem Johannis dicti Spikerman ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio (dg: cum p) venditum sibi a Johanne dicto van der 
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Molen de Berze prout in litteris simul cum quadam piscaria ad 

dictum pratum spectante ut dicebat supportavit (dg: Johanni) 

#Henrico# Becker filio Johannis Becker suo genero cum litteris et 

jure promittens ratam servare. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1176 f 306bisv 15 ma 18-05-1383. 

Henricus zvw Arnoldus Decker van Hezewijc en zijn kinderen Johannes 

en Arnoldus verkochten aan Henricus nzv Metta van der Voert van 

Hezewijc, tbv hem en Ghiselbertus nbv voornoemde Henricus, een 

b-erfcijns van 18 schelling, die voornoemde Henricus nzv Metta met 

Sint-Lambertus aan hen moet betalen, gaande uit 3 strepen land van 

voornoemde Henricus, in Heeswijk, tussen Johannes Roelofs soen 

enerzijds en voornoemde Metta anderzijds. De brief overhandigen aan 

Arnoldus van Ghele. 

 

Henricus (dg: dictus Art) filius quondam Arnoldi Decker de 

Hezewijc Johannes et Arnoldus eius liberi hereditarium censum 

XVIII solidorum quem Henricus filius (dg: quondam) #naturalis# 

Mette van der Voert de Hezewijc ipsis solvere consuevit 

hereditarie Lamberti ex (dg: pecia) tribus strepis terre dicti 

Henrici sitis in parochia de Hezewijc inter hereditatem Johannis 

Roelofs soen ex uno et hereditatem dicte Mette ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Henrico filio naturali dicte Mette 

ad opus sui et ad opus Ghiselberti fatris naturalis eiusdem 

Henrici promittentes indivisi warandiam et obligationem in dicto 

censu deponere. Testes Erpe et Jordanus datum secunda post octavas 

penthecostes. Detur (dg: dicto Henrico) Arnoldo de Ghele. 

 

1176 mf8 E 12 f.307. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 14-05-1383. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 15-05-1383. 

 Sabbato post pethecostes: zaterdag 16-05-1383. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 18-05-1383. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 20-05-1383. 

 

BP 1176 f 307r 01 do 14-05-1383. 

Jkr van Craendonc, Henricus Dicbier van Mierle en Arnoldus Vere 

beloofden aan Berwinus van Kessel, tbv hr Henricus van Mordrecht, 76 

gulden hellingen met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

(dg: Dominus) Domicellus de Craendonc Henricus Dicbier de Mierle 

et Arnoldus Vere promiserunt Berwino de Kessel ad opus domini 

Henrici de Mordrecht LXXVI gulden hellingen ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Luce et Yw datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 307r 02 do 14-05-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 307r 03 vr 15-05-1383. 

Willelmus Coelinc en Ghibo van Best de jongere beloofden aan 

Philippus Jozollo 30 oude Franse schilden met Sint-Jacobus (za 25-07-

1383; 16+30+25= 71 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Willelmus Coelinc et Ghibo de Best junior promiserunt Philippo 

Jozollo XXX aude scilde Francie ad Jacobi pena III. Testes Erpe et 

Dijnter datum sexta post penthecostes. 
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BP 1176 f 307r 04 vr 15-05-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307r 05 vr 15-05-1383. 

Johannes gnd die Voeghet van Roestoc droeg over aan Sijmon van 

Mijrabellum en Johannes Priker (1) 6 pond groten, 1 plakmeeuw Vlaams 

geld voor 2 groten gerekend, aan hem beloofd door Johannes Mersman 

van Hedel, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen, (2) 6 

pond groten, 1 plakmeeuw Vlaams geld voor 2 groten gerekend, aan hem 

beloofd door voornoemde Johannes Mersman met Pasen over een jaar (zo 

02-04-1385) te betalen, (3) 6 pond groten, 1 plakmeeuw Vlaams geld 

voor 2 groten gerekend, minus 5 schelling, aan hem beloofd79 door 

voornoemde Johannes Mersman met Pasen over twee jaar (zo 22-04-1386) 

te betalen. 

 

Johannes (dg: Voghet) dictus die Voeghet de Roestoc sex libras 

grossorum scilicet uno denario communiter placmeuwe vocato monete 

Flandrie pro duobus grossis in dicta pecunie summa computato 

promissas sibi a Johanne Mersman de Hedel ad festum pasche proxime 

futurum atque sex libras grossorum dicte monete promissas sibi a 

dicto Johanne Mersman a festo paxche proxime futuro ultra annum 

atque sex libras grossorum dicte monete minus tamen in dicta 

pecunie summa quinque solidis grossorum dicte monete promissas 

sibi a dicto Johanne Mersman a festo pasche proxime futuro ultra 

duos annos persolvendas prout in litteris legitime supportavit 

Sijmoni de Mijrabello et Johanni Priker ad opus ipsorum vel 

alterius eorum cum litteris et jure. Testes Erpe et Dijnther datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 307r 06 vr 15-05-1383. 

Johannes gnd Paredaen zv Reijnerus Snijder verkocht aan Johannes zvw 

Willelmus van der Donc de helft van een bunder gnd des Velen Beemd, 

in Lieshout, tussen Ghisbertus Hoenremans enerzijds en kvw Elisabeth 

van der Beke anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit totum. 

Johannes (dg: fil) dictus Paredaen filius Reijneri Snijder 

medietatem bonarii !dicti des Velen Beemt siti in parochia de 

Lieshout inter hereditatem (dg: sp) Ghisberti Hoenremans ex uno et 

hereditatem (dg: e) liberorum quondam Elisabeth van der Beke ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Willelmi van der Donc promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu ducis inde solvendo. Testes Erpe et Wellen 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307r 07 vr 15-05-1383. 

Johannes Piet soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Piet soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307r 08 za 16-05-1383. 

Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Johannes Bierman, tbv hem 

en zijn vrouw Belia dvw Johannes Vilder, een lijfrente van 3 oude 

schilden, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin 

en rosmolen van wijlen Henricus Boert, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus schoenmaker enerzijds en 

                         
79 Zie ← BP 1176 f 306r 06 vr 08-05-1383, belofte van de geldsommen. 
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erfgoed van wijlen Reijnerus Willems anderzijds, (2) een beemd ter 

plaatse gnd Maat, nabij kvw Willelmus van den Hoernoc, reeds belast 

met cijnzen. De langstlevende zal de hele rente hebben. 

 

Johannes Scillinc de Helmont legitime vendidit Johanni Bierman ad 

opus sui et ad opus Belie sue uxoris filie quondam Johannis Vilder 

vel ad opus alterius eorundem etc vitalem pensionem trium aude 

scilde (dg: vel) Francie vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

Martini ex domo orto ac molendino equorum quondam Henrici Boert 

sitis in Busco in aggere Vuchtensi inter hereditatem Mathei sutoris 

ex uno et hereditatem quondam Reijner Willems ex alio atque ex 

prato sito in loco dicto Maet (dg: inter) #iuxta# hereditatem 

liberorum quondam Willelmi van den Hoernoc ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus prius de 

jure solvendis promisit sufficientem facere et alter eorum diutius 

vivens integraliter habebit etc. Testes Dijnter et Jorden datum 

sabbato post pethecostes. 

 

BP 1176 f 307r 09 za 16-05-1383. 

Arnoldus Snavel beloofde aan Conrardus gnd Arts soen van Gestel 8 mud 

rogge, Bossche maat, met Maria-Hemelvaart aanstaande (za 15-08-1383) 

te leveren. 

 

Arnoldus Snavel promisit Conrardo dicto Arts soen de Gestel VIII 

modios siliginis mensure de Busco ad assumptionem Marie proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 307r 10 za 16-05-1383. 

De broers Henricus en Paulus, kvw Johannes Kersmaker, Ghisbertus 

Kesselman de jongere, zijn vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Johannes, 

Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis en Aleijdis, kv Johannes van 

Scijnle, Egidius gnd Langielijs, Johannes zvw Paulus Kersmaker en 

Egidius van den Bossche deden tbv Johannes zvw voornoemde Johannes 

Kersmaker afstand van (1) 1 zesterzaad roggeland, in Rosmalen, op de 

plaats gnd Loefortse Hoeve, tussen Arnoldus van den Berghe enerzijds 

en Bartholomeus bv Arnoldus Oeden soen anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Johannes Kersmaker verkocht door voornoemde Arnoldus Oeden 

soen van der Loefort, (2) 1 zesterzaad land aldaar, aan voornoemde 

wijlen Johannes Kersmaker verkocht door Bartholomeus zv Oda. 

Voornoemde Hermannus, Heijlwigis, Mechtildis en Aleijdis beloofden 

dat Johannes, Tielmannus en Hilla, minderjarige kv voornoemde 

Johannes van Scijnle, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen 

doen. 

 

Henricus Paulus fratres liberi quondam Johannis Kersmaker 

Ghisbertus Kesselman junior maritus legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Johannis et dicta 

Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore Hermannus Heijlwigis 

Mechtildis et Aleijdis liberi Johannis de Scijnle (dg: tutore) cum 

tutore #et Egidius dictus Langielijs# Johannes filius quondam 

Pauli Kersmaker et Egidius van den Bossche super una sextariata 

terre siliginee sita in parochia de Roesmalen supra locum dictum 

Loefortsche Hoeve inter hereditatem Arnoldi van den Berghe ex uno 

et inter hereditatem Bartholomei fratris Arnoldi Oeden soen ex 

alio vendita (dg: J) dicto quondam Johanni Kersmaker a dicto 

Arnoldo Oeden soen van der Loefort prout in litteris (dg: ad opus) 

atque super una sextariata terre sita ibidem vendita dicto quondam 

Johanni Kersmaker a Bartholomeo (dg: Oeden soen) filio Ode prout 

in litteris ad opus Johannis filii dicti quondam! Kersmaker 

renunciaverunt promittentes ratam servare promiserunt insuper 
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dicti Hermannus Heijlwigis Mechtildis et Aleijdis cum tutore quod 

ipsi Johannem Tielmannum et Hillam liberos dicti Johannis de 

Scijnle quamcito ad annos pubertatis super premissis et jure 

facient renunciare ad opus dicti Johannis filii Johannis quondam 

Kersmaker. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1176 f 307r 11 za 16-05-1383. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker droeg over aan zijn zwager Ghisbertus 

zv Ghibo Kesselman een b-erfcijns van 32 schelling geld, aan hem 

overgedragen door zijn voornoemde vader Johannes Kersmaker. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker hereditarium censum 

XXXII solidorum monete (dg: solvendum) supportatum sibi a dicto 

Johanne Kersmaker suo patre prout in litteris supportavit 

Ghisberto filio Ghibonis Kesselman suo sororio cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 307r 12 za 16-05-1383. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker beloofde aan Egidius gnd Langielijs 

15 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-

06-1384) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker promisit Egidio dicto 

Langielijs (dg: soen) XV Brabant dobbel seu valorem a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 307r 13 ma 18-05-1383. 

Johannes van Uden zvw Lambertus Rike droeg over aan Johannes Ulman 

zvw Johannes Ulman zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfcijns80 van 50 

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

met Kerstmis, gaande uit een erfgoed van Johannes van Rode snijder, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Daniel van 

Mierde enerzijds en erfgoed van Theodericus gnd Heijmeris anderzijds, 

(2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde Johannes van 

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

met Kerstmis, gaande uit huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Aleidis gnd Lemkens enerzijds en erfgoed 

van Henricus Moelner timmerman anderzijds, (3) een b-erfcijns81 van 

53 schelling voornoemd geld, die Willelmus zvw Wedigo gnd van den 

Hoevel betaalt, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, 

tussen erfgoed van Elisabeth Scansen enerzijds en erfgoed dat was van 

wijlen Henricus van Tricht anderzijds, (4) een b-erfcijns82 van 40 

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

andere helft met Sint-Jan, uit een b-erfcijns van 6 pond voornoemd 

geld, die Arnoldus Scout betaalt, uit een huizinge, gnd een steen, 

onder de Gevangenpoort van Den Bosch. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes van Uden. 

 

Johannes de Uden filius quondam Lamberti Rike usufructum sibi 

competentem in (dg: censibus) #medietatibus (dg: .) censuum# 

infrascriptorum primo videlicet (dg: in hereditario censu) in 

                         
80 Zie → BP 1177 f 065r 01 vr 31-07-1383 (1), deze erfcijns in een 

deling. 
81 Zie → BP 1177 f 065r 02 vr 31-07-1383 (1), deze erfcijns bij een 

deling. 
82 Zie → BP 1177 f 065r 01 vr 31-07-1383 (3), deze cijns bij een 

erfdeling. 
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medietate hereditarii census quinquaginta solidorum monete 

solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

hereditate Johannis de Rode sartoris sita in Busco ad vicum dictum 

Boerde inter hereditatem Danielis de Mierde ex uno et hereditatem 

Theoderici dicti Heijmeris ex alio atque in medietate hereditarii 

census XL solidorum monete quem dictus Johannes de Roede solvere 

tenetur hereditarie terminis solucionis predictis ex domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Aleidis 

dicte Lemkens ex uno et hereditatem Henrici Moelner carpentatoris 

ex alio insuper medietate hereditarii census quinquaginta trium 

solidorum dicte monete quem Willelmus filius quondam Wedigonis 

dicti van den Hoevel solvere tenetur hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis de domo et area sita in Busco in dicto vico 

Buerde vocato inter hereditatem Elisabeth Scansen ex uno et 

hereditatem que fuerat quondam Henrici de Tricht ex alio item in 

medietate hereditarii census XL solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de hereditario 

censu sex librarum dicte monete quem Arnoldus Scout solvere 

tenetur ex habitatione dicta een steen (dg: sita) sub captivorum 

porta oppidi de Busco sita ut dicebat legitime supportavit Johanni 

Ulman #filio quondam Johannis Ulman# cum litteris quas inde habuit 

#et jure# promittens ratam servare (dg: et obligationem ex parte 

sui deponere). Testes Jorden et Wellen datum secunda post octavas 

penthecostes. Detur dicto Johanni de Uden. 

 

BP 1176 f 307r 14 wo 20-05-1383. 

Voornoemde Johannes Ulman de jongere droeg de helft van voornoemde 

cijnzen over aan Hubertus van Uden. 

 

Dictus Johannes Ulman junior medietatem dictorum censuum ut supra 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Huberto de Uden 

supportavit cum omnibus litteris et jure quas inde habuit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Erpe (dg: d) et Wellen datum quarta post #octavas# 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 307r 15 wo 20-05-1383. 

Voornoemde Johannes Ulman deed tbv Hubertus van Uden afstand van alle 

roerende goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

zuster Ermegardis ev Johannes van Uden schoenmaker, resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes van Uden. 

 

Dictus Johannes Ulman super omnibus bonis immobilibus ?sibi de 

morte quondam Ermegardis sue sororis uxoris Johannis de Uden 

sutoris hereditarie advolutis ?post post mortem dicti Johannis de 

Uden advolvendis hereditarie (dg: sup) #renunciavit# Huberto de 

(?dg: Uden) Uden promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 E 13 f.307v. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 19-05-1383. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 20-05-1383. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 22-05-1383. 

 in octavis sacramenti: donderdag 28-05-1383. 

 

BP 1176 f 307v 01 di 19-05-1383. 

Bela wv Johannes Swartbroke de jongere verkocht aan Wolterus van den 

Everhoet smid een hamer? van wijlen voornoemde Johannes. Verkoper en 

zijn broer Willelmus beloofden lasten af te handelen. 

 

Bela relicta quondam Johannis Swartbroke junioris #cum tutore# 
?incudem quandam dicti quondam Johannis ut dicebat hereditarie 
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vendidit Woltero van den Everhoet fabro promittentes cum tutore et 

cum ea Willelmus eius frater warandiam et obligationem deponere. 

Testes Jorden et Wellen datum 3a post octavas penthecostes. 

 

BP 1176 f 307v 02 wo 20-05-1383. 

Gerardus Loij zv Willelmus beloofde de schulden te betalen, die 

Johannes zvw Henricus gnd Meester beloofd had aan verschillende 

personen, zodat Henricus Meester noch zijn broer broeder Willelmus 

daarvan schade ondervindt. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi promisit super omnia quod ipse omnia 

debita que Johannes filius quondam Henrici dicti Meester personis 

quibuscumque (dg: ..) promiserat ut dicebat taliter dabit quod 

Henrico Meester neque (dg: Wil) fratri Willelmo suo fratri nullum 

dampnum exinde eveniat. Testes Erpe et Wellen datum quarta post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1176 f 307v 03 vr 22-05-1383. 

Willelmus van Langelaer verhuurde, voor een periode van 5 jaar, 

ingaande Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-1386), aan Willelmus van 

Orthen een tiende, zowel grote als smalle, in Zeelst, zoals deze 

tiende aan hr Arnoldus Rover had behoord, en welke tiende voornoemde 

hr Arnoldus geschonken had aan eerstgenoemde Willelmus. 

 

Willelmus de Langelaer decimam quandam ad se spectantem tam 

grossam quam minutam sitam in parochia de Zeelst cum eius 

attinentiis prout huiusmodi decima ad dominum Arnoldum Rover 

pertinere consuevit et quam decimam dictus dominus Arnoldus dicto 

Willelmo nomine dotis donaverat ut dicebat locavit etc Willelmo de 

Orthen ab eodem ad spacium quinque annorum a festo purificationis 

proxime futuro ultra duos annos deinceps sine medio sequentes 

possidendam promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Luce et Jorden datum (dg: sex) in 

crastino sacramenti. 

 

BP 1176 f 307v 04 vr 22-05-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Theodericus Bathen soen, Rodolpho 

Vrient Arts soen en Godefridus van ...tte. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem promisit fide prestita qu... 

ip.... venire. Acta in camera scriptorum presentibus Theoderico 

Bathen soen et Rodolpho Vrient (dg: Ard) Arts soen et Godefrido de 

...tte testibus acta in camera scriptorum anno LXXXIII mensis maij 

die. 

 

BP 1176 f 307v 05 wo 20-05-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder droeg over aan zijn schoonzoon Willelmus van 

Langelaer zijn vruchtgebruik in een hofstad van de goederen gnd 

Paardelaar, in Sint-Oedenrode, tussen een gemene weg enerzijds en 

Nicholaus gnd van den Broeke anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan de gemeint van Sint-Oedenrode, met gebouwen die erop 

staan, met wegen, stegen en sloten, zoals dit alles thans aan 

voornoemde hr Arnoldus behoort en voorzover voornoemde hr Arnoldus 

deze hofstad met toebehoren eerder niet vervreemd had. Voornoemde 

Willelmus ev Aleidis dv voornoemde hr Arnoldus gaf vervolgens 

voornoemde hofstad met toebehoren uit aan Lambertus zvw Engbertus 

Snijder; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfpacht van 5 lopen 

rogge en 6 lopen gerst, maat van Erp, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden, met Lichtmis in Den Bosch aan 
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voornoemde hr Arnoldus te betalen, en na zijn overlijden aan 

voornoemde Willelmus, zijn vrouw Aleidis resp. hun kinderen. 

Voornoemde Willemus en met hem voornoemde hr Arnoldus beloofden 

lasten af te handelen. Lambertus mag de gebouwen verwijderen. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles usufructum etc sibi competentem in 

domistadio bonorum dictorum Paerdelaer sito in parochia de Rode 

sancte Ode inter communem platheam ex uno et hereditatem Nicholai 

dicti (dg: de) van den Broeke (dg: dictam de Blak) ex alio 

tendente a communi platea ad communitatem de Rode cum edificiis in 

eodem domistadio (dg: situatis) consistentibus cum (dg: st) 

platheis et stegis #fossatis# ad dictum domistadium spectantibus 

prout huiusmodi domistadium cum platheis et stegis #fossatis# ad 

dictum dominum Arnoldum ad presens pertinet et in quantum idem 

(dg: dominus Arnoldus) dominus Arnoldus huiusmodi domistadium cum 

platheis stegis et fossatis ?prius non alienaverat ut dicebat 

legitime supportavit Willelmo de Langelaer suo genero promittens 

ratam servare. Quo facto dictus Willelmus maritus et tutor 

legtimus Aleidis sue uxoris filie dicti domini Arnoldi dictum 

domistadium cum viis (dg: plath) attinentiis dedit ad hereditarium 

censum Lamberto filio quondam Engberti Snijder ab eodem pro 

hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis et sex lopinorum 

ordei mensure de Erpe prius de jure solvenda danda a dicto 

Lamberto termino solucionis in hiis consueto et pro hereditario 

censu duorum aude scilde Francie dando dicto domino Arnoldo ad 

eius vitam et post eius vitam dictis [Willelmo] et Aleidi atque 

liberis ab ipsis Willelmo et Aleide genitis et generandis a dicto 

Lamberto purificatione et in Busco tradendo ex premissis 

promittentes et cum eo dictus dominus Arnoldus super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem et alter repromisit et 

promisit super omnia sufficientem facere tali condicione quod 

dictus Lambertus edificia dicti domistadii a suo fundo amovere 

poterit dum et quando sibi placuerit sine contradictione 

quacumque. Testes Erpe et Wellen datum quarta post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1176 f 307v 06 wo 20-05-1383. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde hr Arnoldus 50 oude 

Franse schilden, een helft te betalen met Allerheiligen (zo 01-11-

1383) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384). 

 

Dictus Lambertus promisit dicto domino Arnoldo L aude scilde 

Francie #vel valorem# mediatim omnium sanctorum et mediatim 

purificationis proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 07 wo 20-05-1383. 

Jacobus Vos van Berze maakte bezwaren tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Henricus Penninc en Johannes Penninc. 

 

(dg: Joh) Jacobus Vos de Berze vendiciones et alienaciones factas 

per Henricum Penninc et Johannem Penninc calumpniavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 08 do 28-05-1383. 

Gerardus van den Bossche en Agnes dvw Gerardus ketelaar verkochten 

aan Godefridus zvw Engela gnd Goedens een b-erfcijns van 20 schelling 

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

Kerstmis, aan voornoemde wijlen Gerardus ketelaar verkocht door 

Johannes van Oerscot. 
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Gerardus van den Bossche et Agnes filia quondam Gerardi cacabarii 

cum #tutore# hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum dicto 

quondam Gerardo cacabario a Johanne de Oerscot prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Godefrido filio quondam Engele dicte 

Goedens supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

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

?da). Testes Erpe et Lonijs datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1176 f 307v 09 vr 22-05-1383. 

Ywanus gnd Weijn zvw Marcelius van Houbraken verkocht aan Johannes 

van Weert een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Asten, met 

Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit een akker gnd Halsakker, in 

Asten, ter plaatse gnd Omel, tussen Johannes zv Johannes van Helmont 

enerzijds en Johannes zv Metta van Omel anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. De brief overhandigen aan Petrus zv Johannes van 

Helmont. 

 

Ywanus dictus Weijn filius quondam Marcelii de Houbraken 

hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) Johanni de Weert hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Asten solvendam 

hereditarie purificatione et in Asten tradendam ex agro terre 

dicto Halsacker sito in parochia de Asten ad locum dictum Omel 

inter hereditatem Johannis filii Johannis de Helmont ex uno et 

hereditatem Johannis filii Mette de Omel ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi prous inde solvendo. Testes Erpe et Wellen datum in 

(dg: ca) crastino sacramenti. Detur Petro filio Johannis de 

Helmont. 

 

BP 1176 f 307v 10 vr 22-05-1383. 

Petrus zvw Johannes van Helmont droeg over aan Arnoldus zv Jutta van 

der Braken nzv Marcelius van den Ravenacker een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Asten, die voornoemde Arnoldus beloofd had met 

Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit 2 stukken beemd, in Asten, 

ter plaatse gnd in die Doeseldonk. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis de Helmont (dg: here duas) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Asten quam 

Arnoldus filius Jutte van der Braken filius naturalis Marcelii van 

den Ravenacker sibi solvere promiserat hereditarie purificatione 

et in villa de Asten tradere ex duabus peciis prati sitis in 

parochia de Asten in loco dicto in die Doeseldonc prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 11 vr 22-05-1383. 

Theodericus gnd van Doerne alias gnd Kessel en Leonius van Erpe 

beloofden aan Philippus Jozollo 28 oude Franse schilden, met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383; 9+24= 33 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Theodericus dictus de [D]oerne alias dictus !Kessel et Leonius de 

Erpe promiserunt Philippo Jozollo XXVIII aude scilde Francie ad 

Johannis proxime persolvenda pena II. Testes Erpe et Wellen datum 

in crastino sacramenti. 
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BP 1176 f 307v 12 vr 22-05-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

(dg: Henricus de Eversh) Primus servabit alium indempnem. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 13 vr 22-05-1383. 

Henricus van Evershout beloofde aan Philippus Jozollo etc 6 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383; 9+24= 33 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Evershout promisit Philippo Jozollo etc VI aude scilde 

ad Johannis proxime persolvenda pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 14 vr 22-05-1383. 

Eligius Luutens soen beloofde aan Berwinus van Kessel, tbv hr 

Henricus van Mordrecht, 19 lichte schilden met Sint-Jacobus (za 25-

07-1383) te betalen. 

 

Eligius Luutens soen promisit Berwino de Kessel ad opus domini 

Henrici de Mordrecht XIX licht scilde ad Jacobi. Testes Johannes 

Erpe et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 15 vr 22-05-1383. 

Johannes van der Voert beloofde aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam 

van Berchem ridder, gedurende 6 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 1½ 

Brabantse dobbel of de waarde en 13 plakken te betalen. 

 

Johannes van der Voert promisit super omnia se daturum Johanni de 

Malsen ad opus domini Ade de Berchem militis ad spacium sex 

annorum proxime futurorum anno quolibet eorundem sex annorum unum 

et dimidium Brabant dobbel vel valorem et XIII placken anno 

quolibet eorundem sex annorum in festo Martini et pro primo in 

festo Martini proxime et sic deinceps etc. Testes Erpe et Lonijs 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 307v 16 za 23-05-1383. 

Jacobus gnd Greve verkocht aan Johannes Coninc en Margareta van Riel 

1 roede minus 2 voet uit een stukje land gnd die Steeg, in Herpen, 

tussen erfgoed gnd die Bieskamp enerzijds en de gemene beemden gnd 

die Herpense Beemden anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Arnoldus Greve, welke roede minus 2 voet gelegen 

is tussen voornoemde beemden enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Jacobus Greve anderzijds. Voornoemde Jacobus zal onderhouden een 

sloot, 4 voet breed, lopend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van 

voornoemde Arnoldus, tussen voornoemd erfgoed van Jacobus enerzijds 

en voornoemde roede minus 2 voet anderzijds, {f.308r} zonder kosten 

van voornoemde Johannes en Margareta. Zou voornoemde Jacobus later 

een ander erfgoed, achter voornoemde roede minus 2 voet gelegen, 

verwerven of huren, dan zal voornoemde Jacobus een weg krijgen over 

voornoemde roede minus 2 voet, welke weg voornoemde Jacobus, of zijn 

erfgenamen, maar niemand anders, zal gebruiken. 

 

Jacobus dictus Greve #unam virgatam duabus pedatis minus de 

quadam# particula terre dicta (dg: -m) die Stege sita in parochia 

de Herpen inter hereditatem dictam die Biescamp ex uno et inter 

communia prata dicta die Herpensche Beemde ex alio (dg: que ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Coninc) tendente a communi 

plathea retrorsum ad hereditatem (dg: Jacobi) #Arnoldi# Greve et 

que virgata terre duabus pedatis minus sita est (dg: in d) inter 

dicta prata #ex uno# et inter hereditatem ipsius Jacobi Greve ex 
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alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Coninc et Margarete 

de Riel promittens warandiam et obligationem deponere hoc addito 

quod dictus Jacobus fossatum quoddam quatuor pedatas in latitudine 

(dg: et LXXII VII) continentem tendentem a communi platea ad 

hereditatem dicti Arnoldi (dg: s) inter dictam (dg: ..) 

hereditatem (dg: et inter) ipsius Jacobi et inter dictam virgatam 

duabus pedatis minus situatum 

 

1176 mf8 E 14 f.308. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 23-05-1383. 

 Dominica post sacramenti: zondag 24-05-1383. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 26-05-1383. 

 in octavis sacramenti: donderdag 28-05-1383. 

 Sexta post octavas sacramenti: vrijdag 29-05-1383. 

 Dominica post octavas sacramenti: zondag 31-05-1383. 

 Tercia post octavas sacramenti: dinsdag 02-06-1383. 

 Quarta post octavas sacramenti: woensdag 03-06-1383. 

 

BP 1176 f 308r 01 za 23-05-1383. 
!sine expensis dictorum Johannis et Margarete hoc eciam addito si 

dictus Jacobus imposterum aliquam hereditatem retro dictam 

virgatam minus duabus pedatis sitam acquireret aut ?compaverit sive 

locaverit extunc dictus Jacobus #vel eius ?heredes# in dicta 

virgata minus duabus pedatis viam obtinebit qua via idem Jacobus 

vel eius heredes et nullus alter utetur aut utentur. Testes Erpe 

et Ywanus datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 02 za 23-05-1383. 

Arnoldus Greve verkocht aan Johannes Coninc et Margareta van Riel een 

stukje land, 1 roede minus 2 voet breed en 8 roeden lang, uit een 

stuk land gnd die Steeg, in Herpen, tussen Jacobus Greve enerzijds en 

de gemene beemden gnd die Herpense Bede anderzijds, te weten het 

stukje dat ligt tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus enerzijds en 

voornoemde beemden anderzijds. Voornoemde Arnoldus zal tussen zijn 

voornoemd erfgoed en voornoemd stukje een sloot aanleggen, 4 voet 

breed en 8 roeden lang, zonder kosten voor de kopers. 

 

Arnoldus Greve #particulam terre# unam virgatam terre duabus 

pedatis minus (dg: de quadam pecia terre sita dicta die Steg) in 

(dg: lati) latitudine et octo virgatas in longitudine (dg: sit) 

continentem de quadam (dg: particula) pecia terre dcta die Stege 

sita in parochia de Herpen inter hereditatem (dg: dictam) Jacobi 

Greve ex uno et inter communia prata dicta die Herpensche Bede ex 

alio scilicet illa! particula dicte pecie terre que sita est inter 

hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter predicta prata ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Coninc et Margarete de 

Riel promittens warandiam et obligationem deponere tali condicione 

quod dictus Arnoldus inter dictam eius (dg: ...) hereditatem et 

inter predictam particulam terre fossatum unum IIIIor pedatas in 

latitudine et octo virgatas in longitudine continens sine expensis 

dictorum emptorum situabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308r 03 za 23-05-1383. 

Johannes van den Veken verkocht aan Johannes van Dommellen bakker een 

n-efpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 4 lopen land met gebouwen, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, tussen Theodericus zv Bartholomeus enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 zester rogge, Bossche maat. 

 

Johannes van den Veken hereditarie vendidit Johanni de Dommellen 

pistori hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 
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Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

quatuor lopinatis terre et eius edificiis sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Liemde inter hereditatem Theoderici filii 

Bartholomei ex uno et inter (dg: he) communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

sextario siliginis dicte mensure prius inde solvendo promittens 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308r 04 za 23-05-1383. 

Arnoldus zvw Martinus zvw Arnoldus Ghovijen beloofde aan Katherina 

gnd van Driel een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Arnoldus filius quondam Martini filii quondam Arnoldi Ghovijen 

promisit super omnia se daturum Katherine (dg: filie) dicte de 

Driel vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad eius vitam purificatione ex omnibus suis bonis ut 

dicebat tali condicione. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308r 05 za 23-05-1383. 

Voornoemde Katherina beloofde dat voornoemde Arnoldus van voornoemde 

lijfpacht van 1 mud rogge ontlast zal zijn, als hem iets uitgewonnen 

wordt van 9 hont land in Vlijmen, ter plaatse gnd Luisbroek, die 

voornoemde Katherina voor schepenen van Heusden overgedragen had aan 

voornoemde Arnoldus. 

 

Katherina predicta cum tutore (dg: pala) promisit super omnia si 

dicto Arnoldo de (dg: ..) novem (dg: jugis) hont terre sitis in 

parochia de Vlijmen ad locum dictum Luijsbroec que dicta Katherina 

dicto Arnoldo coram scabinis de Huesden supportaverat ut dicebat 

aliquid via juris evincetur extunc dictus Arnoldus a solucione 

pensionis unius modii siliginis quam idem Arnoldus dicte Katherine 

coram scabinis infrascriptis promiserat quitus erit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 308r 06 zo 24-05-1383. 

Willelmus Boeden beloofde aan Johannes op den Werve, tbv hem en zijn 

broer Ghobelinus, 50 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1383) te betalen. 

 

Willelmus (dg: Boede) Boeden promisit Johanni op den Werve #ad 

opus sui et ad opus# et Ghobelino sui fratris vel eorum alteri L 

aude scilde vel valorem in auro ad (dg: in festo) Remigii proxime 

persolvenda. Testes Lonijs et Wellen datum dominica post 

sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 07 di 26-05-1383. 

Petrus zvw Wolterus van Brochoeven droeg over aan Ghisbertus gnd van 

Hasenbossche een beemd gnd die Vloet, in Blaerthem Sint-Severinus, 

tussen erfgoed gnd die Wijstak? enerzijds en goederen gnd het Hof 

Goed anderzijds. 

 

Petrus filius quondam Wolteri de (dg: Ruijmsdonc) #Brochoeven# 

pratum dictum die Vloet situm in parochia de Blaertem sancti 

Severini inter hereditatem dictam die Wijstac? ex uno et (dg: .) 

inter bona dicta tHof Goet ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Ghisberto dicto de Hasenbossche promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Erpe et 

Wellen datum 3a post sacramenti. 
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BP 1176 f 308r 08 di 26-05-1383. 

Johannes zv Gerardus Koeter vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van 

zijn vader. 

 

Johannes filius Gerardi Koeter instanter supplicavit dicto suo 

patri q[uod] sibi daret licenciam recedendi ex domo convictu et 

expensis et dictus Gerardus annuens suis precibus etc dedit sibi 

licenciam ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308r 09 di 26-05-1383. 

Margareta en Elisabeth, ndv Heilwigis dvw Denekinus gnd van Beke, 

droegen over aan Henricus Lachaert 17 dobbel mottoen van Vilvoorde, 

aan voornoemde Heilwigis, tbv voornoemde Margareta en Elisabeth, 

beloofd door Woltherus van Loen. Met adjusticatie. 

 

Margareta et Elisabeth filie naturales Heilwigis filie quondam 

Denekini dicti de Beke XVII denarios aureos communiter dobbel 

mottoen vocatos monete Filfordie boni etc promissos dicte Heilwigi 

ad opus Margarete et Elisabeth predictarum a Wolthero de Loen 

prout in litteris legitime supportaverunt Henrico Lachaert cum 

litteris et jure et tota adiusticatione ipsis exinde facta. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308r 10 do 28-05-1383. 

Goessuinus van Aa beloofde aan hr Arnoldus van Uden 111 Brabantse 

dobbel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus (wo 11-

11-1383) en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel (ma 22-02-1384). 

 

Goessuinus de Aa promisit domino Arnoldo de Uden C et XI Brabant 

dobbel vel valorem mediatim Martini et mediatim Petri ad cathedram 

persolvendos. Testes Erpe et Wellen datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 11 do 28-05-1383. 

Johannes van der Berch en Henricus van Zulikem beloofden aan Johannes 

zv Truda 34 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) 

te betalen. 

 

Johannes van der Berch et Henricus de Zulikem promiserunt Johanni 

filio Trude XXXIIII aude (dg: scilder) scilde ad Jacobi proxime 

persolvenda. Testes Luce et Jorden datum supra. 

 

BP 1176 f 308r 12 vr 29-05-1383. 
?Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan 

Wolterus Potteij 37½ Hollandse dobbel na maning te betalen. 

 

[?Go]defridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt 

Woltero Potteij XXXVIIJ Hollant dobbel ad monitionem persolvendos. 

Testes Lonijs et Jorden datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 13 za 30-05-138383. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer beloofde aan Arnoldus 

Hoernken ?600 franken etc met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer promisit Arnoldo 

Hoernken ?VIc francos etc ad Jacobi proxime persolvendos. Testes 

                         
83 Er staat: sabbato post sacramenti (za 23-05-1383); aangenomen is 

dat dit had moeten zijn: sabbato post octavas sacramenti. 
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Ywanus et Wellen datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 14 za 30-05-1383. 

Ghibo Herinc en Ghibo Buijc beloofden aan Philippus Jozollo 32 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383; 

1+30+31+31+30+1=124 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Ghibo Herinc et Ghibo Buijc promiserunt Philippo Jozollo XXXII 

aude scilde ad Remigii proxime persolvenda pena III. Testes Ywanus 

et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308r 15 zo 31-05-1383. 

Johannes van den Hagen van Wedert en Gerardus van Berkel beloofden 

aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, ?43 Brabantse dobbel met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383; 30+31+31+30+1=123 dgn) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes van den Hagen de Wedert et Gerardus de Berkel promiserunt 

mihi ad opus Thome Asinarii etc ?XLIII Brabant dobbel ad Remigii 

proxime persolvendos pena IIII. Testes Lonijs et Wellen datum 

dominica post octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 16 di 02-06-1383. 

Engbertus Zagher van Cromvoert verkocht aan Johannes van Bladel een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande 

uit 3 lopen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Thomas zager enerzijds en Johannes Peters soen anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Engbertus Zagher de Cromvoert hereditarie vendidit Johanni de 

Bladel hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie Jacobi ex tribus lopinatis terre sitis in parochia 

sancti Lamberti de Vucht in loco dicto Cromvoert inter hereditatem 

Thome sarratoris ex uno et hereditatem Johannis Peters soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu ducis prius inde solvendo promittens super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Ywanus et Jorden datum 3a post 

octavas sacramenti. 

 

BP 1176 f 308r 17 wo 03-06-1383. 

Johannes Luijten soen van Eirde zvw Johannes gnd Lizen soen verkocht 

aan de secretaris, tbv ?Luijtkina ndv eerstgenoemde Johannes, een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Jacobus Kathelinen soen en 

Everardus die Ledige enerzijds en Leijta Wulners en haar kinderen 

anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland gnd die Vauderik, aldaar, 

tussen wijlen Theodericus van Eirde enerzijds en Henricus Befken 

anderzijds, (3) een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, tussen de gemeint enerzijds en Hilla dv Willelmus van den 

Hoernic en haar kinderen anderzijds, (4) een stuk land in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd op het Middeland, 

tussen de gemeint enerzijds en Henricus Jacobs soen anderzijds, reeds 

belast met lasten. 

 

Johannes (dg: de Rode) Luijten soen de Eirde filius quondam 

Johannis dicti Lizen soen hereditarie vendidit mihi ad opus 

Luij[?t]kine filie #naturalis# primodicti Johannis hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex domo et orto et hereditatibus eis 

adiacentibus dicti venditoris sitis in parochia de Rode sancte Ode 
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in loco dicto Eirde inter hereditatem Jacobi Kathelinen soen et 

Everardi die Ledige ex !alio et inter hereditatem Leijte (dg: Wil) 

Wulners et eius liberorum ex alio item ex una sextariata terre 

siliginee dicta die Vauderic sita ibidem inter hereditatem (dg: 

liberorum quondam Gh) quondam Theoderici de Eirde ex uno et inter 

hereditatem Henrici Befken ex alio item ex pecia terre in dictis 

parochia et loco inter communitatem ex uno et inter hereditatem 

Hille filie Willelmi van den Hoernic (dg: ex alio) et eius 

liberorum ex alio item ex pecia terre sita in parochia et loco 

predictis in loco dicto opt Middeland inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem Henrici Jacobs soen ex alio promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes ?Yw et Jorden datum quarta post octavas sacramenti. 

 

1176 mf8 F 01 f.308v. 

 Quinta post octavas sacramenti: donderdag 04-06-1383. 

 in crastino Barnabe apostoli: vrijdag 12-06-1383. 

 Sabbato post Barnabe: zaterdag 13-06-1383. 

 

BP 1176 f 308v 01 do 04-06-1383. 

Denekinus Luwe zvw Willelmus Luwe, Hermannus Scut zv Johannes Luwe en 

Ludovicus gnd des Proefsts soen van Empel verkochten aan Johannes 

Raet, tbv hem en zijn vrouw Mergardis, een n-erfcijns van 10 oude 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus en de 

andere helft met Pinksteren, gaande uit (1) 11 hont land van 

voornoemde Denekinus, gnd Leemkuilen, in Empel, tussen Elisabeth wv 

Reijnerus Scaden enerzijds en voornoemde Denekinus anderzijds, (2) 11 

hont land van voornoemde Hermannus, in Empel, tussen Hennekinus gnd 

Rogsken enerzijds en Johannes Rog anderzijds, (3) 6½ hont land van 

voornoemde Ludovicus, in Empel, tussen erfgoed van de kerk van Empel 

enerzijds en kinderen gnd Coelbrekers Kijnder anderzijds, (4) 4½ hont 

land, aldaar, tussen Bertoldus Luwe enerzijds en Henricus Aben 

anderzijds. Zou voornoemde Johannes of Mergardes overlijden, dan 

krijgt de langstlevende de helft van de cijns. Zodra voornoemde 

Johannes en Mergardis beiden zijn overleden, dan gaat de cijns terug 

naar de verkopers. 

 

Denekinus Luwe filius quondam Willelmi Luwe Hermannus Scut filius 

Johannis Luwe et Ludovicus dictus des Proefsts soen de Empel 

hereditarie vendiderunt Johanni Raet ad opus sui et ad opus 

Mergardis sue uxoris hereditarium censum decem aude scilde vel 

valorem solvendum hereditarie mediatim Martini et mediatim 

penthecostes ex undecim hont terre dictis Leemculen (dg: sitis in 

p) ipsius Denekini sitis in parochia de Empel inter hereditatem 

Elisabeth relicte quondam Reijneri Scaden ex uno et hereditatem 

dicti Denekini ex alio insuper ex undecim hont terre ipsius 

Hermanni sitis in dicta parochia inter hereditatem Hennekini dicti 

Rogsken ex uno et hereditatem Johannis Rog ex alio item ex VIJ 

hont terre ipsius Ludovici sitis in dicta parochia inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et hereditatem 

liberorum dictorum Coelbrekers Kijnder ex alio item ex IIIIor et 

dimidio hont terre sitis ibidem inter hereditatem Bertoldi Luwe ex 

uno et hereditatem Henrici Aben ex alio ut dicebant promittentes 

warandiam et aliam obligationem deponere promittentes sufficientem 

facere tali condicione si contingat unum de dictis Johanne et 

Mergarde mori extunc supervivus remanens medietatem dicti census 

percipiet et cum dicti Johannes et Mergardis ambo mortui fuerint 

extunc dictus census ad dictos venditores vel ad suos heredes 

revertetur. Testes Dijnter et Wellen datum quinta post octavas 
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sacramenti. 

 

BP 1176 f 308v 02 do 04-06-1383. 

Johannes van den Dijke van Littoijen en Petrus zv Theodericus 

schoenmaker beloofden aan Johannes zv Arnoldus Hoesche 300 franken 

met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Johannes van den Dijke de Littoijen et Petrus filius Theoderici 

sutor promiserunt Johanni filio Arnoldi Hoesche IIIc francos ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308v 03 do 04-06-1383. 

Reijnerus van Lijt, zijn zoon Johannes, Otto van Huessellingen en 

Jacobus Alaerts soen van Macharen beloofden aan Arnoldus van Ghele 

zvw Egidius van Ghele, gedurende 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Petrus-Stoel (zo 22-02-1383), elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 41 1/6 

zware gulden te betalen. Ze zullen alle dijken, behorend bij de hoeve 

van voornoemde Arnoldus, in Macharen, te pachters recht onderhouden. 

 

Reijnerus de Lijt et Johannes eius filius Otto de Huessellingen 

Jacobus Alaerts soen de Macharen promiserunt Arnoldo de Ghele 

filio quondam Egidii de Ghele ad spacium octo annorum a festo 

Petri ad cathedram preterito subsequentium anno quolibet eorum 

octo annorum XLI (dg: zw) zwaer gulden et sextam partem unius 

floreni anno quolibet dictorum octo annorum in festro Petri ad 

cathedram et pro primo in festo Petri ad cathedram proxime futuro 

et sic deinceps dictis annis durantibus et quod ipsi omnes aggeres 

spectantes ad mansum ipsius Arnoldi situm in Macharen dicto 

termino durante laudabiliter tenebunt #ad jus coloni# quod dicto 

Arnoldo nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308v 04 do 04-06-1383. 

Zebertus zv Ludovicus van Alem verhuurde aan Alardus Reijmbouts soen, 

Ludolphus gnd Loef Arts soen en Hubertus gnd Claes soen een kamp, in 

Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen erfgoed gnd dat Gemein 

Broek enerzijds en een gemene water laat anderzijds, voor een periode 

van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382), per 

jaar voor 4 Hollandse dobbel en 3 Brabantse dobbel of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Alardus. 

 

Extraneus solvit ?III plack. 

Zebertus filius Ludovici de Alem campum situm in parochia de Alem 

(dg: inter) in loco dicto dat Alemsche Broec inter hereditatem 

dictam dat Ghemeijn Broecke ex uno et inter communem aqueductum ex 

alio ut dicebat locavit Alardo Reijmbouts soen Ludolpho dicto Loef 

Arts soen Huberto dicto Claes soen ab eisdem ad spacium sex 

annorum a Martini proxime preterito subsequentium quolibet 

dictorum sex annorum pro IIIIor Hollant dobbel et pro tribus 

Brabant dobbel vel pro valore dandis dictis Zeberto ab aliis 

Martini et pro primo Martini proxime futuro ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: alter) 

alii repromiserunt super omnia. Testes datum ut supra. (dg: detur 

alteri d) Detur dicto Alardo. 

 

BP 1176 f 308v 05 do 04-06-1383. 

Henricus van Best verkocht aan Johannes Muijl zv Johannes Muijl een 

stuk land in Berghem, ter plaatse gnd Duer op den Kamp, tussen 

Zebertus Wael enerzijds en de gemene weg gnd Kerkweg anderzijds. 
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Henricus de Best peciam terre sitam in parochia de Berchen in loco 

dicto Duer op den Camp inter hereditatem Zeberti Wael ex uno et 

inter communem viam dictam Kercwech ex alio cum eius attinentiis 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Muijl filio Johannis Muijl 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 308v 06 do 04-06-1383. 

Voornoemde Henricus van Best verkocht aan Lambertus Bathen soen een 

stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, tussen Elisabeth Zeben 

enerzijds en wijlen hr Godefridus van Os ridder anderzijds. 

 

Henricus de Best predictus peciam terre sitam in parochia de 

Berchen in loco dicto Duer inter hereditatem Elisabeth Zeben ex 

uno et hereditatem (dg: domicelle Elis) quondam domini Godefridi 

de Os militis ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Joh) 

Lamberto Bathen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308v 07 do 04-06-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberg gaf uit aan 

Theodericus gnd des Hertoegen soen (1) een akker gnd die Weijerakker, 

in Deurne, op de plaats gnd Vrieswijk, tussen Johannes van Baex 

enerzijds en Metta van Ghassel anderzijds, (2) een stuk land gnd die 

Hoge Lijnt, aldaar, tussen Johannes Vrijese enerzijds en Henricus van 

Ghoerle anderzijds, (3) ½ bunder beemd aldaar, ter plaatse gnd 

Scuijp?, beiderzijds tussen voornoemde Henricus van Goerle, (4) een 

huis en schuur met ondergrond, gnd ter Kinderhuis, in Deurne, met een 

aangelegen kamp, (5) een stuk land gnd dat Rond Stuk, aldaar, tussen 

Godefridus Snabbe enerzijds en goederen gnd het Goed te Loe 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) een n-erfpacht van 7 mud 

4 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren, 

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), (b) 3½ + 1/6 kapoen, 

met Sint-Remigius te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Theodericus tot onderpand (6) een stuk land in Deurne, ter 

plaatse gnd Bernen, tussen Johannes zv Margareta enerzijds en 

Henricus Manaerts anderzijds, (7) een beemd ter plaatse gnd Beirct, 

tussen Marcelius gnd Zijsken enerzijds en Willelmus van der Heijden 

anderzijds, welke beide onderpanden hij van een waarde zal houden van 

een erfpacht van 22 lopen rogge {soort “rekenpacht”}. 

 

Th solvit. 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

agrum terre dictum die Weijeracker situm in parochia de Doerne 

super locum dictum (dg: Vres) Vrieswijc inter hereditatem Johannis 

de Baex ex uno et hereditatem Mette de Ghassel ex alio atque 

peciam terre dictam die Hoghe Lijnt sitam ibidem inter hereditatem 

Johannis Vrijese ex uno et hereditatem Henrici de Ghoerle ex alio 

item dimidium bonarium prati situm ibidem (dg: inter hereditatem) 

in loco (dg: .) dicto Scuijp? inter hereditatem dicti Henrici de 

Goerle ex utroque latere coadiacentem item domum et horreum cum 

suis fundis dictos ter Kijnderhuijs sitos in dicta parochia (dg: 

inter) cum quodam campo ipsis (dg: ad) adiacente item peciam terre 

dictam dat Rond Stucke sitam ibidem inter hereditatem Godefridi 

Snabbe ex uno et inter bona dicta tGoet te Loe ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico dicto des Hertoegen soen ab 

eodem pro hereditaria paccione septem modiorum siliginis #et 

quatuor lopinorum siliginis# mensure de Helmont #dandis 

purificatione {in margine sinistra:} et pro primo ultra annum et 

in Doerne tradere# atque pro tribus et dimidio caponibus et pro 

sexta parte unius caponis (verbeterd uit: caponibus) dandis dicto 

domicello ab altero (dg: purificatione) #Remigii# promittens 
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warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Theodericus (dg: hereditariam paccionem 

XXII lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

termino solucionis predicto ex) peciam terre dicti Theoderici 

sitam in parochia predicta (dg: inter) in loco dicto Bernen inter 

hereditatem Johannis filii Margarete ex uno et inter hereditatem 

Henrici Manaerts ex alio atque (dg: ex) pratum dicti Theoderici 

sito in loco dicto (dg: Beir) Beirct inter hereditatem Marcelii 

dicti (dg: ...) Zijsken ex uno et hereditatem Willelmi van der 

Heijden ex alio (dg:ad) ut dicebat ad pignus imposuit promittens 

sufficientem facere ultimas hereditates pro solucione (dg: 

dictarum) #hereditarie paccionis# XXII lopinorum siliginis. Testes 

Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 308v 08 vr 12-06-1383. 

Theodericus Bathen soen en Johannes van Doerne snijder beloofden aan 

Philippus Asinarius 50 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1383; 18+31+31+30+1=111 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Theodericus Bathen soen et Johannes de Doerne sartor promiserunt 

Philippus Asinarii L aude scilde Francie ad Remigii proxime pena 

V. Testes Bruheze et Jorden datum in crastino Barnabe apostoli. 

 

BP 1176 f 308v 09 za 13-06-1383. 

Johannes Keijser, Franco Nollekens en Gerardus zvw Lambertus Rijxken 

beloofden aan Philippus Asinarius etc 100 oude Franse schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383; 17+31+31+30+1=110 dgn) te 

betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes Keijser Franco Nollekens et Gerardus filius quondam 

Lamberti Rijxken promiserunt Philippo Asinario etc centum aude 

scilde Francie ad Remigii proxime pena X. Testes Bruheze et Ywanus 

datum sabbato post Barnabe. 

 

1176 mf8 F 02 f.309. 

 Sabbato post Barnabe: zaterdag 13-06-1383. 

 Quinta post Viti: donderdag 18-06-1383. 

 

BP 1176 f 309r 01 za 13-06-1383. 

Henricus Meester verkocht aan Ghisbertus Vullinc ¼ deel van het derde 

kamp van Kaluwenberg, welk kamp 7 morgen groot is, tussen het kamp 

van Johannes gnd Ulmans enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk 

deel aan voornoemde Henricus was overgedragen door Franco gnd Numan. 

 

Henricus Meester quartam partem (dg: terciam) #tercii# campi de 

Caluwenberch septem iugera terre continentis inter campum Johannis 

dicti Ulmans ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: ut di) 

supportatam dicto Henrico a Francone dicto Numan prout in litteris 

(dg: si) vendidit Ghisberto Vullinc cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Jorden et Scilder datum sabbato post Barnabe. 

 

BP 1176 f 309r 02 za 13-06-1383. 

Egidius Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309r 03 za 13-06-1383. 

Henricus Meester verkocht aan Ghisbertus Vullinc ¼ deel in het derde 

kamp, 7 morgen groot, ter plaatse gnd Kaluwenberg, tussen een kamp 
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van Johannes gnd Ulemans enerzijds en de gemene weg anderzijds, welk 

¼ deel voornoemde Henricus verworven had van de stad Den Bosch. 

 

Henricus Meester quartam partem in (dg: qu) tercio campo #septem 

iugera terre continente# sito in loco dicto Caluwenberch inter 

(dg: hereditatem) campum Johannis dicti Ulemans ex uno et inter 

communem plateam ibidem ex alio (dg: ut dicebat ve) quam quartam 

partem dictus Henricus erga oppidum de Busco acquisiverat prout in 

litteris vero sigillo (dg: s) etc continetur hereditarie vendidit 

Ghisberto Vullinc cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309r 04 za 13-06-1383. 

Egidius Zeelmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius Zeelmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309r 05 za 13-06-1383. 

Johannes zvw Johannes Vriese schrijnmaker, Ludekinus nzvw Henricus 

van den Poort, Johannes Scrage, Johannes van Mijngen, Mathijas van 

Berlikem ev Cristina dvw Johannes van Nijmmegem, Petrus Wouters soen, 

Johannes van Eirde, diens broer Arnoldus van Rode snijder, Gerardus 

van Herpen ev Ysenbola sv voornoemde Arnoldus van Rode, Johannes 

Hazart zvw Johannes ev Oda, sv voornoemde Johannes van Eirde en van 

Arnoldus van Rode, maakten een erfdeling van goederen van wijlen 

Arnoldus van Valkenborch zvw Arnoldus Sprenger. 

Eerstgenoemde Johannes zvw Johannes Vriese en Ludekinus nzvw Henricus 

van den Poort kregen84,85 (1) een b-erfcijns van 10 schelling oude 

pecunia, die Arnoldus Sprengher verworven had van voornoemde 

Ludekinus, (2) een b-erfcijns van 50 schelling geld, gaande uit 

goederen gnd ter Schimmelrode, in Veghel, aan Arnoldus Sprenger 

overgedragen door voornoemde Ludekinus, (3) een b-erfcijns van 50 

schelling geld, die Arnoldus Sprengher verworven had van voornoemde 

Johannes zvw Johannes Vriese, (4) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, aan Arnoldus Sprenger verkocht door Arnoldus van Zichen, (5) 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Katherina wv Arnoldus van 

Valkenborch gekocht had van Johannes zvw Andreas Raventeers, (6) een 

b-erfcijns86 van 20 schelling geld, die Mechtildis dvw Henricus gnd 

Graeuwe met Kerstmis beurt, gaande uit een huis87 en erf van wijlen 

Pelgrimus smid, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus van Parijs enerzijds en erfgoed van Jacobus Snijder 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis Vriese scrinipari Ludekinus 

filius naturalis quondam (dg: Arnoldi) #Henrici# de Porta Johannes 

Scrage Johannes de Mijngen Mathijas de Berlikem maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Cristine sue uxoris filie quondam Johannis 

de Nijmmegem Petrus Wouters soen Johannes (dg: van) #de# Eirde 

Arnoldus de Rode sartor #eius frater# Gerardus de Herpen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Ysenbole sue uxoris (dg: fi) 

sororis iamdicti Arnoldi de Rode Johannes (dg: Sa) Hazart filius 

                         
84 Zie → BP 1177 f 056v 14 ±wo 17-06-1383, (1), (2) en (4) gaan naar 

Ludekinus nzvw Henricus van de Poort. 
85 Zie → BP 1177 f 056v 15 ±wo 17-06-1383, (3), (5) en (6) gaan naar 

Johannes zvw voornoemde Johannes Vrieze. 
86 Zie → BP 1177 f 193v 03 do 08-06-1385, overdracht van deze cijns, 

aan hen gekomen na erfdeling na overlijden van Arnoldus Sprengher en 

diens vrouw Batha dvw Johannes Vrieze. 
87 Zie ← BP 1175 f 202r 01 ma 08-10-1369 (1), doorverkoop erfcijns 

van 3 pond 5 schelling uit de helft van dit huis. 
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quondam Johannis maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris sororis dictorum (dg: Johannis de) Johannis de Eirde et 

Arnoldi de Rode palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

divisionem mutuo fecisse de (dg: bonis omnibus) #quibusdam# bonis 

quondam Arnoldi de Valkenborch filii quondam Arnoldi Sprenger nunc 

ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione hereditarius 

census decem solidorum antique pecunie quem Arnoldus Sprengher 

erga dictum Ludekinum acquisiverat (dg: item hereditarius census 

quinquaginta solidorum monete quem magister Johannes Basijn erga 

Conrardum filium quondam Johannis dicti Sceelwart de Gravia 

acquisiverat) item hereditarius census quinquaginta solidorum 

monete solvendus hereditarie ex bonis vocatis ter Schijmmelrode 

sitis in de Vechel cum suis attinentiis (dg: venditus) 

#supportatus# Arnoldo Sprenger a dicto Ludekino item hereditarius 

census quinquaginta solidorum monete quem Arnoldus Sprengher erga 

dictum Johannem filium quondam Johannis Vriese acquisiverat item 

hereditarius census viginti solidorum monete venditus Arnoldo 

Sprenger ab Arnoldo de Zichen prout in litteris item hereditarius 

census XX solidorum monete (dg: s) quem Katherina relicta quondam 

Arnoldi de Valkenborch erga Johannem filium quondam Andree 

Raventeers emendo acquisiverat #prout in litteris# item 

hereditarius census XX solidorum monete quem Mechtildis filia (dg: 

qu) quondam Henrici dicti Graeuwe solvendum habuit hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area quondam Pelgrimi fabri sita in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi de Parijs ex uno 

et inter hereditatem Jacobi (dg: sar) sartoris ex alio ut dicebant 

primodictis Johanni filio quondam Johannis Vriese et Ludekino 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure 

promittentes ratam servare. Testes Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 309r 06 za 13-06-1383. 

Voornoemde Johannes Scrage, Johannes van Mijngen en Mathijas van 

Berlikem kregen (1) de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Jacobus Snijder enerzijds en een 

straatje dat loopt naar het woonhuis van wijlen Engbertus gnd Luding 

van den Dijk anderzijds, te weten de helft richting voornoemd erfgoed 

van Jacobus Snijder. De brief overhandigen aan Johannes Scrage. 

 

Et mediante qua divisione mediante qua divisione medietas domus et 

aree site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Jacobi 

sartoris ex uno et inter (dg: h) quendam viculum tendentem ibidem 

versus domum habitationis quondam (dg: Eg) Engberti dicti Luding 

de Aggere ex alio scilicet illa medietas que sita est versus 

dictam hereditatem dicti Jacobi sartoris ut dicebat dictis Johanni 

Scrage Johanni de Mijngen et Mathije de Berlikem cessit in partem 

ut alii recognoverunt super qua etc promittentes ratam. Testes 

datum supra. Traditur Johanni Scrage. 

 

BP 1176 f 309r 07 za 13-06-1383. 

Voornoemde Petrus Wouters soen, Johannes van Eirde, Arnoldus van 

Rode, Gerardus van Herpen en Johannes Hazart kregen een huis88,89,90 en 

erf, waarin Henricus Fierken woonde, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Cristianus smid enerzijds en 

                         
88 Zie ← BP 1175 f 034r 06 do 13-07-1368, overdracht schepenbrief mbt 

dit huis aan Arnoldus Sprenger. 
89 Zie → BP 1176 f 333r 10 do 31-12-1383, Johannes Hazart ev Oda dvw 

Henricus Moecke draagt zijn deel in dit huis over aan Henricus zvw 

Petrus gnd Elen soen. 
90 Zie → BP 1177 f 134r 07 wo 06-07-1384, verkoop van 4/5 deel van 

dit huis. 
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erfgoed van wijlen Gerardus van Roesel anderzijds. Voornoemde 

Johannes zvw Johannes Vriese en Ludekinus nzvw Henricus van den Poort 

hebben uit voornoemd huis en erf een n-erfcijns van 3 pond geld, die 

voornoemde Petrus, Johannes van Eirde, Arnoldus van Rode, Gerardus 

van Herpen en Johannes Hasart aan hen heden beloofden. 

 

Et mediante qua divisione domus et area in qua Henricus Fierken 

morari consuevit sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

#quondam# Cristiani fabri ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi de Roesel ex alio ut dicebant dictis Petro Wouters soen 

Johanni de Eirde Arnoldo de Rode Gerardo (dg: H) de Herpen et 

Johanni Hazart cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ratam servare salvo tamen dictis Johanni 

filio quondam Johannis Vriese et Ludekino in dicta domo et area 

hereditarius census trium librarum monete quem dicti Petrus 

Johannes de Eirde Arnoldus de Rode Gerardus de Herpen et Johannes 

Hasart eis promiserunt coram scabinis infrascriptis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 309r 08 za 13-06-1383. 

Voornoemde Petrus Wouters soen, Johannes van Eirde, Arnoldus van 

Rode, Gerardus van Herpen en Johannes Hazart beloofden aan voornoemde 

Johannes zvw Johannes Vriese en Ludekinus nzvw Henricus van den Poort 

een n-erfcijns91,92 van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383), gaande uit voornoemd huis en erf, waarin 

Henricus Fierken woonde. 

 

Dicti Petrus Johannes de Erde Arnoldus de Rode Gerardus de Herpen 

et Johannes Hasart promiserunt indivisi se daturos et soluturos 

dictis Johanni filio quondam Johannis Vriese et Ludekino 

hereditarium censum trium librarum monete (dg: so) hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime ex dicta domo et area in qua Henricus 

Fierken (dg: commorari consuevit). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309r 09 do 18-06-1383. 

Voornoemde Johannes Vrieze droeg zijn helft in voornoemde cijns93 van 

3 pond over aan voornoemde Ludekinus nzvw Henricus van den Poort. 

 

Dictus Johannes Vrieze medietatem ad se spectantem in dicto censu 

trium librarum supportavit dicto Ludekino promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Wellen datum 

quinta post (dg: Luce .......) #Viti#. 

 

BP 1176 f 309r 10 do 18-06-1383. 

Willelmus des Prochiaens en zijn broer Theodericus beloofden de 

uitgifte, door hen, voor schepenen van Beke gedaan aan Petrus zv 

Johannes Lijskens soen, van verschillende erfgoederen in Beke, van 

waarde te houden. Johannes, minderjarige zv voornoemde Willelmus, 

zal, zodra hij meerderjarig is, de uitgifte van waarde houden. 

 

Willelmus des Prochiaens et Theodericus eius (dg: fratres) frater 

promiserunt super omnia quod ipsi donationem ad pactum factam #ab 

eisdem# Petro filio Johannis Lijskens soen coram scabinis de Beke 

ut dicitur de quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Beke ut 

                         
91 Zie → BP 1176 f 309r 09 do 18-06-1383, overdracht van de helft van 

deze erfcijns. 
92 Zie → BP 1177 f 213r 16 di 14-11-1385, verkoop van de erfcijns. 
93 Zie → BP 1177 f 213r 16 di 14-11-1385, verkoop van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

173 

dicebant ratam et firmam tenebunt et quod ipsi Johannem filium 

dicti Willelmi dum ad annos pervenerit ratam facient observare. 

 

BP 1176 f 309r 11 do 18-06-1383. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan zijn broer Henricus 

1/3 deel in alle cijnsgoederen, die zijn voornoemde vader Willelmus 

in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, had liggen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest terciam partem ad se 

spectantem in omnibus bonis censualibus que dictus Willelmus eius 

pater in parochia de Bakel ad locum dictum !dictum Milheze habuit 

situata ut dicebant hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# 

Henrico suo fratri promittens (dg: ratam servare) warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1176 f 309r 12 do 18-06-1383. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde broer Willelmus 24 

gulden hellingen met Sint-Jacobus-Apostel over een jaar (ma 25-07-

1384) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Willelmo suo fratri (dg: XXII) 

XXIIII gulden helling a festo beati Jacobi apostoli proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 309r 13 za 13-06-1383. 

Gerardus gnd die Ledich ev Aleidis dvw Engbertus van den Leempoel gaf 

uit aan Ghisbertus van den Leempoel (voor 2/6), Jordanus smid van 

Roesmalen94, Theodericus Waghebaert van Waelwijc, Henricus Vilt, 

(samen voor 3/6) en Bertoldus van Aerle en Johannes Voet (samen voor 

1/6) 1/7 deel in een hoeve gnd Leempoel, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, uitgezonderd 1/7 deel van een erfgoed gnd een ven, 

gelegen achter de plaats gnd Heukelom; de uitgifte geschiedde voor 

cijnzen en pachten die hieruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis 

van voornoemde Gerardus te leveren, gaande uit de gehele hoeve gnd te 

Leempoel. De brief overhandigen aan voornoemde Jordanus van 

Roesmalen. 

 

Gerardus dictus die Ledich maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris filie quondam Engberti van den Leempoel 

septimam partem ad ipsos spectantem in manso dicto Leempoel sito 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum dictum (dg: Le) Berkel 

cum eius attinentiis quocumque locorum sitis excepta tamen dicto 

Gerardo septima parte cuiusdam hereditatis dicte een venne site 

(dg: ai) retro locum dictum Hukelem ut dicebat dedit ad pactum 

Ghisberto van den Leempoel Jordano fabro de Roesmalen Theoderico 

Waghebaert de Waelwijc Bertoldo de Aerle et Johanni Voet et 

Henrico Vilt (dg: ab e) scilicet a dicto Ghisberto pro duabus 

partibus (dg: dictare s) dicte septime partis et (dg: ab) a dictis 

Jordano Theoderico (dg: Brodo Johanne et Henrico pro q) Henrico 

pro tribus partibus et a dictis Bertoldo et Johanne pro una parte 

(dg: s) dicte septime partis hereditarie possidendam pro censibus 

#paccionibus# prius inde solvendis etc et pro hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Gerardo ab 

aliis purificatione et in Busco ad domum habitationis dicti 

Gerardi tradenda ex dicto integro manso te Leempoel vocato 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui #existentem 

in ......# deponere et alii repromiserunt indivisi ex dicto 

                         
94 Zie → BP 1178 f 237v 01 do 03-06-1389, Jordanus van Roesmalen 

verkoopt erfpacht uit 1/6 deel van de goederen gnd te Leempoel. 
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integro manso ten Leempoel. Testes Ywanus et Jordanus datum 

sabbato post Barnabe apostoli. Detur dicto Jordano de Roesmalen. 

 

BP 1176 f 309r 14 za 13-06-1383. 

Voornoemde Ghisbertus, Jordanus, Theodericus, Bertoldus, Johannes en 

Henricus beloofden aan voornoemde Gerardus 40 Brabantse dobbel of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Margareta (ma 13-07-1383) en de 

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

 

Dicti Ghisbertus Jordanus Theodericus Bertoldus Johannes et 

Henricus promiserunt dicto Gerardo XL Brabant dobbel vel valorem 

mediatim Margarete et mediatim Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 F 03 f.309v. 

 Dominica post Barnabe: zondag 14-06-1383. 

 Quinta post Viti: donderdag 18-06-1383. 

 

BP 1176 f 309v 01 zo 14-06-1383. 

Wolterus gnd Wellen zvw Wellinus gnd Ysebout van Asten droeg over aan 

zijn broer Theodericus zijn deel in het hopbier en vreemd bier, in 

Helmond, om daar gedronken of vervreemd? te worden, en ook in het 

geld van dat bier. 

 

Wolterus dictus Wellen filius quondam Wellini dicti Ysebout de 

Asten totam partem et omne jus sibi competentes in (dg: quantum) 

cervisia lupulata et cervisia aliena dicta vreemt brier! veniente 

seu ventura in (dg: v) Helmont ibidem bibenda ac (dg: ..) 

alienanda? et quoque? in pecunia eiusdem cervisie ut dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico suo fratri promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et 

Ywanus datum dominica post Barnabe. 

 

BP 1176 f 309v 02 zo 14-06-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Johannes van Tefelen 16 oude 

schilden, een helft te betalen met Maria-Hemelvaart (za 15-08-1383) 

en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383). 

 

Dictus Theodericus promisit Johanni de Tefelen XVI aude scilde vel 

valorem mediatim assumptionis Marie et mediatim Domini proxime 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 309v 03 zo 14-06-1383. 

Johannes van Audehoesden en Johannes van Bruheze beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 12 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1383; 16+31+31+30+1=109 dgn) te betalen. 

 

Johannes de Audehoesden et Johannes de Bruheze promiserunt 

Philippo Jozollo etc XII aude scilde Francie ad Remigii proxime 

persolvenda. Testes Bruheze predictus et Luce datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 04 do 18-06-1383. 

Arnoldus Houtappel, wonend in Oirschot, verkocht aan Johannes van de 

Kloot een n-erfcijns van 1 oude schild geld van de koning van 

Frankrijk of de waarde, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een huis en tuin, in Oirschot, naast de kerk, tussen Johannes 

Leijten Rutghers soen enerzijds en erfg vw Willelmus van Essche 

anderzijds, reeds belast met de cijns van de kanunniken van Oirschot 

en een b-erfcijns van 40 schelling 3 vlieguten. 
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Arnoldus Houtappel #commorans in Oerscot ut dicebat# hereditarie 

vendidit Johanni de Globo hereditarium censum unius aude (dg: gl) 

scilt monete regis Francie seu valorem solvendum hereditarie 

purificatione et in Busco tradendum ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Oerscot iuxta ecclesiam ibidem 

inter hereditatem Johannis Leijten Rutghers soen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Willelmi de Essche ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: censibus) censu canonicorum de Oerscot et 

hereditario censu XL solidorum III vlieguit annuatim exinde prius 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Luce et 

Dijnter datum quinta post Viti. 

 

BP 1176 f 309v 05 do 18-06-1383. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Paulus Henrics soen van 

Gheffen bakker 20 oude schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1383) te betalen. 

 

Johannes de Loet (dg: tinctor) #sutor# promisit Paulo (dg: Henrico 

so) Henrics soen de Gheffen pistori XX aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 06 do 18-06-1383. 

Fredericus van der Veerdonc verkocht aan Wellinus Roveri een kamp in 

Heeswijk, naast de plaats gnd Vosberg, tussen wijlen Truda van der 

Eijcken enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van 18 lopen gerst, Bossche maat, aan Ywanus van Vauderic. 

 

Fredericus van der Veerdonc quendam campum situm in parochia de 

Heeswijc (dg: inter h) iuxta locum dictum Vosberch inter 

hereditatem Trude quondam van der Eijcken ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Wellino Roveri promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione decem et octo lopinorum (dg: 

s) ordei mensure de Busco Ywano de Vauderic exinde solvenda de 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 07 do 18-06-1383. 

Yda wv Willelmus Loijers maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een tuin bij Den Bosch, buiten 

de Wadepoels Poort, welke cijns aan voornoemde Yda, tbv voornoemde 

Willelmus Loijers, was verkocht door Johannes Batenborch. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijers hereditarium censum trium 

libarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quodam orto sito apud Buscumducis extra portam dictam 

Wadepoels Port venditum dicte Yde ad opus dicti Willelmi Loijers a 

Johanne Batenborch prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 08 do 18-06-1383. 

Wouterus van Loen ev Hilla van den Lijnden svw Jacobus van der 

Lijnden verkocht aan Bela dvw Willelmus Quademaet, tbv haar en 

kinderen van haar en wijlen Henricus Pels, een b-erfcijns van 40 

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

met Sint-Martinus, gaande uit 2 huizen en erven in Vught Sint-

Lambertus, tussen Lana dv Reijnerus enerzijds en Heijlwigis smids 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen Jacobus was verkocht 

door Arnoldus Blaeuvoet van Vucht, welke cijns aan voornoemde 

Walterus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 
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Jacobus. Johannes gnd Jacobs soen deed afstand. 

 

Wouterus de Loen (dg:s) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Hille van den Lijnden sororis (dg: olim) quondam (dg: Wa) Jacobi 

van der Lijnden hereditarium censum quadraginta (dg: solid solido) 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Martini ex duabus domibus et areis sitis in Vucht in 

parochia sancti Lamberti inter hereditatem Lane filie Reijneri ex 

uno et inter hereditatem Heijlwigis fabri ex alio venditum dicto 

quondam Jacobo ab Arnoldo Blaeuvoet de Vucht prout in litteris et 

quem censum dictus Walterus sibi et dicte sue uxori de morte dicti 

Jacobi successione advolutum esse dicebat et nunc ad se advolutum 

esse dicebat hereditarie vendidit (dg: Yd) Bele filie quondam 

Willelmi Quademaet (dg: supportavit) ad opus sui et ad opus 

liberorum ab eadem et Henrico quondam Pels pariter genitorum 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Jacobi 

et heredum eiusdem quondam Jacobi deponere tali condicione annexa 

quod dicta Bela dictum censum habebit et possidebit quamdiu 

vixerit in humanis post eius decessum ad dictos eius liberos 

integraliter et hereditario jure devolvendum. Quo facto Johannes 

filius (dg: quondam Jacobi van den Lijnden super omnibus dicti 

quondam Jacobi) #dictus Jacobs soen# super dicto censu et jure ad 

opus dictorum Bele et eius liberorum renunciavit promittens ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte sui deponere). Testes Luce 

et Wellinus datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 09 do 18-06-1383. 

Wolterus van Loen verkocht aan Henricus Posteel een n-erfcijns van 40 

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

met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383), 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van Johannes Jacobs soen enerzijds en erfgoed van 

Heijmericus Dircs soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfcijns van 46 schelling voornoemd geld. 

 

Wolterus de Loen hereditarie vendidit (dg: Henrico Po) Henrico 

Posteel hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo 

termino nativitatis Domini proxime ex domo et area sita in Busco 

ad vicum dictum (dg: Huls) Huls inter hereditatem (dg: Jacobi) 

#Johannis# Jacobs soen ex uno et inter hereditatem Heijmerici 

Dircs soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XLVI 

solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes (dg: datum supra) Luce et Dijnter datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 10 do 18-06-1383. 

Rodolphus Lambrecht soen verkocht aan Gerardus Kepken van Nuwelant 2 

hont land, in Geffen, ter plaatse gnd in Fortsven, beiderzijds tussen 

voornoemde Gerardus Kepken. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Rodolphus Lambrecht soen duo hont terre sita in parochia de 

Gheffen in loco dicto (dg: d) in Fortsven inter hereditates 

Gerardi Kepken #de Nuwelant# ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo Kepken promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 f 309v 11 do 18-06-1383. 

Voornoemde Gerardus Kepken van Nuwelant beloofde aan voornoemde 

Rodolphus Lambrechts soen een n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Geffen te leveren, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Gerardus. 

 

Scribatur. Solvit XII solidos. 

Dictus Gerardus Kepken de (dg: Gheff) Nuwelant promisit super 

omnia se daturum et soluturum dicto Rodolpho (dg: La..e) 

Lambrechts soen hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificatione et (dg: oib) in Gheffen 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicti Gerardi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 12 do 18-06-1383. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus beloofden aan 

Johannes van de Dijk 48 oude schilden en 8 gulden pieter of de waarde 

met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Johannes van der Dijesen et (dg: Jo) Goeswinus eius filius 

promiserunt Johanni de Aggere quadraginta octo aude scilde et octo 

gulden peter seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 13 do 18-06-1383. 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Willelmus gnd van Ruelingen droeg over aan 

Arnoldus gnd Voghelaer een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, welke pacht aan hem was verkocht95 

door Willelmus zv Gerardus van Melcrode. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel filius quondam Willelmi dicti de 

Ruelingen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

ex quadam pecia terre sita in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Best venditam sibi a Willelmo filio Gerardi de Melcrode prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo dicto Voghelaer (dg: pro) 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 14 do 18-06-1383. 

Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Pontennier Kepken soen van 

Nuwelant (1) 3 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd op de Ham, 

tussen Henricus van Aforden enerzijds en Rodolphus Berten soen 

anderzijds, (2) 2 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd op de 

Ham, tussen voornoemde Henricus van Aforden enerzijds en Johannes 

Denken soen anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse 

gnd op de Ham, op de plaats gnd op den Vlime?, tussen Hermannus van 

Wetselaer enerzijds en Johannes van den Perre anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus de Vladeracken tres lopinatas terre siliginee sitas in 

parochia de Geffen in loco dicto op den Ham inter hereditatem 

Henrici de Aforden ex uno et inter! Rodolphi Berten soen ex alio 

(dg: ut dicebat) atque duas lopinatas terre siliginee sitas in 

dicta parochia (dg: in l) et loco inter hereditatem dicti Henrici 

de Aforden ex uno et inter hereditatem Johannis Denken soen ex 

alio item tres lopinatas terre siliginee sitas in parochia et loco 

                         
95 Zie ← BP 1175 f 259v 04 do 20-03-1371, verkoop van de pacht. 
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predictis supra locum dictum op den Vli[m?]e inter hereditatem 

Hermanni de Wetselaer ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Perre ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Pontennier Kepken soen de Nuwelant (dg: pro) ab eodem hereditarie 

posidendas pro hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis 

mensure de (dg: Boss) Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

aliam ob) alter repromisit. Testes Luce et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 309v 15 do 18-06-1383. 

Voornoemde Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Johannes gnd Pauwels 

soen (1) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd op die Beten, 

tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Agnes van Maren anderzijds, 

(2) een stukje land aldaar, met een eind strekkend aan voornoemd stuk 

land, naast Walterus van Oekel; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Dictus Gerardus peciam terre sitam in parochia de Geffen in loco 

dicto op die Beten inter hereditatem (dg: Joh) quondam Mathei 

Becker ex uno et inter! Agnetis de Maren ex alio atque particulam 

terre sitam ibidem tendentem cum uno fine ad dictam peciam terre 

contigue iuxta hereditatem Walteri de Oekel ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni dicto Pauwels soen (dg: pro) ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf8 F 04 f.310. 

 Quinta post Viti: donderdag 18-06-1383. 

 in crastino Gervasii et Prothasii: zaterdag 20-06-1383. 

 in festo Gervasii et Prothasii: vrijdag 19-06-1383. 

 in crastino nativitatis Johannis: donderdag 25-06-1383. 

 

BP 1176 f 310r 01 do 18-06-1383. 

Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Rodolphus Wijnrics soen een 

huis, schuur, met ondergrond, en tuin met andere gebouwen, in Geffen, 

ter plaatse gnd ten Berge, tussen Hermannus van Loen enerzijds en 

Theodericus van Loen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus de Vladeracken domum horreum cum suis fundis et (dg: 

attin) ortum cum suis aliis edificiis sitos in parochia de Geffen 

ad locum dictum ten Berge inter hereditatem Hermanni de Loen ex 

uno et inter hereditatem Theoderici de Loen ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho Wijnrics soen ab eodem 

hereditarie possidendos. 

 

BP 1176 f 310r 02 do 18-06-1383. 

Theodericus zvw Johannes van den Stripe verkocht aan Johannes gnd 

Peters soen van den Strijpe (1) alle erfgoederen en cijnzen, die hij 

onder Esch en Vught heeft liggen of beurt, (2) alle goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn vrouw Guedeldis, gelegen 

onder Esch en Vught. 

 

Theodericus filius quondam Johannis van den Stripe omnes 

hereditates et census quas et quos ipse infra parochias de Essche 

et de Vucht habet situatas et solvendos quocumque locorum 

consistentes sive sitas aut solvendos atque atque omnia et singula 
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bona sibi de morte quondam Guedeldis sue uxoris successione 

advoluta quocumque locorum infra (dg: parochias) dictas parochias 

de Essche et de Vucht situata ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

v) Johanni dicto Peters soen van den Strijpe promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et 

Scilder datum quinta post Viti. 

 

BP 1176 f 310r 03 do 18-06-1383. 

Walterus zvw Walterus van Oerle beloofde aan Godefridus zvw Andreas 

van Berlikem 17 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1383) te betalen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle promisit Godefrido filio 

quondam Andree de Berlikem XVII aude scilde ad Remigii proxime 

persolvenda. Testes (dg: datum supra) Luce et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 04 do 18-06-1383. 

Adam van der Weteringen, Johannes van den Borch en Johannes van den 

Berghe beloofden aan Rodolphus van den Grave 41 gulden hellingen en 

10 Hollandse plakken met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te 

betalen. 

 

Adam van der Weteringen Johannes van den Borch et Johannes van den 

Berghe promiserunt Rodolpho van den Grave XLI gulden hellinge ende 

X Hollant placken ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 310r 05 do 18-06-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 06 za 20-06-1383. 

Ogijrus Vinsot beloofde aan Zegherus van Puppel 62 Hollandse dobbel 

met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Ogijrus Vinsot promisit Zeghero de Puppel LXII Hollant dobbel ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Bruheze et Dijnter datum in 

crastino Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1176 f 310r 07 vr 19-06-1383. 

Henricus Steijmpel droeg over aan Everardus zvw Arnoldus van den 

Broec, tbv hem en andere kvw voornoemde Arnoldus van den Broec, een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Schijndel, uit een b-erfpacht 

gnd Velps Pacht96, welke pacht van 1 zester kvw voornoemde Arnoldus 

van den Broec moeten leveren, gaande uit een akker in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Hoge Akker, tussen Rijcardus Arken soen enerzijds en 

kvw Johannes van Essche anderzijds. Lasten van zijn kant en van de 

kant van erfg vw Theodericus van Velpe en zijn zoon Henricus van 

Velpe worden afgehandeld. De brief overhandigen aan zijn broer 

Arnoldus. 

 

Henricus Steijmpel hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

mensure de Scijnle de hereditaria paccione dicta Velps Pacht quam 

(dg: Pacht V) paccionem unius sextarii siliginis (dg: Hill) liberi 

quondam Arnoldi van den Broec solvere tenentur hereditarie et 

annuatim ex quodam agro sito in parochia de Scijnle ad locum 

                         
96 Zie ← BP 1176 f 306v 12 do 14-05-1383, verkoop van 1 zester uit 

Velps Pacht. 
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dictum die (dg: Groe) Hoeghe Acker (dg: si) inter hereditatem 

Rijcardi Arken soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Essche ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Everardo filio dicti quondam Arnoldi van den Broec ad opus sui et 

ad opus aliorum liberorum dicti quondam Arnoldi van den Broec 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

(dg: et suorum coheredum) sui et ex parte quorumcumque heredum 

quondam Theoderici de (dg: H Vel) Velpe et Henrici de Velpe sui 

filii deponere. Testes Luce et Wellen datum supra. Tradetur 

littera Arnoldo suo fratri. Datum in festo Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1176 f 310r 08 vr 19-06-1383. 

Voornoemde Henricus Steijmpel droeg over aan Henricus Dircs soen, tbv 

hem en kvw Johannes van Kilsdonc, een b-erfpacht van 3 lopen rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht gnd Velps Pacht97, welke pacht van 3 

lopen voornoemde Henricus Dircs soen van Scijnle en kvw Johannes van 

Kilsdonc moeten leveren, gaande uit een stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd op die Hoge Akker, tussen Henricus van Essche enerzijds 

en erfgoed van de kerk van Schijndel en van de Armen van Schijndel 

anderzijds. 

 

Dictus Henricus Steijmpel #hereditariam paccionem# trium lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Scijn) Buscoducis de hereditaria 

paccione dicta Velps Pacht quam paccionem trium lopinorum 

siliginis Henricus Dircs soen de Scijnle et liberi quondam (dg: 

Henrici) #Johannis# de Kilsdonc (dg: et liberi) solvere tenentur 

hereditarie et annuatim ex pecia terre sita in parochia de Scijnle 

in loco dicto op die Hoghe Acker inter hereditatem Henrici de 

Essche ex uno et inter hereditatem (dg: ec) spectantem ad 

ecclesiam de Scijnle et ad pauperes de Scijnle ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Dircs soen predicto ad opus sui et 

ad opus dictorum liberorum quondam Johannis de Kilsdonc promittens 

ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 09 vr 19-06-1383. 

Henricus Dircs soen van Scijnle beloofde aan Henricus Steijmpel 3¾ 

Brabantse dobbel (dwz 4 Brabantse dobbel of de waarde minus ¼ van een 

Brabantse dobbel) na maning te betalen. 

 

Henricus Dircs soen de Scijnle promisit Henrico Steijmpel IIII 

(dg: lib) Brabant dobbel seu valorem minus quarta parte unius 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 10 vr 19-06-1383. 

Rijcoldus van den Mortel zv Agnes droeg over aan Johannes gnd 

Guldeman (1) een stuk land gnd dat Klootke, ongeveer 4 lopen rogge 

groot, ter plaatse gnd die Schootse Hoeve, tussen Willelmus Tolinc 

enerzijds en Rutgherus gnd van der Voert anderzijds, (2) een stuk 

land aldaar, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en voornoemde 

Rutgherus anderzijds, aan voornoemde Rijcoldus in cijns uitgegeven 

door voornoemde Willelmus, belast met de cijns en voorwaarden in de 

brief vermeld. 

 

Rijcoldus van den Mortel filius Agnetis (dg: quatuor lopina) 

peciam terre dictam dat Cloetken quator lopina siliginis vel 

circiter annuatim in semine capientem sitam in loco dicto die 

Scoetsche Hoeve inter hereditatem Willelmi Tolinc ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri dicti van der Voert ex alio atque quandam 

                         
97 Zie ← BP 1176 f 306v 12 do 14-05-1383, verkoop van 1 zester uit 

Velps Pacht. 
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peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Willelmi ex uno 

et inter hereditatem Rutgheri predicti ex alio datas ad censum 

dicto Rijcoldo a dicto Willelmo [Tolinc] prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni dicto Guldeman cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censu et condicionibus in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 11 vr 19-06-1383. 

Voornoemde Johannes Guldeman beloofde aan voornoemde Rijcoldus 20 

Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan over 2 jaar (za 

24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus Johannes Guldeman promisit dicto Rijcoldo XX Brabant dobbel 

mottoen seu valorem a nativitatis Johannis proxime (dg: .) ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 12 vr 19-06-1383. 

Jacobus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen gaf uit aan Zanderus zvw 

Laurencius van den Bruekelen ½ bunder beemd, gelegen onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd in die Hoge Boenre, tussen Henricus 

van der Boijdonc enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 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 over een jaar (vr 24-06-1384). 

 

(dg: He) Jacobus filius quondam Henrici dicti Aelbrechts soen 

dimidium bonarium prati situm infra (dg: pa) libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum in die Hoeghe (dg: H) Boenre inter 

hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Zandero 

filio quondam Laurencii van den Bruekelen ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo termino a nativitatis Johannis proxime ultra annum ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 13 do 25-06-1383. 

Albertus zv Henricus Aelbrects soen vernaderde in afwezigheid. 

 

Albertus filius Henrici Aelbrects soen prebuit et in absentia. 

Testes Yw et Jordanus datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 310r 14 vr 19-06-1383. 

Voornoemde Jacobus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen gaf uit aan de 

broers Gerardus en Goeswinus, kvw Ghibo Hozen soen van Casteren, 6 

lopen roggeland, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Hubertus van der Sporct enerzijds en Johannes 

Rutghers soen van der Sporct anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) een dienstverlening, te weten het ontvangen van 1/3 deel van 7 

mud rogge, op de plaats gnd Griensven, en die verder namens 

voornoemde Jacobus te vervoeren naar het klooster Porta Celi, (2) een 

b-erfcijns van 2 oude groten, aan de hertog, en thans voor (3) een 

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

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan over een jaar 

(vr 24-06-1384). 

 

Dictus Jacobus sex lopinatas terre siliginee sitas infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne inter 

hereditatem Huberti van der Sporct ex uno et inter hereditatem 
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Johannis Rutghers soen van der Sporct ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Gerardo et Goeswino fratribus liberis quondam 

Ghibonis Hozen soen de Casteren ab eisdem hereditarie possidendas 

pro quadam servitute scilicet (dg: ferendo) recipiendo terciam 

partem septem modiorum siliginis supra locum dictum Griensvenne et 

ulterius deducendo et vehendo nomine et ex parte dicti Jacobi in 

conventu de Porta Celi atque pro hereditario censu duorum 

grossorum antiquorum domino duci exinde solvendo dando etc atque 

pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

a nativitatis Johannis proxime ultra annum ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 15 do 25-06-1383. 

Albertus zvw Henricus Albrechts soen vernaderde in afwezigheid. 

 

Albertus filius quondam Henrici Albrechts soen prebuit (dg: et 

reportavit) in absentia. Testes Yw et Jorden datum in crastino 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1176 f 310r 16 vr 19-06-1383. 

Gerardus Truden soen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus van den 

Mortel verkochten aan Adam van Mierd, tbv Agnes, Hadewigis, Otta, 

Katherina en Ermgardis, dvw voornoemde Heijlwigis van den Mortel, 

1/7? deel, dat aan voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden 

van haar ouders, in een hoeve gnd die Groetdonk, van voornoemde 

wijlen Henricus, in Schijndel, belast met cijnzen die voornoemde 

wijlen Henricus van den Mortel hieruit placht te betalen. 

 

Re... Nota. 

Gerardus Truden soen maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Henrici van den (dg: v) Mortel et dicta 

Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore septem! partem dicte 

Heijlwigi de morte quondam parentum eiusdem Heijlwigis successione 

advolutam in quodam manso dicto die Groetdonc dicti quondam 

Henrici sito in parochia de Scijnle et in attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Rijcardo filio Henrici 

Veren Hadewigen soen promittentes) #Ade de Mierd# ad opus Agnetis 

Hadewigis (dg: Ottonis) #Otte# Katherine et Ermgardis filiarum 

dicte quondam Heijlwigis van den Mortel promittentes indivisi 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus (dg: ex) quos 

dictus quondam Henricus van den Mortel exinde solvere consuevit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 17 vr 19-06-1383. 

Theodericus van den Hoevel zv Cristianus maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus Koevoet en 

Godefridus Punder van Straten met hun goederen. 

 

Theodericus van den Hoevel filius Cristiani omnes vendiciones (dg: 

.) alienaciones factas per Henricum Koevoet et Godefridum Punder 

de Straten cum bonis suis quocumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 310r 18 vr 19-06-1383. 

Petrus Otten soen verkocht aan Elijas Willems soen de helft van een 

stuk land, gnd die Boentuin, in Boxtel, ter plaatse gnd aan die 

Reent, op de plaats gnd die Akeren, tussen Mijchael van Hal enerzijds 

en erfgoed van de jkr van Boxtel anderzijds, met een eind strekkend 
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aan erfgoed van voornoemde jkr van Boxtel en met het andere eind aan 

voornoemde Mijchael, belast met 1½ penning gnd oude Keulse aan de jkr 

van Boxtel. 

 

Petrus Otten soen (dg: peci) medietatem pecie terre (dg: sit) 

dicte (dg: Bo) die Boentuijn site in parochia de Bucstel ad locum 

dictum aen die Reent supra locum dictum die Akeren inter 

hereditatem Mijchaelis de Hal ex uno et inter hereditatem 

domicelli de Bucstel ex alio tendentis cum [uno] fine ad 

hereditatem dicti domicelli de Bucstel ex uno et reliquo fine ad 

(dg: communem viam) #hereditatem dicti Mijchaelis# ut dicebat 

hereditarie vendidit Elije Willems soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio denariis communiter 

aude coelsche vocatis domicello de Bucstel exinde solvendis ut 

dciebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310r 19 vr 19-06-1383. 

Godefridus Heijnen soen verkocht aan Benigna (na te noemen?) een stuk 

land, in Empel, ter plaatse gnd in die Winkelen, tussen Benigna wv 

Henricus van Mulsen enerzijds en Henricus gnd Lemmens soen 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 30 schelling geld. 

 

Godefridus Heijnen soen peciam terre sitam in parochia de Empel in 

loco dicto in die Winckelen inter hereditatem Benigne #relicte 

quondam Henrici# de Mulsen ex uno et inter hereditatem Henrici 

dicti (dg: Lemmens soen) Lemmens soen ex alio hereditarie vendidit 

Benigne promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXXta solidorum monete exinde de jure solvendo ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

1176 mf8 F 05 f.310v. 

 Quinta post Viti: donderdag 18–06-1383. 

 in die beatorum Gervasii et Prothasii martyrum:  

  vrijdag 19-06-1383. 

 in crastino Gervasii et Prothasii: zaterdag 20-06-1383. 

 

BP 1176 f 310v 01 do 18–06-1383. 

Johannes die Rademaker van Hal droeg over aan zijn dochter Aleijdis, 

tbv haar en zijn andere kinderen Johannes, Theodericus, Everardus en 

Henricus, het vruchtgebruik in (1) 1/7 deel van 8 bunder heide in 

Boxtel, ter plaatse Luissel, tussen de gemeint enerzijds en Johannes 

van Luijssel anderzijds en in (2) een stuk beemd, gnd die Vorst, in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes van 

Haren enerzijds en Johannes van Luijssel anderzijds. 

 

(dg: Jacob) 

Johannes die Rademaker de Hal #(dg: unam) suum usufructum sibi 

competetem in una# septima parte octo bonariorum terre mericalis 

sitorum in parochia de (dg: Busc) #Bucstel# in loco dicto Luijssel 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Luijssel ex alio ut dicebat atque in pecia (dg: terre) 

#prati# dicta (dg: -m) die Vorst sita in parochia de Haren prope 

Oesterwijc ad locum dictum Beilver #(dg: .)# inter hereditatem 

Johannis de Haren ex uno et inter hereditatem (dg: ?Henrici) 

Johannis de Luijssel ex alio ut dicebat supportavit (dg: Johannis) 

et Aleijdi (dg: -s) #sue filie# (dg: suis liberis) ad opus eorum 

et ad opus #Johannis# Theoderici Everardi et Henrici liberorum 

primodicti Johannis promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Luce et Wellen datum quinta post Viti. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1383 01. 

 

184 

BP 1176 f 310v 02 do 18–06-1383. 

Jacobus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen gaf uit aan Gerardus zvw 

Ghibo gnd Hozen soen van Casteren een stuk heide, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen Albertus zv 

voornoemde Henricus Aelbrechts enerzijds en Johannes van Lijnter 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groten aan de 

hertog, en thans voor (2) een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383). Voornoemde Gerardus 

zal binnen een jaar op dit stuk heide een huis bouwen van 3 gebinten. 

 

Jacobus filius quondam Henrici dicti Aelbrechts soen peciam terre 

mericalis sitam infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Griensvenne (dg: ex uno) inter hereditatem Alberti filii dicti 

Henrici Aelbrechts ex uno et inter hereditatem Johannis de Lijnter 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Gerardo filio 

quondam Ghibonis dicti Hozen soen de Casteren ab eodem hereditarie 

possidendam pro duobus grossis antiquis domino duci exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu trium librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino nativitatis Domini proxime ex 

premissa promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione annexa quod dictus 

Gerardus supra dictam peciam terre mericalis unam domum trium 

ligaturorum infra annum situari faciet et procurabit. Testes Luce 

et Wellen datum quinta post Viti. 

 

BP 1176 f 310v 03 do 18–06-1383. 

De broers Gerardus en Goeswinus, kvw Ghibo gnd Hozen soen van 

Casteren, beloofden aan voornoemde Jacobus 10 Brabantse dobbel of de 

waarde binnen 3 jaar na heden te betalen. 

 

Gerardus et Goeswinus fratres liberi quondam Ghibonis dicti Hozen 

soen de Casteren promiserunt dicto Jacobo X Brabant dobbel (dg: 

seu mo) valorem (dg: d) infra tres annos datum presentem sine 

medio sequentes persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310v 04 do 18–06-1383. 

Johannes zv Truda maande98 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 36 schelling geld, die zij beurt uit een erfgoed van Reijnkinus 

Kul in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat. 

 

Johannes filius Trude hereditarium censum XXXVI solidorum monete 

quem se solvendum habere dicebat hereditarie ex hereditate 

Reijnkini Kul sita in Busco ad finem vici Orthensis monuit de 

tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 310v 05 vr 19-06-1383. 

Goessuinus van Beest verkocht aan Johannes Berns soen, tbv de H.Geest 

in Hees, een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft van een hoeve gnd ten Bos, die was van wijlen 

Arnoldus van Moenle, in Someren, waarvan de andere helft behoort aan 

Arnoldus Heijme, welke helft aan voornoemde Goessuinus gekomen was na 

overlijden van zijn schoonvader Heijmericus van Dordrecht. 

 

Goessuinus de Beest hereditarie vendidit Johanni Berns soen ad 

opus mense sancti spiritus in Hees hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex 

medietate ad se spectante mansi dicti ten Bossche qui fuerat 

                         
98 Zie → BP 1178 f 007v 09 do 19-12-1387, maning van deze cijns. 
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quondam Arnoldi de Moenle siti in parochia de Zoemeren cuius mansi 

altera medietas ad Arnoldum Heijme pertinet et ex attinentiis 

eiusdem mansi ut dicebat quam (dg: medietatem d) medietatem dictus 

Goessuinus (dg: de) sibi de morte quondam Heijmerici de Dordrecht 

sui soceri successione hereditarie advolutam esse dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere promisit sufficientem facere. Testes Erpe et Jorden datum 

in die beatorum Gervasii et Prothasii martyrum. 

 

BP 1176 f 310v 06 vr 19-06-1383. 

Johannes van Geldorp zvw Johannes van Geldorp, Ghibo Herinc zvw 

Gerardus Cnode en Ghibo Buijc beloofden aan Philippus Jozollo etc 50 

oude Franse schilden, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

11+31+31+30+31+11=145 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Geldorp filius quondam Johannis de Geldorp Ghibo 

Herinc filius quondam Gerardi Cnode et Ghibo Buijc promiserunt 

Philippo Jozollo etc L aude scilde Francie ad Martini proxime 

persolvenda pena V. Testes Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 310v 07 vr 19-06-1383. 

Gerardus zvw Godefridus Heerken en Matheus Luwe beloofden aan mr 

Wolphardus 45 oude schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Godefridi Heerken et Matheus Luwe 

promiserunt magistro Wolphardo XLV aude scilde vel valorem ad 

Martini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 310v 08 vr 19-06-1383. 

Voornoemde mr Wolphardus verhuurde aan voornoemde Gerardus en Matheus 

9 morgen land, in die Hoeve, naast de dijk gnd zegedijk, voor het 

huidige jaar. Hij beloofde garantie tussen nu en Sint-Martinus (wo 

11-11-1383). 

 

Dictus magister Wolphardus IX jugera terre sita in die Hoeven 

iuxta aggerem aggerem dictum Zegedike locavit dicto Gerardo et 

Matheo ab eisdem ad spacium presentis anni proxime futuri 

possidenda promittens warandiam infra hinc et Martini ita quod 

sorum manipulum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 310v 09 vr 19-06-1383. 

Petrus van Gagheldonc en Johannes van de Dijk beloofden aan jkr 

Johannes heer en graaf van Megen 400 oude schilden met Sint-

Bartholomeus aanstaande (ma 24-08-1383) te betalen. 

 

Petrus de Gagheldonc et Johannes de Aggere promiserunt domicello 

Johanni domino et comiti de Megen CCCC aude scilde (dg: so) ad 

Bartholomei proxime persolvenda. Testes Jorden et (dg: Ywanus d) 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 310v 10 za 20-06-1383. 

Marcelius zvw Willelmus gnd die Hoel beloofde aan Sijmon van 

Ghewanden en zijn broer Johannes van Ghewanden 100 oude schilden na 

maning te betalen. 

 

Solvit. 

Marcelius filius quondam Willelmi dicti die Hoel promisit Sijmoni 

de Ghewanden et Johanni de Ghewanden suo fratri centum aude scilde 

ad monitionem persolvenda. Testes Bruheze et Wellen datum in 
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crastino Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1176 f 310v 11 za 20-06-1383. 

Henricus zvw Johannes van Uden zvw Henricus zv Godefridus van Uden 

droeg over aan Henricus van Gouderheijle verwer een b-erfcijns van 4 

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

Sint-Jan, gaande uit een stenen huis99,100 en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van Wijnricus van Oijen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Adam gnd Teschmaker anderzijds, welke cijns aan voornoemde 

wijlen Johannes van Uden was verkocht door Godefridus van Bussel zvw 

Godefridus van Bussel. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden filii quondam Henrici 

filii Godefridi de Uden hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex domo lapidea et area sita in Busco ad forum inter hereditatem 

Wijnrici de Oijen ex uno et inter hereditatem quondam Ade dicti 

Teschmaker ex alio atque ex attinentiis dicte domus lapidee et 

aree singulis et universis venditum dicto quondam Johanni de Uden 

(dg: pro) a Godefrido de Bussel filio quondam Godefridi de Bussel 

prout in litteris (dg: he) et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat (dg: ut d) hereditarie supportavit Henrico de Gouderheijle 

tinctori (dg: supportavit) cum aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem et (verbeterd uit : ex) impeticionem ex 

parte sui et (dg: q) dicti quondam Johannis de Uden et 

quorumcumque heredum dicti quondam Johannis de Uden deponere. 

Testes Bruheze et Jorden datum in crastino Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1176 f 310v 12 za 20-06-1383. 

Johannes Peters soen van den Strijpe beloofde aan Hubertus zvw 

Henricus Elijaes soen van Scijnle, tbv nkv van voornoemde Johannes 

verwekt bij Cristina dvw Nijcholaus Voets, 200 oude schilden na 

maning te betalen. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat het geld naar de overlevenden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Hubertus. 

 

Johannes Peters soen van den Strijpe promisit super habita et 

habenda Huberto (dg: Delijen soen) #filio quondam Henrici Elijaes 

soen de Scijnle# ad opus puerorum naturalium (dg: ab a d) a dicto 

Johanne et Cristina filia quondam Nijcholai Voets pariter 

genitorum et generandorum CC aude scilde ad monitionem dictorum 

puerorum naturalium persolvenda et si aliquis eorum puerorum 

naturalium decesserit sine prole legitima extunc dicta pecunia ad 

eos eorundem puerorum naturalium supervivos remanentes devolvetur. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Huberto. 

 

BP 1176 f 310v 13 za 20-06-1383. 

Jkvr Jutta van der Schant verpachtte aan Johannes van den Bijesen 

Oeden soen de helft in goederen van wijlen Henricus van der Schant, 

in Aarle, naast de kerk, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor 8½ mud rogge, 

maat van Helmond, en 4 mud gerst, maat van Helmond, met Lichtmis op 

voornoemde goederen te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-

02-1385). Johannes zal elk jaar aan Jutta 2 steen vlas leveren. 

Johannes zal elk jaar 2 oude engelsen aan de grondheer betalen. 

Johannes zal de helft van de oogst van het eerste jaar hebben, 

                         
99 Zie → BP 1176 f 350v 06 ma 04-04-1384, overdracht vruchtgebruik 

uit dit huis. 
100 Zie → BP 1180 p 167r 01 vr 03-04-1394, doorverkoop van een 

erfcijns van 7 oude schilden uit dit huis. 
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waarvoor hij voornoemde rogge en gerst levert van het eerste jaar. 

Voornoemde jkvr Jutta en haar zoon Johannes van Mommengi beloofden 

garantie. Twee brieven. 

 

Solvit Johannes. 

Domicella Jutta van der Schant (dg: et Johannes de Mommengi eius 

frater bona sua sita) #medietatem ad! spectantem in bonis quondam 

Henrici van der Schant sitorum!# in parochia de Arle iuxta 

ecclesiam cum suis attinentiis universis ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Johanni van den Bijesen (dg: Oeden) Oeden soen ab 

eodem ad spacium sex annorum a festo penthecostes proxime futuro 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

pro (dg: novem) octo et dimidii modiorum! siliginis mensure de 

Helmont et quatuor modiorum! ordei dicte mensure dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum sex annorum purificatione et in (dg: 

#et pro primo termino# in .. supra bona tradendis ad) et pro primo 

termino a purificatione proxime ultra annum et supra dicta bona 

tradenda additis condicionibus sequentibus primo quod dictus 

Johannes dabit #dicte Jutte# anno quolibet dictorum sex annorum 

duo steen lini item quod dictus Johannes solvet quolibet anno 

dictorum sex annorum dua aude enghels domino fundi ex dicta 

medietate solvenda item quod dictus Johannes habebit medietatem 

fructuum primi anni dictorum sex annorum pro quo solvet {in 

margine sinistra:} #dictos# siliginem et ordeum primi anni 

dictorum sex annorum et secundum istas condiciones promisit dicta 

domicella Jutta et Johannes de Mommengi eius filius indivisi super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

 


