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1176 mf8 F 06 f.311. 

 in vigilia nativitatis beati Johannis baptiste: 

  dinsdag 23-06-1383. 

 in festo Johannis baptiste: woensdag 24-06-1383. 

 Sexta post Johannis: vrijdag 26-06-1383. 

 Sabbato post nativitatis Johannis: zaterdag 27-06-1383. 

 in die Petri et Pauli: maandag 29-06-1383. 

 in crastino Petri et Pauli: dinsdag 30-06-1383. 

 

BP 1176 f 311r 01 di 23-06-1383. 

Mijchael zvw Albertus van Halle en zijn zoon Albertus beloofden aan 

hr Wolterus van Gestel, tbv diens broer hr Johannes van Gestel 

investiet van Tilburg, 57 gulden hellingen en 12 Hollandse plakken na 

maning te betalen. 

 

Mijchael filius quondam Alberti de Halle et Albertus eius filius 

promiserunt domino Woltero de Gestel ad opus domini Johannis de 

Gestel sui fratris investiti de Tilborch LVII gulden hellinge et 

XII Hollant placken ad monitionem dicti domini Johannis 

persolvendos. Testes Bruheze et Jan Lonijs datum in vigilia 

nativitatis beati Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 311r 02 wo 24-06-1383. 

Johannes van Audehuesden verpachtte aan de broers Johannes en 

Henricus, kvw Johannes gnd Heijmans soen van den Opstal, de helft van 

een hoeve die was van wijlen Henricus van der Schant, in Aarle, bij 

de kerk aldaar, voor een periode van 9 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor 9 mud rogge en 4 mud gerst, 

maat van Helmond, met Lichtmis op de goederen te leveren. De pachters 

zullen voornoemde helft in het tiende jaar te pachters recht 

bezitten. Ze zullen de hoeve te pachters recht onderhouden en die 

achterlaten zoals ze die aantroffen. Voornoemde Johannes en met hem 

zijn kinderen Johannes en Hadewigis beloofden lasten af te handelen. 

 

Johannes de Audehuesden (dg: mansum quendam) medietatem ad se 

specantem cuiusdam mansi qui fuerat quondam Henrici van der Schant 

siti in parochia de Aerle prope ecclesiam ibidem cum attinentiis 

dicte medietatis prout dicta medietas cum eius attinentiis ad 

dictum Johannem dinoscitur pertinere ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Johanni (dg: Vi) et Henrico fratribus liberi quondam 

Johannis (dg: filii H) dicti Heijmans soen van den Opstal ab 

eisdem fratribus ad spacium (dg: decem) #novem# annorum a festo 

penthecostes proxime futuro sine medio sequentium libere 

possidendam pro annua paccione novem modiorum siliginis et quatuor 

modiorum ordei mensure de Helmont danda dicto Johanni ab aliis 

purificatione et pro primo ultra annum et supra dictas hereditates 

tradenda additis condicionibus primo videlicet quod ipsi dictam 

medietatem decimo anno ad jus coloni possidebunt et quod dictam 

medietatem ad jus coloni in bona disposicione secundum quam 

invenient relinquent et mediantibus premissis promiserunt dictus 

Johannes et cum eo Johannes et Hadewigis eius liberi (dg: cum) 

warandiam et aliam obligationem (dg: dep) deponere et alii 

repromiserunt super omnia. Testes Bruheze et Jordanus datum in 

festo Johannis baptiste. 

 

BP 1176 f 311r 03 wo 24-06-1383. 

(dg: Voornoemde Johannes zv Johannes van Audehuesden verzocht). 
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(dg: Dictus Johannes filius Johannis de Audehuesden supplicavit). 

 

BP 1176 f 311r 04 wo 24-06-1383. 

Philippus van Geldorp zv hr Johannes, Johannes van Bruheze en 

Johannes van Audehuesden beloofden aan Ghibo Herinc 68 franken of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 

 

Philippus de Geldorp filius domini Johannis Johannes de Bruheze et 

Johannes de Audehuesden promiserunt Ghiboni Herinc (dg: LXXVI) 

LXVIII francos vel valorem ad purificationem proxime persolvendos. 

Testes (dg: da) Ywanus et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311r 05 wo 24-06-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. Overhandigen aan Johannes 

van Audehuesden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur 

Johanni de Audehuesden. 

 

BP 1176 f 311r 06 wo 24-06-1383. 

Johannes Scanaert van Diest droeg over aan Ywanus Stierken 80 

schilden, 12 plakmeeuwen geld van Holland voor 1 schild gerekend, aan 

hem beloofd1 door Johannes zvw Henricus van Zegheworpe. 

 

Johannes Scanaert de Diest octuaginta denarios aureos communiter 

scilde vocatos scilicet XII denarios communiter placmeuwen vocatos 

monete Hollandie pro quolibet denario aureo communiter scilde 

vocato computato promissos sibi a Johanne filio quondam Henrici de 

Zegheworpe prout in litteris legitime supportavit Ywano Stierken 

cum litteris. Testes datum (dg: ut supra) Bruheze et Jorden datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 311r 07 vr 26-06-1383. 

Hermannus van Eijndoven beloofde aan Egidius van den Bossche 5½ 

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

betalen. 

 

Hermannus de Eijndoven promisit (dg: G) Egidio van den Bossche VJ 

Hollant dobbel ad Remigii proxime persolvendos. Testes Jorden et 

Wellen datum sexta post Johannis. 

 

BP 1176 f 311r 08 vr 26-06-1383. 

Arnoldus gnd Wellen soen van Acht verkocht aan Johannes van Hoerne 

zvw Johannes van Hoerne wonend in Best een n-erfpacht van 1½ mud 

rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat 

van Oirschot, welke pacht van 2½ mud voornoemde Arnoldus met Lichtmis 

in Best beurde, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen onder 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, (1) een stuk land gnd Grootakker, een 

erfgoed gnd de Laar, en een akker daaraan gelegen, tussen Henricus 

Scoenmaker enerzijds en kv Johannes gnd Cuper anderzijds, (2) een 

stuk land gnd die Voest, tussen Willelmus Hennens soen van der 

Cappelle enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) ½ bunder beemd gnd 

die Oude Beemd, gelegen achter Best, tussen erfgoed gnd Braker Beemd 

enerzijds en Ghibo Cuper anderzijds. 

 

Arnoldus dictus Wellen soen de Acht (dg: hereditarie vendidit 

Johanni dicto de Hoerne filio f quondam Johannis de Hoerne 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 295r 04 di 17-02-1383, belofte 80 lichte schilden op 15-03-1383 te 
betalen. “12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend”. 
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commoranti in Best) hereditariam paccionem (dg: he) unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot de hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

dictus Arnoldus se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificatione et in in Best tradendam ex hereditatibus 

infrascriptis sitis infra parochiam de Oerscot ad locum dictum 

Best scilicet ex pecia terre dicta Groetacker (dg: sita inter 

hereditatem dicta) et (dg: Laer) hereditate dicta dLaer #et agro 

terre# ei (dg: -s) adiacente sita inter hereditatem Henrici 

Scoenmaker ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum dictorum) 

liberorum Johannis dicti Cuper ex alio item ex pecia terre dicta 

die Voest inter hereditatem Willelmi Hennens soen van der Cappelle 

ex uno et inter communitatem ex alio item ex dimidio bonario prati 

dicto die Aude Beemt sito retro Best inter hereditatem dictam 

Braker Beemt ex uno et inter hereditatem Ghibonis Cuper ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Hoerne filio quondam 

Johannis de Hoerne commoranti in Best promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem in primodicta paccione 

existentem deponere. Testes Yw et Wellinus datum supra. 

 

BP 1176 f 311r 09 vr 26-06-1383. 

Johannes Slotel droeg over aan Aleijdis dvw Johannes Stripen sv 

(wijlen?) zijn vrouw Katherina het vruchtgebruik in 2½ achtste 

delen2, die behoorden aan zijn vrouw Katherina wv Walterus Leijten, 

in een huis3,4 en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Boden enerzijds en erfgoed van Everardus 

Buc voller anderzijds. 

 

Johannes Slotel suum usufructum sibi competentem in duabus et 

dimidia octavis partibus que ad (dg: Aleijdem) #Katherinam# suam 

uxorem (dg: spectare consueverant) relictam quondam Walteri 

Leijten spectare consueverant in domo et area sita in Busco in 

(dg: ...) vico Hijntamensi inter hereditatem quondam Johannis 

Boden ex uno et inter hereditatem Everardi Buc fullonis ex alio 

(dg: ex) scilicet dividendo dictam domum et aream in octo partibus 

equalibus (dg: ..f) usufructum in duabus et dimidia (dg: 

?huiusmodi) octavis partibus dictarum octo partium supportavit 

Aleijdi (dg: -s) filie quondam Johannis Stripen sorori olim dicte 

Katherine promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

(dg: deponere) in dicto usufructu existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 311r 10 za 27-06-1383. 

Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door de jonker van Craendonc 

etc. 

 

Domina (dg: di V) Ermgardis filia quondam Arnoldi de Waderle omnes 

vendiciones et alienaciones factas per domicellum de Craendonc etc 

calumpniavit. Testes Yw et Scilder datum sabbato post nativitatis 

Johannis. 

 

                         
2 Zie → BP 1177 f 090r 14 ma 23-11-1383, verkoop van dit 2½ achtste 

deel. 
3 Zie → BP 1177 f 058v 18 wo 01-07-1383, verkoop 1/8 deel in dit 

huis. 
4 Zie → BP 1177 f 058v 20 wo 01-07-1383, verkoop van 4½ achtste deel 

in het huis. 
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BP 1176 f 311r 11 ma 29-06-1383. 

Johannes van den Veken en Johannes van de Dijk beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 64 oude Franse schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Johannes van den Veken et Johannes de Aggere promiserunt mihi ad 

opus Thome Asinarii etc LXIIII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime persolvenda pena II!. Testes Dijnther et Scilder datum in 

die Petri et Pauli. 

 

BP 1176 f 311r 12 ma 29-06-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311r 13 di 30-06-1383. 

Godefridus Dachnoede verkocht aan Johannes zv Johannes gnd van den 

Bossche bontwerker een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

aan hem verkocht door Woltherus van Vucht bontwerker. 

 

Godefridus Dachnoede domum et aream sitam in Busco in vico 

ecclesie venditam sibi a Wolthero de Vucht pelliciatore prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni filio Johannis dicti van den 

Bossche pelliciatori supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Bruheze et Jordanus datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 311r 14 di 30-06-1383. 

Martinus Leijdeacker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Leijdeacker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311r 15 di 30-06-1383. 

Voornoemde Godefridus Dachnoede verkocht aan voornoemde Johannes zv 

Johannes gnd van den Bossche bontwerker een huis en erf in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, bij het huis en erf van Johannes Haveloes, aan hem 

overgedragen door Wolterus van Vucht bontwerker. 

 

Dictus Godefridus domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie 

prope domum et aream Johannis Haveloes supportatam sibi a Woltero 

de Vucht pelliciatore prout in litteris hereditarie vendidit dicto 

Johanni emptori ut supra supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311r 16 di 30-06-1383. 

Martinus Leijdecker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Leijdecker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311r 17 di 30-06-1383. 

Henricus Ritter wonend in Geldorp verkocht aan Godefridus van Geldorp 

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

te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Geldrop, beiderzijds tussen Lambertus ...ders, strekkend vanaf de 

gemeint tot aan Arnoldus van Wordingen, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Henricus Ritter commorans in Geldorp ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido de Geldorp hereditariam paccionem unius modii 
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siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex domo orto et hereditatibus ipsis 

adiacentibus sitis in parochia de Geldorp inter hereditates 

Lamberti ...ders ex utroque latere tendentibus a communitate ad 

hereditatem Arnoldi de Wordingen ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domino fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis prius inde solvendis. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf8 F 07 f.311v. 

 in crastino Petri et Pauli: dinsdag 30-06-1383. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 02-07-1383. 

 Quarta post Margarete: woensdag 15-07-1383. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 04-07-1383. 

 

BP 1176 f 311v 01 di 30-06-1383. 

Johannes zv Johannes Neve verkocht aan Johannes zv Henricus des 

Dekens van Helmont een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Helmond, tussen Godefridus zv Andreas enerzijds en Hermannus van 

Aerle anderzijds, reeds belast met 2 schelling grondcijns en 10 

schelling aan de H.Geest in Helmond. 

 

Johannes filius Johannis Neve hereditarie vendidit Johanni filio 

Henrici des Dekens de Helmont hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione 

et in Helmont tradendam ex domo et orto sitis in Helmont inter 

hereditatem Godefridi filii Andree ex uno et hereditatem Hermanni 

de Aerle ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis II solidis domino fundi et X 

solidis mense sancti spiritus in Helmont solvendis promittens 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Bruheze et 

Jorden datum in crastino Petri et Pauli. 

 

BP 1176 f 311v 02 di 30-06-1383. 

Albertus zv Arnoldus gnd Lodewichs soen van Kessel en Vastradus zv 

Henricus van der Lijnden beloofden aan Wellinus van Beke 75 oude 

Franse schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383) te betalen. 

 

Albertus filius Arnoldi dicti Lodewichs soen de Kessel et 

Vastradus filius Henrici van der Lijnden promiserunt Wellino de 

Beke LXXV scuta antiqua Francie vel valorem ad Martini proxime 

persolvenda. Testes Bruheze et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311v 03 di 30-06-1383. 

Johannes van den Hoevel beloofde aan Wolterus Greve 55 Dordrechtse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Johannes van den Hoevel promisit Woltero Greve LX Dordrecht dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311v 04 di 30-06-1383. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant, Godefridus Vos van 

Eijndoven en Henricus zv Boudewinus gnd Kast beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1383; 31+31+30+1=93 dgn) te betalen, op straffe van 4. 
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Gerardus de Amstel (dg: fi) filius quondam Henrici van der Schant 

Godefridus Vos de Eijndoven et Henricus filius Boudewini dicti 

Kast promiserunt Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie ad 

Remigii proxime persolvenda pena IIII. Testes Bruheze et Ywanus 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311v 05 di 30-06-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311v 06 di 30-06-1383. 

Willelmus zv Egidius Zeelmaker beloofde aan Henricus zv Rodolphus van 

Merlaer de jongere 20 Dordrechtse dobbel of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Willelmus filius Egidii Zeelmaker promisit Henrico filio Rodolphi 

de Merlaer juniori XX Dordrecht dobbel vel valorem ad Jacobi 

proxime. Testes Luce et Yw datum supra. 

 

BP 1176 f 311v 07 di 30-06-1383. 

Voornoemde Willelmus zv Egidius Zeelmaker beloofde aan voornoemde 

Henricus zv Rodolphus van Merlaer de jongere, gedurende 3 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 8½ Brabantse dobbel of de 

waarde te betalen. 

 

Willelmus predictus promisit (dg: dicto) super omnia se daturum et 

soluturum dicto Henrico ad spacium trium annorum datum presentem 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum octo et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem purificatione et pro primo 

termino purificatione proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 311v 08 di 30-06-1383. 

Marcelius van Gheffen de jongere en zijn vrouw Elizabeth dv Egidius 

die Zeelmaker verhuurden aan voornoemde Henricus zv Rodolphus van 

Merlaer de jongere 4 morgen land, die waren van voornoemde Egidius, 

ter plaatse gnd Robbijns Kamp, voor een periode van 3 jaar, ingaande 

Sint-Martinus over 2 jaar (za 11-11-1385). 

 

Marcelius de Gheffen junior (dg: ma) et Elizabeth eius uxor filia 

Egidii die Zeelmaker quatuor iugera terre #que fuerant dicti 

Egidii# sita (dg: in parochia de Os) in loco dicto Robbijns (dg: 

Cap) Camp (dg: qui fuera) ut dicebant locaverunt dicto Henrico ab 

eodem ad spacium trium annorum a festo Martini proxime futuro 

ultra duos annos sine medio sequentes possidenda promittentes 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 311v 09 di 30-06-1383. 

Henricus jongere zv Rodolphus van Merlaer ev Agnes wv Henricus van 

Leemde snijder droeg over aan Willelmus zv Egidius gnd Zeelmaker 79 

dobbel mottoen geld van Holland, aan voornoemde Agnes beloofd5 door 

Marcelius van Gheffen de oudere en Marcelius van Gheffen de jongere. 

Met adiusticatie. 

 

Henricus filius junior Rodolphi de Merlaer maritus #et tutor# 

legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris relicte quondam Henrici 

de Leemde sartoris septuaginta novem denarios aureos communiter 

                         
5 Zie ← BP 1176 f 268v 18 di 29-07-1382, belofte 79 Holland dobbel te 

betalen op 25-12-1382. 
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dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos (dg: sibi) dicte 

Agneti a Marcelio de Gheffen seniore et a Marcelio de Gheffen 

juniore prout in litteris supportavit (dg: .) Willelmo filio 

Egidii dicti Zeelmaker cum litteris et adiusticatione. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 311v 10 do 02-07-1383. 

Thomas Berijs soen van Kessel en Willelmus Coptiten beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 10 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1383; 29+31+30+1=91 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Thomas Berijs soen de Kessel et Willelmus Coptiten promiserunt 

mihi ad opus Thome Asinarii etc X aude scilde ad Remigii proxime 

persolvenda sub pena II. Testes Luce et Wellen datum quinta post 

Pe Pau. 

 

BP 1176 f 311v 11 wo 15-07-1383. 

Arnoldus van Waderle zvw Theodericus Prijem verkocht aan mr van Andel 

snijder een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Andreas de andere helft met Pasen, gaande uit de helft, aan 

hem behorend, van een hoeve die was van wijlen Elisabeth van Waderle, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling die eerder uit deze 

helft aan de koper was verkocht. 

 

Arnoldus de Waderle filius quondam Theoderici Prijem hereditarie 

vendidit magistro de Andel sartori hereditarium censum (dg: XX) 

#XL# solidorum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: .) 

Andree et mediatim pasce ex (dg: manso .) ex medietate ad se 

spectante mansi qui fuerat quondam Elisabeth de Waderle siti in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Hukelem et ex attinentiis 

dicte medietatis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu XL 

solidorum ex dicta medietate (dg: solven) dicto emptori prius 

solvendis. Testes Ywanus et Wellen datum quarta post Margarete. 

 

BP 1176 f 311v 12 za 04-07-1383. 

Jutta dvw Henricus van der Schant, haar zoon Johannes gnd Mommengijt 

en Hadewigis sv voornoemde Jutta verkochten aan Willelmus Posteel en 

Henricus zvw Godefridus Posteel een n-erfcijns van 3 oude Franse 

schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) de 

helft van een hoeve, in Aarle, naast de kerk aldaar, deze helft reeds 

belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 1 mud rogge, en een 

lijfpacht van 3 mud rogge, (2) een b-erfpacht van 18 lopen rogge, 

maat van Aarle, die Henricus Meijelman met Lichtmis in Deurne moet 

leveren aan voornoemde Jutta en haar zoon, gaande uit de helft van 

een kamp in Deurne, tussen Amelius van den Bernen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (3) een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van 

Helmond, die Gobelibus gnd Ketelbueter aan voornoemde Jutta met 

Lichtmis moet leveren, gaande uit de helft van 5 stukken land, in 

Deurne, (3a) die Venakker, (3b) die Hoge Akker, (3c) dat Perstuk, 

(3d) een Reek Stuk, (3e) ook gnd dat Perstuk, (4) een b-erfpacht van 

10 lopen rogge, maat van Aarle, die Johannes gnd Boen met Lichtmis in 

Deurne aan hen moet leveren, gaande uit de helft van 2 stukken land, 

in Deurne, (4a) gnd die Streep, (4b) die Lijmpendonk, (5) 8 lopen 

rogge, maat van Aarle, die Henricus van Os met Lichtmis aan 

voornoemde Hadewigis moet leveren, (6) een b-erfpacht van 10 lopen 

rogge, maat van Aarle, die Arnoldus Cloet met Lichtmis aan hen moet 

leveren, gaande uit erfgoederen onder Bakel, ter plaatse gnd Milheze, 

(7) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Aarle, die Johannes 
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zv Nicholaus gnd van der Eghelmere moet leveren aan voornoemde 

Hadewigis, uit erfgoederen in Bakel, ter plaatse gnd Milheze. 

 

Jutta filia quondam Henrici van der Schant cum tutore et Johannes 

dictus Mommengijt eius filius #et Hadewigis soror dicte Jutte cum 

tutore# hereditarie vendiderunt Willelmo Posteel et Henrico filio 

quondam Godefridi Posteel hereditarium censum trium aude scilde 

Francie vel valorem solvendum hereditarie purificatione ex (dg: 

manso) #medietate mansi# ipsorum venditorum sito in parochia de 

Aerle contigue iuxta ecclesiam ibidem et ex eius attinentiis 

quocumque locorum sitis atque ex hereditaria (dg: dec) paccione 

decem et octo lopinorum siliginis mensure de Aerle quam Henricus 

Meijelman (dg: ipsis) #dicte Jutte et eius filio# solvere tenetur 

hereditarie purificatione et in Doerne tradere ex medietate campi 

siti in parochia de Doerne inter hereditatem Amelii van den Bernen 

ex uno et inter communem platheam ex alio atque ex hereditaria 

paccione octo lopinorum siliginis dicte mensure de Helmont quam 

Gobelibus dictus Ketelbueter ipsis #Jutte# solvere tenetur 

hereditarie purificatione ex medietate quinque peciarum terre 

sitarum in parochia de Doerne quarum una die Venacker altera die 

Hoeghe Acker tercia dat Perstucke quarta een Reeck Stucke et 

quinta etiam dat Perstucke sunt nuncupate item ex hereditaria 

paccione decem lopinorum siliginis dicte mensure quam Johannes 

dictus Boen ipsis solvere tenetur purificatione et in Doerne 

tradere ex medietate duarum peciarum terre sitarum in dicta 

parochia de Doerne quarum una die Strepe altera die Lijmpendonc 

nuncupantur ut dicebant item ex octo lopinis siliginis dicte 

mensure quos Henricus de Os (dg: ipsis) #dicte Hadewigi# solvere 

tenetur purificatione item ex hereditaria paccione decem lopinorum 

siliginis dicte mensure quam Arnoldus Cloet ipsis solvere tenetur 

hereditarie purificatione ex quibusdam hereditatibus infra 

parochiam de Bakel ad locum dictum Milheze sitis item ex 

hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis dicte mensure 

quam Johannes filius Nicholai dicti van der Eghelmere (dg: ipsis) 

#dicte Hadewigi# solvere tenetur ex quibusdam hereditatibus sitis 

in dicta parochia de Bakel ad locum dictum Milheze ut dicebant 

promittentes cum warandiam et aliam (dg: a) obligationem deponere 

exceptis censu domino fundi et hereditaria paccione unius modii 

siliginis et vitali pensione III modorum siliginis ex dicto manso 

#medietate dicti mansi# prius solvendis promittentes cum tutore 

sufficientem facere. Testes Erpe et Wellen datum sabbato post Pe 

Pauli. 

 

BP 1176 f 311v 13 za 04-07-1383. 

Voornoemde Jutta en haar zoon Johannes beloofden voornoemde Hadewigis 

schadeloos te houden. 

 

Dicti Jutta #cum tutore# et Johannes eius filius promiserunt 

dictam Hadewigem indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311v 14 za 04-07-1383. 

Willelmus Coelner beloofde aan de secretaris, tbv hr Henricus Boc, 

303 oude schilden na maning te betalen. 

 

Willelmus Coelner promisit #mihi ad opus# domino Henrico Boc IIIc 

et tres aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes Erpe et 

Wellen datum sabbato post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 311v 15 za 04-07-1383. 

Willelmus Coelner droeg over aan de secretaris, tbv hr Henricus Boc, 
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30 oude schilden, aan hem beloofd door Theodericus van Hijntham. 

 

Willelmus Coelner XXX aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos boni etc promissos sibi a Theoderico de Hijntham 

prout in litteris legitime supportavit #mihi ad opus# domino 

Henrico Boc cum litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 311v 16 za 04-07-1383. 

Voornoemde Willelmus Coelner droeg over aan de secretaris, tbv hr 

Henricus Boc, alle schulden, die verschillende personen aan hem 

verschuldigd zijn. 

 

Dictus Willelmus omnia debita que sibi debentur a personis 

quibuscumque personis ut dicebat legitime supportavit #mihi ad 

opus# domino Henrico Boc promittens ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf8 F 08 f.312. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 04-07-1383. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1383. 

 in crastino Kiliani anno LXXXIII: donderdag 09-07-1383. 

 in octavis Petri et Pauli: maandag 06-07-1383. 

 

BP 1176 f 312r 01 za 04-07-1383. 

Johannes Wilde verkocht aan Gerardus zv Henricus van Heeswijc een 

kamer met ondergrond, 27 voet lang, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van Goessuinus 

van Belver anderzijds, welk erfgoed van voornoemde Goessuinus altijd 

een breedte van 13¼ voet minus 1 duim in het voorste deel over een 

lengte van 21 voet zal hebben en vervolgens een breedte van 18¼ voet 

minus 1 duim over een lengte van 6 voet, welke kamer voornoemde 

Johannes in cijns verkregen had van voornoemde Goessuinus van Belver, 

voor een b-erfcijns van 30 schelling geld, belast met deze erfcijns. 

 

Johannes Wilde quandam cameram cum eius fundo longitudinem viginti 

septem pedatarum continentem sitam in Busco in vico Hijnthamensi 

inter aquam ibidem currentem ex uno et inter hereditatem Goessuini 

de Belver ex alio que scilicet hereditas eiusdem Goessuini 

jamdicta latitudinem XIII pedatarum atque quartam partem unius 

pedate minus uno pollice in anteriore parte per longitudinem 

viginti unius pedatarum (dg: et x) et extunc latitudinem decem et 

octo pedatarum atque quartam partem unius pedate minus uno pollice 

in longitudine sex pedatarum perpetue libere obtinebit quam 

cameram cum eius fundo dictus Johannes erga dictum Goessuinum de 

Belver pro hereditario censu XXX solidorum monete ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo filio 

Henrici de Heeswijc cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis 

litteris comprehenso. Testes Erpe et Wellen datum sabbato post 

Petri et Pauli. 

 

BP 1176 f 312r 02 za 04-07-1383. 

Johannes van Bracht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bracht prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 312r 03 za 04-07-1383. 

Metta dv Johannes Wilde deed afstand van voornoemde kamer. 

 

Metta filia Johannis Wilde cum tutore super predicta camera cum 

eius fundo et jure ad opus dicti Gerardi emptoris hereditarie 
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renunciavit promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 312r 04 za 04-07-1383. 

Johannes Wilde zvw Gerardus gnd die Creijnker verkocht aan Gerardus 

zv Henricus van Hezewijc een deel van een erfgoed met gebouwen, in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast de brug van hr Gheerlacus, 

welk deel ligt tussen erfgoed van Maria wv Goessuinus van Belver, dat 

overal 7½ voet breed is, enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes 

Wilde anderzijds, aan voornoemde Johannes Wilde verkocht door 

voornoemde Maria. 

 

Johannes Wilde #filius quondam Gerardi dicti die Creijnker# 

quandam partem hereditatis cum suis edificiis site in Busco in 

vico Hijnthamensi iuxta pontem domini Gheerlaci que pars sita est 

(dg: versus) inter hereditatem Marie relicte quondam Goessuini de 

Belver septem et dimidiam pedatas ante ac retro et in medio in 

latitudine continentem ex uno latere et inter hereditatem dicti 

Johannis Wilde ex alio venditam dicto Johanni Wilde a dicta Maria 

prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo filio Henrici de 

Hezewijc supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

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

 

BP 1176 f 312r 05 za 04-07-1383. 

Metta dv Johannes Wilde deed afstand van dit deel. 

 

Metta filia Johannis Wilde cum tutore super predicta parte dicte 

hereditatis ad opus dicti Gerardi emptoris hereditarie renunciavit 

promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312r 06 za 04-07-1383. 

Johannes van Bracht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Bracht prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 312r 07 do 09-07-1383. 

Ghibo Buijc vleeshouwer gaf uit aan Ghisbertus Lijsscap 2 morgen 

land, uit een kamp van 5 morgen, welk kamp gelegen is tegenover de 

plaats gnd die Oeteren, tussen erfgoed gnd Davids Weier van 

voornoemde Ghisbertus enerzijds en voornoemde Ghibo anderzijds, te 

weten de 2 morgen naast voornoemd erfgoed van Ghiselbertus, af te 

meten vanaf te water gnd die Dieze aldaar, op voornoemd erfgoed van 

Ghisbertus ter lengte van 60 roeden, gnd Morgen Roeijen; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, voor het eerst over een jaar (vr 11-11-1384). 

 

Ghibo Buijc carnifex duo iugera terre de quodam campo quinque 

iugera terre continente qui campus situs! (dg: retro locum dictum 

die Hoge Donc) in opposito loci dicti die Oeteren inter 

hereditatem #dictam Davids Weijer# Ghisberti Lijsscap ex uno et 

inter hereditatem dicti Ghibonis ex alio scilicet illa duo iugera 

terre que sita contigue iuxta (dg: hereditatem) dictam hereditatem 

dicti Ghiselberti mensurando ab aqua dicta die Dijesa ibidem (dg: 

ad longitudinem XL uni LX virgatarum iuxta dicte) supra dictam 

hereditatem dicti Ghisberti ad longitudinem LX virgatarum dictarum 

Mergen Reijen ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Ghisberto ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu 

(dg: X) quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

Martini et pro primo termino a Martini proxime ultra annum ex 

dictis duobus (dg: d) iugeribus terre promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 
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Testes Luce et Scilder datum quinta post (dg: fe) octavas Pe Pau. 

 

BP 1176 f 312r 08 do 09-07-1383. 

Voornoemde Ghisbertus Lijsscap beloofde aan voornoemde Ghibo Buijc 10 

Brabantse of de waarde dobbel met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) 

te betalen. 

 

Dictus Ghisbertus Lijsscap promisit dicto Ghiboni Buijc X Brabant 

dobbel seu valorem ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 312r 09 do 09-07-1383. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen wanneer hij wil, op de 

betaaldag, elke pond met 5 Brabantse dobbel of de waarde, met de 

volle cijns van die termijn en met eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid 

van Ancelmus van Baest, Johannes van de Kloot en Henricus Vos. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum (dg: sc) scilicet quandoque sibi 

placuerit (dg: qual) quamlibet libram cum quinque Brabant dobbel 

seu valorem scilicet in termino solucionis et cum pleno censu (dg: 

an) in huiusmodi termino proveniendo et cum arrestadiis si que 

defecerint et poterit redimere dictum censum simul vel divisim 

promittens ut in forma. Acta in camera scriptorum presentibus 

dictis (dg: sc #domino#) Ancelmo de Baest Johanne de Globo et 

Henrico Vos datum in crastino Kiliani hora completis anno LXXXIII. 

 

BP 1176 f 312r 10 za 04-07-1383. 

Johannes Spikerman verkocht aan Johannes van Dommellen bakker een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een erfgoed gnd die Jacobs Beemd en 

aangelegen erfgoederen, gelegen in Oostelbeers, rondom in de gemeint, 

en uit gebouwen die hierop staan, (2) een beemd gnd die Zelkens 

Beemd, in Oostelbeers, ter plaatse gnd in Berzebroek, tussen de 

beemden van Winterle enerzijds en kvw Laurencius van Baest 

anderzijds, welke beemd eertijds was van Marcelius van Vessem. 

Verkoper, en met hem zijn zoon Johannes, beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd de hertogencijns. 

 

Johannes Spikerman hereditarie vendidit Johanni de Dommellen 

pistori hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

ex (dg: hereditate sita a man mansionis sua et) hereditate dicta 

die Jacobs Beemt (dg: sita) et hereditatibus sibi adiacetibus 

sitis in parochia de (dg: Oesterb) Oestelberze inter communitatem 

circumquaque coadiacentem et ex edificiis supra dictam hereditatem 

(dg: ex) consistentibus atque ex prato dicto die Zelkens Beemt 

sito in dicta parochia in loco dicto in Berzebroec inter (dg: 

hereditatem) prata de Wijnterle ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Laurencii de Baest ex alio et quod pratum fuerat 

olim Marcelii de Vessem (dg: item e) ut dicebat promittentes 

dictus venditor et cum eo Johannes eius filius indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini ducis exinde de jure solvendo et sufficientem facere. 

Testes Johannes Erpe et Johannes Lonijs datum sabbato post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 312r 11 do 09-07-1383. 

Johannes die Crum verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes die Crum prebuit et reportavit. Testes Luce et Scilder 

datum quinta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 312r 12 ma 06-07-1383. 

Nijcholaus Zegher zvw Lambertus Zegher verkocht aan Ghibo met den 

Gemake (1) de helft van een beemd gnd die Zwartbeemd, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd in het Ortbroek, tussen Arnoldus Coelborner enerzijds 

en wijlen Theodericus Posteels anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd in het Ortbroek, achter de plaats gnd 

Achter die Eiken, tussen Johannes van Crumvoert enerzijds en Henricus 

Rademaker van Vucht anderzijds, (3) een stuk beemd in Helvoirt, ter 

plaatse gnd dat Heusdense Broek, tussen Godefridus van Rode enerzijds 

en Johannes van der Scueren anderzijds, (4) een stuk land in 

Helvoirt, naast de plaats gnd aan het Zand, tussen voornoemde 

Godefridus van Rode enerzijds en een gemene weg anderzijds, (5) een 

stuk heideland in Helvoirt, naast de plaats gnd Laervoert, tussen 

Egidius Scoerwegge enerzijds en voornoemde Ghibo met de Gemake 

anderzijds, belast met cijnzen en pacht, die Johannes van Rode die 

Gorter hieruit betaalde. 

 

Nijcholaus Zegher filius quondam Lamberti Zegher (dg: peciam terre 

f pratum pr) medietatem prati dicti die Swartbeemt siti in 

parochia de Helvoert in loco dicto int Ortbroec inter hereditatem 

Arnoldi Coelborner ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici 

Posteels ex alio item dimidium bonarium prati situm in parochia et 

loco predictis retro locum dictum After die Eijcken inter 

hereditatem Johannis de Crumvoert ex uno et inter hereditatem 

Henrici Rademaker de Vucht ex alio item peciam prati sitam in 

dicta parochia in loco dicto dat Hoesdenssche Broec inter 

hereditatem Godefridi de Rode ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Scueren !item (dg: peciam) peciam terre sitam in dicta 

parochia iuxta locum dictum aen tSant inter hereditatem dicti 

Godefridi de Rode ex uno et inter communem plateam ex alio item 

peciam terre mericalis sitam in dicta parochia iuxta locum dictum 

Laervoert inter hereditatem Egidii Scoerwegge ex !alio et inter 

hereditatem Ghibonis met de Gemake ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Ghiboni met den Gemake promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccione quos Johannes 

de Rode die Gorter exinde solvere consuevit et tenebatur (dg: ut 

dicebat) de jure. Testes Luce et Wellen datum (dg: secunda post) 

in octavis Pe Pau. 

 

BP 1176 f 312r 13 ma 06-07-1383. 

Willelmus zv Albertus ketelaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius Alberti cacabarii prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 312r 14 ma 06-07-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan Albertus ketelaar 27 Brabantse dobbel 

of de waarde binnen 15 dagen te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: d) Alberto cacabario XXVII Brabant 

dobbel seu valorem infra quindenam (dg: proxime) #datum presentem 

sine medio# sequentem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312r 15 ma 06-07-1383. 

Margareta wv Petrus van Hijnen en Johannes, Petrus en Yda, kvw 

voornoemde Petrus, en Theodericus Lambrechs soen ev Margareta dvw 

voornoemde Petrus verkochten aan Willelmus Postel een n-erfcijns van 

2 franken of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een kamer 
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met ondergrond in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen de stenen 

muur van de poort van hr Hermannus van Os ridder enerzijds en 
?erfgoed van Ywanus van Vauderics anderzijds, welke kamer met 

ondergrond 38½ voet en 1 duim lang is, af te meten vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts, voor aan de straat 9½ voet breed is, en 

achter 14½ voet en 1 duim, met de goot van de kamer richting 

voornoemde weg, welke kamer voornoemde wijlen Petrus verkregen had 

van Ywanus van Vauderic voor een b-erfcijns van 12 pond. 

 

Margareta relicta quondam Petri de Hijnen Johannes Petrus et Yda 

liberi dicti quondam Petri cum tutore Theodericus Lambrechs soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam Petri hereditarie vendiderunt Willelmo Postel 

hereditarium censum duorum francorum vel valorem solvendum 

hereditarie purificatione ex camera cum eius fundo sita in Busco 

in vico Hijnthamensi inter murum (dg: port) lapideum (dg: lapide) 

porte quod est domini Hermanni de Os militis ex uno et inter 
?hereditatem Ywani de Vauderics ex alio et que camera cum eius 

fundo #in longitudine# continet XXXVIII et dimidiam pedatas et 

unum pollicem mensurando a dicto vico retrorsum et in latitudine 

ante iuxta dictum vicum novem et dimidiam pedatas et retro XIIII 

et dimidiam pedatas et unum pollicem cum stillicido eiusdem camere 

versus dictam viam quam dictus quondam Petrus erga Ywanum de 

Vauderic pro hereditario censu XII librarum ad censum acquisiverat 

ut dicebat promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis dictis XII libris promittens super habita et 

habenda ....... ....... Testes Erpe et Wiel [datum] ut supra. 

 

1176 mf8 F 09 f.312v. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 07-07-1383. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 08-07-1383. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1383. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 10-07-1383. 

 

BP 1176 f 312v 01 ma 06-07-1383. 

Godefridus van Boemel zv Rutgherus verkocht aan Ygrammus zvw 

Robbertus van Doerne al zijn goederen onder Oss. 

 

Godefridus de Boemel filius Rutgheri omnia et singula sua bona 

quocumque locorum infra parochiam de Os #consistentia sive# 

situata ut dicebat hereditarie vendidit Ygrammo filio quondam 

Robberti de Doerne promittens warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 312v 02 di 07-07-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder vernaderde, in afwezigheid van Gerardus van 

Ghiessen, aan het woonhuis van Jacobus Coptiten als verblijfplaats 

van Gerardus van Ghiessen, omdat voornoemde hr Arnoldus niet weet of 

voornoemde Gerardus een eigen woning onder de villicacio van Den 

Bosch heeft, erfgoederen, die voornoemde Gerardus verworven had van 

hr Ricoldus Koc. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles #in absentia Gerardi [de Ghiessen]# 

ad domum habitationis Jacobi Coptiten tamquam ad hospitium Gerardi 

de Ghiessen quia (dg: nesci) nescit dictus dominus Arnoldus dictum 

Gerardum habere aliquam propriam habitationem infra villicacionem 

de Busco ut dicebat #in absentia dicti Gerardi# prebuit etc ad 

redimendum hereditates quas dictus Gerardus erga dominum Ricoldum 

Koc acquisiverat emendo (dg: sitas in pa) ut dicebat. Testes Erpe 

et Wellen datum 3a post octavas Pe Pau. 
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BP 1176 f 312v 03 wo 08-07-1383. 

Gherongius zvw Reijnerus van Zonne droeg over aan zijn wettige broer 

Johannes van Zonne het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn natuurlijke broer Johannes van Zonne, in een huis en erf in 

Den Bosch, ter plaatse gnd die Zile, tussen erfgoed van Hermannus van 

Heijst smid enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gherongius filius quondam Reijneri de Zonne totam partem et omne 

jus sibi de morte quondam Johannis de Zonne sui fratris naturalis 

successione hereditarie advolutas in domo et area sita in Busco in 

loco dicto die Zile inter hereditatem Hermanni de Heijst fabri ex 

uno et inter communem platheam ex alio et in eius attinentiis ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni de Zonne suo fratri 

legitimo promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Erpe et Wellen datum quarta post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1176 f 312v 04 do 09-07-1383. 

Johannes van Weert droeg over aan Theodericus zvw Arnoldus Bobnagel 

ev Truda dvw Johannes zv Jacobus zijn vruchtgebruik in alle goederen, 

die aan voornoemde Truda gekomen waren na overlijden van Elisabeth sv 

voornoemde Truda ev voornoemde Johannes, resp. die aan voornoemde 

Truda zullen komen na overlijden van voornoemde Johannes van Weert. 

 

Johannes de Weert usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

Trude filie quondam Johannis filii Jacobi (dg: d) de morte quondam 

Elisabeth sororis dicte Trude uxoris dicti Johannis successione 

sunt advoluta et que dicte Trude de morte dicti Johannis de Weert 

advolventur quocumque locorum sita ut dicebat legitime supportavit 

Theoderico filio quondam Arnoldi Bobnagel marito dicte Trude 

promittens ratam servare. Testes Erpe et Wellen datum quinta post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 312v 05 vr 10-07-1383. 

Voornoemde Theodericus ev voornoemde Truda verkocht voornoemde 

goederen aan voornoemde Johannes van Weert. 

 

Dictus Theodericus maritus et tutor legitimus ut asserebat dicte 

Trude sue uxoris dicta bona hereditarie vendidit dicto Johanni de 

Weert promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Wellen datum sexta post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1176 f 312v 06 vr 10-07-1383. 

Arnoldus Groetaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Groetaert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 312v 07 do 09-07-1383. 

Theodericus van Ghemert droeg over aan zijn schoonzoon Goeswinus zv 

Henricus zv Goeswinus Steenwech (1) een b-erfcijns van ongeveer 40 

schelling, en 1 cijnshoen, die Tielkinus van Ghemert met Lichtmis aan 

hem moet betalen, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen van 

voornoemde Tielkinus, waarin voornoemde Tielkinus thans woont, in 

Gemert, met achterstallige termijnen, (2) zijn deel in de gruit van 

Gemert, (3) geheel de gemeint die hij onder Gemert heeft liggen. 

 

Theodericus de Ghemert hereditarium censum XL solidorum vel 

circiter #et unum pullum censualem# quem Tielkinus de Ghemert sibi 

solvere hereditarie purificatione ex domo et orto et hereditatibus 

dicti Tielkini et in quibus dictus Tielkinus ad presens inhabitat 



Bosch’ Protocol jaar 1383 02. 

 

16 

sitis in Ghemert item totam partem et omne jus sibi competentes in 

maheria de Ghemert item totam communitatem quam (dg: Ti) ipse 

infra Ghemert habet situatam ut dicebat hereditarie supportavit 

Goeswino filio Henrici filii (dg: Henrici) Goeswini Steenwech suo 

genero #cum arrestadiis dictorum XL solidorum# promittens ratam 

servare. Testes Luce et Wellen datum quinta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 312v 08 do 09-07-1383. 

Henricus Wilde verkocht aan Gerardus Loij zv Theodericus Zoetmelc een 

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

Johannes van der Straten enerzijds en erfgoed van Hilla gnd 

Engbrechts anderzijds, aan hem verkocht6 door Godefridus Stamelart 

van Zonne smid. 

 

Henricus Wilde domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Johannis van der Straten ex uno et inter 

hereditatem Hille dicte Engbrechts ex uno venditam sibi a 

Godefrido Stamelart de Zonne fabro prout in litteris (dg: 

supportavit) hereditarie vendidit Gerardo Loij filio (dg: quondam) 

Theoderici Zoetmelc supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 09 do 09-07-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto emptori centum licht scilde scilicet 

(dg: H) XII Hollant placken pro scilde computato ad nativitatis 

Johannis proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 10 do 09-07-1383. 

Henricus Reijnbouts soen van Tefelen verkocht aan Willelmus Clijnge 

1½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Elias Hoeve, tussen 

kinderen gnd Jorden Kijnderen en voornoemde Willelmus Clijnge 

enerzijds en Henricus van Lent en dvw Henricus van Beke anderzijds, 

belast met sloten en zegedijken. 

 

Henricus (dg: Heijn) Reijnbouts soen (dg: v) de Tefelen unum et 

dimidium hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto 

Elijaes Hoeve inter hereditatem liberorum dictorum Jorden 

Kijnderen (dg: ex uno et inter hereditatem) #et# Willelmi Clijnge 

ex uno et inter hereditatem Henrici de Lent et !filiarum quondam 

Henrici de Beke ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Willelmo Clijnge promittens warandiam et obligationem deponere ex! 

fossatis et Segedike ad hoc de jure spectantibus etc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 312v 11 do 09-07-1383. 

Johannes Buekentop verkocht aan Engbertus gnd den Panmaker een 

b-erfcijns van 30 schelling, die Lambertus zvw Lambertus Laets de 

jongere verkocht had aan Henricus van Tuernout, tbv Fijssia ndvw hr 

Arnoldus van Middelrode en Eefsa, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

de helft van een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aan 

Delschot, ter plaatse gnd Hubrechts Braak, tussen Nijcholaus Hagen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns Elizabeth gnd 

Voertmans dochter nu moet betalen, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

                         
6 Zie ← BP 1176 f 130v 01 do 07-06-1380 verkoop van het huis. 
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Johannes Buekentop hereditarium censum XXX solidorum quem 

Lambertus filius quondam Lamberti (dg: J) Laets junioris 

vendiderat Henrico de Tuernout ad opus Fijssie filie naturalis 

domini quondam Arnoldi de Middelrode et (dg: Fij) Eefse solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex medietate pecie terre site in 

parochia de Scijnle in loco dicto aen Delscot in loco dicto 

Hubrechts Brake inter hereditatem Nijcholai Hagen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio et quem censum 

Elizabeth dicta Voert- (dg: -doncs) #-mans# dochter nunc solvere 

tenetur et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Engberto dicto den Panmaker promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et omnium filiarum 

naturalium dicti domini Arnoldi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 12 do 09-07-1383. 

(dg: Jacobus die Laet). 

 

BP 1176 f 312v 13 do 09-07-1383. 

Johannes die Crum, zijn broer Theodericus en hun zwager Johannes 

Bruijsten verklaarden ontvangen te hebben 19 Brabantse dobbel in 

afkorting van 33½ Brabantse mottoen, die Jacobus die Laet in een 

schepenbrief aan hen beloofd had. 

 

Solvit. 

Johannes die Crum (dg: de) Theodericus eius (dg: eius) frater et 

Johannes (dg: Brus) Bruijsten eorum sororius palam recognoverunt 

eis fore satisfactum a decem et (dg: octo) #et novem# Brabant 

dobbel scilicet in abbreviatione XXXIII et dimidii Brabant 

#mottoen# quos Jacobus die Laet eis promisit in litteris 

scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 14 do 09-07-1383. 

Gerardus van Uden zv Goeswinus van den Oebeken? verkocht aan Henricus 

van den Broec zvw Theodericus van den Broec van Hezewijc een 

n-erfcijns van 1½ Brabantse dobbel of de waarde, met Sint-Jan in Den 

Bosch te betalen, gaande uit een streep roggeland, gnd Koedrijvers 

Stuk, in Heeswijk, op de Akkers aldaar, tussen Walterus die Laet 

enerzijds en Ghibo Hornic anderzijds, reeds belast met 1 kleine 

zwarte tournose. 

 

Gerardus de Uden filius (dg: quondam) Goeswini van den (dg: Ob) 

Oebeken? hereditarie vendidit Henrico van den Broec filio quondam 

#Theoderici# van den Broec de Hezewijc hereditarium censum unius 

et dimidii (dg: aude scilt) #Brabant dobbel# seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis (dg: ex) et in Busco tradendum ex 

strepa terre siliginee dicta Coedrivers Stuc sita in parochia de 

Hezewijc super agros ibidem inter hereditatem Walteri die Laet ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Hornic ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno parvo nigro Turonensi denario exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 15 do 09-07-1383. 

Henricus van Eel maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes van ?Amstel zvw Theodericus Priem 

met zijn goederen. 

 

Henricus de (dg: Eele) Eel omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem de (dg: A) [?Am]stel filium quondam Theoderici 

Priem (dg: .) cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 312v 16 do 09-07-1383. 

Nijcholaus gnd Coel Bresser beloofde aan zijn broer Johannes 14 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Bresser promisit Johanni suo fratri XIIII 

aude scilde ad carisprivium proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 312v 17 do 09-07-1383. 

Johannes Priker beloofde aan Johannes Nollekens verwer 115 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Johannes Priker promisit Johanni Nollekens tinctori centum et 

quindecim Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 18 do 09-07-1383. 

(dg: Franco Herinc zoon). 

 

(dg: Franco Herinc filius). 

 

BP 1176 f 312v 19 do 09-07-1383. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Johannes van Gael 63 

Hollandse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) 

te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Johanni de 

Gael LXIII Hollant dobbel seu valorem ad (dg: nativitatis) 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 312v 20 do 09-07-1383. 

Gerardus gnd Bastart van Bathenborch verkocht aan Arnoldus Nolleken 

zvw Gerongius handschoenmaker (1) de helft van 6 pond 5 schelling, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, (2) de 

helft van 4 mud rogge, Bossche maat, welk geld en rogge Wijnricus van 

Oijen schout in Den Bosch beloofd had jaarlijks te betalen aan 

Ghiselbertus gnd van Lijtte zv Bernardus gnd Nuever, gaande uit de 

helft van de windmolen staande tussen Lith en Lithoijen, (3) de helft 

van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, (4) b-erfcijnzen 

van 3 pond 2 schelling 6 penning oud geld, die hr Bernardus investiet 

van ¼ deel van de kerk van Hartwijk beurt, gaande uit ¼ deel van een 

windmolen in Groot Lith, welke cijnzen en pachten eerstgenoemde 

Gerardus gekocht had van de broers Ludovicus en Johannes, kvw 

Ghisbertus van Lijtte zv Bernardus gnd Nuever. Tot meerdere zekerheid 

stelde voornoemde koper tot onderpand (5) de andere helft van 

voornoemde windmolen {f.313r} met rechten en toebehoren. 

 

Gerardus dictus Bastart de Bathenborch medietatem sex librarum et 

quinque solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antique pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris atque (dg: q) medietatem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco quas et quos Wijnricus de 

Oijen scultetus in Busco (dg: dicto quondam) Ghiselberto dicto de 

Lijtte filio (dg: q) Bernardi dicti Nuever solvere promiserat 

annuatim ex medietate molendini venti consistentis inter Litte et 

Lijttoijen et ex jure usu et officio molitonis et ex ceteris 

omnibus et singulis attinentiis dicte medietatis dicti molendini 

item medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco atque hereditarios census trium librarum duorum 
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solidorum et sex denariorum antique pecunie (dg: qu) quos (dg: 

Bern) dominus Bernardus investitus quarte partis ecclesie de (dg: 

Had) Hartwijc (dg: se) #se# solvendum habere dicebat hereditarie 

de quarta parte cuiusdam molendini venti consistentis in parochia 

de Groet Lijt quos census et pacciones primodictus Gerardus erga 

Ludovicum et Johannem fratres liberos quondam Ghisberti de Lijtte 

filii Bernardi dicti Nuever emendo acquisiverat #prout in 

litteris# hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken (dg: Go) filio 

quondam Gerongii cyrothecarii supportavit cum litteris (dg: et j) 

et aliis et jure (dg: promittens) occacione dicte medietatis 

promittens super omnia (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem et impeticionem in dicta medietate dictorum censuum 

et paccionum existentem deponere et ad maiorem dictus venditor 

reliquam medietatem quod suum allodium esse dicebat dicti molen- 

 

1176 mf8 F 10 f.313. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 313r 01 do 09-07-1383. 

dini venti cum suis jure usu etc et officio molitonis et ceteris 

attinentiis dicto emptori pro solucione dicte medietatis dictorum 

censuum et paccionis ad pignus imposuit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 02 do 09-07-1383. 

Johannes van Bathenborch zv voornoemde Gerardus verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes de Bathenborch filius dicti Gerardi prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 03 do 09-07-1383. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “destijds”, “hr 

Bernardus investiet” en “de broers Ludovicus en Johannes, kvw 

Ghisbertus van Litte” en voornoemde Arnoldus Nolleken beloofde, zo 

nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde verkoper. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipit notum sit 

universis et secunda dominus Bernardus investitus et tercia 

Ludovicus et Johannes fratres liberi quondam Ghisberti de Litte et 

dictus (dg: Noll) Arnoldus Nolleken promisit tradere dicto 

venditori (dg: q) ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 04 do 09-07-1383. 

Hermannus Oeden soen en Johannes van Eijcke de oudere beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 12 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(wo 11-11-1383; 22+31+30+31+11=125 dgn) te betalen. 

 

Hermannus Oeden soen et Johannes de Eijcke senior promiserunt 

Philippo Jozollo etc XII aude scilde ad Martini proxime futurum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 05 do 09-07-1383. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Godefridus van Uden 

17 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1383) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit (dg: Jo) 

Godefrido de Uden XVII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 313r 06 do 09-07-1383. 

(dg: Gerardus Machiels soen verkocht aan Enghela gnd Voets een 

erfpacht). 

 

(dg: Gerardus Machiels soen hereditarie vendidit Enghele dicte 

Voets hereditariam paccionem). 

 

BP 1176 f 313r 07 do 09-07-1383. 

Theodoricus van den Pedel verkocht aan Johannes zvw Arnoldus gnd die 

Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 1½ mud rogge en 1 mud 

gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit (1) 

een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, naast de plaats gnd Pedel, tussen een gemene weg enerzijds en 

Gerardus Melijs soen anderzijds, (2) een stuk land, 4 lopen rogge 

groot, aldaar, tussen Walterus gnd Pedelmans enerzijds en Gerardus 

Melijs soen anderzijds, (3) een stuk land, 1 lopen rogge groot, 

aldaar, achter de tuin gnd Yda Boudens Hof, tussen voornoemde Yda 

enerzijds en voornoemde Walterus Pedelmans anderzijds, (4) ½ bunder 

beemd, in Uden, tussen Ghibo Claes soen enerzijds en Gerardus Melijs 

soen anderzijds, (5) 2 bunder heideland in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, tussen Gerardus Melijs soen enerzijds en de gemene weg gnd 

die Voertstraat anderzijds, reeds belast met 10 plakken 2 schelling 

cijns. 

 

Theodoricus van den Pedel hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Arnoldi dicti die (dg: Hee) Hoessche de Lijttoijen 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis et 

unius modii ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Erpe tradendam ex (dg: pec) domo et orto et 

pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Uden ad locum 

dictum Boekel iuxta locum dictum Pedel inter hereditatem (dg: 

Walteri van den Pedel ex uno et inter hereditatem) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Gerardi Melijs soen ex alio 

atque ex pecia terre quatuor lopinos siliginis in semine capiente 

sita (dg: in) ibidem inter hereditatem Walteri dicti Pedelmans ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Melijs soen ex alio item ex pecia 

terre unum lopinum siliginis in semine capiente sita ibidem retro 

ortum Yde Boudens (dg: here) Hof! inter hereditatem eiusdem Yde ex 

uno et inter hereditatem (dg: W) dicti Walteri Pedelmans ex alio 

item ex dimidio bonario prati sito in dicta parochia inter 

hereditatem Ghibonis Claes soen !et inter hereditatem Gerardi 

Melijs soen ex alio item ex duobus bonariis terre mericalis sitis 

(dg: ibidem inter) in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Gerardi Melijs soen ex uno et inter communem plateam dictam die 

Voertstraet ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam (dg: de) obligationem deponere exceptis decem 

placken et duobus solidis census exinde prius solvendis et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 08 do 09-07-1383. 

Gerardus zvw Gerardus gnd Machiels soen verkocht aan Enghela gnd 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, die waren van wijlen Mijchael van der Vliedert, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen een gemene steeg enerzijds en 

Rodolphus Hals en Willelmus Truden soen anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment en 

een b-erfpacht van 3 zester rogge. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi dicti Machiels soen hereditarie 

vendidit Enghele dicte Voets hereditariam paccionem dimidii modii 
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siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex domo et orto hereditatibus sibi adiacentibus 

#qui fuerant quondam Mijchaelis van der Vliedert# sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Heze) Heze inter communem 

stegam ex uno et inter hereditatem Rodolphi Hals et Willelmi 

Truden soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini (dg: ..) ducis et 

hereditario censu XL solidorum communis pagamenti et hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 09 do 09-07-1383. 

Jutta dvw Henricus van der After van Berze beloofde aan Gerardus van 

Roesel 25 Brabantse dobbel of de waarde vandaag over 4 jaar te 

betalen. 

 

Jutta filia quondam Henrici van der After de Berze promisit 

Gerardo de Roesel XXV Brabant dobbel seu valorem (dg: ad ......) a 

data presentium ultra quatuor annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 313r 10 do 09-07-1383. 

Leonius zvw Johannes van de Kelder beloofde aan Everardus van 

Onstaden 50 gulden pieter of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383) te betalen. 

 

Leonius filius quondam Johannis de Penu promisit Everardo de 

Onstaden L gulden peter seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 11 do 09-07-1383. 

Jacobus Dunnencop zv Godefridus Dunnecop beloofde aan Henricus 

Crabbart zv Theodericus Scouts 9 gulden hellingen met Sint-Remigius 

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

 

Jacobus Dunnencop filius Godefridi Dunnecop promisit Henrico 

Crabbart filio Theoderici Scouts novem gulden hellingen ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 12 do 09-07-1383. 

Henricus Paedse zv Henricus Paedse beloofde aan Nijcholaus Plaetmaker 

23 gulden hellingen of de waarde en 13 Hollandse plakken met Kerstmis 

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

 

Henricus Paedse filius Henrici Paedse promisit Nijcholao 

Plaetmaker XXIII gulden hellingen seu valorem #et XIII Hollant 

placken# ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 313r 13 do 09-07-1383. 

Denkinus Luwe van Empel en Gerardus Scade zvw Henricus van Os 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 48 oude Franse schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (za 25-07-1383; 16 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Denkinus Luwe de Empel et Gerardus (dg: de Osse) #Scade# filius 

quondam Henrici de Os promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: L) 

XLVIII aude scilde Francie (dg: infra) ad Jacobi proxime 

persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 313r 14 do 09-07-1383. 

Luijtgardis wv Arnoldus van Roesel schonk aan haar zoon Gerardus en 

diens vrouw Margareta dvw hr Egidius investiet van Beers (1) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud Walterus Herbrects 

soen met Lichtmis aan voornoemde Luijtgardis levert, gaande uit zijn 

erfgoederen in Esch, (2) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus Plaetmaker enerzijds en 

erfgoed van Egidius van Dijstelberge anderzijds. Voornoemde 

Luijtgardis behoudt een kamer in voornoemd huis, waarin ze mag wonen. 

 

Luijtgardis relicta quondam Arnoldi de Roesel cum tutore (dg: unu) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: He) 

Busco (dg: in) de hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem trium modiorum Walterus Herbrects 

soen dicte Luijtgardi (dg: -s) solvere tenetur hereditarie 

purificatione ex suis hereditatibus sitis in parochia de Essche 

#+{BP 1176 f 313r 15 invoegen}# ut dicebat hereditarie supportavit 

Gerardo suo (dg: suo) filio nomine dotis (dg: et in scicidium 

matrimon matrimonium cont) ad jus oppidi de Busco (dg: cum) cum 

Margareta sua uxore filia quondam domini Egidii investiti de (dg: 

?Weert) #Berze# promittens cum tutore ratam servare salva dicte 

Luijtgardi in dicta domo una camera et quod ipsa in eadem domo 

poterit morari et ?intrare et exire libere quamdiu vixerit in 

humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 15 do 09-07-1383. 

{invoegen in BP 1176 f 313r 14} 

#atque domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Nijcholai Plaetmaker ex uno et inter hereditatem 

Egidii van Dijstelberge ex alio. 

 

BP 1176 f 313r 16 do 09-07-1383. 

Petrus van Loen snijder beloofde aan Nijcholaus Plaetmaker 12 gulden 

hellingen of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Petrus de Loen sartor promisit Nijcholao Plaetmaker XII gulden 

hellingen seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 17 do 09-07-1383. 

Batha Lanen dvw Walterus gnd van Nuenrebeke gaf uit aan Henricus zvw 

Willelmus gnd Smacht (1) 4 stukken land in Nuenen, (1a) tussen 

Arnoldus Lanen enerzijds en en erfgoed van de kapel van den Hout 

anderzijds, (1b) naast de kerk aldaar, tussen kvw Henricus Kater 

enerzijds en kvw Ghibo van Catten anderzijds, (1c) tussen Willelmus 

Lippen soen enerzijds en wijlen Godefridus van Erpe anderzijds, (1d) 

tussen Jacobus Grieten soen enerzijds en voornoemde Willelmus Lippen 

soen anderzijds, (2) een beemd in Nuenen, ter plaatse gnd in Geen 

Loebroek, tussen voornoemde wijlen Godefridus van Erpe enerzijds en 

voornoemde Batha anderzijds, met recht van weg hierheen vanaf de 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht7 van 2 mud 9 

lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Henricus tot onderpand (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Nuenen, gaande uit zijn huis, tuin en andere erfgoederen in 

                         
7 Zie → BP 1176 f 313v 03 vr 10-07-1383, verkoop van 9 lopen rogge 

uit kennelijk deze pacht. 
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Nuenen. 

 

Solvit Batha solvit Henricus XII solidos. 

Batha Lanen filia quondam Walteri dicti de Nuenrebeke cum tutore 

quatuor pecias terre sitas in parochia de Nuenen quarum una inter 

hereditatem Arnoldi Lanen ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad (dg: cappellam va) cappellam van den Hout ex alio secunda (dg: 

inter hereditatem Henrici Libe) iuxta ecclesiam ibidem inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici Kater ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Ghibonis de Catten ex alio tercia 

inter hereditatem Willelmi Lippen soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Godefridi de (dg: Middegael) #Erpe# ex alio et quarta 

inter hereditatem Jacobi Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Willelmi Lippen soen ex alio sunt site atque pratum situm 

(dg: dic) in dicta parochia in loco dicto in Gheen Loebroecke 

inter hereditatem dicti quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter 

hereditatem dicte Bathe ex alio et cum via veniendi (dg: ad) et 

rediendi ad minus dampnum a communi platea ibidem (dg: ad) usque 

ad dictum pratum ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico filio quondam Willelmi dicti Smacht ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione (dg: duorum) duorum modiorum 

et novem lopinorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et primo termino (dg: ultra a proxime) 

purificatione proxime ultra annum et in supra dictas hereditates 

tradenda ex premissis promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem solucionis (dg: s) dicte paccionis dictus Henricus 

hereditariam paccionem unius (dg: solucionis s) modii siliginis 

dicte mensure solvendam (dg: do) ex domo et orto et aliis 

hereditatibus suis quibuscumque sitis in dicta parochia ad pignus 

imposuit et obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 18 do 09-07-1383. 

Henricus die Haen beloofde aan Theodericus Scalpart 42 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Henricus die Haen promisit Theoderico Scalpart XLII Hollant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. (dg: 

testes datum) Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 313r 19 do 09-07-1383. 

Theodericus Luwe zvw Johannes gnd Luwe beloofde aan hr Theodericus 

Rover ridder een n-erfcijns van 200 oude schilden, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Theodericus. De 

brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Johannis dicti Luwe promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum domino Theoderico Rover 

militi hereditarium censum ducentorum aude scilde hereditarie 

purificatione de et ex omnibus et singulis bonis dicti (dg: 

Henrici) #Theoderici habitis et habendis# quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Theoderico. 

 

BP 1176 f 313r 20 do 09-07-1383. 

Rodolphus van Oekel en zijn dochter Margareta verhuurden aan Cristina 

wv Johannes Coptiten en Ghiselbertus Roesmont een stuk weide in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Ghevardus van Eijndoven 

enerzijds en voornoemde Cristina anderzijds, voor 8 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor ½ Brabantse 
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dobbel mottoen, met Sint-Remigius te betalen. 

 

Rodolphus de Oekel et Margareta eius filia peciam (dg: prati) 

#pascue# sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout 

inter hereditatem Ghevardi de Eijndoven ex uno et inter 

hereditatem Cristine relicte quondam Johannis Coptiten ex alio ut 

dicebant locaverunt recto locacionis modo dicte Cristine et (dg: 

Rodolpho) #Ghiselberto# Roesmont ab (dg: eod) eisdem ad spacium 

octo annorum a festo Martini proxime preterito deinceps sine medio 

sequentium possidendam anno quolibet pro dimidio Brabant dobbel 

mottoen ....... dandis (dg: eis) #dicto Rodolpho quamdiu vixerit 

et post eius decessum dicte Margarete# ab aliis anno quolibet 

dictorum octo annorum (dg: Martini et pro) Remigii et pro primo 

termino Remigii proxime promittentes warandiam [et] obligationem 

deponere [promittentes] indivisi (dg: tali condicione) ...... 

[Testes] datum supra. 

 

1176 mf8 F 11 f.313v. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 10-07-1383. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 11-07-1383. 

 

BP 1176 f 313v 01 do 09-07-1383. 

Gerardus zvw Conrardus Writer beloofde aan hr Gerardus Wilde priester 

28 oude schilden, een helft te betalen met Lichtmis (di 02-02-1384) 

en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384). 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer promisit super omnia 

domino Gerardo Wilde presbitro XXVIII aude scilde (dg: ad) 

mediatim purificationis et mediatim pasce proxime proxime 

persolvenda. 

 

BP 1176 f 313v 02 do 09-07-1383. 

(dg: Yda wv). 

 

(dg: Yda relicta). 

 

BP 1176 f 313v 03 vr 10-07-1383. 

Batha gnd Lanen dochter verkocht aan Thomas zvw Goessuinus Metten 

soen van Eijndoven een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Nuenen, 

uit een b-erfpacht8 van 2 mud 9 lopen rogge, maat van Nuenen, die 

Henricus zv Willelmus Smacht met Lichtmis in Nuenen moet leveren aan 

voornoemde Batha, gaande uit (1) 4 stukken land in Nuenen, (1a) die 

Streep achter die Leemkuilen, tussen goederen van de kapel gnd van 

Hout enerzijds en Arnoldus bv voornoemde Batha anderzijds, (1b) die 

Zandakker, tussen kv Henricus Kather enerzijds en kv Ghibo van Katten 

anderzijds, (1c) dat Derenstuk, tussen Maria dvw Godefridus van Erpe 

enerzijds en Willelmus Luppen soen anderzijds, (1d) die Boks Hostat, 

tussen Jacobus Grieten soen enerzijds en voornoemde Willelmus Luppen 

soen anderzijds, (2) een beemd gnd dat Loe Broek, in Nuenen, tussen 

voornoemde Maria enerzijds en erfgoed gnd der Heiligen Beemd 

anderzijds. Verkoopster en met haar haar broer Arnoldus beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Batha dicta Lanen (dg: do) dochter cum tutore hereditariam 

paccionem novem lopinorum siliginis mensure de Nuenen de 

hereditaria paccione duorum modiorum et novem lopinorum siliginis 

dicte mensure quam Henricus filius Willelmi Smacht dicte (dg: Ba) 

Bathe solvere tenetur purificatione et in Nuenen tradere ex 

                         
8 Zie ← BP 1176 f 313r 17 do 09-07-1383, uitgifte voor kennelijk deze 

pacht. 
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quatuor peciis terre sitis in parochia de Nuenen quarum una die 

Strepe after die Leemculen inter hereditatem !bona capelle dicte de 

Hout ex uno et inter hereditatem Arnoldi fratris dicte Bathe ex 

alio altera die Zandacker (dg: ex) inter hereditatem liberorum 

Henrici Kather ex uno et hereditatem liberorum Ghibonis de Katten 

ex alio 3a dat Derenstucke inter hereditatem Marie filie quondam 

Godefridi de Erpe ex uno et hereditatem Willelmi Luppen soen ex 

alio et quarta die Box Hostat nuncupantur inter hereditatem Jacobi 

Grieten soen ex uno et hereditatem dicti Willelmi Luppen soen ex 

alio sunt site et ex prato dicto dat (dg: Lo Broe) Loe Broec sito 

in dicta parochia inter hereditatem dicte Marie ex uno et 

hereditatem dictam der Heiligen Beemt ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Thome filio quondam Goessuini Metten soen de 

Eijndoven promittentes cum tutore (dg: warandiam et aliam ob) et 

cum ea Arnoldus eius frater warandiam et obligationem deponere. 

Testes Ywanus et Wellinus datum sexta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 313v 04 vr 10-07-1383. 

Henricus zv Boijdekinus Kist en zijn broer Johannes beloofden aan 

Johannes zv Truda 33 oude schilden met Sint-Andreas aanstaande (ma 

30-11-1383) te betalen. 

 

Henricus (dg: d) filius Boijdekini Kist et Johannes eius frater 

promiserunt Johanni filio Trude XXXIII aude scilde ad Andree 

proxime persolvenda. Testes Johannes Lonijs et Wellinus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 313v 05 vr 10-07-1383. 

De broers Theodericus en Johannes, kv Johannes van Haenwijc, deden 

tbv Henricus zvw Lambertus Rijxken afstand van alle erfgoederen, die 

aan voornoemde Henricus zvw Lambertus Rijxken gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van Zegerus Hughen soen. Ze beloofden dat hun 

zuster Metta afstand zal doen. 

 

Theodericus et Johannes #fratres# liberi (dg: q) Johannis #de 

Haenwijc# super omnibus hereditatibus Henrico filio quondam 

Lamberti Rijxken de morte quondam Zegeri Hughen soen successione 

hereditarie advolutis et sibi mediante divisione hereditaria inter 

ipsum Henricum et eius in hoc coheredes (dg: mediante divisione) 

hereditarie in partem cessis atque super toto jure ad opus dicti 

Henrici filii dicti quondam Lamberti Rijxken hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et promiserunt quod ipsi 

Mettam eorum sororem super premissis facient renunciare. Testes 

Erpe et Ywaus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 313v 06 vr 10-07-1383. 

Gerardus zvw Conrardus Writer en Gerardus van Berkel beloofden aan 

Philippus Jozollo 32 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1383; 21+31+30+31+11=124 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer et Gerardus de Berkel 

promiserunt Philippo Jozollo XXXII scuta Francie ad Martini 

proxime persolvenda pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 313v 07 vr 10-07-1383. 

Johannes van Sciddam beloofde aan hr Gerardus Groij binnen 3 weken 

Gerardus van Mechelen op de Gevangenpoort af te leveren. Zo niet, dan 

zal voornoemde Johannes 15 lichte schilden aan voornoemde hr Gerardus 

betalen. 
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Johannes (dg: van) de Sciddam promisit domino Gerardo Groij quod 

ipse Johannes Gerardum de Mechelen deliberabunt! super portam 

captivorum in Busco a data presentium ultra tres septimanas alio? 

in omnibus modo in forma prout ad presens consistit alioquin 

dictus Johannes post dictas tres septimanas dabit et solvet dicto 

domino Gerardo (dg: XIIII et) XV licht scilde quos idem Johannes 

dicto domino Gerardo in hoc eventu ad eius monitionem solvere 

promiserat. Testes Ywanus et Wellinus Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 313v 08 vr 10-07-1383. 

Gerardus Witmeri droeg over aan zijn kinderen Petrus en Gerardus, tbv 

hen en hun broers Hermannus, Johannes en Lambertus, zijn 

vruchtgebruik in 1½ bunder land, of iets meer, in Schijndel, in een 

hoeve gnd Schrijvers Hoeve, aan voornoemde Gerardus overgedragen door 

Lambertus gnd van der Heijden. 

 

Gerardus Witmeri #usufructum sibi competentem in etc# unum et 

dimidium bonaria terre seu paulo plus sita in parochia de Scijnle 

in manso dicto communiter Scrivers Hoeve supportata dicto Gerardo 

a Lamberto dicto van der Heijden prout in litteris (dg: 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici van den Waude 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere) legitime supportavit Petro 

et Gerardo suis liberis ad opus eorum et ad opus Hermanni Johannis 

Lamberti (dg: suorum liberorum) !quorum fratrum promittens ratam 

servare. Testes Erpe et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 313v 09 vr 10-07-1383. 

(dg: voornoemde Henricus koper en Johannes gnd Ricards soen van den 

Voert beloofden aan voornoemde Gerardus 70). 

 

(dg: dictus Henricus ve emptor et Johannes dictus Ricards soen van 

den Voert promiserunt dicto Gerardo L XX). 

 

BP 1176 f 313v 10 za 11-07-1383. 

Emondus van Zoelen gaf uit aan Woltherus van Audenhoeven een hoeve 

gnd het Goed ten Heuvel9,10, welke hoeve eertijds was van hr Willelmus 

van den Bossch, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, met cijnzen en 

pachten, en met een deel van de tiende, die gaat uit de goederen van 

Geerlacus met den Broede, waarvan de kinderen gnd Ackermans Kijnder 

het andere deel bezitten, zoals Willelmus Rademaker deze goederen 

thans als hoevenaar bezit; de uitgifte geschiedde voor de 

(grond)cijnzen, voor een pacht aan de kapel van de H.Maria in 

Oirschot, en voor 10 mud rogge, Bossche maat, voor 10 pond aan het 

klooster van Sint-Clara, en voor 12 pond geld lijfrente aan zijn 

zuster, jkvr Agnes, en thans voor een n-erfpacht11 van 20 mud rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis op deze goederen of naast het kerkhof 

van Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1385). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Wolterus tot 

onderpand een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit erfgoed van voornoemde Wolterus, gnd 

Langwinkel, in Gestel bij Herlaer. 

 

                         
9 Zie ← BP 1176 f 001v 18 ±vr 10-10-1376, verkoop van erfpacht van 2 

mud uit deze goederen. 
10 Zie ← BP 1176 p 144r 17 vr 31-08-1380, erfpacht uit goederen gnd 

ten Heuvel. 
11 Zie → BP 1177 f 144r 11 do 04-08-1384, verkoop van 4 mud uit deze 

pacht van 20 mud. 
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Emondus de Zoelen mansum quondam dictum tGoet ten Hoevel qui 

mansus dudum fuerat domini (dg: Ghee) Willelmi van den Bossch 

situm in parochia de Oerscot ad locum dictum Best cum eius 

attinentiis universis (dg: et cum quadam parva decima ad dictum 

Best) #et cum censibus et paccionibus super dictum mansum {hier 

invoegen wat aan het contract voorafgaat: X. cum parte decime 

solvende ex bonis Geerlaci met den Broede prout ad hoc pertinent 

et de qua liberi dicti Ackermans Kijnder alteram partem tenent} 

solvendis# prout Ws Rademaker dicta bona cum eorum attinentiis ad 

presens tamquam colonus possidet ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Wolthero de Audenhoeven ab eodem pro censibus dominorum 

(dg: f..) prius solvendis et pro (dg: ....) #quadam# paccione 

capelle sancte Marie in Oerscot et pro X modiis siliginis mensure 

de Busco prius inde solvendis et pro (dg: hereditario censu) X 

libris #conventui sancte Clare exinde solvendis# et (dg: pro 

vitali pe) et pro XII libris monete vitalis pensionis #domicelle 

Agneti eius sorori# inde solvendis dandis illi vel illis cui de 

jure sunt solvendi #(dg: ....... ....... ....... ....... .......)# 

et pro hereditaria paccione viginti modiorum siliginis mensure de 

Oerscot danda dicto Emondo ab alio hereditarie purificatione et 

pro primo ultra annum et supra dicta bona tradenda #vel iuxta 

cymitherium de Oerscot# ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie termino solucionis predicto 

ex hereditate ipsius Wolteri dicta Langwinckel sita in parochia de 

Gestel prope Herlaer dicto Emondo ad pignus imposuit et promisit 

#et cum eodem# dictam hereditatem Langwinckel vocatam sufficientem 

facere #pro dictis sex modiis#. Testes Erpe et Wellen datum 

sabbato post octavas Pe Pauli. 

In margine: Agnetis et primo ultra annum de premissa. 

 

BP 1176 f 313v 11 za 11-07-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Arnoldus Rover miles prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 313v 12 27-06-1591. 

De brief van de pacht van 20 mud rogge is voor de tweede keer 

geïngrosseerd, op verzoek van hr en mr Sijmon Verrepeus als rector 

van het altaar van Sint-Leonardus, van hr en mr Nicolaus van Houter 

Lang? rector van het altaar, hr Huronimus en hr Matheus Wals rectores 

van het altaar van Sint-Martinus in de kerk van Hilvarenbeek. 

 

De mandato ex vigore appostille dominorum scabinorum presens 

littera de paccione XX modiorum siliginis secundarie est 

ingrossata ad instantiam domini et magistri Sijmonis Verrepei 

tamquam rectoris altaris sancti Leonardi domini et magistri 

Nicolai van Houter Lang? rectoris altaris domini Huronimi et domini 

Mathei Wals rectorum altaris sancti Martini in ecclesia de 

Hilvarenbeeck qui modio juran ....... modo sacerdotali juraverunt 

et alias docuerunt ex ...... prout in forma quod jurumentum per 

Willelmum Pijnappel filium Goeswini et ad ....... Will..... de 

Tilborch ....... ....... est actum XXVII junii anno XVc XCI. 

 

BP 1176 f 313v 13 za 11-07-1383. 

De broers Daniel Stuc zvw Willelmus Luwe, Johannes Luwe en Hermannus 

Scut, Nicholaus zv Lambertus Raet, zijn broer Stephanus, Godefridus 

zv Petrus van der Woert, Johannes Haijken en Johannes Wouters soen 

van Driel beloofden aan hr Johannes van ...lighem ridder, tbv hem en 
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Gerardus Holtenva..c, 218 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis (vr 25-12-1383) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384). 

 

Daniel Stuc filius #quondam# Willelmi Luwe Johannes Luwe Hermannus 

Scut fratres Nicholaus filius Lamberti Raet Stephanus eius frater 

Godefridus filius Petri van der Woert Johannes Haijken Johannes 

Wouters soen de Driel promiserunt domino Johanni de ...lighem 

militi (dg: IIc XVIII Brabant dobbel vel valorem) ad opus sui et ad 

opus Gerardi Holtenva..c vel ad opus alterius eorum IIc et XVIII 

Brabant dobbel vel valorem in auro mediatim Domini et mediatim 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Ywanus et Wellen datum 

sabbato post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 313v 14 za 11-07-1383. 

Voornoemde Daniel beloofde zijn broer Hermannus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Daniel promisit (dg: Lambertum) #Hermannum# suum fratrem 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 313v 15 za 11-07-1383. 

Voornoemde hr Johannes van ...lighem ridder verhuurde aan voornoemde 

schuldenaren, uitgezonderd Hermannus, de korentiende van Meerwijk 

voor het lopende jaar. Hij beloofde garantie tot aan Sint-Lambertus 

(do 17-09-1383). Zodra de tiende van de grond is verwijderd, zal 

voornoemde hr Johannes van de belofte ontlast zijn. De brief 

overhandigen aan Daniel. 

 

Dictus dominus Johannes decimam (dg: sitam) bladi ville de Merwijc 

ad se spectantem ut dicebat locavit dictis debitoribus #excepto 

Hermanno# ab eisdem ad spacium presentis anni possidendam 

promittens warandiam usque ad festum Lamberti (dg: ita quod suum 

manipulum testes datum ut supra) et quandocumque de dicta decima a 

fundo fuerit amota de hoc idem dominus Johannes de promissione 

warandie quitus erit. Testes datum ut supra. Detur Danieli. 

 

BP 1176 f 313v 16 za 11-07-1383. 

Vrouwe Elisabeth wv hr Gerardus van Asperen machtigde Jacobus metten 

Gelde haar cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Domina Elisabeth relicta quondam domini Gerardi de Asperen dedit 

et contulit Jacobo metten Gelde potestatem monendi eius census et 

debita etc ad revocacionem. Testes Bruheze et Ywanus datum (dg: 

ut) sabbato post octavas Pe Pau. 

 

1176 mf8 F 12 f.314. 

 in die Margarete: maandag 13-07-1383. 

 in crastino Margarete: dinsdag 14-07-1383. 

 Quarta post Margarete: woensdag 15-07-1383. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 16-07-1383. 

 

BP 1176 f 314r 01 ma 13-07-1383. 

Henricus zvw Theodericus gnd van den Broecke van Hezewijc droeg over 

aan Gerardus van Geffen molenaar een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, die Gerardus van Uden zv Goessuinus gnd van Ouvenken 

beloofd had aan voornoemde Henricus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1386), gaande uit 

erfgoederen in Heeswijk, Schijndel en Dinther. 
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Henricus filius quondam Theoderici dicti van den Broecke de 

Hezewijc hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Gerardus de Uden filius Goessuini dicti de Ouvenken 

dicto Henrico dare et solvere promiserat hereditarie purificatione 

et pro primo ultra (dg: annum) duos annos et in Busco tradere ex 

(dg: hereditaria) quibusdam hereditatibus in parochiis de (dg: S) 

Hezewijc de Scijnle et de Dijnter sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo de Geffen multori cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem deponere. Testes 

Bruheze et Lonijs datum in die Margarete. 

 

BP 1176 f 314r 02 ma 13-07-1383. 

Mr Johannes van Andel snijder beloofde aan Nicholaus Wijchmans soen 

29 Dordrechtse dobbel en 24 plakken donderdag over 3 weken te 

betalen. 

 

Magister Johannes de Andel sartor promisit Nicholao Wijchmans soen 

XXIX Dordrecht dobbel et XXIIII placken a feria quinta proxime 

futura ultra tres septimanas persolvendos. Testes Bruheze et 

Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 03 ma 13-07-1383. 

Voornoemde mr Johannes van Andel snijder beloofde aan voornoemde 

Nicholaus Wijchmans soen 55 Dordrechtse dobbel met Kerstmis 

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

 

Dictus magister Johannes promisit dicto Nicholao LV Dordrecht 

dobbel ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 314r 04 di 14-07-1383. 

Weichomodis van der Diesdonc van Asten en Bertoldus Voghet beloofden 

aan Philippus Jozollo 20 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(wo 11-11-1383; 17+31+30+31+11=120 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Weichomodis van der Diesdonc de Asten et Bertoldus Voghet 

promiserunt Philippo Jozollo XX aude scilde ad Martini proxime 

pena II. Testes Johannes Bruheze et Lonijs datum in crastino 

Margarete. 

 

BP 1176 f 314r 05 di 14-07-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 06 wo 15-07-1383. 

Johannes Vos ev Heilwigis dvw Theodericus zv Egidius snijder van 

Berze verkocht aan Petrus Loekaert een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (dg: een tuin en ½ 

lopen land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Stripe, tussen 

Johannes zv Petrus gnd van Stripe enerzijds en Willelmus bv Johannes 

gnd van Stripe anderzijds, uit ½ bunder heide ter plaatse gnd 

Wergaartshuizen en uit ½ bunder weide aldaar) erfgoederen in ......., 

welke erfpacht aan voornoemde wijlen Theodericus zv Egidius snijder 

was verkocht door Theodericus zvw Theodericus snijder, en welke pacht 

nu aan hem behoort. 

 

Johannes Vos maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Theoderici filii Egidii sartoris de Berze 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 
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solvendam hereditarie purificatione (dg: ex orto et dimidia 

lopinata terre sitis in parochia sancti Petri de Vucht ad locum 

dictum communiter Scuijpe Stripe inter hereditatem Johannis filii 

Petri dicti de Stripe ex uno et inter hereditatem Wiss Willelmi 

fratris Johannis dicti de Stripe ex alio atque ex dimidio bonario 

merice sito in loco dicto Wergaertshusen et ex dimidio bonario 

pascue sito ibidem) #hereditatibus sitis in ....... .......# 

venditam dicto !quondam filio Egidii sartoris {hier BP 1176 f 314r 

08 invoegen}. 

 

BP 1176 f 314r 07 wo 15-07-1383. 

Wolterus van Audenhoeven, zijn broer Willelmus en Andreas zv 

Willelmus Andries soen beloofden aan Johannes van Andel snijder 95 

oude schilden of de waarde met Sint-Jacobus over een jaar (ma 25-07-

1384) te betalen. 

 

Wolterus de Audenhoeven Willelmus eius frater et Andreas filius 

Willelmi Andries soen promiserunt Johanni de Andel sartori 

nonaginta quinque aude scilde vel valorem a Jacobi proxime ultra 

annum persolvenda. Testes Ywanus et Wellen datum quarta post 

Margarete. 

 

BP 1176 f 314r 08 wo 15-07-1383. 

{invoegen aan einde van BP 1176 f 314r 06} a Theoderico filio 

quondam Theoderici (dg: sutoris) #sartoris (?dg: satoris)# prout 

in litteris #et que nunc ad se pertinet# hereditarie vendidit 

Petro Loekaert supportavit cum litteris et #aliis# jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam sui 

soceri deponere. Testes Ywanus et Wellen datum quarta post 

Margarete. 

 

BP 1176 f 314r 09 wo 15-07-1383. 

Johannes zv Johannes Busscher beloofde aan Johannes van den Hovel zv 

Johannes Zerijs 18 oude schilden of de waarde met Kerstmis (vr 25-12-

1383) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Busscher promisit Johanni van den Hovel 

filio Johannis Zerijs XVII aude scilde vel valorem ad nativitatis 

Domini persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 10 wo 15-07-1383. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo droeg over aan Arnoldus zv Katherina 

gnd Voegelers en Nicholaus gnd Coel van der Straten szv voornoemde 

Katherina een b-erfcijns van 4½ oude groot, die voornoemde Katherina 

Voegheleers met Sint-Lambertus aan hem betaalde, gaande uit een 

boomgaard in Vught, beiderzijds tussen een gemene weg. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditarium censum IIIIor et 

dimidii antiquorum grossorum quem Katherina dicta Voegheleers sibi 

solvere consuevit Lamberti ex pomerio sito in Vucht inter communem 

platheam ex utroque latere ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio dicte Katherine Voegelers et Nicholao dicto Coel van 

der Straten genero dicte Katherine promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui #et suorum heredum# deponere. Testes 

Bruheze et Erpe datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 11 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Arnoldus en Nicholaus beloofden aan voornoemde Henricus 5 

oude schilden en 3 plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1383) te betalen. 
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Dicti Arnoldus et Nicholaus promiserunt dicto Henrico V aude 

scilde et III placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 12 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier droeg over aan Egidius Scoerwegge een 

b-erfcijns van 21 schelling oude pecunia, die voornoemde Egidius met 

Sint-Lambertus aan hem moet betalen, gaande uit een erfgoed ter 

plaatse gnd Donkerbeemd, in Vught. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum XXI solidorum antique 

pecunie quem Egidius Scoerwegge sibi solvere tenetur hereditarie 

Lamberti (dg: ex agro dicto) ex hereditate sita in loco dicto 

Donckerbeemt sita in parochia de Vucht hereditarie supportavit 

dicto Egidio promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 13 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Egidius beloofde aan voornoemde Henricus 20 oude schilden 

minus 3 plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te 

betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Egidius promisit dicto Henrico XX aude scilde minus III 

placken ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 314r 14 do 16-07-1383. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus gnd van der Schant verkocht aan 

Theodericus Stout schoenmaker een b-erfcijns van 3 pond en 16 

penningen geld, die Henricus die Roede steenhouwer 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 hofstad12, 

20 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van het woonhuis van wijlen Engbertus Ludinc van den Dijk naar 

het woonhuis van de vrouwe van Lake, naast erfgoed van voornoemde 

Henricus van der Scaut, tegenover het huis van Bucstel. Walterus en 

Henricus, bv verkoper, zullen afstand doen. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici (dg: de Amste) dicti van 

der Schant hereditarium censum trium librarum et sedecim 

denariorum monete (dg: solvendum here) quem Henricus die Roede 

lapicida promisit se daturum et soluturum dicto Henrico quondam 

van der Schant hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

quodam domistadio viginti pedatas in latitudine et quadraginta 

pedatas in longitudine continente sito in Busco in viculo tendente 

a domo habitationis quondam Engberti Ludinc de Aggere versus domum 

habitationis domini de Lake contigue iuxta hereditatem dicti 

Henrici van der Scaut in opposito domus de Bucstel prout in 

litteris (dg: here) et quem censum dictus (dg:dictu) Gerardus nunc 

ad se integraliter spectare dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico Stout sutori supportavit cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Henrici van der 

Scaut et quorumcumque heredum dicti quondam Henrici van der Scaut 

deponere et sufficientem facere et quod ipse Walterum et Henricum 

suos fratres super dicto censu et jure ad opus dicti emptoris 

faciet renunciare. Testes Dijnter et Scilder datum quinta post 

                         
12 Zie → BP 1177 f 394v 09 ±di 03-10-1385, afstand doen van een 

erfcijns uit deze hofstad. 
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divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 314r 15 do 16-07-1383. 

Arnoldus zv Theodericus gnd Stout schoenmaker droeg over aan zijn 

vader Theodericus, tbv hem en zijn vrouw Yda, een b-erfcijns van 6 

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

Sint-Jan, gaande uit een vleesbank, in het vleeshuis van Den Bosch, 

aan voornoemde Arnoldus geschonken13 door zijn vader Theodericus. Als 

voornoemde Theodericus en Yda overleden zijn, gaat de cijns weer 

terug naar voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus filius Theoderici dicti Stout sutoris hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quodam stallo dicto communiter vleeschebanc 

sito in macello oppidi de Busco (dg: ve) supportatum dicto Arnoldo 

a (dg: -d) dicto Theoderico suo patre nomine dotis ad jus oppidi 

de Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Theoderico suo patri ad opus sui et ad opus Yde sue uxoris cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare (dg: tali 

cond) et obligationem ex parte sui deponere et alter dictorum 

Theoderici et Yde diutius vivens in humanis dictum censum ad suam 

#vitam# possidebit et cum ?enim ambo mortui fuerint extunc dictus 

census ad dictum Arnoldum devolvetur et revertetur. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 314r 16 do 16-07-1383. 

Reijnerus zvw Henricus Mudeken, Reijnerus zv Enghela gnd Meus, 

Zegherus zvw Johannes van Tula, Johannes van der Molen en zijn broer 

Albertus, kv Aleijdis gnd Henrics, beloofden aan Walterus van Oekel 

92 Brabantse dobbel en 8 Hollandse plakken, een helft te betalen met 

Vastenavond (di 23-02-1384) en de andere helft met Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1384). 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken Reijnerus filius Enghele 

dicte Meus Zegherus filius quondam Johannis de Tula (dg: Joh) 

Johannes van der Molen Albertus eius frater liberi Aleijdis dicte 

Henrics promiserunt Waltero de Oekel nonaginta duos Brabant dobbel 

et octo Hollant placken (dg: a) mediatim ad carnisprivium et 

mediatim pasce proxime proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314r 17 do 16-07-1383. 

Voornoemde Reijnerus zvw Henricus Mudeken en Zegherus zvw Johannes 

van Tula beloofden aan Walterus van Oekel 8½ Brabantse dobbel met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Dicti Reijnerus filius quondam Henrici Mudeken [et] Zegherus 

filius quondam Johannis de Tula promiserunt Waltero de Oekel octo 

et dimidium Brabant dobbel ad carnisprivium proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314r 18 do 16-07-1383. 

Arnoldus de Buchoven droeg over aan Henricus van der Langdonc ¼ deel 

van een oliemolen in Maalstrem, aan hem en aan zijn vrouw Elizabeth 

dv voornoemde Henricus van der Langdonc overgedragen door voornoemde 

Henricus van der Langdonc. 

 

Arnoldus de Buchoven quartam partem cuiusdam molendini olei 

consistentis in Maelstrem cum jure et attinentiis huius quarte 

                         
13 Zie ← BP 1176 f 305r 10 ma 04-05-1383, afstand doen van deze 

cijns. 
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partis eiusdem molendini singulis et universis supportatam dicto 

Arnoldo cum Elizabeth sua uxore filia Henrici van der Langdonc ab 

eodem Henrico van der Langdonc prout [in litteris] hereditarie 

supportavit dicto Henrico van der Langdonc cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314r 19 do 16-07-1383. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Paulus zvw Henricus 

Aelbrechts soen bakker 18 oude schilden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes de Loet sutor promisit Paulo filio qondam Henrici 

Aelbrechts soen pistori XVIII aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvenda. Testes datum 

[supra]. 

 

1176 mf9 A 01 f.314v. 

 in crastino divisionis apostolorum: donderdag 16-07-1383. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1383. 

 in die Michaelis: vrijdag 08-05-1383 of dinsdag 29-09-1383. 

 

BP 1176 f 314v 01 do 16-07-1383. 

Johannes van Vroenhoven alias gnd van Hintam? en Erenbertus van den 

Zande beloofden aan Theodericus van den Stripe 20 oude schilden met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Johannes de Vroenhoven alias dictus de Hint[am?] et (dg: Joh) 

Erenbertus van den Zande (dg: -n) promiserunt Theoderico van den 

Stripe XXti aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvenda. Testes Dijnter et Wellen datum in crastino divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1176 f 314v 02 do 16-07-1383. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg beloofde aan Petrus van Geffen 156 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Goeswinus Moedel (dg: va) de Lapidea Via promisit (dg: Ger) Petro 

de Geffen centum et (dg: ...) quinquaginta sex Hollant dobbel 

scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dictorum Hollant 

dobbel vocatorum ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 03 do 16-07-1383. 

Henricus Pelser van Bucstel ev Jutta dvw Johannes gnd Heijstman droeg 

over aan Henricus Becker zvw Willelmus gnd van Heerde een b-erfcijns 

van 10 schelling 8 penning geld, te betalen met H.Maria-Maagd, gaande 

uit een b-erfcijns van 20 groten voornoemd geld, welke cijns van 20 

groten voornoemd geld Johannes van der Dummellen met H.Maria-Maagd 

moest betalen aan Gerardus nzv hr Willelmus van Aa investiet van de 

kerk van Gestel bij Herlaer, gaande uit erfgoederen gelegen onder 

Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, welke cijns van 10 schelling 8 

penning voornoemde Johannes Heijstman gekocht had van voornoemde 

Gerardus nzvw voornoemde hr Willelmus. 

 

Henricus Pelser de Bucstel maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris filie quondam Johannis dicti Heijstman 

hereditarium censum X solidorum et octo denariorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Marie virginis ex annuo 

et hereditario censu viginti grossorum dicte monete quem censum 
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viginti grossorum dicte monete Johannes van der Dummellen Gerardo 

filio naturali domini Willelmi de Aa investiti ecclesie de Ghestel 

prope Herlaer solvere tenetur hereditarie termino solucionis 

predicto de quibusdam hereditatibus infra parochiam de Nuenen ad 

locum dictum Wetten sitis quem censum X solidorum et octo 

denariorum (dg: dictus dictus) dictus Johannes Heijstman erga 

dictum Gerardum filium naturalem dicti quondam domini Willelmi 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico [B]ecker filium quondam Willelmi dicti de Heerde cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et qorumcumque heredum dicti quondam 

Johannis Heijstman deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 04 do 16-07-1383. 

Hermannus Claes soen beloofde aan Godefridus zvw Enghela Goden 66 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 3 

Hollandse plakken met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te 

betalen. 

 

Hermannus Claes soen promisit super omnia Godefrido filio quondam 

Enghele Goden LXVI licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

scild computato et III Hollant placken ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 05 do 16-07-1383. 

Nijcholaus van Baerle ontlastte erfg vw Arnoldus van Gheijnt van een 

geldsom, die voornoemde Nijcolaus voor voornoemde wijlen Arnoldus van 

Gheijnt beloofd had bij de Lombarden in Den Bosch. De brief 

overhandigen aan Johannes van Keijnen zv Gerardus gnd Maech. 

 

Solvit VIII solidos. 

Nijcholaus de Baerle (dg: palam) quitos clamavit heredes quondam 

Arnoldi de Gheijnt a quadam pecunie summa quam dictus Nijcolaus 

promiserat pro dicto quondam Arnoldo de Gheijnt apud lombardos in 

Buscoducis. Testes datum supra. Traditur Johanni van Keijnen filio 

Gerardi dicto! Maech. 

 

BP 1176 f 314v 06 do 16-07-1383. 

Henricus Aleijten soen van Gheffen beloofde aan Willelmus Balijart 10 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) en 10 

Brabantse dobbel met Sint-Martinus over een jaar (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Henricus Aleijten soen de Gheffen promisit Willelmo Balijart X 

Brabant dobbel Martini proxime futurum et (dg: X V) X Brabant 

dobbel a Martini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 314v 07 do 16-07-1383. 

Johannes die Bije zvw Johannes gnd Bouwer van Kessel en Andreas die 

Hoppenbrouwen van Kessel beloofden aan Willelmus Balijart 10½ oude 

schild met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Johannes die Bije filius quondam Johannis dicti Bouwer de Kessel 

et Andreas die Hoppenbrouwen de Kessel promiserunt Willelmo (dg: 

de) Balijart X et dimidium aude scilt ad Martini proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 08 do 16-07-1383. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Henricus van den Arennest zv 

Lambertus 51 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 
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(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit Henrico van den (dg: Re) Arennest 

#filio (dg: Nijchi) Lamberti# LI Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 09 do 16-07-1383. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Henricus van den 

Arennest zv Lambertus 50 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Henrico van 

den Arennest filio Lamberti L Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 10 do 16-07-1383. 

Theodericus van der Vest beloofde aan Eefsa gnd Bauderics 23 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Theodericus van der Vest promisit Eefse dicte Bauderics XXIII 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 11 do 16-07-1383. 

Gerardus die Vriese zv Godefridus van Weert verhuurde aan Arnoldus 

Mersman 3 morgen land ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die 

Voelkamp, tussen wijlen Everardus van den Water enerzijds en 

Katherina Ba.. anderzijds, welke 3 morgen waren van wijlen Gerardus 

Eelkens, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (di 11-11-1382), belast met zegedijken, waterlaten, sluizen 

en sloten. 

 

Solvit. 

Gerardus die Vriese filius Godefridi de Weert tria iugera terre 

sita (dg: in) in loco dicto die Hoeven in loco dicto die Voelcamp 

inter hereditatem quondam Everardi van den Water ex uno et inter 

hereditatem Katherine Ba.. ex alio et que tria iugera fuerant 

quondam Gerardi Eelkens ut dicebat locavit Arnoldo Mersman ab 

eodem ad spacium sex annorum a Martino proxime preterito deinceps 

sine medio sequentium possidenda promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: oneribus quibuscumque) 

#zegedike aqueductibus (dg: infra terram sitis) et slusis et 

fossatis# ad premissa spectantibus seu supra eadem eventuris dicto 

spacio pendente quos dictus Arnoldus in bona disposicione tenebit 

dictis sex annis durantibus sic quod dicto Gerardo dampna ?exinde 

non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 12 do 16-07-1383. 

Voornoemde Arnoldus Mersman en zijn broer Rijxkinus beloofden aan 

voornoemde Gerardus Vriese, gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (di 11-11-1382), elk jaar met Sint-Martinus 30 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, minus 5 

Hollandse plakken te betalen. Ze zullen de waterlaten sloten, 

zegedijken en sluizen die bij voornoemde 3 morgen horen, onderhouden. 

 

Dictus Arnoldus Mersman et Rijxkinus eius frater promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos dicto Gerardo Vriese 

ad spacium sex annorum a Martini proxime preterito deinceps sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum triginta licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro pro quolibet scilt 
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computato minus tamen quinque (dg: Hool placken) Hollant placken 

Martini et pro primo termino Martini proxime et quod ipsi 

aqueductos fossata et Zeghediken (dg: et omnia alia onera) #et 

slusas# ad dicta tria iugera terre spectantes de jure seu supra 

eadem eventuros dictis sex annis durantibus in bona disposicione 

observabit sic quod dicto Gerardo dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 13 do 16-07-1383. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser beloofde aan Godefridus van Oijen 44 

Hollandse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) 

te betalen. 

 

Nijcholaus #dictus Coel# die Bresser promisit Godefrido de (dg: 

Oijen) Oijen XLIIII Hollant dobbel seu valorem ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 14 do 16-07-1383. 

Otta wv Theodericus Kepken en haar kinderen Thomas en Boudewinus 

verhuurden aan Pontennier Kepkens soen van Nuwelant 8 morgen land in 

Nuland, ter plaatse gnd die Korthoeve, tussen jkvr Truda Nuwelant en 

Johannes van Audehoesden enerzijds et Arnoldus Ghenen soen en 

Johannes Bathen soen anderzijds, voor een periode van 5 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383). 

 

Solvit. 

Otta relicta quondam Theoderici Kepken Thomas Boudewinus eius (dg: 

f) liberi octa iugera terre sita in parochia de Nuwelant in loco 

dicto die Korthoeven inter hereditatem domicelle Trude !Nuwelant et 

Johannis de Audehoesden ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ghenen 

soen (dg: ex uno et et Bathe) et Johannis Bathen soen ex alio ut 

dicebant locaverunt Pontennier Kepkens soen de Nuwelant ab eodem 

ad spacium quinque annorum a festo Martini proxime futuro (dg: 

ultra) sine medio sequentium libere possidenda promiserunt 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere sic quod 

suum manipulum deducere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 15 do 16-07-1383. 

Jacobus zvw Rodolphus van den Hoevel beloofde aan Gerardus van 

Gheffen molenaar 30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Martinus (wo 11-11-

1383) en de andere helft met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen 

aanstaande (zo 01-05-1384). 

 

Jacobus filius quondam Rodolphi van den Hoevel promisit Gerardo de 

Gheffen multori (dg: XX) XXX licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato mediatim Martini et mediatim 

ad festum Philippi et Jacobi apostolorum proxime persolvenda. 

Testes Bruheze et (dg: ..) Luce datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 16 do 27-08-1383. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Goeswinus van Aa, Theodericus zv 

Bartholomeus, Martinus Monic en Gerardus van Aa beloofden14 aan jkr 

Johannes graaf van Megen schout in Den Bosch, dat zij Johannes Kuijst 

op de dag van Sint-Michael aanstaande (di 29-09-1383), voor 

zonsondergang, op de gevangenpoort in Den Bosch zullen afleveren15, 

dood of levend. Zo niet, dan zullen de schuldenaren na maning van 

                         
14 Zie → BP 1177 f 080v 05 vr 09-10-1383, soortgelijke contract. 
15 Zie → BP 1176 f 314v 18 di 29-09-1383, Johannes Kuijst is op de 

gevangenpoort afgeleverd. 
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voornoemde jkr Johannes schout aan hem 1500 oude Franse schilden 

betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles #Goeswinus de Aa Theodericus filius 

Bartholomei et Martinus Monic# Gerardus de Aa (dg: Boudewinus 

dictus Kuijst Johannes de Wijc Hugo de Wijc Willelmus de 

Hedechusen Heijmannus de Hedichusen Roelofs soen) promiserunt 

indivisi super omnia domicello Johanni comiti de Megen sculteto in 

Busco quod ipsi Johannem Kuijst (dg: infra hinc et nativitatis 

beate Marie virginis proxime futurum seu in die f nativitatis 

Marie proxime) #ipso die Mijchaelis proxime# futuro ante occasum 

solis illius dei supra portam captivorum in Buscoducis (dg: captum 

vinctum scilicet un) #deliberabunt# vivum vel mortuum dolo et 

fraude exclusis alioquin dicti debitores dabunt et exsolvent dicto 

dicto domicello Johanni sculteto XVc aude scilde Francie ad eius 

monitionem persolvenda. Testes (dg: Bruheze et Luce datum in 

crastino divisionis apostolorum) Testes Jorden et Wellen datum 

quinta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 314v 17 do 27-08-1383. 

Johannes Kuijst beloofde alle voornoemden schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Johannes Kuijst promisit dictos omnes indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 314v 18 di 29-09-1383. 

Voornoemde hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa, Theodericus 

zv Bartholomeus en Martinus Monic hebben vandaag, voor? de vespers 

van de Minderbroeders, voornoemde Johannes Kuijst op de gevangenpoort 

afgeleverd16. 

 

Notum sit universis quod cum premissa sic acta sint constituti 

coram nobis dicti domini Ws Gerardus Theodericus et Martinus 

dictum Johannem Kuijst hodierno die super predictam portam ..... 

horam vesperarum fratrum minorum deliberavunt quemque? Johannem nos 

scabini infrascripti super ?predictam portam (dg: ..) hodierno die 

....... Testes Jorden ....... ....... die Michaelis. 

 

1176 mf9 A 02 f.315. 

 in crastino divisionis apostolorum: donderdag 16-07-1383. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1383. 

 Sexta post Margarete: vrijdag 17-07-1383. 

 Sabbato post Margarete: zaterdag 18-07-1383. 

 

BP 1176 f 315r 01 do 16-07-1383. 

Vastradus zvw Henricus van der Lijnden ev Heijlwigis dvw Johannes 

Hillen soen verkocht aan Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen 

(1) een stuk land, 22 hont minus 8 roeden groot, in Maren, ter 

plaatse gnd die Maarse Delen, tussen kinderen gnd Librechts Kijndere 

enerzijds en wijlen Nijcholaus gnd Coel Hillen soen anderzijds, 

strekkend vanaf de waterlaat van de hertog tot aan de steeg gnd die 

Deelse Steeg, (2) 3½ morgen 48! roeden land, in Maren, ter plaatse 

gnd in den Ham, tussen wijlen Johannes van Berkel enerzijds en een 

gemene steeg gnd den Ewiken Grave anderzijds, (3) 8 hont land, in 

Maren, ter plaatse gnd Willems Hoeve, in het voorste deel aldaar, 

welke 8 hont waren van wijlen Johannes Hillen soen, belast met 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 314v 16 do 27-08-1383, belofte Johannes Kuijst 

uiterlijk op Sint-Michael, dood of levend, op de gevangenpoort af te 

leveren. (Johannes Kuijst was hierbij aanwezig). 
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zegedijken en waterlaten. 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 315r 09}. 

Vastradus filius quondam Henrici van der Lijnden #maritus et tutor 

legitimus ut dicebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis 

Hillen soen# peciam terre (dg: sitam) XXII hont terre minus octo 

virgatis continentem sitam in parochia de !de Maren in loco dicto 

die Maerssche Delen inter hereditatem liberorum dictorum Librechts 

Kijndere ex uno et inter hereditatem #quondam# Nijcholai dicti 

#Coel# Hillen soen ex alio tendentem ab aqueductu domini ducis 

usque ad stegam dictam die Deelsche Stege ut dicebat hereditarie 

(dg: vendidit Alberto filio quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen 

de Kessel promittens) item (dg: quatuor) #tria# et dimidium jugera 

et quadraginta !octo virgatas terre sitas in dicta parochia in loco 

dicto in den Ham inter hereditatem quondam Johannis de Berkel ex 

uno et inter (dg: l) communem stegam !den Ewiken Grave ex alio item 

octo hont terre sita in dicta parochia in loco dicto (dg: Willems 

Ho) Willems (dg: So) Hoeve in anteriori parte ibidem et que octo 

hont terre fuerant quondam Johannis Hillen soen in ea quantitate 

qua dicta octo hont terre ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Alberto filio quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen 

promittens super omnia warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere exceptis Zeghedijken et aqueductibus (dg: 

inf) ad hoc spectantibus et infra terram de jure spectantibus. 

Testes Luce et Wellen datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1176 f 315r 02 do 16-07-1383. 

Arnoldus van Beke nzv etc beloofde aan hr Ghisbertus Creijnsken 

priester 35½ dobbel mottoen, 48 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc promisit domino Ghisberto 

Creijnsken presbitro XXXV et dimidium dobbel mottoen scilicet 

XLVIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 315r 03 do 16-07-1383. 

Theodericus zvw Godefridus bakker beloofde aan Henricus gnd Bollen 14 

oude schilden met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi pistoris promisit Henrico 

dicto Bollen XIIII auden scilde ad purificationem proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 315r 04 do 16-07-1383. 

De broers Paulus en Henricus, kvw Johannes Kersmaker, beloofden aan 

Johannes van den Hoevel 88 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Paulus (dg: filius) et Henricus fratres liberi quondam Johannis 

Kersmaker promiserunt Johanni van den Hoevel octuaginta octo 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 315r 05 do 23-07-1383. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes Lonijs et Yw datum in 

crastino Magdalene. 
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BP 1176 f 315r 06 do 23-07-1383. 

Leonius van Erpe en zijn broer Henricus beloofden aan Yda van den 

Hoevel wv Johannes Veren Yden soen 60 Hollandse dobbel of de waarde 

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

 

Leonius de Erpe et Henricus eius frater promiserunt Yde van den 

Hoevel relicte Johannis Veren Yden soen LX Hollant dobbel vel 

valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes Bruheze et 

Dijnter datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315r 07 do 23-07-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

X. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315r 08 vr 17-07-1383. 

Ludovicus van Sint-Truiden en Gerardus van Eijke beloofden aan 

Johannes van Amerzoijen 70 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Ludovicus (dg: fi) de Sancto Trudone !J et Gerardus de Eijke 

promiserunt Johanni de Amerzoijen LXX Hollant dobbel vel valorem 

ad nativitatis Domini persolvendos. Testes Ywanus et Wellen datum 

sexta post Margarete. 

 

BP 1176 f 315r 09 vr 17-07-1383. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Gerardus van Amerssoijen, en Arnoldus en Gerardus, kv 

voornoemde Albertus en Elizabeth, verkochten aan broeder Henricus 

Berwout prior van Porta Celi een lijfrente van 14 oude Franse 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit voornoemde goederen, te weten (1) een 

stuk land, 22 hont minus 8 roeden groot, in Maren, ter plaatse gnd 

die Maarse Delen, tussen kinderen gnd Librechts Kijndere enerzijds en 

wijlen Nijcholaus gnd Coel Hillen soen anderzijds, strekkend vanaf de 

waterlaat van de hertog tot aan de steeg gnd die Deelse Steeg, (2) 3½ 

morgen 40! roeden land, in Maren, ter plaatse gnd in den Ham, tussen 

wijlen Johannes van Berkel enerzijds en een gemene steeg gnd den 

Ewiken Grave anderzijds, (3) 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd 

Willems Hoeve, in het voorste deel aldaar, welke 8 hont waren van 

wijlen Johannes Hillen soen, welke onderpanden aan voornoemde 

Albertus waren verkocht door Vastradus zvw Henricus van der Lijnden, 

zoals vermeld in het eerste contract van deze bladzijde. Verkopers 

zullen nimmer een andere last op deze onderpanden vestigen. Zou de 

koper binnen een jaar overlijden, dan zullen zijn erfg de rente van 

een geheel jaar heffen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 315r 01}. 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen de Kessel 

(dg: Eizabeth eius uxor cum eodem filia qu) maritus legitimus ur 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Gerardi de 

Amerssoijen et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum suo tutore 

Arnoldus et Gerardus (dg: liberorum) liberi dictorum Alberti et 

Elizabeth hereditarie vendiderunt fratri Henrico Berwout priori 

conventus de Porta Celi vitalem pensionem XIIII aude scilde 

Francie seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris (dg: .....) et non ultra mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex (dg: ex) supradictis pecia terre XXII Hont terre minus 

octo virgatis continente et tribus et dimidio jugeribus et 

quadraginta virgatis terre et octo !hont terre (dg: fr) dicto 
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Alberto a Vastrado filio quondam Henrici van der Lijnden venditis 

ut in primario? istius lateris promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et 

quod ipsi venditores numquam facient aliquam obligationem et 

calangiam (dg: su) ad et supra dictas hereditates neque (dg: s) ad 

et supra bona quecumque dictorum venditorum que sint seu fore 

possent in preiudicio dicti emptoris vel in nocumento dicte 

pensionis vitalis (dg: et cum mortuus fuerit) hoc eciam addito si 

dictus emptor decesserit (dg: pn .) infra annum datum presentem 

sine medio sequentem extunc (dg: dicti ve) heredes dicti emptoris 

levabunt dictam pensionem pro uno anno integro et (dg: ex) cum 

mortuus fuerit etc. Testes Erpe et Dijnter datum sexta post 

Margarete. 

 

BP 1176 f 315r 10 vr 17-07-1383. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier verkocht aan Johannes Becker 

zvw Henricus Becker een n-erfcijns van 7½ schelling oude pecunia, uit 

een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld, welke cijns van 10 

schelling voornoemd geld Agnes Goetscalcx betaalde aan voornoemde 

wijlen Johannes en zijn broers, gaande uit een beemd, ter plaatse gnd 

die Maat, naast wijlen Henricus van Arkel. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier hereditarium 

censum septem et dimidii solidorum antique pecunie (dg: et d) de 

hereditario censu X solidorum dicte monete quem censum X solidorum 

dicte monete Agnes Goetscalcx dicto quondam Johanni et suis 

fratribus solvere consuevit et tenebatur (dg: et quem censu) ex 

prato !prato sito in loco dicto die Maet iuxta hereditatem quondam 

Henrici de Arkel (dg: ex uno et inter promittens ratam) 

hereditarie vendidit Johanni Becker filio quondam Henrici Becker 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et suorum coheredum in dicto censu septem et dimidii solidorum 

dicte monete deponere (dg: ..). ?Testes ... et Dijnter datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 315r 11 vr 17-07-1383. 

Voornoemde Johannes Becker beloofde aan Henricus Dicbier, tbv 

Rutgherus Cort, 7 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Dictus Johannes Becker promisit #(dg: ad opus) Henrico Dicbier ad 

opus# Rutghero Cort septem aude scilde seu valorem ad (dg: .) 

Remigii proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315r 12 vr 17-07-1383. 

Nicholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman 63 Hollandse dobbel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Nicholaus de Baerle promisit Ghiboni Kesselman LXIII Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes Erpe 

et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315r 13 vr 17-07-1383. 

Ludovicus van Sunte Truden beloofde aan voornoemde Ghibo 11 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Ludovicus van Sunte Truden promisit dicto Ghiboni XI Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 315r 14 za 18-07-1383. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijke ev Heilwigis dvw Godefridus Sceijvel 

gaf uit aan Ambrosius gnd Balen soen (1) een stuk land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd die Haren, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en 

Aleidis gnd Goetkijns anderzijds, (2) een stukje land aldaar, zoals 

deze erfgoederen aan voornoemde wijlen Godefridus Sceijvel plachten 

te behoren en aan voornoemde Heilwigis gekomen waren na erfdeling na 

overlijden van haar ouders; de uitgifte geschiedde voor de lasten en 

thans voor een n-erfcijns van 1 Brabantse dobbel of de waarde, met 

Lichtmis te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijke maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam 

Godefridi Sceijvel (dg: duas) unam peciam terre sitam in parochia 

de Roesmalen in loco dicto die Hare inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex uno et hereditatem Aleidis dicte Goetkijns ex 

alio atque particulam terre sitam ibidem prout dicte pecia terre 

et particula terre ad dictum quondam Godefridum Sceijvel pertinere 

consueverunt et dicte Heilwigi de morte (dg: dicti) suorum 

parentum sunt advolute et sibi mediante divisione cesserunt in 

partem ut dicebat dedit ad hereditarium censum Ambrosio dicto 

Balen soen ab eodem pro oneribus ad premissa spectantibus et inde 

faciendis etc pro hereditario censu unius Brabant dobbel vel 

valorem dando dicto Gerardo ab altero in purificatione ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Erpe et Wellen datum sabbato 

post (dg: P..) Margarete. 

 

BP 1176 f 315r 15 za 18-07-1383. 

Voornoemde Ambrosius beloofde aan voornoemde Gerardus 17 Brabantse 

dobbel of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Ambrosius promisit dicto Gerardo XVII Brabant dobbel 

mottoen vel valorem a nativitatis (dg: Joh) Domini ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315r 16 za 18-07-1383. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315r 17 za 18-07-1383. 

Aleijdis wv Arnoldus Nollen beloofde aan hr Arnoldus vicarius van 

Rosmalen, tbv Gerardus, Arnoldus, Elisabeth en Aleidis, nkv Gertrudis 

dvw Aleidis, bij voornoemde Gertrudis verwekt door Henricus van 

Geffen, 100 oude schilden, na maning van voornoemde kinderen te 

betalen. Zou een van voornoemde kinderen overlijden, dan krijgen de 

overlevenden het geld. De brief overhandigen aan voornoemde hr 

Arnoldus. 

 

Aleijdis relicta quondam Arnoldi Nollen promisit domino Arnoldo 

vicario perpetuato de Roesmalen ad opus Gerardi Arnoldi Elisabeth 

et Aleidis puerorum naturalium Gertrudis filie quondam (dg: 

Aleidis) Aleidis ab ipsa Gertrude et Henrico de Geffen genitorum C 

aude scilde ad! dictorum puerorum naturalium persolvenda et si 

aliquis dictorum puerorum naturalium moritur supervivus obtinebit. 

Testes Erpe et Dijnter datum in supra. Detur dicto domino Arnoldo. 

 

1176 mf9 A 03 f.315v. 

 Dominica post Margarete: zondag 19-07-1383. 
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 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 20-07-1383. 

 in profesto Marie Magdalene: zondag 12-07-1383. 

 

BP 1176 f 315v 01 zo 19-07-1383. 

Willelmus van Berze schoenmaker, Laurencius en diens broer 

Theodericus17, en Bartholomeus van der Heijden verkochten aan 

Everardus van den Kerchoeve rademaker hun deel in de helft van 1½ 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Heuvel, te weten in de 

helft richting Hedel, en hun deel in een b-erfcijns van 18 schelling 

9 penning geld, gaande uit goederen die waren van Laurencius van 

Baest, in Oostelbeers. 

 

Willelmus de Berze sutor Laurencius et Theodericus eius fratres et 

Bartholomeus van der Heijden totam partem et omne jus sibi 

competentes in medietate unius et dimidii jugerum terre sitorum in 

parochia de Empel ad locum dictum die Hoevel scilicet in illa 

medietate que sita est versus Hedel atque totam partem et omne jus 

ipsis competentes in hereditario censu XVIII solidorum et IX 

denariorum monete solvendo hereditarie ex bonis que fuerant 

Laurencii de Baest sitis in parochia de Oesterberze ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Everardo van den 

Kerchoeve rotifici promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Erpe et Wellen datum dominica post 

Margarete. 

 

BP 1176 f 315v 02 zo 19-07-1383. 

De broers Laurencius en Theodericus, kvw Johannes Laurensen soen van 

Baest, Bartholomeus van der Heijden en Erevardus van den Kerchoeve 

rademaker verkochten aan Willelmus van Berze schoenmaker hun deel in 

een b-erfcijns van 30 schelling geld, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit 1½ morgen land, gelegen achter Porta Celi, tussen 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini enerzijds en Arnoldus van Erpe 

handschoenmaker anderzijds. 

 

Laurencius et Theodericus fratres liberi quondam Johannis 

Laurensen soen de Baest Bartholomeus van der Heijden et Erevardus 

van den Kerchoeve rotifex totam partem et omne jus ipsis 

competentes in hereditario censu XXX solidorum monete solvendo 

hereditarie penthecostes ex uno et dimidio jugeribus terre sitis 

retro Porta Celi inter hereditatem Willelmi filii Arnoldi Tielkini 

ex uno et hereditatem Arnoldi de Erpe cyrothecarii ex alio ut 

dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Willelmo 

de Berze sutori promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315v 03 zo 19-07-1383. 

De broers Gerardus gnd Heerken de oudere, Gerardus, Arnoldus, Oda en 

Heilwigis, kvw Godefridus Heerkini, en Henricus Potter ev Zaloma dvw 

voornoemde Godefridus, verkochten aan Godefridus Maerscalc zv Otto 

van Risingen (1) 7/8 deel in de helft van een stal, eertijds van 

voornoemde wijlen Godefridus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

achter erfgoed van Gerardus van Hees, welke gehele stal ligt tussen 

het huis van onze hr hertog enerzijds en het Gruithuis anderzijds, te 

weten de helft richting het Gruithuis, van welke stal de andere helft 

behoort aan voornoemde Godefridus Maerscalc, (2) 7/8 deel van een 

stukje ledig erfgoed, onbebouwd, gelegen voor de deur van voornoemde 

stal, strekkend van de stal tot aan de uiterste? goot? van het 

erfgoed van voornoemde Gerardus van Hees. Eerstgenoemde Gerardus 

                         
17 Zie het hierop volgende contract: de broers Laurencius en 

Theodericus, kvw Johannes Laurensen soen van Baest. 
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beloofde dat zijn broer Engbertus nimmer rechten zal doen gelden op 

dit 7/8 deel. 

 

Gerardus dictus Heerken #senior filius Godefridi Heerkini# 

Gerardus et Arnoldus fratres liberi #eiusdem# quondam Godefridi 

Heerkini Oda et Heilwigis sorores (dg: liberi) filie dicti quondam 

Godefridi #cum tutore# Henricus Potter maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Zalome eius uxoris filie dicti quondam Godefridi 

septem partes ad se spectantes in medietate stabuli quod fuerat 

dicti quondam Godefridi eorum .. patris siti in Busco in vico 

Hijnthamensi retro hereditatem Gerardi de Hees quod integrum 

stabulum situm est inter domum domini nostri duci ex uno et inter 

domum dictam dat Gruijthuijs ex alio videlicet illam medietatem 

que sita est versus dictam domum dat Gruijthuijs vocatam de quo 

vero stabulo altera medietas ad Godefridum Maerscalc filium 

Ottonis de Risingen #spectat# atque septem partes cuiusdam 

particule hereditatis #vacue# site ante januam dicti stabuli 

tendentis a dicto stabulo ad #stilicium? ex[terius?]# hereditatis 

dicti Gerardi de Hees prout huiusmodi particula hereditatis ibidem 

(dg: est sita et ad dictum quondam Godefridum Heerkini pertinebat) 

#vacua et non edificata ibidem ad presens consistet# scilicet 

dividendo dictam medietatem dicti stabuli cum particula #vacua# 

hereditatis in octo partes equales septem partes de dictis octo 

partibus ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Godefrido 

Maerscalc promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere et promisit primodictus Gerardus quod ipse Engbertum suum 

fratrem talem habebit quod ipse se nunquam presumet habere aliquod 

jus in dictis septem partibus medietatis stabuli nec particule 

hereditatis predictarum et quod ipse dictum Engelbertum faciet 

promittere warandiam dicto Godefrido. Testes Erpe et Ywanus datum 

dominica post Margarete. 

 

BP 1176 f 315v 04 zo 19-07-1383. 

Franco Nolleken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco (dg: Nl) Nolleken prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 315v 05 ma 20-07-1383. 

Johannes van Dijnther beloofde aan Gerardus van Loen zvw Gerardus gnd 

Wegheneer 35 oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Dijnter) #Dijnther# promisit Gerardo de Loen 

filio quondam Gerardi dicti Wegheneer XXXV aude scilde vel valorem 

ad purificationem proxime persolvenda. Testes Erpe et Dijnther 

predictus datum secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1176 f 315v 06 ma 20-07-1383. 

Ghisbertus Backe zvw Henricus Backe van Westilborch, Johannes van den 

Kampe en Johannes zvw Johannes Femijen soen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 68 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1383; 11+31+30+31+11=114 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Ghisbertus (dg: fi) Backe filius quondam Henrici Backe de 

Westilborch Johannes van den Kampe Johannes filius quondam 

Johannis Femijen soen promiserunt Philippo Jozollo etc LXVIII 

scuta Francie ad Martini proxime pena V. Testes Erpe et Ywanus 

datum ut supra. 
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BP 1176 f 315v 07 ma 20-07-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315v 08 ma 20-07-1383. 

De broers hr Rutgherus en Johannes, kvw Arnoldus van Padbroec, 

droegen over aan hun zuster Aleidis dvw voornoemde Arnoldus, tbv haar 

en Clemencia en Margareta, dv voornoemde Aleidis, alle goederen, die 

aan hen zullen komen na overlijden van hun oom hr Egidius investiet 

van Oijen. 

 

Dominus Rutgherus et Johannes fratres liberi quondam Arnoldi de 

Padbroec omnia bona ipsis de morte (dg: quondam) domini Egidii 

eorum avunculi investiti de Oijen advolvenda quocumque locorum 

sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Aleidi (dg: fili) 

eorum sorori filie dicti quondam Arnoldi ad opus ipsius et ad opus 

Clemencie et Margarete filiarum dicte Aleidis promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Erpe et 

Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315v 09 ma 20-07-1383. 

Voornoemde hr Rutgherus zvw Arnoldus van Padbroec droeg over aan 

voornoemde Aleidis dvw voornoemde Arnoldus, tbv haar en Clemencia en 

Margareta, dv voornoemde Aleidis, alle goederen, die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn broers en zusters. 

 

Dictus dominus Rutgherus omnia bona sibi de morte suorum fratrum 

et sororum advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit dicte Aleidi ad opus sui et ad opus 

dictarum Clemencie et Margarete eius filiarum promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 315v 10 zo 12-07-1383. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Dappers soen van Helmont verkocht aan 

Johannes zvw Lambertus gnd Stephens soen van Milheze een erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, 

gaande uit erfgoederen van voornoemde verkoper, die hij verworven had 

van Johannes Scillinc, gelegen in Helmond, tussen de dijk gnd de 

Kloosterdijk enerzijds en Gerardus die Wegman anderzijds, reeds 

belast met 5 groot aan de heer van Helmond en een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Helmond. 

 

Solvit etc. 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Dappers soen de Helmont 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Lamberti dicti Stephens 

soen de Milheze hereditariam paccionem (dg: du) unius modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione 

et in Helmont tradendam ex hereditatibus ipsius venditoris quas 

ipse erga Johannem Scillinc acquisiverat sitis in parochia de 

Helmont inter aggerem dictum den Cloesterdike ex uno et 

hereditatem Gerardi die Wegman ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque grossis 

census domino de Helmont et hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure prius solvendis. Testes Erpe et Wellen 

datum in profesto Magdalene. 
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BP 1176 f 315v 11 zo 12-07-1383. 

Johannes Duijsch van Helmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Duijsch de Helmont prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 315v 12 zo 12-07-1383. 

Lambertus gnd Scepenkolc verkocht aan Henricus verwer van Helmont, 

tbv hem en zijn vrouw Yda dvw Johannes van Hasselt, 50 roeden moer, 

in Mierlo, tussen Johannes van Loeffen en zijn broer Egidius 

enerzijds en voornoemde Lambertus anderzijds, met beide einden 

strekkend aan voornoemde Lambertus. Zodra de turf uitgegraven is, 

gaat de ondergrond terug naar voornoemde Lambertus. De kopers mogen 

de uit te steken turf op het erfgoed van voornoemde Lambertus leggen 

en drogen. De kopers mogen het water dat uit deze 50 roeden komt 

laten afvloeien over erfgoed van voornoemde Lambertus. 

 

Solvit. 

Lambertus dictus Scepenkolc (dg: quartam partem) quinquaginta 

virgatas cespiti dicti communiter moer sitas in parochia de Mierle 

inter hereditatem Johannis de Loeffen et Egidii sui fratris ex uno 

et hereditatem dicti Lamberti ex alio tendentes cum utroque fine 

ad hereditatem dicti Lamberti ex alio ut dicebat legitime vendidit 

Henrico (dg: .) tinctori de Helmont ad opus sui et ad opus Yde sue 

uxoris filie quondam Johannis de (dg: Hass) Hasselt promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod cum 

cespites ex premissis effossi fuerint extunc fundus ad dictum 

Lambertum revertetur hoc et addito quod dicti emptores cespites de 

premissis (dg: venie) venturos in hereditate ipsius Lamberti 

ponere et ibidem libere valeant desiccare hoc eciam addito quod 

dicti emptores aquam in dictis quinquaginta virgatis exeuntem seu 

eventuram per hereditatem ipsius Lamberti ibidem libere deducere 

valebunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 315v 13 zo 12-07-1383. 

Paulus zvw Johannes Kersmaker beloofde aan Egidius gnd Lange Gijelijs 

soen 10 oude schilden met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1383) te 

betalen. 

 

Paulus filius quondam Johannis Kersmaker promisit Egidio dicto 

Lange Gijelijs soen X aude scilde ad omnium sanctorum proxime 

persolvenda. Testes Yw et Dijnter datum in profesto Marie 

Magdalene. 

 

1176 mf9 A 04 f.316. 

 in die Marie Magdalene: woensdag 22-07-1383. 

 anno LXXXIII die Marie Magdalene: woensdag 22-07-1383. 

 in crastino Marie Magdalene: donderdag 23-07-1383. 

 

BP 1176 f 316r 01 wo 22-07-1383. 

Engella dvw Arnoldus van Blakenbroec droeg over aan haar zuster 

Elisabeth alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar ouders, uitgezonderd een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 steen 

vlas, die Katherina van Blakenbroec moet leveren, en uitgezonderd ½ 

bunder beemd uit 6 bunder beemd ter plaatse gnd Blakenbroek. 

 

Engella filia quondam Arnoldi de Blakenbroec cum tutore omnia bona 

sibi de morte suorum parentum successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum sita (dg: in ex) salva#is# sibi hereditaria 

paccione unius modii siliginis et uno steen vlas quos Katherina de 

Blakenbroec solvere tenetur et #salvo# dimidio bonario prati de 
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sex bonariis prati sitis in loco dicto Blakenbroec ut dicebat 

hereditarie supportavit Elisabeth sue sorori promittens cum tutore 

servare. Testes Dijnther et Jorden in die Marie Magdalene. 

 

BP 1176 f 316r 02 wo 22-07-1383. 

Johannes van de Kloot verhuurde, namens zijn moeder Sophia, aan 

Henricus nzvw Henricus zv Albertus een beemd gnd die Loebeemd, in 

Gemonde, tussen voornoemde Henricus enerzijds en de gemeint 

anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Remigius (wo 01-10-1382), voor 9½ lichte schild elk jaar met Sint-

Remigius te betalen. Huurder zal de beemd omwallen. 

 

Johannes de Globo ex parte Sophie sue matris pratum dictum die 

Loebeemt situm in parochia de (dg: Roe) Ghemonden inter 

hereditatem Henrici filii naturalis quondam Henrici filii Alberti 

ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat locavit etc dicto 

Henrico ab eodem (dg: infra hinc et festum Remigii proximum) #ad 

spacium quatuor! annorum# a (dg: dicto) festo Remigii #preterito 

subsequentium# ad spacium trium annorum libere possidendum pro 

novem et dimidio lichten scilt etc dando dicte Sophie in festo 

Remigii et pro primo termino in festo Remigii proxime et a dicto 

festo ad spacium trium annorum quolibet dictorum trium annorum 

dicto termino promittens ratam servare ?etc et alter repromisit 

super omnia et quod ipse dictum pratum bene circumvallatum quod 

communiter dicitur wael beheijme resignabit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 316r 03 wo 22-07-1383. 

Hr Theodericus zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit aan Johannes van 

Blakenbroec zijn goederen in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Boerdonk, die waren van wijlen Goeswinus Moedels van der Donc 

grootvader van voornoemde hr Theodericus; de uitgifte geschiedde voor 

(1) een b-erfcijns van 7 pond geld, aan Aleijdis gnd Hillen dochter, 

(2) een b-erfcijns van 7 pond (dg: geld) gemeen paijment aan 

Godefridus verwer van Eijndoven, (3) een b-erfcijns van 6 pond 2 

schelling gemeen paijment aan Ghevardus Luten soen, (4) de 

grondcijnzen, en thans voor (5) een n-erfcijns van 14 oude schilden 

of de waarde, een helft te betalen met Allerheiligen en de andere 

helft met Lichtmis, voor het eerst met Allerheiligen over een jaar 

(di 01-11-1384). Goeswinus Moedel zvw voornoemde Bertoldus beloofde 

deze uitgifte van waarde te houden. De brief van hr Theodericus 

overhandigen aan zijn voornoemde broer Goeswinus Moedel. 

 

Dominus Theodericus filius quondam Bertoldi filii Theoderici bona 

sua sita in (dg: lo) parochia de Beke prope Arle in loco dicto 

Boerdonc cum suis attinentiis !attinentiis que bona cum suis 

attinentiis quondam fuerant quondam Goeswini Moedels van der Donc 

avi olim dicti domini Theoderici ut dicebat dedit ad hereditarium 

(dg: pactum) #censum# Johanni de Blakenbroec ab eodem hereditarie 

possidenda pro hereditario censu septem librarum monete (dg: 

Hille) Aleijdi dicte Hillen dochter et pro hereditario censu 

septem librarum (dg: monete) #communis pagamenti# Godefrido 

tinctori de Eijndoven (dg: exinde so) et pro hereditario censu sex 

librarum (dg: monete) #et II (dg: .) solidorum# communis pagamenti 

Ghevardo Luten soen et pro censibus dominorum fundi exinde 

solvendis dandis etc etc atque pro hereditario censu (dg: XIIII 

#XVIII) XIIII# aude scilde seu valorem dando (dg: sibi ..) et 

solvendo ab alio hereditarie mediatim omnium sanctorum et mediatim 

purificationis et pro primo termino ab omnium sanctorum proxime 

ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto 
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Goeswinus Moedel filius dicti quondam Bertoldi promisit super 

omnia huiusmodi donationem (dg: ratam servare) ad (dg: pactum) 

#censum# ratam servare. Testes Lonijs et Dijnter datum in festo 

(dg: Margar Mag) Magdalene. Tradetur littera domini Theoderici 

dicto Goeswino (dg: f) Moedel suo fratri. 

 

BP 1176 f 316r 04 wo 22-07-1383. 

Marcelius Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

A. 

Marcelius Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316r 05 wo 22-07-1383. 

Hiervan een instrument maken 

 

Et fiet instrumentum super eodem datum ut infra. 

 

BP 1176 f 316r 06 wo 22-07-1383. 

Voornoemde Johannes van Blakenbroec beloofde aan voornoemde hr 

Theodericus 48 oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) te betalen. De brief overhandigen aan zijn broer Moedel. 

 

Dictus Johannes de Blakenbroec promisit super omnia (dg: so) dicto 

domino Theoderico XLVIII aude scilde seu valorem ad purificationem 

proxime (dg: pers) futurum persolvenda. Testes datum supra. 

Traditur Moedel suo fratri. 

 

BP 1176 f 316r 07 wo 22-07-1383. 

Voornoemde Johannes van Blakenbroec beloofde aan Goeswinus Moedel zvw 

Bertoldus zv Theodericus een n-erfcijns van 4 oude schilden of de 

waarde, een helft te betalen met Allerheiligen en de andere helft met 

Lichtmis, voor het eerste met Allerheiligen over een jaar (di 01-11-

1384), gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes de (dg: Bla) Blakenbroec promisit super omnia se 

daturum et soluturum Goeswino Moedel filio quondam Bertoldi filii 

Theoderici hereditarium censum quatuor aude scilde seu valorem 

hereditarie mediatim omnium sanctorum et mediatim purificationis 
!ab omnium sanctorum ultra annum ex omnibus bonis dicti Johannis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316r 08 wo 22-07-1383. 

Voornoemde Goeswinus Moedel droeg voornoemde cijns over aan zijn 

broer hr Theodericus. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Marcelius Vos en Theodericus 

Jordens soen. 

 

A. 

Dictus (dg: Joh) Goeswinus Moedel dictum censum supportavit domino 

Theoderico suo fratri promittens (dg: ratam) fide prestita ut in 

forma. Acta in camera scriptorum presentibus Johanne de Globo et 

Marcelio Vos et Theoderico Jordens soen datum anno LXXXIII die 

Marie Magdalene hora complete. 

 

BP 1176 f 316r 09 wo 22-07-1383. 

Voornoemde Goeswinus Moedel en hr Theodericus stonden voornoemde 

Johannes toe, voornoemde cijns van 4 oude schilden terug te kopen met 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) met 64 oude schilden of de 

waarde; of de helft van voornoemde cijns binnen een jaar na Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1384) met 34 oude schilden of de waarde, en de 

andere helft binnen een jaar na Lichtmis over een jaar met 34 oude 
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schilden of de waarde. 

 

A. 

Dicti Goeswinus Moedel et dominus Theodericus ex gratia concessunt 

dicto Johanni potestatem redimendi dictum censum quatuor aude 

scilde in festo purificationis proxime futuro cum (dg: LXX) LXIIII 

aude scilde seu valorem semel dandis seu (dg: d) medietatem dicti 

census #infra# annum post purificationis proxime futurum sine 

medio sequentem cum (dg: XXXII) #XXXIIII# aude scilde vel valorem 

et reliquam medietatem dicti census poterit redimere infra annum a 

purificationis proxime futuro ultra annum sine (dg: se) medio 

sequentem etc cum XXXIIII aude scilde seu valorem ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316r 10 do 23-07-1383. 

Jan Ywyns soen van Groet Lijt smid beloofde aan Jacobus Aven soen 19 

schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, en 3 plakken met Sint-

Martinus (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Jan Ywyns soen die Groet Lijt faber promisit Jacobo Aven soen XIX 

scilde et (dg: X) III placken scilicet XII placken pro quolibet ad 

Martini. Testes Dijnter et Wellen datum in crastino Marie 

Magdalene. 

 

BP 1176 f 316r 11 do 23-07-1383. 

Johannes zv Johannes Olisleger smid beloofde aan voornoemde Jacobus 

Aven soen 60 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met 

Sint-Martinus (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis Olisleger faber promisit dicto Jacobo LX 

licht scilde (dg: vel) XII placken pro quolibet ad Martini 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 316r 12 do 23-07-1383. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Goessuinus zvw Johannes van Megen (1) 4 

hont land in Oss, ter plaatse gnd de Kruisenbeemd, tussen erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Sophia wv voornoemde Johannes 

van Megen anderzijds, (2) 3 hont land in Oss, ter plaatse gnd 

Kruisenbeemd, naast Wautgherus gnd Heijn Henssen soens soen, (3) 2 

hont land, achter de plaats gnd die Speeldonk, tussen wijlen Agnes 

Ghenen enerzijds!, voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1383), per jaar voor 4 pieter minus 6 

plakken met Sint-Petrus-Stoel te betalen, belast met dijken en 

sloten. Voornoemde Goessuinus zal de erfgoederen in het laatste jaar 

niet bezaaien. 

 

Arnoldus Heijme IIIIor hont (dg: l) terre sita in parochia de Os in 

loco dicto den Cruijsenbeemt inter hereditatem sancti spiritus in 

Busco ex uno et hereditatem Sophie relicte quondam Johannis de 

Megen ex alio item (dg: IIIIor hont terre sita) tria hont terre 

sita in dicta parochia in dicto loco Cruijsenbeemt vocato (dg: 

inter h) contigue iuxta hereditatem Wautgheri dicti Heijn Henssen 

soens soen item duo hont terre sita retro locum dictum die 

Speeldonc inter hereditatem quondam Agnetis Ghenen ex uno! prout 

dicte hereditates ibidem sunt situate et ad dictum Arnoldum 

dinoscitur pertinere ut dicebat locavit etc Goessuino filio dicti 

quondam Johannis de Megen ab eodem ad spacium septem annorum a 

festo beati Petri ad cathedram preterito sine medio subsequentium 

possidenda anno quolibet eorundem pro quatuor denariis peter 

vocatis minus sex placken dandis dicto Arnoldo ab altero in die 

Petri ad cathedram et pro primo in die Petri proxime et sic 
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deinceps etc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: oneribus ad premissa spectantibus quos ipse) 

aggeribus et fossatis quos tenebunt coram spiculatoribus cum 

riecis? et falcibus et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Goessuinus dictas hereditates ultimo anno non seminabit. Testes 

Erpe et Ywanus datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1176 f 316r 13 do 23-07-1383. 

Arnoldus Stamelart van Spanct en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan Philippus Jozollo 32 gulden pieter met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen, op straffe van 3. 

 

Arnoldus Sta de Spanct et Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt Philippo Jozollo XXXII gulden peter ad Martini proxime 

persolvendos pena III. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 316r 14 do 23-07-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 316r 15 do 23-07-1383. 

Woltherus Herbrechts soen van den Bredeacker beloofde aan Johannes 

zvw Gheerlacus Cnode 19 oude schilden met Kerstmis (vr 25-12-1383), 

50 oude schilden met Pasen (zo 10-04-1384) en 25 oude schilden met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Woltherus Herbrechts soen van den Bredeacker promisit Johanni 

filio quondam Gheerlaci Cnode XIX aude scilde vel valorem ad 

nativitatis Domini et quinquaginta aude scilde #seu valorem# ad 

pascha item XXV aude scilde #seu valorem# ad Johannis proxime 

persolvenda. Testes Lonijs et Ywanus datum supra. 

 

BP 1176 f 316r 16 do 23-07-1383. 

Johannes Lambrechts soen van Alem verkocht aan Henricus van der Woerd 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Jan-Baptist 

te betalen, gaande uit (1) een hofstad in Alem, tussen Alardus 

Reijmbouts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast 

met 30 schelling, (2) ½ morgen land in Alem, tussen Jacobus zv 

Theodericus Yudaes enerzijds en Gherenbrandis? dv Henricus Wouters 

soen anderzijds, (3) 1½ hont land in Alem, tussen voornoemde Jacobus 

enerzijds en erfg vw Marcelius Graets anderzijds, voornoemde !3 hont 

en 1½ hont reeds belast met 6 penning. Ter meerdere zekerheid stelde 

Goeswinus Willems soen van Alem tot onderpand (4) 2 morgen land in 

Maren, tussen voornoemde Goeswinus enerzijds en Johannes Daems soen 

anderzijds. Voornoemde verkoper en voornoemde Goeswinus beloofden de 

onderpanden van waarde te houden. 

 

Johannes (dg: Aelbrechts soe) Lambrechts soen de Alem hereditarie 

vendidit Henrico van der Woerd hereditarium censum unius aude 

scilt vel valorem solvendum hereditarie in festo (dg: Jacobi et 

pro primo) Johannis baptiste ex domistadio sito in parochia de 

Alem inter hereditatem Alardi Reijmbouts soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio item ex (dg: q) dimidio iugero terre sito 

in dicta parochia inter hereditatem Jacobi filii Theoderici Yudaes 

(dg: soen) ex uno et inter hereditatem Gherenbran[dis?] filie 

Henrici Wouters soen ex! item ex !ex uno et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Jacobi ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Marcelii Graets ex alio ut 
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[dicebat] promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

XXXta solidis ex dicto domistadio et sex denariis ex dictis tribus 

hont et uno et dimidio hont terre prius solvendis et ad maiorem 

securitatem ....... Goeswinus Willems soen de Alem duo iugera 

terre sita in (dg: dicta) parochia de Maren inter hereditatem 

dicti Goeswini ex uno et inter! Johannis Daems soen ex alio ad 

[pignus] imposuit et promiserunt dictus !et venditor et dictus 

Goeswinus super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 A 05 f.316v. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1383. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1383. 

 

BP 1176 f 316v 01 do 23-07-1383. 

Johannes gnd Helvoerts soen, Willelmus Maes soen van Helvoert, Ghibo 

metten Gemake, Arnoldus Coelbener en Wolterus Berkelman beloofden aan 

Johannes zv Johannes van Hees 39 oude schilden met Sint-Philippus-en-

Jacobus aanstaande (zo 01-05-1384) te betalen. 

 

Johannes dictus Helvoerts soen Willelmus Maes soen de Helvoert 

Ghibo metten Gemake Arnoldus Coelbener et Wolterus Berkelman 

promiserunt Johanni filio Johannis de Hees XXXIX aude scilde vel 

valorem ad Philippi et Jacobi proxime persolvenda. Testes Lonijs 

et Ywy datum (dg: supra) in crastino Magdalene. 

 

BP 1176 f 316v 02 do 23-07-1383. 

Theodericus van Essche beloofde aan Ghibo van Best 73 Hollandse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Theodericus de Essche promisit Ghiboni de Best LXXIII Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 03 do 23-07-1383. 

Arnoldus Quappe beloofde aan Henricus van Huesselingen 53¾ Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Arnoldus Quappe promisit Henrico de Huesselingen LIIII Hollant 

dobbel mottoen minus (dg: qu) una quarta parte unius Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 04 do 23-07-1383. 

Henricus Goetkijnt, zijn kinderen Henricus en Wellinus en Petrus van 

Bascot szv eerstgenoemde Henricus beloofden aan Gerardus Broc zvw 

Petrus Broc 56 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis 

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

 

Henricus Goetkijnt Henricus et Wellinus eius liberi et Petrus de 

Bascot (dg: q) gener primodicti Henrici promiserunt (dg: Petro) 

Gerardo (dg: Bros filio) Broc filio quondam Petri Broc LXVI 

Hollant dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 05 do 23-07-1383. 

(dg: Voornoemde broers Henricus en Wellinus, kv eerstgenoemde). 

 

(dg: Dicti Henricus et Wellinus fratres liberi primodicti). 
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BP 1176 f 316v 06 do 23-07-1383. 

Voornoemde Wellinus beloofde zijn broer Henricus en Petrus van Bascot 

schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Wellinus promisit Henricum suum fratrem et Petrum de Bascot 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 07 do 23-07-1383. 

Johannes zvw Hubertus van den Loecke verkocht aan Henricus van 

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

in Veghel te leveren, gaande uit (1) alle erfgoederen, die aan 

Katherina sv voornoemde verkoper en aan Andreas van Kilsdonc ev 

voornoemde Katherina gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Johannes en Katherina, gelegen onder Veghel, ter plaatse 

gnd op Hulzelaar, (2) de helft van alle erfgoederen, die aan 

voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in 

Veghel, ter plaatse gnd Hulzelaar, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Huberti van den Loecke hereditarie 

vendidit Henrico (dg: va) de Bruessel hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in (dg: Ves) Vechel tradendam ex omnibus 

hereditatibus que (dg: dicto Johanni venditori et) Katherine (dg: 

sue) sorori #dicti venditoris# atque (dg: Arnoldo) Andree de 

Kilsdonc marito legitimo eiusdem Katherine de morte quondam 

parentum dictorum Johannis et Katherine successione sunt (dg: aid) 

advolute quocumque locorum (dg: locorum) infra parochiam de Vechel 

ad locum dictum op Hulzelaer sunt situate #atque ex medietate 

omnium hereditatum dicto venditori de morte suorum parentum 

successione advolutarum sitarum in parochia et loco predictis# ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: censibus) censu domini ducis exinde prius solvendo (dg: et 

sufficientem). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 08 do 23-07-1383. 

Everardus van Onstaden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van Arnoldus van Haenwijc. 

 

Everardus de Onstaden omnes vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis quibuscumque Arnoldi de Haenwijc calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 316v 09 do 23-07-1383. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Johannes Mersman de 

jongere 4½ hont en 12 roeden land in Oss, ter plaatse gnd die 

Hoelbeemden, tussen Adam gnd Daems soen enerzijds en Johannes Gherijs 

anderzijds, aan voornoemde Goeswinus gekomen na erfdeling tussen hem 

en Johannes van Tula. 

 

Goeswinus filius quondam Gheerlaci Cnode quatuor et dimidium hont 

et XII virgatas terre sitas in parochia de Os in loco dicto die 

Hoelbeemden inter hereditatem Ade dicti Daems soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Gherijs (dg: s) ex alio in quantitate qua 

ibidem site sunt et dicto Goeswino mediante hereditaria divisione 

prius habita inter ipsum et (dg: suc) Johannem de Tula cesserunt 

in partem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Mersman (dg: 

die) juniori promittens warandiam et obligationem deponere tamquam 

de allodio. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 316v 10 do 23-07-1383. 

Weijndelmoedis wv Amelius gnd Meijssen verhuurde aan Egidius 

Baudekens soen en zijn broer Theodericus 3 morgen land in Maren, ter 

plaatse gnd Jans Hoeve, tussen Vastradus van Berkel enerzijds en 

Weijndelmoedis Wouters anderzijds, voor een periode van 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1383), per jaar voor 3 

Brabantse dobbel en 3 Hollandse dobbel of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen. De huurders zullen deze 3 morgen in het laatste 

jaar niet bezaaien noch stro? maaien. 

 

Weijnd scabini noluerunt Weijnd. Solverunt alii. 

Weijndelmoedis relicta quondam Amelii dicti Meijssen tria iugera 

terre sita in parochia de Maren in loco dicto Jans (dg: Ho) Hoeve 

inter hereditatem Vastradi de Berkel ex uno et inter hereditatem 

Weijndelmoedis Wouters ex alio ut dicebat locavit Egidio Baudekens 

soen et Theoderico (dg: su) eius fratri ab eisdem ad spacium 

quatuor annorum post festum Petri ad cathedram proxime preteritum 

sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum quatuor 

annorum pro tribus Brabant dobbel et pro tribus Hollant dobbel seu 

valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum (dg: quolibet) 

quatuor annorum Martini promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et alii re) et alii repromiserunt indivisi super 

omnia tali condicione quod dicti conductores dicta tria iugera 

terre ultimo dictorum quatuor annorum non seminabunt (dg: et) 

#nec# metent stramenta quod exponetur stroutten. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 316v 11 do 23-07-1383. 

(dg: Johannes gnd Watermael z). 

 

(dg: Johannes dictus Watermael filius). 

 

BP 1176 f 316v 12 do 23-07-1383. 

Leonius van Erpe beloofde aan Jacobus van der Horst van Berze 81 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 8 

Hollandse plakken met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1383) te 

betalen. 

 

(dg: Le...) Leonius de Erpe promisit Jacobo van der Horst de Berze 

LXXXI licht scilde (dg: VIII pla H) scilicet XII Hollant placken 

pro quolibet scilt computato et VIII Hollant placken ad omnium 

sanctorum proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 13 do 23-07-1383. 

Johannes gnd Watermael zvw Nijcholaus van den Water droeg over aan 

zijn broer Boudewinus de helft in een b-erfcijns van 3 oude schilden 

geld van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Johannes Valkenborch beloofd had aan eerstgenoemde 

Johannes en zijn voornoemde broer Boudewinus, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft van een erfgoed gnd een vierdeel, in 

Nuland, ter plaatse gnd op Groot Nuland, tussen Nijcholaus gnd 

Femijen soen enerzijds en wijlen hr Godefridus van Os ridder 

anderzijds. 

 

Johannes dictus Watermael filius quondam Nijcholai van den Water 

(dg: hereditarium censum) medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu trium denariorum (dg: anti) #aureorum# 

antiquorum communiter scilde vocatorum monete regis Francie vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem Johannes (dg: de) 

Valkenborch promiserat se daturum et soluturum predicto Johanni et 

Boudewino suo fratri hereditarie nativitatis Domini ex medietate 
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(dg: d) hereditatis dicte (dg: een) een vierdeel site in parochia 

(dg: in) de Nuwelant in loco dicto op Groet Nuwelant inter 

hereditatem Nijcholai dicti Femijen soen ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis ex alio prout 

in litteris supportavit dicto Boudewino suo fratri cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 14 do 23-07-1383. 

Voornoemde Johannes gnd Watermael zvw Nijcholaus van den Water droeg 

over aan zijn voornoemde broer Boudewinus de helft in een b-erfcijns 

van 3 oude schilden geld van de koning van Frankrijk of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Johannes Coenraets soen van Gheffen 

beloofd had aan eerstgenoemde Johannes en zijn voornoemde broer 

Boudewinus, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van 

voornoemd erfgoed gnd een vierdeel, in Nuland, ter plaatse gnd op 

Groot Nuland, tussen Nijcholaus gnd Femijen soen enerzijds en wijlen 

hr Godefridus van Os ridder anderzijds. 

 

Dictus Johannes medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

trium aureorum denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum 

monete regis Francie seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Johannes Coenraets soen de Gheffen promisit se daturum et 

soluturum primodicto Johanni et (dg: et) Boudewino suo fratri 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate dicte hereditatis een 

vierdeel vocate ut supra prout in litteris supportavit dicto 

Boudewino suo fratri cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 15 do 23-07-1383. 

Ghiselbertus zvw Enghelbertus van den Leempoel, Jordanus van 

Roesmalen ev Heijlwigis, Theodericus gnd Waghebart ev Enghelberna en 

Henricus Vilt ev Elizabeth, dvw voornoemde Enghelbertus, en Bertoldus 

van Arle en Johannes Boet ev Oeta sv voornoemde Bertoldus, verkochten 

aan Stephanus van der Amervoert een stuk land in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, op de akkers aldaar, tussen Ghiselbertus 

Houtappel enerzijds en Henricus van Boerden anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Stephanus gnd van der Amervoert, belast met 

½ oude groot aan de heer van Bilsen. 

 

Solvit 3 plack. 

Ghiselbertus filius quondam Enghelberti van den Leempoel Jordanus 

de Roesmalen maritus et tutore legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris (dg: filie dicti quondam Enghelberti) Theodericus 

dictus Waghebart maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Enghelberne sue uxoris et Henricus Vilt maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam 

Enghelberti et Bertoldus de Arle et Johannes Boet (dg: g) maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Oete sue uxoris sororis dicti (dg: 

Johannis Boet) #Bertoldi# peciam terre sitam in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Berkel supra agros ibidem inter 

hereditatem Ghiselberti Houtappel ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Boerden ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Stephani dicti van der Amervoert (dg: promittens) hereditarie 

vendiderunt dicto Stephano van der Amervoert promittens warandiam 

et (dg: aliam obl) obligationem deponere excepto dimidio grosso 

antiquo census domino de Bilsen exinde de jure solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 16 do 23-07-1383. 

Robbertus van Neijnsel en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus 



Bosch’ Protocol jaar 1383 02. 

 

54 

Jozollo etc 44 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383; 8+31+30+31+11=111 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Robbertus de Neijnsel et Willelmus Coptiten promiserunt Philippo 

Jozollo etc XLIIII aude scilde ad Martini proxime persolvenda sub 

pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 17 do 23-07-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 18 do 23-07-1383. 

Godefridus gnd Meus soen beloofde aan Johannes gnd Makaec een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

2½ morgen land, in Berlicum, naast de plaats gnd aan den Veedijk, 

tussen wijlen Johannes gnd Bijekens soen enerzijds en Henricus Zeben 

soen anderzijds. 

 

Godefridus dictus (dg: En) Meus soen promisit (dg: se) ut debitor 

principalis se daturum et soluturum Johanni dicto Makaec (dg: de 

H...) hereditarium censum XXti solidorum monete hereditarie 

nativitatis Domini ex duobus et dimidio iugeribus terre sitis in 

parochia de Berlikem iuxta locum dictum aen den Veedijc inter 

hereditatem Johannis quondam dicti Bijekens soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Zeben soen ex alio ut dicebat promisit super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 19 do 23-07-1383. 

Voornoemde Johannes Makaec droeg voornoemde cijns over aan Bernijerus 

Andries soen. 

 

Dictus Johannes Makaec dictum censum supportavit Bernijero Andries 

soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 316v 20 vr 24-07-1383. 

Theodericus van Mierfelt beloofde aan Willelmus Scilder, tbv hem en 

hr Mathias Wellini en Henricus bv voornoemde Willelmus, 100 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Theodericus de Mierfelt promisit Willelmo Scilder ad opus sui et 

ad opus domini Mathie Wellini et Henrici fratrum dicti Willelmi C 

Brabant dobbel ad monitionem seu alterius eorum persolvendos. 

Testes Yw et Dijnter daum in vigilia Jacobi. 

 

1176 mf9 A 06 f.317. 

 in crastino Magdalene: donderdag 23-07-1383. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1383. 

 

BP 1176 f 317r 01 do 23-07-1383. 

Ywanus Stierken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen met zijn 

goederen. 

 

Ywanus Stierken omnes vendiciones et alienaciones et obligationes 

factas per Albertum filium quondam Arnoldi Lodewijchs soen cum 

suis bonis calumpniavit. Testes Lonijs et Dijnter datum in 

crastino Magdalene. 
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BP 1176 f 317r 02 do 23-07-1383. 

Johannes zvw Rodolphus gnd van den Venne verkocht aan Willelmus 

Prijem zvw Johannes Prijem (1) 1/8 deel, dat behoorde aan Everardus 

van Lijt en zijn vrouw Yda dv Egidius van Heijst, in een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd die Hoeve van 

Heist, tussen Willelmus Glavijman enerzijds en Johannes zv Jacobus 

gnd Snabbei anderzijds, (2) 1/8 deel, dat aan voornoemde Everardus en 

zijn vrouw Yda behoorde, in 1 zester land, dat was van voornoemde 

Egidius, ter plaatse gnd Berkel, belast met de hertogencijns. De 

verkoper behoudt 1/8 deel, dat behoorde aan voornoemde Everardus, in 

een huis staande op voornoemd stuk land. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi dicti van den Venne octavam 

(verbeterd uit: octavas) partem que spectabat ad Everardum de Lijt 

et Ydam suam uxorem filiam Egidii de Heijst in quadam pecia terre 

sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout ad locum 

dictum communiter die Hoeve van Heijst inter hereditatem Willelmi 

Glavijman ex uno et inter hereditatem Johannis filii (dg: quond) 

Jacobi dicti (dg: Snabbel) Snabbei ex alio atque octavam partem 

que ad dictos Everardum et Ydam eius uxorem spectabat in (dg: sex) 

una sextariata terre que fuerat dicti Egidii sita in loco dicto 

Berkel ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni Su) Willelmo 

Prijem (dg: promittens warandiam) filio quondam Johannis Prijem 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo salva dicto venditori octava parte (dg: 

domus stantis supra dictam peciam terre ut dicebant que oct) que 

ad dictum Everardum spectabat in domo stante supra dictam peciam 

terre ut dicebant. Testes Lonijs et Yw datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 03 do 23-07-1383. 

Johannes zv Bruijstinus van Andel snijder beloofde aan Bartholdus 

Henrics soen 25 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes filius Bruijstini de Andel sartor promisit Bartholdo 

Henrics soen XXV Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 04 do 23-07-1383. 

Cristina dvw Johannes gnd Loze en haar zoon Bernardus beloofden aan 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen van Os 73 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Cristina filia quondam Johannis dicti Loze et Bernardus eius 

filius promiserunt Nijcholao (dg: f) dicto Nijcoel filio quondam 

Johannis dicti Rutghers soen de Os LXXIII Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 317r 05 do 23-07-1383. 

Ghiselbertus zvw Enghelbertus van den Leempoel, Jordanus van 

Roesmalen ev Heijlwigis, Theodericus gnd Waghebart ev Enghelberna, en 

Henricus Vilt ev Elizabeth, dvw voornoemde Enghelbertus, Bertoldus 

van Arle en Johannes gnd Boet ev Oeta sv voornoemde Bertoldus 

verkochten aan Enghelbertus zvw Enghelbertus van den Nuwenhuze 2/3 

deel, aan hen behorend, in een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, 

tussen Wellinus van Beke enerzijds en Petrus Oeden soen anderzijds. 

 

Ghiselbertus filius quondam Enghelberti van den (dg: Le) Leempoel 

Jordanus de Roesmalen maritus et tutor legitimus ut asserebat 
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Heijlwigis sue uxoris Theodericus dictus Waghebart maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Enghelberne sue uxoris et Henricus 

Vilt maritus et tutor ut asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum 

dicti quondam Enghelberti Bertoldus de Arle et Johannes dictus 

Boet maritus et tutor legitimus ut asserebat Oete sue sororis 

sororis dicti Bertoldi #duas tercias partes ad se spectantes in# 

peciam prati sitam in parochia de Haren prope Oesterwijc inter 

hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter (dg: hereditatem 

Cristini van der Heijden et eius liberorum ex alio ut dcebant) 

Petri Oeden soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Enghelberto filio quondam Enghelberti van den Nuwenhuze 

promittentes warandiam et obligationem deponere (dg: testes d). 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 06 do 23-07-1383. 

Henricus Groeve beloofde aan Gerardus zvw Paulus van Bruggen 39 oude 

schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Henricus Groeve promisit Gerardo (dg: de) filio quondam Pauli de 

Bruggen XXXIX aude scilde (dg: seu valorem ad Martini proxime) 

scilicet XXXIX Hollant placken pro quolibet #aude# scilt computato 

ad Martini proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 07 vr 24-07-1383. 

Arnoldus van Beke nzv etc gaf uit aan Theodericus gnd Werner (1) 3 

morgen 1 hont 10¼ roeden land, met een beemd, 10½ hont 2 roeden 

groot, gelegen onder de vrijdom, tussen erfgoed van het Leprozenhuis 

gnd Eiendonk en hr Henricus van Best enerzijds en Gerardus gnd Roelen 

soen en Zanderus ev Bela van den Laer anderzijds, (2) een stuk land, 

2 morgen 4 roeden 9 voet groot, ter plaatse gnd de Nieuwenbeemd, 

tussen voornoemde Arnoldus van Beke enerzijds en een kamp gnd den 

Geeldonkse Kamp anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 schelling 6 

penning oude hertogencijns, en thans voor een n-erfcijns van 25 pond 

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

Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384). 

Voornoemde Theodericus zal voornoemd stuk land van 2 morgen 4 roeden 

9 voet omwallen, zodat voornoemde Arnoldus daarvan geen schade heeft. 

Arnoldus mag een dijk gebruiken, die in voornoemde erfgoederen ligt, 

bij het water gnd die Kolk. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc (dg: sex et dimidium jugera 

dimidium hont et XIII virgatas terre sitas infra libertatem oppidi 

ad locum dictum den Eijkenen Berch decem et novem) tria jugera 

unum hont (dg: et X) decem virgatas et quartam partem unius 

virgate (dg: sitas infra libertatem ad locum dictum inter 

hereditatem) cum quodam prato (dg: ad finem dictarum hereditatum 

sito sitas in) decem et dimidium hont terre (dg: continen) et duas 

virgatas terre continente sitas infra libertatem inter hereditatem 

domus leprosorum dicte Eijendonc et domini Henrici de Best ex uno 

et inter hereditatem Gerardi dicti Roelen soen et Zanderi mariti 

Bele van den Laer ex alio atque peciam terre duo jugera terre 

IIIIor virgatas et novem pedatas terre continentem sitam in loco 

dicto den Nuwenbeemt inter hereditatem dicti Arnoldi de Beke ex 

uno et inter campum dictum den Gheeldoncsche Camp ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Theoderico dicto Werner ab 

eodem pro (dg: H tribus so quatuor) #tribus# solidis et (dg: octo) 

#sex# denariis antiqui census domino duci inde solvendis atque pro 

hereditario censu (dg: qu) viginti quinque librarum monete dando 

dicto Arnoldo ab altero mediatim Domini et mediatim Johannis et 

pro primo Johannis proxime ex premissis promittens warandiam pro 
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premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: 

di) tali condicione quod dictus Theodericus dictas #dictam peciam 

terre# duo jugera terre IIIIor virgatas et novem pedatas 

#continentem# taliter circonvallabit quod dicto Arnoldo nullum 

dampnum exinde eveniat hoc et addito quod dictus Arnoldus aggere 

quodam in dictis hereditatibus iacente ad (dg: locum) aquam dictam 

die Colke utetur dum sibi placuerit. Testes Lonijs et Jorden datum 

in vigilia Jacobi. 

 

BP 1176 f 317r 08 vr 24-07-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Arnoldus 25 Brabantse 

dobbel of de waarde en 5 pond en 6 schelling geld met Kerstmis over 

een jaar (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Arnoldo XXV Brabant dobbel vel 

valorem et quinque libras et VI solidos monete a nativitatis 

Domini proxime ultra annum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 317r 09 vr 24-07-1383. 

Johannes zvw Albertus zv Egidius, Ghibo Herinc zvw Goeswinus Herinc, 

Goeswinus van Best, Egidius van den Dijstelberch, Willelmus zv 

Nijcholaus van der Hullen, Willelmus van Zonne zv Amelius van 

Bardwijc en Franco Herinc zvw Goeswinus Vrancken verkochten aan 

Willelmus zvw Johannes gnd Eefsen soen, tbv Johannes zv voornoemde 

Willelmus, (1) de helft, die aan voornoemde wijlen Albertus zv 

Egidius behoorde, in 1½ morgen minus 4 roeden, ter plaatse gnd Scumen 

Oirde, (2) de helft, die aan voornoemde wijlen Albertus zv Egidius 

behoorde, in ½ morgen land in het gebied van Empel, ter plaatse gnd 

Scumen Oirde, (3) de helft, die aan voornoemde wijlen Albertus 

behoorde, in een beemdje gnd Rijsweerdke, op de plaats gnd Scumen 

Orde, tegenover de villa van Vurne, belast met een b-erfcijns van 4 

pond geld aan Johannes van Best. 

 

#Johannes filius quondam Alberti filii Egidii# Ghibo Herinc filius 

quondam Goeswini Herinc Goeswinus de Best Egidius van den 

Dijstelberch Willelmus filius Nijcholai van der Hullen Willelmus 

de Zonne filius (dg: qu) Amelii de Bardwijc Franco Herinc filius 

quondam Goeswini (dg: he) Vrancken medietatem que ad dictum 

#quondam# Albertum filium Egidii spectabat in uno et dimidio 

iugeribus terre minus quatuor virgatis sitis in loco dicto Scumen 

Oirde atque medietatem que ad dictum quondam Albertum filium 

Egidii spectabat in dimidio iugero terre (dg: qu..) sito in 

territorio de Empel in loco dicto Scumen Oirde atque medietatem 

que ad dictum quondam Albertum spectabat in pratulo quodam 

nuncupato Rijsweerdken sito supra locum dictum Scumen Orde in 

opposito ville de (dg: Ver Vuer) Vurne ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio quondam Johannis dicti Eefsen soen ad 

opus Johannis filii eiusdem Willelmi promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

quatuor librarum monete Johanni de Best exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 10 vr 24-07-1383. 

Ywanus Neve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Neve prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 11 vr 24-07-1383. 

Henricus Goetkijnt en zijn kinderen Henricus en Wellinus verhuurden 
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aan Petrus van Bascot szv eerstgenoemde Henricus een huis18 en erf in 

Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Henricus Cuper enerzijds en erfgoed van Willelmus Vos anderzijds, 

voor eerstgenoemde Henricus gereserveerd een voorkamer direct naast 

erfgoed van voornoemde Willelmus, met huisraad, ingaande heden tot 

aan Sint-Jan over 4 jaar (wo 24-06-1388), belast met cijnzen. 

Voornoemde Henricus, Wellinus en Petrus zullen het huis onderhouden 

in dak en wanden. 

 

Henricus Goetkijnt Henricus et Wellinus eius liberi domum et aream 

sitam in Busco in vico scriniparorum inter hereditatem quondam 

Henrici Cuper ex uno et hereditatem Willelmi Vos ex alio salva 

primodicto Henrico camera anteriori contigue iuxta hereditatem 

dicti Willelmi sita (dg: ut dicebant locaverunt) cum utencilibus 

et clenodiis ipsius domus ut dicebant locaverunt etc Petro de 

Bascot genero primodicti Henrici ab eodem (dg: ad spacium) infra 

hinc et festum Johannis proxime et a dicto festo Johannis ad 

spacium 4or annorum sine medio subsequentium possidendam 

promittentes warandiam et obligationem obligationem deponere 

exceptis censibus inde solvendis hoc addito quod dicti Henricus et 

Wellinus fratres et dictus Petrus dictam domum in bona 

disposicione (dg: dispon) tenebunt de tecto et parietibus dicto 

spacio pendente sub eorum communibus expensis ut promiserunt (dg: 

inv) mutuo super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 12 vr 24-07-1383. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Henricus Goetkijnt in de kost 

te nemen, vanaf heden tot aan Sint-Jan over 4 jaar (wo 24-06-1388). 

 

Dictus Petrus promisit quod ipse dictum Henricum Goetkijnt infra 

hinc et festum Johannis et a dicto festo Johannis ad spacium 4or 

annorum in convictu et expensis dicti Petri videlicet de cibo potu 

secundum decenciam sui status tenebit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317r 13 vr 24-07-1383. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde broers Wellinus en Henricus 

24 oude schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dictis Wellino et Henrico fratribus XXIIII 

aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf9 A 07 f.317v. 

 Secunda post Jacobi: maandag 27-07-1383. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 28-07-1383. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1383. 

 

BP 1176 f 317v 01 ma 27-07-1383. 

Arnoldus van Ghewanden beloofde aan Petrus van Geffen 93 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Arnoldus van Ghewanden promisit Petro de Geffen (dg: LXXIII) 

#nonaginta tres# Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Jorden datum secunda post 

Jacobi. 

 

                         
18 Zie → BP 1178 f 016v 10 za 01-02-1388, belofte van een lijfrente 

uit dit huis. 
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BP 1176 f 317v 02 ma 27-07-1383. 

Clemencia dvw Willelmus Vleminc, Hermannus van den Damme en zijn 

vrouw Yda dv voornoemde Clemencia verkochten aan Johannes van Bladel 

bakker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch aan het woonhuis van de koper te leveren, gaande uit de 

navolgende erfgoederen van voornoemde wijlen Willelmus Vlemincs, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (1) alle erfgoederen van 

voornoemde wijlen Willelmus, gelegen aan de kant van een weg die daar 

loopt naar de kerk van Berkel, aan de kant van die weg richting 

Westilburg, (2) de helft van 12 bunder heideland, te weten de helft 

richting Westilburg, (3) 1¾ bunder beemd, uit 4 bunder beemd, te 

weten de 1¾ bunder richting Oisterwijk, welke erfgoederen aan 

voornoemde Clemencia waren gekomen na erfdeling tussen haar en haar 

broer Godefridus, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 

1 mud rogge aan Godefridus bv voornoemde Clemencia. 

 

Clemencia filia #quondam# Willelmi Vleminc Hermannus van den Damme 

(dg: m) maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie (dg: 

dictorum) #dicte# Clemencie et dicta Yda cum eodem tamquam cum 

tutore hereditarie vendiderunt Johanni de Bladel pistori 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco #ad domum 

habitationis dicti emptoris# tradendam ex hereditatibus 

infrascriptis dicti quondam Willelmi Vlemincs sitis in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Berkel (dg: sit) #scilicet# ex omnibus 

hereditatibus dicti quondam Willelmi sitis a latere cuiusdam vie 

tendentis ibidem versus ecclesiam de Berkel ibidem sitam a latere 

eiusdem vie versus Westilborch (dg: ex ..) #item# ex medietate 

duodecim bonariorum #terre# mericalis sitorum ibidem scilicet ex 

medietate que sita est versus Westilborch item ex uno bonario et 

tribus quartis partibus unius bonarii prati de quatuor bonariis 

prati sitis ibidem scilicet ex illo bonario et (dg: e) illis 

tribus quartis partibus unius bonarii prati que site sunt versus 

Oesterwijc ut dicebant et que hereditas dicte Clemencie mediante 

divisione prius habita inter ipsam et (dg: W) Godefridum eius 

fratrem cessit in partem prout in litteris quas vidimus 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis Godefrido fratri dicte 

Clemencie exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Bruheze et Ywy datum supra. 

 

BP 1176 f 317v 03 ma 27-07-1383. 

Godefridus Vleminc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Vleminc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317v 04 di 28-07-1383. 

Michael Baliaert ev Katherina dvw Jordanus gnd Wise verkocht aan 

Willelmus zvw voornoemde Jordanus Wise ¼ deel in een beemd gnd 

Blakenbeemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen Egidius 

gnd van den Sneppenscoet enerzijds en Lana dvw voornoemde Jordanus 

anderzijds; de gehele beemd was belast met 5 schelling. 

 

Solvit III blaffaert. 

Michael Baliaert maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine 

sue uxoris filie quondam Jordani dicti Wise quartam partem ad se 

spectantem in prato dicto Blakenbeemt sito in parochia de Oerscot 

in loco dicto Ertbruggen inter hereditatem Egidii dicti van den 

Sneppenscoet ex uno et hereditatem Lane filie dicti quondam 

Jordani ex alio scilicet dividendo in quatuor unam partem etc ut 
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dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio dicti quondam Jordani 

Wise promittens #super omnia et acquirenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: censu inde) quinque solidis ex 

dicto integro prato solvendis. Testes Jorden et Wellen datum 3a 

post Jacobi. 

 

BP 1176 f 317v 05 di 28-07-1383. 

Henricus Dicbier van Mierle droeg over aan Johannes Roede een 

b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia, die voornoemde Johannes 

Rode met Sint-Lambertus aan hem betaalt, gaande uit een huis en erf 

waarin hij woont, in Vught, tussen Zeel gnd Vos enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Henricus Dicbier de Mierle hereditarium censum X solidorum antique 

pecunie quem Johannes Rode sibi solvere tenetur hereditarie 

Lamberti ex domo et area in quibus moratur sita in Vucht inter 

hereditatem Zeel dicti Vos ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni Roede 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dijnter et Jorden datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 317v 06 di 28-07-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier van Mierle droeg over aan Willelmus en 

Aleidis, nkv Willelmus Hoernken verwekt bij Elisabeth gnd des Roeden, 

een b-erfcijns van 10 schelling, 1 groot Tournoois voor 16 penningen 

gerekend, die voornoemde Elizabeth met Sint-Lambertus beurt, gaande 

uit een huis en erf van voornoemde Elisabeth, in Vught, tussen 

Marcelius gnd Zeel Vos enerzijds en een gemene weg anderzijds; zou 

een van voornoemde natuurlijke kinderen, Willelmus of Aleidis, 

kinderloos overlijden, dan gaat deze cijns van 10 schelling naar de 

overlevende. Zouden beiden kinderloos overlijden, dan gaat deze cijns 

naar de naaste erfg van voornoemde Elisabeth. 

 

Dictus Henricus hereditarium censum (dg: ..) X solidorum grosso 

Turonensi pro XVI computato quem Elizabeth dicta des Roeden sibi 

solvere hereditarie Lamberti ex domo et area dicte Elisabeth sita 

in (dg: Busco) Vucht inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Vos ex 

uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo (dg: filio dicte) et Aleidi (dg: liberis 

dicte E Will fil) pueris naturalibus Willelmi Hoernken #ab ipso et 

dicta Elisabeth genitis# promittens ut supra. Testes datum ut 

supra. +{Met haal verbonden met BP 1176 f 317v 10} 

 

BP 1176 f 317v 07 di 28-07-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier droeg over aan Egidius zv Johannes van 

den Hoeven een b-erfcijns van 9 schellingen voornoemd geld {1 groot 

Tournoois voor 16 penningen gerekend}, die voornoemde Egidius met 

Sint-Lambertus aan hem betaalt, !van wijlen Albertus Cnode, gaande 

uit een huis en tuin van voornoemde Egidius, in Vught, tussen 

Gerardus Donst enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum IX solidorum dicte 

monete quem Egidius filius Johannis van den Hoeven sibi solvere 

tenetur hereditarie Lamberti #!quondam Alberti Cnode# ex domo et 

orto dicti Egidii sitis in Vucht inter hereditatem Gerardi Donst 

ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Egidio promittens ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 317v 08 di 28-07-1383. 

Johannes die Rode beloofde aan Rutgerus Cort 16 oude schilden of de 
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waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Johannes die Rode promisit (dg: Henrico Dicbier) Rutgero Cort XVI 

aude scilde vel valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 317v 09 di 28-07-1383. 

Egidius zv Johannes van der Hoeven beloofde aan voornoemde Rutgerus 

7¼ oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te 

betalen. 

 

Egidius filius Johannis van der Hoeven promisit dicto Rutgero VII 

aude scilde et (dg: unum francken) #quartarium unius scilt# vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 317v 10 di 28-07-1383. 

{Met haal verbonden met BP 1176 f 317v 06}. 

+ 

tali condicione apposita si contingat unum de dictis Willelmo et 

Aleide absque prole legitima mori extunc dictus census X solidorum 

ad alterum supervivum remanente revertetur si autem contingat 

ipsos ambos absque prole legitima mori extunc dictus census ad 

proximores heredes dicte Elisabeth eorum matris et neminem alium 

revertetur. 

 

BP 1176 f 317v 11 di 28-07-1383. 

Rodolphus van Dijnther verkocht aan Conrardus van den Nuwenhuijse een 

n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Pasen in Den Bosch 

te betalen, gaande uit een hofstad gnd ten Wijer, in Dinther, reeds 

belast met 2 schelling (dg: geld) paijment. 

 

Rodolphus de Dijnther hereditarie vendidit Conrardo van den 

Nuwenhuijse hereditarium censum IIIIor aude scilde vel valorem 

solvendum hereditarie pasce et in Busco tradendum ex (dg: ar) 

domistadio dicto ten Wijer sito in parochia de Dijnther atque ex 

attinentiis dicti domistadii singulis et universis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis II 

solidis (dg: monete) pagamenti inde solvendis promisit super 

habita et acquirenda sufficientem facere. Testes Jorden et Wellen 

datum 3a post Jacobi. 

 

BP 1176 f 317v 12 di 28-07-1383. 

Johannes van der Hautaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hautaert prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 317v 13 di 28-07-1383. 

Adam van den Kerchoven beloofde aan Gerardus van Eijke zv Henricus 

Posteel 14 gulden pieter met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) 

te betalen en hetzelfde over een jaar (vr 11-11-1384). Opstellen in 2 

brieven. 

 
!V Adam van den Kerchoven promisit Gerardo de Eijke filio Henrici 

Posteel XIIII gulden peter ad (dg: M) Martini proxime et tantum 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. Et erunt due 

littere. 

 

BP 1176 f 317v 14 di 28-07-1383. 

Hermannus zv Nicholaus van Baerle en zijn voornoemde vader Nicholaus 

beloofden aan Hadewigis gnd Sceijnckel 26 Dordrechtse? dobbel minus 
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12 plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Hermannus filius Nicholai de Baerle et dictus Nicholaus eius pater 

promiserunt Hadewigi dicte Sceijnckel XXVI !Drod[recht?] dobbel 

minus XII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 317v 15 do 30-07-1383. 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteels enerzijds en Henricus zv 

Paulus gnd Rovers bakker anderzijds maakten de volgende afspraken. 

Henricus zv Paulus mag zijn gebouwen bevestigen in een stenen muur, 

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde 

Gerardus enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus zv Paulus 

anderzijds, zoals zijn gebouwen daarin nu bevestigd zijn. 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteels zal in het erfgoed van 

Henricus zv Paulus, over een lengte van diens erfgoed, af te meten 

vanaf het achterste eind van voornoemde muur tot aan het uiteinde van 

het erfgoed van Henricus zv Paulus een voet hebben voor zijn 

osendrup. 

Henricus zv Paulus zal de stenen goot op voornoemde muur onderhouden; 

de gebouwen van hun beiden mogen daarin afwateren. 

Henricus zv Paulus zal in de muur geen ramen maken, tenzij voor zijn 

eraan te bevestigen gebouwen. 

 

Gerardus de Eijke filius quondam (dg: Gerardi) #Henrici# Posteels 

ex una et Henricus filius (dg: q) Pauli dicti Rovers pistor ex 

altera parte palam recognoverunt se (dg: d) condiciones et 

ordinaciones infrascriptas mutuo (dg: -s) fecisse (dg: di) primo 

videlicet quod dictus Henricus filius dicti Pauli libere poterit 

sua edificia perpetue #firmare# inponere et iniungere #et per (dg: 

..) ancoras firmare# in muro lapideo sito in Buscoducis (dg: int) 

in vico dicto Peperstraet inter hereditatem dicti Gerardi et inter 

hereditatem dicti Henrici (dg: et qu) !prout huiusmodi (dg: h) 

edificia dicti Henrici in dicto muro ad presens sunt infixa 

inposita et iniuncta et quod dicta edificia dicti Henrici manebunt 

dicto muro inposita iniuncta et infixa prout inposita (dg: 

firmata) et per ancoras firmata et (dg: inp) iniuncta sunt pro 

presenti item quod dictus Gerardus obtinebit in hereditate dicti 

Henrici (dg: l) ad longitudinem eiusdem (dg: Henrici) 

#hereditatis# mensurandam (dg: ab ul) a posteriori fine dicti muri 

usque (dg: ex) ad extremum dicte (dg: Henr) hereditatis dicti 

Henrici (dg: unam) undique unam pedatam pro (dg: sic) stillicidio 

dicti Gerardi scilicet contigue iuxta hereditatem dicti Gerardi 

item quod dictus Henricus filius dicti Pauli guttarium lapideum 

consistens supra dictum murum (dg: in bona .) perpetue in bona 

disposicione tenebit et observabit sic quod dicto Gerardo dampna 

exinde non eveniant quovis modo item quod edificia dictorum 

Gerardi et (dg: Ger) Henrici libere poterunt stillare in dicto 

guttario (dg: q) item quod dictus Henricus nulla foramina faciet 

in dicto muro nisi pro suis edificiis inponendis firmandis vel 

iniungendis ut prefatur et quidquid per dictum Henricum in dicto 

muro fractum fuerit quod hoc ab eodem reparabitur et huiusmodi 

condiciones et ordinaciones promiserunt mutuo super omnia ratas 

servare et adimplare. Testes Luce et Wellen datum quinta post 

Jacobi. 

 

1176 mf9 A 08 f.318. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 29-07-1383. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 04-08-1383. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 05-08-1383. 

 in die Petri ad vincula: zaterdag 01-08-1383. 
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 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 07-08-1383. 

 in crastino Sixti: vrijdag 07-08-1383. 

 

BP 1176 f 318r 01 wo 29-07-1383. 

Johannes van der Borch beloofde aan Pijramus gnd Moers zv Egidius van 

Lijeshout 36 oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) 

te betalen. 

 

Johannes van der Borch promisit Pijramo dicto Moers filio Egidii 

de Lijeshout XXXVI aude scilde ad carnisprivium proxime 

persolvenda. Testes Luce et Lonijs datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 318r 02 di 04-08-1383. 

Johannes van Tephelen verklaarde ontvangen te hebben van hr 

Theodericus Rover 25 Brabantse dobbel in afkorting van het geld dat 

voornoemde hr Theodericus en en zijn medeschuldenaren moeten betalen 

aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Tephelen recognovit se recepisse a domino Theoderico 

Rover XXV Brabant dobbel in abbreviationem pecunie quam dictus 

dominus Theodericus et eius in hoc condebitores dicto Iohanni 

solvere (dg: pro) tenentur ut dicebat. Testes Dijnter et Wellen 

datum 3a post Petri ad vincula Petri. 

 

BP 1176 f 318r 03 di 04-08-1383. 

Adam Luwe verkocht aan Everardus zvw Johannes van der Vallen de helft 

in een b-erfcijns van 4 gulden helling minus ½ groot, welke cijns 

voornoemde Johannes van der Vallen met Kerstmis in Oss betaalde aan 

wijlen hr Godefridus van Os ridder grootvader van voornoemde Adam, 

gaande uit een kamp in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

Agnes van Risingen en Henricus gnd van den Oever enerzijds en 

Theodericus van Hermalen en de abdis van Bijnderen anderzijds, welke 

helft van de cijns aan voornoemde Adam gekomen was na overlijden van 

zijn voornoemde grootvader Godefridus. 

 

Adam Luwe medietatem ad se spectantem in hereditario censu IIIIor 

florenorum aureorum dictorum gulden helling minus dimidio grosso 

quem censum IIIIor florenorum dimidio grosso minus Johannes van der 

Vallen quondam domino Godefrido de Os militi avo dicti Ade solvere 

consueverat hereditarie in nativitatis Domini et in Os tradendo ex 

campo quodam sito in parochia de Rode in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Agnetis de Risingen (dg: ex uno et hereditatem) et 

Henrici dicti van den Oever ex uno et hereditatem Theoderici de 

Hermalen #et abbatisse de Bijnderen# ex alio ut dicebat et quam 

medietatem dicti census dictus Adam (dg: de) sibi de morte dicti 

quondam Godefridi sui avi successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie vendidit Everardo filio quondam dicti Johannis 

van der Vallen promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Ywanus et Jordanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318r 04 di 04-08-1383. 

Voornoemde Adam Luwe droeg zijn deel in voornoemd kamp over aan 

voornoemde Everardus zvw Johannes van der Vallen. 

 

Dictus Adam totam partem et omne jus sibi competentes in dicto 

campo hereditarie supportavit dicto Everardo promittens ut supra. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318r 05 di 04-08-1383. 

Conrardus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen in alles. 
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Conrardus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

#De omnibus#. 

 

BP 1176 f 318r 06 di 04-08-1383. 

Voornoemde Everardus beloofde aan voornoemde Adam 26 gulden helling 

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

 

Dictus Everardus (dg: pro et .) promisit dicto Ade XXVI gulden 

helling ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318r 07 wo 05-08-1383. 

Johannes van den Camp beloofde aan Johannes Sluijsman 40 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te 

betalen. 

 

Johannes van den Camp (dg: Joh) promisit Johanni Sluijsman XL aude 

scilde vel valorem ad Jacobi proxime persolvenda. Testes Jorden et 

Wellen datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 318r 08 wo 05-08-1383. 

Johannes van Rietfoert beloofde aan Henricus Pape 26 Hollandse dobbel 

of de waarde met Sint-Jan over 2 jaar (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes van Rietfoert promisit Henrico Pape XXVI Hollant dobbel 

vel valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318r 09 wo 05-08-1383. 

Johannes gnd Pauwels soen van Geffen en zijn broer Henricus beloofden 

Petrus Heze schadeloos te houden van 16 Hollandse dobbel, die 

voornoemde Petrus met voornoemde broers beloofd had aan Rodolphus 

Uijterhage. 

 

Solvit VIII solidos. 

Johannes dictus Pauwels soen de Geffen et Henricus eius frater 

promiserunt (dg: Jo) Petrum Heze indempnem servare a XVI Hollant 

dobbel (dg: pro) quos ipse Petrus cum dictis fratribus Rodolpo! d! 

Uijterhage promiserat ut dicebat indempnem servare. Testes Erpe et 

Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318r 10 za 01-08-1383. 

Henricus van den Broeke van Hijntham en Arnoldus van den Hoegen van 

Gheffen beloofden aan Johannes van Erpe 6 gulden pieter en 6 plakken 

met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Henricus van den Broeke de Hijntham et Arnoldus van den Hoegen van 

Gheffen promiserunt Johanni de Erpe VI gulden peter et (dg: X) VI 

placken ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes Lonijs et 

Ywanus datum in die Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 318r 11 wo 05-08-1383. 

Wellinus Goetkijnt droeg over aan zijn broer Henricus en zijn zwager 

Petrus van Baescot alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Luijtgardis, in Mierde. 

 

Wellinus Goetkijnt omnia bona sibi de morte quondam Luijtgardis 

sue matris successione hereditarie advoluta quocumque locorum in 

parochia de Mierde sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

suo fratri et Petro de Baescot suo sororio promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui depoenre. Testes Erpe et 
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Ywanus datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 318r 12 wo 05-08-1383. 

Destijds had Woltherus van !Audenhoeven een erfgoed gnd dat Moijtinx 

Langwinkel, in Gestel bij Herlaar, tussen wijlen hr Johannes Rover 

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

goederen gnd te Pettelaar en met het andere eind aan wijlen Rodolphus 

Sorge, verworven van hr Theodericus van Huerne heer van Duffel en van 

Perwijs. 

Voornoemde Woltherus beloofde thans aan Willelmus Waerloes, tbv hr 

Willelmus van Huerne, dat hij, Wolterus van !Duffel, aan voornoemde 

hr Willelmus, van elke bunder van voornoemd erfgoed gnd Moijtincs 

Langwinkel een b-erfcijns betaalt van 1 oude groot, met Sint-Michael 

te betalen. 

Voornoemde Wolterus beloofde aan voornoemde Willelmus, tbv voornoemde 

hr Willelmus, alle lasten van voornoemd erfgoed voor zijn rekening te 

nemen, die de naburen daar beneden en boven van hun erfgoederen 

hebben of in de toekomst moeten doen. 

 

Notum sit universis quod cum Woltherus de !Audenhoeven quandam 

hereditatem dictam dat (dg: #?Meij# Langwinckel) Moijtinx 

Langwinckel sitam in parochia de Gestel prope Herlaer inter 

hereditatem quondam domini Johannis Rover ex uno et inter communem 

viam ex alio tendentem cum uno fine ad bona dicta te Pettelaer et 

cum reliquo fine ad hereditatem quondam Rodolphi Sorge erga 

dominum (dg: Willelmum) #Theodericum# de Huerne dominum de Duffel 

#de Pereweijs# acquisivisset ut dicebat constitutus coram scabinis 

infrascriptis dictus Woltherus promisit (dg: se W) Willelmo 

Waerloes ad opus (dg: dicti) domini Willelmi #de H[uerne]# (dg: 

predicti) quod ipse Wolterus #de !Duffel# dabit dicto domino 

Willelmo videlicet de quolibet bonario dicte hereditatis Moijtincs 

Langwinckel hereditarium censum unius antiqui grossi hereditarie 

in Mijchaelis et promisit dictus Wolterus dicto Willelmo ad opus 

dicti domini Willelmi quod ipse Woltherus faciet de dicta 

hereditate omnia onera que vicini ibidem inferius et superius 

ibidem de suis hereditatibus facient seu facere tenentur in 

futurum. Testes Bruheze et Wellen datum quinta post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 f 318r 13 vr 07-08-1383. 

Petrus gnd Brunijnc soen ev Katherina dvw Johannes van Aerle verkocht 

aan Willelmus gnd Nollen soen van Helmont (1) een stuk land in 

Helmond, ter plaatse gnd Bijndermans Akker, tussen Johannes Sterken 

enerzijds en Gerardus Wegman anderzijds, (2) een b-erfcijns van 10 

schelling, geld in Helmond gangbaar, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een huis en tuin van Johannes Bijndermans, aldaar. 

 

Petrus dictus (dg: Bruijnc) #Brunijnc# soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Johannis 

de Aerle peciam terre sitam in parochia de Helmont in loco dicto 

Bijndermans Acker inter hereditatem Johannis Sterken ex uno et 

hereditatem Gerardi Wegman ex alio atque hereditarium censum X 

solidorum monete in Helmont currentis solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex domo et orto Johannis Bijndermans sitis in! 

ibidem (dg: inter h) ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

dicto Nollen soen de Helmont promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et Ywanus datum 

sexta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 318r 14 vr 07-08-1383. 

Henricus van den Kerchoeve droeg over aan Arnoldus zvw Theodericus 



Bosch’ Protocol jaar 1383 02. 

 

66 

van Loet ev Elizabeth dv voornoemde Henricus zijn vruchtgebruik in 

1/3 deel van een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Willelmus Loijer de oudere enerzijds en 

erfgoed van wijlen Godefridus Rijc anderzijds, te weten in het 1/3 

deel dat zijn voornoemde dochter Elizabeth gekomen was na overlijden 

van haar moeder Elizabeth, resp. dat aan haar zal komen na overlijden 

van voornoemde Henricus. 

 

Henricus (dg: de) van den Kerchoeve suum usufructum sibi 

competentem in tercia (dg: do) parte domus et aree (dg: .) sita in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem (dg: He) quondam 

Willelmi Loijer senioris ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi Rijc ex alio #scilicet in illa tercia parte que 

Elizabeth sue filie de morte quondam [Elizabeth] sue matris 

successione est advoluta et post mortem dicti Henrici successione 

advolvetur# ut dicebat supportavit Arnoldo filio quondam 

Theoderici de Loet tamquam marito ?legitimo Elizabeth sue uxoris 

filie dicti Henrici promittens ratam servare (dg: et obligationem 

ex parte sui in dicto usufructu deponere). Testes Luce et Jorden 

datum in crastino Sixti. 

 

BP 1176 f 318r 15 vr 07-08-1383. 

Voornoemde Arnoldus zvw Theodericus van Loet ev Elizabeth dv Henricus 

van den Kerchoeve droeg voornoemd 1/3 deel over aan Theodericus gnd 

Gherijs soen van Os. 

 

Quo facto dictus Arnoldus maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Henrici van den Kerchoeve dictam 

terciam partem (dg: sibi) dicte Elizabeth de morte quondam 

Elizabeth sue matris successione advolutam et post (dg: d) mortem 

dicti Henrici successione advolvendam et de qua tercia parte 

dictus Henricus suum usufructum dicto Arnoldo supportavit et 

resignavit et hereditarie vendidit Theoderico dicto Gherijs soen 

de Os promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 318r 16 vr 07-08-1383. 

Henricus van den Kerchove droeg over aan Theodericus Gherijs soen van 

Os ev zijn dochter Zanna het vruchtgebruik in 1/3 deel van voornoemd 

huis en erf, te weten in het 1/3 deel dat aan voornoemde Zanna 

gekomen was na overlijden van voornoemde Elizabeth, resp. dat aan 

haar zal komen na overlijden van voornoemde Henricus. 

 

Henricus van den Kerchove suum usufructum sibi competentem in (dg: 

una) una tercia parte dicte domus et aree scilicet in illa tercia 

parte que Zanne filie dicti de morte quondam Elizabeth successione 

est advoluta et post mortem dicti Henrici successione advolvetur 

supportavit Theoderico Gherijs soen de Os marito legitimo dicte 

Zanne promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 318r 17 vr 07-08-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Arnoldus zvw Theodericus van Loet 

11 oude schilden met Kerstmis (vr 25-12-1383), 11 oude schilden met 

Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384), en 11 oude schilden met Sint-

Remigius over 1 jaar (za 01-10-1384) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit Arnoldo filio quondam Theoderici de 

Loet XI aude silde in festo nativitatis Domini et XI aude scilde 

nativitatis Johannis proxime et (dg: tercia) XI aude scilde a 
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Remigii proxime ultra annum persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 318r 18 vr 07-08-1383. 

Henricus van den Kerchove schonk aan Arnoldus zvw Theodericus van 

Loet en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde Henricus, voor de duur van 

het leven van voornoemde Henricus van den Kerchoeve, de helft van 3 

morgen land, in een kamp ter plaatse gnd Asmijt, tussen een kamp van 

wijlen hr Johannes gnd Plasse ridder enerzijds en een kamp van 

Ghevardus van Eijndoven anderzijds, welk kamp voornoemde Henricus 

verworven had van Aleijdis dvw Henricus gnd Molen. 

 

Henricus van den Kerchove medietatem trium iugerum terre sitorum 

in quodam campo sito (dg: -r) ad locum dictum Asmijt inter campum 

quondam domini Johannis dicti Plasse militis ex uno et inter 

campum Ghevardi de Eijndoven #ex# alio quem campum dictus Henricus 

erga Aleijdem filiam quondam Henrici dicti Molen acquisiverat 

prout (dg: in litteris) supportavit Arnoldo filio quondam 

Theoderici de Loet cum Elizabeth sua uxore filia dicti Henrici 

nomine dotis ab eodem Arnoldo ad vitam dicti Henrici van den 

Kerchoeve possidendam promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf9 A 09 f.318v. 

 in crastino Sixti: vrijdag 07-08-1383. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 07-08-1383. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 08-08-1383. 

 

BP 1176 f 318v 01 vr 07-08-1383. 

Willelmus Tolinc: 2 strepen land in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Schootse Hoeve, achter de wijnkelder aldaar, tussen Rutgherus van der 

Voert enerzijds en 5 strepen {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Tolinc duas strepas terre sitas in parochia de Scijnle 

in loco dicto die Scoetsche Hoeve (dg: in) retro (dg: loco) 

vinarium ibidem inter hereditatem Rutgheri van der Voert ex uno et 

inter inter hereditatem (dg: Willelmi Tolinc) quinque strepas. 

 

BP 1176 f 318v 02 vr 07-08-1383. 

Willelmus Tolinc gaf uit aan Johannes gnd Guldenman (1) 5 strepen 

land gnd die Meenbuenre, in Schijndel, ter plaatse van die Schootse 

Hoeve, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en erfgoed gnd Jacobs 

Boenre anderzijds, (2) 2 strepen land aldaar, aan het eind van 

voornoemde 5 strepen enerzijds en tussen! Rutgherus van der Voert 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor19 (a) een n-erfcijns van 20 

schelling, 1 oude groot Tournoois voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, (b) een n-erfcijns van 17 pond geld ten 

tijde etc, met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde Johannes zal 

recht van weg hebben vanaf voornoemde erfgoederen voor en over de 

dijk aldaar tot aan de gemeint. De waterlaten van voornoemde 

erfgoederen zullen lopen zoals ze dat tot nu toe deden. De wegen in 

voornoemde erfgoederen zullen daarin blijven zoals ze daarin volgens 

recht liggen. 

 

Willelmus Tolinc quinque (dg: virgatas terre i) strepas terre 

dictas die Meenbuenre sitas in parochia de Scijnle in loco dicto 

die Scoetsche Hoeve inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et 

inter hereditatem dictam Jacobs Boenre ex alio atque duas strepas 

terre sitas ibidem ad finem dictarum quinque streparum #ex uno et# 
!inter hereditatem Rutgheri van der Voert ex alio (dg: inter 

                         
19 Zie → BP 1175 f 062r 06 do 17-07-1393 (2), overdracht van de beide cijnzen. 
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hereditates dictas) ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni dicto Guldenman ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu XXti solidorum grosso Turonensi antiquo pro XVI 

denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris et pro 

hereditario censu XVII librarum monete (dg: dando) pro (dg: trpe) 

tempore etc dando sibi ab alio hereditarie (dg: s) Martini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione annexa quod dictus 

Johannes obtinebit viam #eundi et# redeundi (dg: ired) a dictis 

(dg: hereditatibus) hereditatibus (dg: ante) ante et per aggerem 

ibidem usque ad (dg: communem p) communitatem et quod aqueductus 

dicti waterlaet dictarum hereditatum obtinebunt suum cursum et 

transitum sicut hucusque habuerunt item quod vie consistentes de 

jure in dictis hereditatibus permanebunt ibidem sicut (dg: ibidem 

sunt sit de) in eisdem sunt site de jure. Testes Luce et Jorden 

datum in crastino Sixti. 

 

BP 1176 f 318v 03 vr 07-08-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Willelmus 13 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Willelmo XIII Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 318v 04 vr 07-08-1383. 

Een vidimus maken van 5 brieven, beginnend met “Johannes zvw Metta en 

Rutgherus”, “Franco Leij”, “Elizabeth en Beatrix”, “Mechtildis gnd 

van Ghele” en “Egidius gnd van Ghele” en Henricus van den Kerchove 

van Ghoerle schoenmaker beloofde de brieven, zo nodig, ter hand te 

stellen aan zijn schoonzoon Theodericus Gherijs soen van Os. 

 

Et fiet vidimus de quinque litteris quarum una Johannes filius 

quondam Mette et Rutgherus secunda Franco Leij tercia Elizabeth et 

Beatrix quarta Mechtildis (dg: de Gh) dicta de Ghele et quinta 

Egidius dictus (dg: de Gl) de Ghele et Henricus van den Kerchove 

de Ghoerle sutor promisit dictas litteras tradere (dg: ?a) 

Theoderico Gherijs (dg: soen) soen de Os suo genero ut in forma. 

Testes Luce et Jorden datum supra. 

 

BP 1176 f 318v 05 vr 07-08-1383. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Goeswinus zvw 

Willelmus van Beke en Henricus zvw Johannes van Wargardshusen, tbv 

hen, Yda dvw voornoemde Johannes van Wargardshusen en kvw Ghibo van 

Wargardhusen, een b-erfcijns van 20 schelling, met Sint-Lambertus-

Martelaar in Vught te betalen, gaande uit 4 bunder beemd van Henricus 

gnd van Wergadshusen, in Vught, welke cijns Johannes Dicbier poorter 

van Den Bosch gekocht had van voornoemde Henricus van Wergadshusen, 

en welke cijns eerstgenoemde Henricus nu bezit. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier hereditarium 

censum viginti solidorum solvendum hereditarie in die beati 

Lamberti martiris et in Vuchte! tradendum de quatuor bonariis prati 

Henrici dicti de Wergadshusen sitis in Vuchte quem censum Johannes 

Dicbier #burgensis Buscoducis# erga dictum Henricum de 

Wergadshusen emendo acquisiverat ut dicebat et quem censum 

primodictus #Henricus# nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Goeswino filio quondam Willelmi de Beke et Henrico 

filii! quondam Johannis de Wargardshusen ad opus eorum et ad opus 

(dg: Elizab) Yde filie dicti quondam Johannis de Wargardshusen et 
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ad opus liberorum quondam Ghibonis de Wargardhusen promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: 

quondam H) quorumcumque heredum dicti Johannis Dicbier burgensis 

in Busco deponere. Testes Luce et Yw datum supra. 

 

BP 1176 f 318v 06 vr 07-08-1383. 

Voornoemde Goeswinus zvw Willelmus van Beke en Henricus zvw Johannes 

van Wargardshusen beloofden aan Rutgherus Cort 19 oude schilden of de 

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

 

Dicti Goeswinus et Henricus filius quondam Johannis de 

Wargardshusen promiserunt Rutghero Cort XIX aude scilde seu 

valorem ad (dg: Remigii) #Remigii# proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 318v 07 vr 07-08-1383. 

Johannes zvw Henricus Lummelman gruiter in Oerle droeg over aan 

Henricus zvw Petrus gnd des Smeeds soen van Oerle zijn vruchtgebruik 

in alle goederen, die aan voornoemde Henricus gekomen waren na 

overlijden van Heilwigis, sv voornoemde Henricus, ev voornoemde 

Johannes, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit totum. 

Johannes filius quondam Henrici Lummelman fermentator in (dg: .) 

Oerle usufructum suum etc sibi competentem in omnibus et singulis 

bonis Henrico filio quondam Petri dicti (dg: S) des Smeeds soen de 

Oerle de morte quondam Heilwigis sororis dicti Henrici uxoris 

dudum dicti Johannis successione hereditarie advolutis atque post 

mortem primodicti Johannis successione advolvendis quocumque 

locorum sitis ut dicebat legitime supportavit dicto Henrico 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Bruheze et Ywanus datum sexta post Petri ad vincula. Detur 

dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 318v 08 za 08-08-1383. 

Voornoemde Henricus verkocht voornoemde goederen aan voornoemde 

Johannes Lommelman. 

 

Solvit totum. 

Dictus Henricus predicta bona hereditarie vendidit dicto Johanni 

Lommelman promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus (dg: da) et Jordanus datum sabbato post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 318v 09 za 08-08-1383. 

Johannes zv Marcelius van Vessen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Marcelii de Vessen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318v 10 vr 07-08-1383. 

Ghibo van Eijke en zijn broer Johannes beloofden aan Johannes Bathen 

soen 70 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Ghibo de Eijke et Johannes eius frater promiserunt Johanni Bathen 

soen LXX Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Bruheze et Ywanus datum sexta post Petri ad 

vincula. 
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BP 1176 f 318v 11 vr 07-08-1383. 

Voornoemde Ghibo van Eijke en zijn broer Johannes beloofden aan 

Henricus Britter 19 Hollandse dobbel of de waarde en 14 plakken met 

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

 

Dicti duo promiserunt Henrico Britter XIX Hollant dobbel vel 

valorem #et XIIII placken# ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318v 12 vr 07-08-1383. 

Reijnerus van Landen beloofde aan Katherina ev Willelmus Koc, tbv 

haar voornoemde man Willelmus, 23 Hollandse dobbel of de waarde met 

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

 

Reijnerus de Landen promisit Katherine uxori Willelmi Koc ad opus 

dicti Willelmi sui mariti XXIII Hollant dobbel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318v 13 vr 07-08-1383. 

Gerardus zv Gerardus van Essche van Oesterwijc verkocht aan hr 

Johannes Hillen priester, tbv Henricus van Amerzoijen, een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Sint-Philippus-en-Jacobus in Oisterwijk te 

betalen, gaande uit een huis en tuin van verkoper in Oisterwijk, 

tussen Mijchael van den Oerde enerzijds en wijlen mr Johannes 

Tijmmerman anderzijds, reeds belast met 15 oude groten, 4 hoenderen 

en 4 schelling. De brief overhandigen aan voornoemde hr Johannes. 

 

Gerardus filius Gerardi de Essche de Oesterwijc hereditarie 

vendidit #domino Johanni Hillen (dg: ad) presbitri ad opus# 

Henrici de Amerzoijen hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie in festo Philippi et Jacobi et in Oesterwijc 

tradendum ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

Oesterwijc inter hereditatem Mijchaelis van den Oerde ex uno et 

hereditatem quondam magistri Johannis Tijmmerman ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XV antiquis grossis IIIIor pullis et (dg: duobus solidi) 

IIIIor solidis inde solvendis. Testes Dijnther et Wellen datum ut 

supra. Detur dicto domino Johanni. 

 

BP 1176 f 318v 14 vr 07-08-1383. 

Theodericus Clercke beloofde aan Franco Nolleken 74 Hollandse dobbel, 

43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Theodericus (dg: Haen) #Clercke# promisit Franconi Nolleken 

LXXIIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII Hollant placken ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318v 15 vr 07-08-1383. 

Voornoemde Theodericus Clercke beloofde aan Goessuinus Wedigen 86 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Theodericus predictus promisit Goessuino Wedigen LXXXVI Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 318v 16 za 08-08-1383. 

Nicholaus Reijmbrant beloofde aan Johannes Korf, tbv hem en zijn 

zuster Luijgardis, 36 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis (vr 
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25-12-1383) te betalen. 

 

Nicholaus Reijmbrant promisit Johanni Korf ad opus sui et ad opus 

Luijgardis sue (dg: ux) sororis XXXVI Hollant dobbel vel valorem 

etc ad nativitatis Domini persolvendos. Testes Ywanus et Jorden 

datum sabbato post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 318v 17 za 08-08-1383. 
Petrus Oer * Bertha wv Petrus Oer 

1. Gerardus 

2. Petrus 

3. Theodericus, 

4. Laurencius 

5. wijlen Arnoldus, 

1. Laurencius 

2. Henricus 

en een oom en tante van kv Petrus Oer: 

Johannes gnd van Rode gruiter * Elisabeth Elegast. 

Gerardus zvw Petrus Oer, zijn broers Petrus en Theodericus, Johannes 

zv Lambertus van den Pettelaer en Borchardus zvw Borchardus deden tbv 

Laurencius zvw voornoemde Petrus Oer en de broers Laurencius en 

Henricus, kvw Arnoldus zvw voornoemde Petrus, afstand van een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die Johannes zvw Alardus aan 

Bertha wv voornoemde Petrus Oer beloofd had, een helft te betalen met 

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

Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Gerardus 

Groij enerzijds en erfgoed van voornoemde Johannes anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Petri Oer Petrus Theodericus fratres dicti 

Gerardi Johannes filius Lamberti van den Pettelaer et Borchardus 

filius quondam Borchardi super hereditario censu trium librarum et 

X solidorum monete quem Johannes filius quondam Alardi Berthe 

relicte quondam dicti Petri Oer dare et solvere promiserat 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio 

sito in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Gerardi 

Groij ex uno et hereditatem dicti Johannis ex alio (dg: prout in 

litteris) atque super toto jure ut dicebant ad opus Laurencii 

filii dicti quondam Petri Oer et #ad opus# Laurencii et (dg: ad 

opus) Henrici fratrum liberorum (dg: eiusdem) quondam (dg: Petri) 

#Arnoldi# filii dicti quondam #Petri# hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

1176 mf9 A 10 f.319. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 08-08-1383. 

 in crastino Laurencii: dinsdag 11-08-1383. 

 

BP 1176 f 319r 01 za 08-08-1383. 

Laurencius zvw Petrus Oer, Laurencius zvw Arnoldus zvw voornoemde 

Petrus, Johannes zvw Lambertus van den Pettelaer en Borchardus zvw 

Borchardus deden tbv de broers Gerardus, Petrus en Theodericus, kvw 

voornoemde Petrus Oer, afstand van een huis20 en erf in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Korenbrug, 

tussen de binnenmuur van Den Bosch en erfgoed van wijlen Willelmus zv 

Ghiselradis enerzijds en erfgoed van Johannes van Driel anderzijds. 

Eerstgenoemde Laurencius beloofde dat Henricus zvw voornoemde 

Arnoldus zvw voornoemde Petrus afstand zal doen. 

 

Laurencius filius quondam Petri Oer Laurencius filius quondam (dg: 

Petri) #Arnoldi# filii eiusdem quondam Petri Johannes filius 

                         
20 Zie → BP 1177 f 296v 01 za 28-04-1386, verkoop van 2/3 deel in dit 

huis. 
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quondam Lamberti van den Pettelaer et Borchardus filius quondam 

Borchardi super domo et area sita in Busco in vico (dg: 

scriniparorum) tendente a vico scriniparorum versus pontem bladi 

inter interiorem murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam 

Willelmi filii Ghiselradis ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Driel ex alio atque super toto jure etc ad opus Gerardi Petri et 

Theoderici fratrum liberorum dicti quondam Petri Oer hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et promisit primodictus Laurencius quod ipse 

Henricum filium dicti quondam Arnoldi filii eiusdem quondam Petri 

super dicta domo ad opus dictorum Gerardi Petri et Theoderici 

faciet renunciare. Testes Jordanus et Wellen datum sabbato post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 319r 02 za 08-08-1383. 

De broers Laurencius, Gerardus, Petrus en Theodericus, kvw Petrus 

Oer, Laurencius zvw Arnoldus zvw voornoemde Petrus, Johannes zvw 

voornoemde Lambertus van den Pettelaer, en Borchgardus zvw 

Borchgardus verkochten aan Henricus gnd van der Woerd een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande 

uit 6 bunder land, in Beek, tussen Theodericus van den Loe enerzijds 

en Johannes gnd Loenscaert anderzijds, welke pacht aan Johannes gnd 

van Rode gruiter was verkocht door Jacobus Berkelman, en welke pacht 

aan hen gekomen was na overlijden van hun tante Elisabeth Elegast evw 

voornoemde Johannes van Rode. Eerstgenoemde Henricus beloofde dat 

Henricus zvw Arnoldus zvw voornoemde Petrus afstand zal doen. 

 

Laurencius (dg: fi) Gerardus Petrus et Theodericus fratres liberi 

quondam Petri Oer Laurencius filius quondam Arnoldi filii eiusdem 

quondam Petri #Johannes filius dicti quondam Lamberti# et 

Borchgardus filius quondam Borchgardi (dg: super) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Buschoducis solvendam 

hereditarie Andree ex sex bonariis terre sitis in parochia de Beke 

inter hereditatem Theoderici van den (dg: Lo) Loe ex (dg: u) parte 

una et inter hereditatem Johannis dicti Loenscaert parte ex altera 

venditam Johanni dicto de Rode grumellatori a Jacobo Berkelman 

prout in litteris et (dg: super toto jure etc ad opus Johannis 

filii quondam Lamberti van den Pettelaer hereditarie 

renunciaverunt promittentes) et quam paccionem ipsis de morte 

quondam Elisabeth Elegast (dg: u) eorum matertere uxoris dicti 

quondam Johannis de Rode successione hereditarie advolutam esse 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico dicto van der Woerd 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promisit primodictus 

Henricus quod ipse Henricum filium quondam Arnoldi filii dicti 

quondam Petri super dicta paccione ad opus dicti emptoris faciet 

renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 03 za 08-08-1383. 

Goessuinus Cnode zv Heilwigis beloofde aan Ludingus zvw Jacobus van 

Uden 24 oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-

1384) te betalen. 

 

Goessuinus Cnode filius Heilwigis promisit Ludingo filio quondam 

Jacobi de Uden XXIIII aude scilde vel valorem ad purificationem 

proxime persolvenda. Testes Ywanus et Jorden datum sabbato post 

Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 319r 04 za 08-08-1383. 

De broers Gerardus en Petrus, kvw Petrus Oer, beloofden aan Johannes 

zv Jacobus 57 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 
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(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Gerardus et Petrus fratres liberi quondam Petri Oer promiserunt 

Johanni filio Jacobi (dg: Ho) LVII Hollant dobbel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Jorden et Wellen 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 05 za 08-08-1383. 

Petrus zal Gerardus schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Petrus s Gerardum indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 06 za 08-08-1383. 

Nicholaus Reijmbrant beloofde aan Hadewigis Kemmers 70 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Nicholaus Reijmbrant promisit Hadewigi Kemmers LXX Hollant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 07 za 08-08-1383. 

Arnoldus Veer en Johannes van Dijnther beloofden aan de secretaris, 

tbv hr Willelmus van Aa ridder, 106 oude Franse schilden en 6 plakken 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Arnoldus Veer et Johannes de Dijnther promiserunt #mihi ad opus# 

domino Willelmo de Aa militi C et VI aude scilde et sex placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos (dg: Er). Testes Erpe et 

Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 08 za 08-08-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 09 za 08-08-1383. 

Godefridus van Bottel beloofde aan Aleidis Kemmers 22 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Godefridus de (dg: Bo) Bottel promisit Aleidi Kemmers XXII Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Jorden et Wellen datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319r 10 di 11-08-1383. 

Reijnerus die Gruijter van Mierle gaf uit aan Johannes zvw Reijnerus 

van Meervort een schuur met ondergrond en aangelegen erfgoederen, in 

Mierlo, ter plaatse op het Hout, gelegen beiderzijds tussen Henricus 

van der Haghen, strekkend met een einde aan een beemd behorend tot de 

goederen gnd de Rundonc en aan een heideveld dat aan voornoemde 

Reijnerus behoort gelegen naast de plaats gnd Brandenvoert en met het 

andere eind aan een gemene weg, tezamen met de helft van een recht 

behorend tot de goederen van Meervort in de gemeint van Stiphout. De 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht 

van 8 mud rogge, maat van Mierlo, en een n-erfcijns van 7 Brabantse 

dobbel of de waarde, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1385). Voornoemde Johannes mag mede gebruik maken van 
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een weg tussen voornoemde erfgoederen en de gemeint. 

 

Solverunt a[mbo] totum. 

Reijnerus die Gruijter de Mierle (dg: medietatem ad se spectantem) 

horreum cum suo fundo et hereditates sibi adiacentes ad se 

spectantes sitas in parochia de Mierle ad locum dictum opt Hout 

inter hereditates Henrici van der Haghen ex utroque latere 

coadiacentes tendentes cum uno fine ad bona #pratum spectans ad# 

dicta (dg: Ca) de Rundonc (dg: et cum reliquo fine ad hereditatem) 

#et ad# peciam merice dictam een heijtvelt ad dictum Reijnerum 

spectantem sitam iuxta locum dictum Brandenvoert et reliquo fine 

ad communem plateam #(dg: et cum attinentiis et cum jure ad 

premissa spectantibus ....... communitate de Stiphout Stiphout)# 

{hier invoegen BP 1176 f 319r 12} ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio quondam Reijneri de M[e]ervort ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi exinde prius 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione (dg: no) octo 

modiorum siliginis mensure de Mierle et pro hereditario censu 

septem Brabant dobbel seu valorem dando sibi ab alio hereditarie 

purificatione #et pro primo termino ultra annum# et super dictas 

hereditates tradendo ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: tali condicione 

annexa et alter) tali condicione quod dictus Johannes semper 

libere coutetur et fruetur via ibidem sita tendente a dictis 

hereditatibus (dg: ad locum dictum) usque ad communitatem. Testes 

Lonijs et Yw datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 319r 11 di 11-08-1383. 

Henricus van der Langdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Langdonc prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 319r 12 di 11-08-1383. 

{dit invoegen in BP 1176 f 319r 10}. 

+et cum medietate totius juris quod ad bona de Meervort spectare 

dinoscitur in communitate de Stiphout (dg: et cum attinentiis suis 

universis)# 

 

BP 1176 f 319r 13 di 11-08-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Reijnerus die Gruijter 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmont, en een n-erfcijns 

van 1 Brabantse dobbel of de waarde, met Lichtmis in Mierlo, ter 

plaatse Meervort te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1385), gaande uit erfgoederen van voornoemde Johannes, gelegen in 

Wetten. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Reijnero 

die Gruijter hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Helmont et hereditarium censum unius Brabant dobbel seu valorem 

hereditarie purificatione #et pro primo termino ultra annum# et 

(dg: supra) in parochia de Mierle ad locum dictum Meervort 

tradendos ex hereditatibus dicti Johannis sitis in parochia de 

Wetten ut dicebat et promisit super omnia sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 319r 14 di 11-08-1383. 

Theodericus Rummel zvw Egidius van Ouveraa verkocht aan Henricus van 

Meerlaer oudere zv Rodolphus van Merlaer een n-erfpacht van 2 mud 

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

goederen van wijlen Johannes gnd die Ridden, in Uden, naast de plaats 
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gnd Dicloe, reeds belast met een b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Theodericus Rummel filius quondam Egidii de Ouveraa hereditarie 

vendidit Henrico de Meerlaer filio (dg: quond) seniori Rodolphi de 

Merlaer hereditariam paccionem duorum (dg: mdo) modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex bonis (dg: dicti) quondam Johannis dicti die Ridden 

sitis in parochia de Uden iuxta locum dictum Dicloe et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et (dg: obligationem dep) aliam (dg: 

de) obligationem deponere excepta hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis exinde prius solvenda et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 319r 15 di 11-08-1383. 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Dolf Steijmpel beloofde aan Gerardus 

Cangieter 50 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Rodolphi dicti Dolf Steijmpel promisit 

super omnia Gerardo Cangieter L Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 319r 16 di 11-08-1383. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze beloofde aan Johannes zv Johannes gnd 

Sluijsman 87 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze promisit Johanni filio 

Johannis dicti Sluijsman LXXXVII Hollant dobbel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 319r 17 di 11-08-1383. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze en Rutgherus van Boemel zvw Johannes 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan met 

goederen van voornoemde Gerardus van Berze. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze et Rutgherus de Boemel 

filius quondam Johannis omnes vendiciones alienaciones et 

obligationes factas cum bonis quibuscumque Gerardi de Berze 

predicti ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 A 11 f.319v. 

 in crastino Laurencii: dinsdag 11-08-1383. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 12-08-1383. 

 in vigilia assumptionis Marie: vrijdag 14-08-1383. 

 Secunda post assumptionem: maandag 17-08-1383. 

 Tercia post assumptionem: dinsdag 18-08-1383. 

 

BP 1176 f 319v 01 di 11-08-1383. 

Johannes van den Rijt verkocht aan Jacobus Zwertfeger een n-erfpacht 

van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Streep, in Oirschot, in 

de herdgang van Boterwijk, welke aan voornoemde verkoper gekomen was 

na overlijden van zijn vader Johannes, (221) een stuk land dat hij 

verworven had van Johannes van Aken, welke twee stukken land liggen 

tussen Johannes van Hedenel? enerzijds en Heijmericus Poerter 

anderzijds, reeds belast met 1½ lopen gerst aan de H.Geest in 

                         
21 Zie → BP 1177 f 277v 05 wo 14-02-1386 (2) zelfde onderpand. 
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Oirschot. 

 

Johannes van den Rijt hereditarie vendidit Jacobo Zwertfeger 

hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificatione et in Oerscot tradendam ex 

pecia terre dicta die Strepe sita in parochia de Oerscot in 

pastoria de Boeterwijc (dg: inter hereditatem) quam dictus 

venditor sibi de morte quondam Johannis sui patris successione 

hereditarie advolutam esse dicebat et ex pecia terre (dg: sit) 

quam ipse erga Johannem de Aken acquisiverat et que #due# pecie 

terre predicte site sunt inter hereditatem Johannis de Hedenel? ex 

uno et hereditatem Heijmerici Poerter ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IJ 

lopinis ordei mense sancti spiritus in Oerscot prius solvendis et 

promisit sufficientem facere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 319v 02 di 11-08-1383. 

Arnoldus zv Arnoldus van Gestel droeg over aan zijn broer Conrardus 

36 oude schilden geld van de koning van Frankrijk of ander paijment 

van dezelfde waarde, aan hem beloofd door de broers Godefridus, 

Willelmus en Henricus, kvw Willelmus van Beest, en Theodericus Wellen 

soen. 

 

Y. 

Arnoldus filius Arnoldi de Gestel XXXVI aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos monete regis Francie seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Godefrido Willelmo et 

Henrico fratribus liberis quondam Willelmi de Beest #et Theoderico 

Wellen soen# prout in litteris legitime supportavit Conrardo suo 

fratri cum litteris et jure. Testes Erpe et Wellen datum in 

crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 319v 03 di 11-08-1383. 

Arnoldus zv Arnoldus van Gestel en zijn broer Conrardus beloofden aan 

Theodericus van Essche 81 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

(dg: Th) Arnoldus filius Arnoldi de Gestel Conrardus eius frater 

promiserunt Theoderico de Essche LXXXI Hollant dobbel vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 04 di 11-08-1383. 

Gerardus zv Paulus van Bruggen beloofde aan Jacobus Clerc 100 

Hollandse dobbel en 1 gulden of de waarde met Kerstmis (vr 25-12-

1383) te betalen. 

 

Gerardus filius Pauli de Bruggen promisit (dg: Theoderico) 

#Jacobo# Clerc C Hollant dobbel et unum florenum vel valorem ad 

nativitatis Domini persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 05 di 11-08-1383. 

Mr Johannes van Andel en Leonius van Erpe beloofden aan Philippus 

Jozollo 60 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

20+30+31+11=92 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Magister Johannes de Andel Leonius de Erpe promiserunt Philippo 

Jozollo LX aude scilde ad Martini proxime persolvenda pena IIII. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 319v 06 wo 12-08-1383. 

Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen, Willelmus van Waderle, 

Jacobus Scutter en Johannes Hagen van Driel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 48 Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1383; 19+30+31+11=91 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen Willelmus de 

Waderle et Jacobus (dg: Scu) Scutter et Johannes Hagen de Driel 

promiserunt Philippo (dg: Zoz) Iozollo etc XLVIII scuta Francie ad 

Martini proxime persolvenda pena IIII. Testes Erpe et Jorden datum 

quarta post Laurencii. 

 

BP 1176 f 319v 07 wo 12-08-1383. 

Johannes van der Stegen! beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

X. Solvit 2 plack. 

Johannes van der Stegen! promisit alios indempnes servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 08 wo 12-08-1383. 

Baudekinus van Alem, Albertus zvw Arnoldus zv Ludovicus van Kessel en 

Ghibo Herinc beloofden aan Philippus Jozollo 40 oude Franse schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 19+30+31+11=91 dgn) te 

betalen op straffe van 4. 

 

Baudekinus de Alem Albertus filius quondam Arnoldi filii Ludovici 

de Kessel et Ghibo Herinc promiserunt Philippo Jozollo XL aude 

scilde Francie ad Martini proxime persolvenda pena IIII. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 09 wo 12-08-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 10 wo 12-08-1383. 

Arnoldus Ruver van Empel, Henricus Buekentop, Ghibo Herinc en 

Johannes zv Henricus van Mulsel beloofden aan Philippus Jozollo 200 

Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

19+30+31+11=91 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Arnoldus Ruver de Empel Henricus Buekentop Ghibo Herinc et 

Johannes filius Henrici de Mulsel promiserunt Philippo Jozollo IIc 

scuta Francie ad Martini proxime persolvenda pena X. Testes Ywanus 

et Wellen datum quarta post Laurencii. 

 

BP 1176 f 319v 11 wo 12-08-1383. 

De eerste twee zullen de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi (dg: s) duo servabunt alios duos indempnes. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 319v 12 wo 12-08-1383. 

Arnoldus Ruver beloofde aan Henricus Buekentop 200 schilden na maning 

te betalen. 

 

+. 

Arnoldus Ruver promisit !promisit Henrico Buekentop (dg: promisit 
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.) IIc scuta ad monitionem persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 13 vr 14-08-1383. 

Bertoldus Voghet en Johannes zv mr Wolphardus beloofden aan Philippus 

Jozollo 48 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1383; 17+30+31+11=89 dgn) te betalen op straffe van 4. 

 

Bertoldus Voghet et Johannes filius magistri Wolphardi promiserunt 

Philippo Jozollo XLVIII aude scilde Francie ad Martini proxime 

persolvenda pena IIII. Testes Erpe et Jorden datum in vigilia 

assumptionis Marie. 

 

BP 1176 f 319v 14 vr 14-08-1383. 

Emondus Rover zv Johannes van Hellu en Rodolpus van Gravia beloofden 

aan Willelmus Mijnnemere 14 Brabantse dobbel of de waarde met 

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

 

Emondus Rover filius Johannis de Hellu et Rodolpus de Gravia 

promiserunt Willelmo Mijnnemere XIIII Brabant dobbel vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Erpe et Ywanus 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 15 vr 14-08-1383. 

Johannes Molimaker van Kuijc en Gerardus van Hemert verklaarden 

ontvangen te hebben van Johannes Priker en van niemand anders 80 

franken, die Ghibo van Maren, voornoemde Johannes Priker, Willelmus 

van Ladonc, Johannes van der Heijden en Petrus Keijot beloofd hadden 

aan voornoemde Johannes en Gerardus. Tot meerder bewijs droegen 

voornoemde Johannes en Gerardus de brief over aan voornoemde Johannes 

Priker. 

 

Johannes Molimaker de Kuijc et Gerardus de Hemert recognoverunt 

sibi Johannem Priker et neminem alium persolvisse LXXX denarios 

aureos communiter francken vocatos quos Ghibo de Maren Johannes 

Priker predictus Willelmus de Ladonc Johannes van der Heijden et 

Petrus Keijot primodictis Johanni et Gerardo promiserant prout in 

litteris et ad maiorem evidenciam solucionis dicte pecunie dicti 

Johannes et Gerardus dictas litteras dicto Johanni Priker 

supportaverunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 16 ma 17-08-1383. 

Johannes zvw Johannes Barbier van Helmont droeg over aan Johannes van 

Bruheze al zijn goederen, zowel die hij heeft als die hij zal 

krijgen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Barbier de Helmont omnia et 

singula sua bona ab ipso ad presens habita seu acquirenda 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

de Bruheze ?tradidit etc promittens ratam servare. Testes Erpe et 

Ywanus datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1176 f 319v 17 ma 17-08-1383. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde aan voornoemde Johannes van Bruheze 

300 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Primodictus Johannes promisit dicto Johanni de Bruheze IIIc Brabant 

dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 319v 18 di 18-08-1383. 

Johannes Reijners soen van Nederwetten verkocht aan Willelmus Posteel 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 
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Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in de 

Orthenstraat, tussen de molen van Johannes Wilgenman enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Veertig Schillingen anderzijds, reeds belast met 

1 pieter, (2) een stuk land gnd die Wuwendonk met toebehoren, tussen 

Lambertus van den Rode en zijn kinderen enerzijds en Henricus gnd 

Wizel anderzijds, welk stuk land met een eind gelegen is in 

Nederwetten en met het andere eind in Nuenen, dit stuk land reeds 

belast met 11 penning cijns. 

 

Johannes Reijners soen de Nederwetten hereditarie vendidit 

Willelmo Posteel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in vico Orthensi inter molendinum 

Johannis Wilgenman ex uno et hereditatem Arnoldi XL solidorum ex 

alio atque ex pecia! dicta die Wuwendonc #cum eius attinentiis# 

sita inter hereditatem Lamberti van den Rode et eius liberorum ex 

uno et hereditatem Henrici dicti Wizel ex alio et que pecia terre 

sita est cum uno fine in parochia de Nederwetten et cum reliquo 

fine in parochia de Nuenen ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto uno peter ex dictis domo et 

orto atque XI denariis census ex dicta pecia terre prius solvendis 

promittens sufficientem facere. Testes Erpe et Ywanus datum 3a post 

assumptionem. 

 

BP 1176 f 319v 19 ma 17-08-1383. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goessuinus beloofden aan 

Ludingus zv Jacobus van Uden 72½ oude schild met Vastenavond 

aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Johannes van der Dijesen et Goessuinus eius filius promiserunt 

Ludingo filio Jacobi de Uden LXXIIJ aude scilde ad carnisprivium 

proxime. Testes Ywanus et Jordanus datum secunda post 

assumptionem. 

 

BP 1176 f 319v 20 ma 17-08-1383. 

Wolterus Donc beloofde aan Rutgerus Cort 1½ oude schild en 4 plakken 

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

 

Wolterus Donc promisit Rutgero Cort IJ auden scilt et IIII placken 

ad Remigii proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 319v 21 ma 17-08-1383. 

Laurencius van Wetten zvw Petrus Canen soen beloofde aan voornoemde 

Rutgerus Cort 8 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, 

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

 

Laurencius de Wetten filius quondam Petri Canen soen promisit 

dicto Rutgero VIII licht scild scilicet XII placken pro quolibet 

scilt ad Remigii proxime. 

 

BP 1176 f 319v 22 ma 17-08-1383. 

Katherina wv Arnoldus Hannaerts soen en haar zoon Johannes Greve 

beloofden aan voornoemde Rutgerus Cort 16 oude schilden met Sint-

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

 

Katherina (dg: dicta) relicta quondam (dg: d) Arnoldi Hannaerts 

soen !J et Johannes Greve eius filius promiserunt dicto Rutgero XVI 

aude scilde vel valorem ad Remigii proxime persolvenda. 

 

1176 mf9 A 12 f.320. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 19-08-1383. 
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 Quinta post assumptionem: donderdag 20-08-1383. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 21-08-1383. 

 in die Bartholomei: maandag 24-08-1383. 

 in crastino Bartholomei: dinsdag 25-08-1383. 

 

BP 1176 f 320r 01 wo 19-08-1383. 

Emondus Rover beloofde aan Philippus Jozollo 20 franken met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 12+30+31+11=84 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Emondus Rover promisit Philippo Jozollo XX francken ad Martini 

proxime persolvendos pena II. Testes Ywanus et Dijnter datum 

quarta post assumptionem. 

 

BP 1176 f 320r 02 vr 14-08-1383. 

De jonker van Megen, Johannes van Bucstel en Gerardus van den Wiel 

beloofden aan Herbernus gnd Herbere? van Boningen 20 Hollandse dobbel 

met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

X. 

Domicellus de Megen Johannes de Bucstel et Gerardus van den Wiel 

promiserunt Herberno dicto Herber[e?] de Boningen XX Hollant dobbel 

ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Ywanus et Dijnter datum in 

vigilia assumptionis. 

 

BP 1176 f 320r 03 vr 14-08-1383. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

+. 

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

 

BP 1176 f 320r 04 do 20-08-1383. 

Henricus Loze en Arnoldus Mersman beloofden aan Reijmboldus van 

Gheffen, Johannes zv Willelmus gnd Maes soen, Henricus zv Willelmus 

gnd Clijnge en Jordanus zv Arnoldus gnd Maes soen 88 lichte schilden, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383) en 100 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) 

te betalen. (dg: wegens zoenakkoord mbt de dood van Willelmus gnd 

Maes soen, veroorzaakt door Rutgherus Pijn zvw Henricus van 

Derenborch). Twee brieven. 

 

Et erunt 2 littere. 

Henricus Loze Arnoldus Mersman promiserunt Reijmboldo de 

(verbeterd uit: Ge) Gheffen Johanni filio Willelmi dicti Maes soen 

Henrico filio Willelmi dicti Clijnge Jordano filio Arnoldi dicti 

Maes soen LXXXVIII licht scilde scilicet XII #Hollant# placken pro 

scilt computato Martini proxime et centum licht scilde scilicet 

XII Hollant placken (dg: ad) pro scild computato ad pasca proxime 

persolvenda (dg: scilicet de reconciliacione necis quondam 

Willelmi dicti d Maes soen facte ut dicitur per Rutgherum Pijn 

filium quondam Henrici de Derenborch). Testes Luce et Scilder 

datum quinta post assumptionem. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1176 f 320r 05 do 20-08-1383. 

Rutgherus Pijn van Derenborch beloofde aan Henricus Loze en Arnoldus 

Mersman 25 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Rutgherus Pijn de Derenborch promisit Henrico Loze et Arnoldo 

Mersman XXV licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt 
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computato ad (dg: pasca) pasca proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 320r 06 do 20-08-1383. 

Johannes zvw Henricus zv Rutgherus Pijn van Derenborch beloofde aan 

Henricus en Arnoldus Mersman 25 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici filii (dg: q) olim Rutgheri Pijn 

de Derenborch promisit Henrico et Arnoldo Mersman XXV licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad pasca 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 320r 07 vr 21-08-1383. 

Johannes zvw Willelmus gnd Maes soen, Johannes zv Rodolphus gnd Rover 

van Vladeracken en Johannes Muijl van Os beloofden aan Philippus 

Jozollo 60 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1383; 10+30+31+11=82 dgn) te betalen, op straffe van 6. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Maes soen Johannes filius 

Rodolphi dicti Rover de Vladeracken Johannes Muijl de Os 

promiserunt Philippo Jozollo LX aude scilde #Francie# ad Martini 

proxime pena VI. Testes Ywanus et Jorden datum sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1176 f 320r 08 vr 21-08-1383. 

De eerste en Johannes Muijl zullen Johannes zv Rodolphus Rover 

schadeloos houden. 

 

+. Solvit 2 plack. 

(dg: primus servabit a) Primus et Johannes Muijl servabunt 

Johannem filium Rodolphi Rover indempnem !pro. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 320r 09 vr 21-08-1383. 

Theodericus van den Ghoer, Ywanus van Houbraken, Johannes zv 

Rodolphus Rover van Vladeracken, zijn broer Henricus en Johannes 

Muijl beloofden aan Philippus Jozollo 92 oude Franse schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 10+30+31+11=82 dgn) te 

betalen, op straffe van 6. 

 

Theodericus van den (dg: Woerd) Ghoer Ywanus de Houbraken Johannes 

filius Rodolphi Rover de Vladeracken #Henricus eius frater# et 

Johannes Muijl promiserunt Philippo Jozollo nonaginta duos aude 

scilde Francie ad Martini proxime persolvendos (dg: testes datum) 

pena VI. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 320r 10 vr 21-08-1383. 

De eerste twee zullen de andere drie schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt alios 3 indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320r 11 vr 21-08-1383. 

Johannes van Audehuesden en zijn kinderen Johannes en Hadewigis 

gaven22 uit aan Thomas Hoege van Helmont de helft van een hoeve die 

was van wijlen Henricus van der Schant, in Aarle, zoals voornoemde 

                         
22 Zie → vidimus van de brief; en wordt een pacht van 4 mud verkocht 

uit de pacht van 8 mud. 
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helft aan eerstgenoemde Johannes en wijlen zijn vrouw Agata dvw 

voornoemde Henricus van der Schant, geschonken was; de uitgifte 

geschiedde voor 4 oude sterling aan Johannes Rover en thans voor een 

n-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle 

op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1385). 

 

Johannes de Audehuesden Johannes et Hadewigis eius liberi cum 

tutore medietatem ad se spectantem mansi cuiusdam qui fuerat 

quondam Henrici van der Schant siti in parochia de Aerle cum 

attinentiis dicte medietatis singulis et universis (dg: prout 

colonus) prout primodictus Johannes (dg: cu) dictam medietatem 

dicti mansi cum Agata #quondam# eius uxore filia dicti quondam 

Henrici van der Schant predicti nomine dotis sumpserat ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Thome Hoege de Helmont ab eodem 

pro IIIIor antiquis sterlingis Johanni Rover prius inde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

mensure de Helmont danda (dg: dicto) primodicto Johanni ad eius 

vitam et post eius vitam dictis eius liberis a dicto Thoma 

hereditarie purificatione et pro primo ultra annum et in Aerle 

super dictam medietatem tradenda ex dicta medietate promittentes 

cum tutore warandiam pre premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit ut supra. Testes Bruheze et Stierken datum 

sexta post assumptionem. 

 

BP 1176 f 320r 12 vr 21-08-1383. 

Henricus Bruijn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bruijn prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320r 13 vr 21-08-1383. 

Voornoemde Thomas Hoege van Helmont droeg over aan voornoemde 

Johannes van Audehuesden 59 oude schilden, aan hem beloofd door de 

jonker van Helmond en Yseboldus van Asten. 

 

Dictus Thomas LIX aude scilde promissos sibi a domicello de 

Helmont et Yseboldo de Asten ut dicebat legitime supportavit dicto 

Johanni de Audehuesden. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320r 14 vr 21-08-1383. 

Voornoemde Thomas Hoege van Helmont beloofde aan voornoemde Johannes 

van Audehuesden 93 oude schilden met Lichtmis over een jaar (do 02-

02-1385) te betalen. 

 

Dictus Thomas promisit dicto Johanni de Audehuesden nonaginta tres 

aude scilde a purificatione proxime ultra annum persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320r 15 ma 24-08-1383. 

Johannes van Gemert zv Gertrudis gaf uit aan Theodericus zvw 

Theodericus gnd Cax van Gemert een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Bakel, in het gebied van Gemert, ter plaatse gnd 

Vonvervoert, tussen Johannes Voederaert enerzijds en Eefsa gnd Dukers 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan de sloot gnd die 

Dorengrave; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 

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

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). Beide 

brieven overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Theodericus solvit totum (dg: XII solidos). 

Johannes de Gemert filius Gertrudis domum et ortum cum 
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hereditatibus ipsis adiacentibus sitos in parochia de Bakel in 

territorio de Gemert (dg: inter hereditatem) in loco dicto 

Vonvervoert inter hereditatem Johannis Voederaert ex uno et 

hereditatem Eefse dicte Dukers ex alio tendentibus a communi 

plathea ad fossatum dictum die Dorengrave ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico filio quondam Theoderici dicti 

Cax de Gemert ab eodem pro censibus domini fundi prius inde 

solvendis dandis et pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda dicto Johanni ab altero purificatione et 

pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam questionem et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Ywanus et Wellen datum in die Bartholomei. Dentur ambe 

littere dicto Johanni. 

 

BP 1176 f 320r 16 ma 24-08-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes 20 Brabantse 

dobbel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus (dg: pro) Theodericus promisit dicto Johanni XX Brabant 

dobbel vel valorem ad pascha proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 320r 17 di 25-08-1383. 

Mechtildis wv Gerardus van Berze verpachtte aan Henricus gnd van den 

Coernken de goederen gnd ter Heide, in Bladel, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 10-04-1384), voor de 

hertogencijns, een cijns aan de heren van Postel en voor een 

jaarpacht van 8 mud rogge, maat van Bladel, en 2 steen vlas, met 

Lichtmis te leveren. Henricus zal de gebouwen te pachters recht 

onderhouden. Alle beesten zullen gemeenschappelijk zijn van 

Mechtildis en Henricus. Alleen een brief voor Metta!. 

 

Mechtildis relicta quondam Gerardi de Berze bona dicta ter Heiden 

sita in parochia de Bladel cum eius attinentiis ut dicebat dedit 

ad annuum pactum Henrico dicto van den Coernken ab eodem ad 

spacium sex annorum a festo pasce proxime futuro subsequentium 

possidenda pro censu #ducis# et dominorum de Postula inde solvendo 

dando etc et pro annua paccione octo modiorum siliginis mensure de 

Bladel et (dg: uno) duobus steen lini tradendis dicte Mechtildi ab 

altero quolibet dictorum sex annorum in festo purificationis et 

pro primo ultra annum additis condicionibus (dg: ...) quod dictus 

Henricus edificia ad jus coloni tenebit et quod omnes bestie in 

dictis bonis existentes dictorum Mechtildis et Henrici communes 

erunt et mediantibus premissis promisit warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

Jordanus et Wellen datum in crastino Bartholomei. Et erit nisi una 

littera quam habebit Metta!. 

 

1176 mf9 A 13 f.320v. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1383. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 28-08-1383. 

 

BP 1176 f 320v 01 do 27-08-1383. 

Arnoldus zvw Henricus Roelen soen verkocht aan Robbertus Kersmaker ½ 

roede land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Volpkinus 

Stephens soen enerzijds en voornoemde Robbertus anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Roelen soen dimidiam virgatam 

terre sitam in parochia de Geffen in loco dicto die Vrede inter 

hereditatem Volpkini Stephens soen ex uno et hereditatem Robberti 

Kersmaker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Robberto 
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predicto promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Jorden et Wellen datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 320v 02 do 27-08-1383. 

Egidius gnd Leijten soen gaf uit23 aan Johannes zvw Reijnerus Braen 

(1) een huis en tuin in Nuenen, tussen Corstianus zv Godefridus 

enerzijds en Gerardus snijder anderzijds, (2) een streep land gnd 

Steilakker, in Nuenen, tussen Godefridus van Langvelt enerzijds en 

Jacobus van Reeftelingen anderzijds, (3) een stuk land gnd dat Dale, 

aldaar, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Willelmus gnd 

Metten Man anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 16 penning 

cijns aan de naburen, (b) 6 vlieguten aan de kerk van Gerwen, (c) 3 

penningen aan het klooster van Hodonk, (d) 1 zester rogge, aan de 

kerk van Nuenen, en thans voor (e) een n-erfpacht van 16 lopen rogge, 

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

over een jaar (do 02-02-1385). 

 

....... ....... II plack. Solverunt ambo totum. 

Egidius dictus Leijten soen domum et ortum ad se spectantes sitos 

in parochia de Nuenen inter hereditatem Corstiani filii Godefridi 

ex uno et hereditatem Gerardi sartoris ex alio atque strepam terre 

#dictam Steijlacker# sitam in dicta parochia inter hereditatem 

Godefridi de Langvelt ex uno et hereditatem Jacobi van 

Reeftelingen ex alio item peciam terre dictam dat Dale sitam 

ibidem inter hereditatem dicti Godefridi ex uno et hereditatem 

Willelmi dicti Metten Man ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni filio quondam Reijneri Braen ab eodem pro XVI 

denariis census (dg: ducis) vicinis atque pro VI vlijeghuijte 

ecclesie de Gherwen (dg: pro p) et tribus denariis conventui de 

Hodonc et uno sextario siliginis ecclesie de Nuenen dandis etc et 

pro hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis mensure de 

Nuenen danda dicto Egidio ab altero purificatione et pro primo 

ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes (dg: datum ut supra) Johannes Cuper et Wellen datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 320v 03 do 27-08-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Egidius (1) 2 Brabantse 

dobbel met Sint-Remigius (do 01-10-1383), (2) 2 Brabantse dobbel met 

Kerstmis (vr 25-12-1383), (3) 4 Brabantse dobbel met Pasen (zo 10-04-

1384), (4) 4 Brabantse dobbel met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1384), en (5) 19 pond 10 schelling 1 vliegute met Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Solvit. Deficit ?I plac. 

Dictus Johannes promisit dicto Egidio (dg: XII Brabant dobbel vel 

valorem) II Brabant dobbel ad Remigii et II Brabant dobbel Domini 

et IIIIor Brabant dobbel pasce et IIII Brabant dobbel Jacobi 

proxime et XIX libras X solidos I vlijeg[uijt] penthecostes 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320v 04 do 27-08-1383. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Johannes Sceijvel 29 oude schilden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 

 

Henricus de Zulikem promisit Johanni Sceijvel XXIX aude scilde vel 

valorem ad purificationem proxime futurum persolvenda. Testes Luce 

                         
23 Zie → BP 1177 f 259bisr 01 ±wo 06-12-1385, verkoop van de goederen. 
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et Wellen datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 320v 05 do 27-08-1383. 

Liveradis wv Denekinus van den Wedesceijden, haar kinderen Denekinus 

en Mechtildis, en Willelmus zv Wautgherus van Casteren ev Gheerlindis 

dvw voornoemde Denekinus verkochten aan Gerardus nzvw hr Gerardus van 

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

Boxtel te leveren, gaande uit 3 bunder land uit 5 bunder land in 

Boxtel, ter plaatse gnd Wedehage, tussen een weg gnd die Hoge Straat 

enerzijds en Gerardus Hermens soen anderzijds, reeds belast met de 

cijns aan de heer van Boxtel. Liveradis, Johannes, Jacobus en 

Elisabeth, minderjarige kvw voornoemde Denekinus, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, met de verkoop instemmen. 

 

Liveradis relicta quondam Denekini van den Wedesceijden (dg: 

Henricus) Denekinus et Mechtildis eius liberi cum tutore atque 

Willelmus filius Wautgheri de Casteren maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Gheerlindis sue uxoris filie dicti quondam Denekini 

hereditarie vendiderunt Gerardo filio naturali quondam domini 

Gerardi de Bucstel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in (dg: 

Bus) Bucstel tradenda ex III bonariis terre de quinque bonariis 

terre sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Wedehage inter 

(dg: hereditatem) platheam dictam die Hoge Strate ex uno et 

hereditatem Gerardi Hermens soen ex alio ut dicebant promittentes 

cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini de Bucstel inde prius solvendo et promiserunt dicti 

venditores cum dictis earum tutoribus quod ipsi Liveradem Johannem 

Jacobum et Elisabeth liberos dicti quondam Denekini dum ad annos 

pervenerint dicti vendicioni consentire facient. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 320v 06 do 27-08-1383. 

Robbertus Runnescotel en zijn vrouw Katherina dvw Theodericus Roefs 

soen van Herende wv Jans gnd van der Heggen verkochten aan Ghibo Buc 

bakker de helft in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

Godefridus zv Johannes gnd Godevaerts soen van der Donc met Lichtmis 

moet leveren, gaande uit erfgoederen in Beek bij Aarle, welke 

erfgoederen voornoemde Godefridus voor de cijnzen van de grondheren 

en van Rutgherus gnd Model soen van der Donc en voor voornoemde pacht 

van 2 mud rogge, in pacht verworven had van voornoemde Robbertus, 

Katherina en Aleidis, dvw voornoemde Johannes van der Heggen en 

voornoemde Katherina. 

 

+. 

Robbertus (dg: Rue) Runnescotel maritus legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici Roefs soen de 

Herende relicte quondam Jans dicti van der Heggen et dicta 

Katherina cum dicto Robberto tamquam cum suo tutore medietatem ad 

se spectantem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Buscho quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte 

mensure Godefridus filius (dg: q) Johannis dicti Godevaerts soen 

van der Donc solvere tenetur hereditarie purificatione ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Beke prope Arle quas 

hereditates dictus Godefridus pro censibus dominorum fundi et 

Rutgheri dicti Model soen van der Donc annuatim prius exinde de 

jure solvendis et pro predicta paccione duorum modiorum siliginis 

dicte mensure erga dictos Robbertum Katherinam atque Aleidem 

filiam dicti quondam Johannis van der Hagen {in margine sinistra: 

Heggen} ab eodem quondam Johanne van der Hagen et dicta Katherina 

pariter genitam ad pactum acquisiverat prout in litteris 
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hereditarie vendiderunt Ghiboni Buc pistori supportaverunt cum 

litteris et jure occacione dicte medietatis promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 320v 07 do 27-08-1383. 

Bertoldus zv Johannes Bac van Tilborch en zijn broer Johannes Wiflit 

beloofden aan Philippus Jozollo 40 Franse schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383; 4+30+31+11=76 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Bertoldus filius Johannis Bac de Tilborch Johannes Wiflit eius 

frater promiserunt Philippo Jozollo Xl scuta Francie ad Martini 

proxime persolvenda [pena] IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320v 08 do 27-08-1383. 

Lucas van Ponsendael en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan voornoemde Philippus Jozollo 22 oude schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383; 4+30+31+11=76 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Lucas de Ponsendael et Arnoldus Sta de Penu promiserunt dicto 

Philippo Jozollo XXII aude scilde ad Martini proxime pena I. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320v 09 do 27-08-1383. 

Johannes Bluijs zvw Johannes gnd Groet Wijnen soen verkocht aan 

Arnoldus zvw Petrus gnd Bernijers soen een n-erfpacht24 van 1 mud 

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

eerst over een jaar (do 02-02-1385), gaande uit (1) een stuk land in 

Erp, tussen Fredericus Hoernken enerzijds en Henricus Moelner 

anderzijds, (2) een beemd in Veghel, tussen voornoemde Fredericus 

enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds, reeds belast met 2 

penning. 

 

Johannes Bluijs filius quondam Johannis dicti Groet Wijnen soen 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Petri dicti Bernijers 

soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam purificatione (dg: et in) et pro primo ultra annum et in 

Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Erpe inter 

hereditatem Frederici Hoernken ex uno et hereditatem Henrici 

Moelner ex alio atque ex prato sito in parochia de Vechel inter 

hereditatem dicti Frederici ex uno et (dg: h) inter communitatem 

de Vechel ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus denariis inde prius 

solvendis promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 320v 10 do 27-08-1383. 

(dg: Emondus Rover zvw Johannes van Hellu verkocht aan Ghevardus 

Stummeken, tbv Jacobus). 

 

(dg: Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu hereditarie 

vendidit Ghevardo Stummeken ad opus Jacobi). 

 

BP 1176 f 320v 11 vr 28-08-1383. 

Johannes van Beest Heren Gheerbrants soen en Rodolpus van Gravia 

deden tbv Emondus Rover zvw Johannes van Hellu afstand van alle 

beloften aan hen gedaan door voornoemde Emondus. 

 

                         
24 Zie → BP 1178 f 244v 06 zo 27-06-1389, overdracht van de erfpacht. 
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Johannes de Beest Heren Gheerbrants soen et Rodolpus de Gravia 

super omnibus promissionibus et obligationibus ipsis aut eorum 

alteri ab (dg: dicto) Emondo Rover filio quondam Johannis de Hellu 

factis et promissis ut dicebant (dg: atq) ad opus dicti Emoni 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes 

Dijnther et Jorden datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 320v 12 vr 28-08-1383. 

Hr Johannes heer van Lecke en Breda ridder, Stamelart van de Kelder 

en Johannes van Gestel beloofden aan Philippus Jozollo etc 300 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 3+30+31+30+25=119 

dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Dominus Johannes dominus de Lecke et Breda miles Sta de Penu 

Johannes de Gestel promiserunt Philippo Jozollo etc CCC aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda pena X. Testes 

Erpe et Wellinus datum ut supra. 

 

1176 mf9 A 14 f.321. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 29-08-1383. 

 Secunda post diem decollationis Johannis: maandag 31-08-1383. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1383. 

 in die Egidii: dinsdag 01-09-1383. 

 

BP 1176 f 321r 01 za 29-08-1383. 

Johannes van Ghemert verkocht aan Nicholaus gnd der Kijnder den 

Plaetmaker 1 morgen land uit 4 morgen land van voornoemde Johannes, 

ter plaatse gnd Heren Elias? Hoeve, ter plaatse gnd die Korte? Hoeve, 

in het eerste kamp aldaar, belast met dijken, sloten en waterlaten. 

 

Johannes de Ghemert unum juger terre de quatuor jugeribus terre 

ipsius Johannis sitis in loco dicto Heren Eliaes? Hoeve ad locum 

dictum die Corte? Hoeven in primo campo ibidem sito ut dicebat 

hereditarie vendidit Nicholao dicto der Kijnder den Plaetmaker 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus 

fossatis et aqueductibus ad dictum (dg: di) juger terre 

spectantibus. Testes Johannes Erpe et Jorden datum sabbato post 

Bartholomei. 

 

BP 1176 f 321r 02 za 29-08-1383. 

Gheerlacus zv Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gheerlacus filius Johannis de Ghemert prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 03 za 29-08-1383. 

Elisabeth wv Nicholaus van Oerle droeg over aan haar broer Willelmus 

Coptiten haar deel in25 (1) een huis en erf van wijlen Wellinus van 

Neijnsel, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Johannes van Weert enerzijds en erfgoed van Johannes Goetsmijt 

anderzijds, (2) een b-erfcijns van 12 pond geld, gaande uit een kamer 

achter voornoemd huis en erf gelegen, aan de Kerkstraat, (3) een vak 

op het gewanthuis, eertijds van voornoemde wijlen Wellinus van 

Neijnsel, (4) een hoeve in Uden, ter plaatse gnd Boekel. 

 

Elisabeth relicta quondam Nicholai de Oerle cum tutore totam 

partem et omne jus sibi ad presens competentes et imposterum 

                         
25 Zie → BP 1177 f 072v 05 za 12-09-1383, overdracht deel in deze 

goederen 1, 2 en 3. 
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competituras in domo et area quondam Wellini de Neijnsel sita in 

Busco in vico (dg: eccl) Hijnthamensi inter hereditatem Johannis 

de Weert ex uno et hereditatem Johannis Goetsmijt ex alio atque in 

hereditario censu XII librarum monete solvendo hereditarie ex 

camera sita retro dictam domum et aream (dg: tendente) ad vicum 

ecclesie insuper in quodam stallo dicto vac sito super domum 

pannorum quod fuerat dicti quondam Wellini de Neijnsel item in quo 

(dg: -d) manso (dg: qu) sito in parochia de Uden ad locum dictum 

Boekel et in eius attinentiis ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo Coptiten suo fratri promittens cum tutore ratam servare 

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

 

BP 1176 f 321r 04 za 29-08-1383. 

Emondus Rover droeg over aan Margareta evw Wolterus van Erpe 155 oude 

schilden, aan wijlen voornoemde Wolterus beloofd door hr Ricoldus 

Koc, Gerardus van Berkel, Theodericus Meus en Wellinus Roveri, welke 

155 oude schilden samen met de adiusticatie door voornoemde Margareta 

gedaan, voornoemde Margareta overgedragen had aan voornoemde Emondus 

 

Emondus Rover (dg: omnes et singulas promissiones peti omnes) C et 

LV aude scilde promissos quondam Woltero de Erpe a domino Ricoldo 

Koc Gerardo de Berkel Theoderico Meus et Wellino Roveri quos C et 

LV aude scilde simul (dg: cum) cum adiusticiacione! a Margareta 

uxore dicti quondam Wolteri facta #pre#dicta Margareta dicto 

Emondo supportaverat ut dicebat legitime supportavit dicte 

Margarete. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 05 ma 31-08-1383. 

Henricus Venbossche van Os verkocht aan Petrus van Gageldonc (1) een 

huis26 en erf, eertijds van Theodericus Beer, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Johannes Sceersliper enerzijds en 

erfgoed van Henricus Weijer anderzijds, (2) een deel van een erfgoed, 

40 voet lang, uit het erfgoed van voornoemde Johannes Sceersliper, 

tussen erfgoed van voornoemde Johannes Sceersliper enerzijds en 

erfgoed van Metta gnd Marien anderzijds, af te meten vanaf erfgoed 

van Theodericus Droghemont richting het huis van voornoemde Johannes 

Sceersliper, aan voornoemde Henricus Venbossche verkocht27 door 

Willelmus Tolinc. 

 

Henricus Venbossche #de Os# domum et aream que fuerat Theoderici 

Beer sitam in Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi versus 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis Sceersliper 

ex uno et inter hereditatem Henrici Weijer ex alio atque quandam 

partem hereditatis XL pedatas terre in longitudine continentem de 

hereditate dicti Johannis Sceersliper sita ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis Sceersliper ex uno et inter hereditatem 

Mette dicte Marien ex alio scilicet mensurando dictam partem 

hereditatis predicte ab hereditate Theoderici Droghemont versus 

domum dicti Johannis Sceersliper (dg: ex a) venditam dicto Henrico 

Venbossche a Willelmo Tolinc prout in litteris hereditarie 

vendidit Petro de Gageldonc supportavit simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere ex parte sui 

deponere. Testes Erpe et Wellen datum secunda post diem 

                         
26 Zie → BP 1177 f 098r 06 do 28-01-1384, verkoop van dit huis en erf 

en deel vt erfgoed. 
27 Zie ← BP 1175 f 263r 14 ma 21-04-1371, Theodericus gnd Beer kocht 

toen dit huis en deel van Ywanus van Vauderic; intussen blijkbaar 

doorverkocht. 
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decollationis Johannis. 

 

BP 1176 f 321r 06 ma 31-08-1383. 

Martinus Ghovijen ev Elisabeth dv Henricus Venbossche verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Mar[t]inus Ghovijen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie Henrici Venbossche prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 07 ma 31-08-1383. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Henricus 104 Hollandse 

dobbel28 of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-12-

1383) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384). 

 

Dictus Petrus promisit dicto Henrico C et IIII Hollant dobbel vel 

valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim pasce proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 08 ±ma 31-08-1383. 

Rutgherus zvw Johannes Blomer van Aerlebeke beloofde aan Thomas 

Cortroc ½ mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1384), en 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te leveren. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis Blomer de Aerlebeke promisit 

Thome Cortroc dimidium modium siliginis mensure de (dg: Busco) 

#Rode# ad pasca proxime atque (dg: dim) unum modium siliginis 

dicte mensure a purificatione proxime ultra annum persolvendos 

(dg: in Busco trad) et in. 

 

BP 1176 f 321r 09 ±ma 31-08-1383. 

Voornoemde Thomas verklaarde dat voornoemde Rutgherus alle 

achterstallige termijnen geleverd heeft van een lijfrente29 die 

voornoemde Rutgerus moet leveren aan voornoemde Thomas. 

 

Dictus Thomas recognovit sibi dictum Rutgherum persolvisse omnia 

arrastadia sibi deficientia a quocumque tempore usque hodiernum 

diem occacione vitalis pensionis quam dictus Rutgerus dicto Thome 

annuatim solvere tenetur salvis tamen dicto !J Thome suis litteris 

mencionem de dicta pensione facientibus. 

 

BP 1176 f 321r 10 do 03-09-1383. 

Johannes Lemmens soen van den Yvelaer verhuurde aan Johannes zv 

Arnoldus van Engelant een beemd gnd die Nieuwenbeemd, onder de 

vrijdom, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Jacobus van den Yvelaer 

enerzijds en de beemden gnd die Drieborchse Beemden anderzijds, voor 

een periode van 2 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383). 

 

Johannes Lemmens soen van den Yvelaer unum pratum dictum die (dg: 

Nu) Nuwembeemt! situm infra libertatem ad locum dictum Yvelaer 

inter hereditatem Jacobi van den Yvelaer ex uno et inter prata 

dicta die Drieborchsche Beemde ex alio ut dicebat locavit Johanni 

filio Arnoldi de Engelant ab eodem ad spacium duorum annorum a 

festo Martini proxime futuro sine medio subsequentium fruendum et 

                         
28 Zie → BP 1177 f 147r 09 do 25-08-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
29 Zie ← BP 1175 f 042v 03 do 27-01-1379, belofte van een lijfpacht 

van 1 mud rogge. 
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habendum promittens warandiam (dg: ita quod suum manipulum) et 

obligationem deponere. Testes Luce et Jorden datum quinta post 

Egidii. 

 

BP 1176 f 321r 11 do 03-09-1383. 

Voornoemde Johannes Lemmens soen beloofde aan voornoemde Johannes zv 

Arnoldus van Engelant 4 oude schilden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Dictus Johannes Lemmens soen promisit dicto Johanni filio Arnoldi 

de Engelant IIII aude scilt vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 321r 12 di 01-09-1383. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo droeg over aan Wolterus Dons een 

b-erfcijns van 2 schelling oude cijns, die voornoemde Wolterus Dons 

met Sint-Lambertus aan hem moet betalen, gaande uit een stuk land gnd 

die Voerthof, in Vught Sint-Petrus, tussen Ghisbertus Lisscap 

enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditarium censum II 

solidorum #antiqui census# quem Wolterus Dons sibi solvere tenetur 

in (dg: La fo) Lamberti ex pecia terre dicta die Voerthof sita in 

parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem Ghisberti Lisscap 

ex uno et hereditatem Ywani Stierken ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Woltero Dons promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. 

Testes Erpe et Ywanus datum (dg: 3a post decollationem Johannis) in 

die Egidii. 

 

BP 1176 f 321r 13 di 01-09-1383. 

Voornoemde Wolterus beloofde aan Rutgerus Cort 1½ oude schild en 4 

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

 

Dictus Wolterus promisit Rutgero Cort IJ aude scilt et IIII 

placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 14 di 01-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier droeg over aan Laurencius van Wetten zv 

Petrus Canen soen een b-erfcijns van 3 schelling voornoemd geld {oude 

cijns}, die Bela van Hamont met Sint-Lambertus betaalde, gaande uit 

een tuin gnd Zabinen Hof, in Vught Sint-Petrus, tussen Henricus 

Zomergot enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum III solidorum #dicte 

monete# quem Bela de Hamont solvere consuevit hereditarie Lamberti 

ex orto dicto Zabinen Hof sito in parochia sancti Petri de Vucht 

(dg: ex) inter hereditatem Henrici Zomergot ex uno et (dg: h) 

inter communem viam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Laurencio de Wetten filio (dg: qu) Petri Canen soen promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 15 di 01-09-1383. 

Voornoemde Laurencius beloofde aan Rutgerus Cort 8 lichte schilden, 

12 plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1383) te betalen. 

 

Dictus Laurencius promisit Rutgero Cort VIII licht scilde scilicet 

XII placken pro quolibet ad Remigii proxime persolvenda. Testes 
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datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 16 di 01-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier droeg over aan Katherina wv Arnoldus 

Hannen soen een b-erfcijns van 20 schelling voornoemde {oude} cijns, 

die voornoemde Katherina met Sint-Lambertus aan hem moet betalen, 

gaande uit een erfgoed gnd Boenen Akker, in Vught Sint-Lambertus, 

tussen Willelmus Snabbe enerzijds en kvw Gerardus gnd Roelofs soen 

anderzijds. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum XX solidorum #dicti 

census# quem Katherina relicta quondam Arnoldi Hannen soen sibi 

solvere tenetur hereditarie Lamberti ex hereditate dicta Boenen 

Acker sita in parochia sancti (dg: Petri) #Lamberti# in Vucht 

inter hereditatem Willelmi Snabbe ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Gerardi dicti Roelofs soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicte Katherine promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 17 di 01-09-1383. 

Voornoemde Katherina en haar broer Johannes Greve beloofden aan 

Rutgerus Cort 16 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Dicta Katherina et Johannes Greve (dg: ex) eius frater promiserunt 

Rutgero Cort XVI aude scilde #vel valorem# ad Remigii proxime 

persolvenda. Testes datum. 

 

BP 1176 f 321r 18 di 01-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier droeg over aan Godefridus van Binthem een 

b-erfcijns van 18 schelling, die voornoemde Godefridus met Sint-

Lambertus aan hem moet betalen, gaande uit een erfgoed dat was van 

Hermannus Cnoden soen, in Vught Sint-Lambertus, tussen Goessuinus 

Cnode enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum XVIII solidorum quem 

Godefridus de Binthem sibi solvere tenetur hereditarie Lamberti ex 

hereditate que fuerat Hermanni Cnoden soen sita in parochia sancti 

(dg: Petri) #Lamberti# de Vucht inter hereditatem Goessuini Cnode 

ex uno et inter communem aqueductum ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Godefrido promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 321r 19 di 01-09-1383. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan Rutgerus Cort 14 oude schilden of 

de waarde en 17 plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) 

te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit Rutgero Cort XIIII aude scilde vel 

valorem et XVII placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1176 mf9 B 01 f.321v. 

 in crastino Egidii: woensdag 02-09-1383. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1383. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 04-09-1383. 

 

BP 1176 f 321v 01 di 01-09-1383. 

Henricus Cnode beloofde aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 12 
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oude schilden met Sint-Remigius (do 01-10-1383) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Henricus Cnode promisit mihi ad opus Thome Asinarii (dg: ...) #XII 

(dg: ...)# aude scilde ad Remigii pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 02 wo 02-09-1383. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van 

Beke 40 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes de Bruheze promisit Luce filio quondam Bartholomei dicti 

Meus de Beke XL aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes 

dictus Bruheze et Dijnter datum in crastino Egidii. 

 

BP 1176 f 321v 03 wo 02-09-1383. 

Marcelius gnd van Doerne gaf uit aan Petrus van Vereltzel ¼ deel in 

(1) een hoeve van wijlen Rodolphus gnd Roef van der Sloegen, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Vereltzel, naast goederen gnd van 

Sweensbergen, (2) 1¾ bunder beemd ter plaatse gnd Jekschot, naast 

bunders gnd van den Broek enerzijds en Ghevardus van Eijndoven en 

zijn kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 

grondcijnzen, (b) een b-erfpacht van 13½ lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, (c) een lijfpacht van 6 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, op het leven van Everardus gnd Dekens en zijn vrouw, uit 

voornoemd ¼ deel, en thans voor (d) een n-erfpacht van 18 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Marcelius dictus de Doerne quartam partem ad spectantem in (dg: 

bonis quonda) manso quondam Rodolphi dicti Roef van der Sloegen 

sito in parochia (dg: de) de Rode sancte Ode in loco dicto 

Vereltzel (dg: iuxta molendinum de Wolfsvinckel) contigue (dg: 

ing) iuxta bona dicta de Sweensbergen atque in attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis et in duobus bonariis prati minus quarta parte unius bonarii 

sitis in loco dicto Jecscot iuxta bonaria dicta van den Broec ex 

uno et hereditatem (dg: He) Ghevardi de Eijndoven et suorum 

liberorum ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Petro 

de Vereltzel ab eodem hereditarie possidendam pro censibus domini 

fundi et pro hereditaria paccione (dg: quatuor trede) tredecim et 

(dg: dimidii) dimidii lopinorum #siliginis# mensure de Rode et pro 

vitali pensione sex lopinorum (dg: me) siliginis dicte mensure ad 

vitam Everardi dicti Dekens et sue uxoris annuatim ex (dg: .) 

dicta quarta parte prius de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione decem et octo lopinorum siliginis mensure de 

Rode danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum #et supra dictam quartam partem tradenda# ex dicta 

quarta parte (dg: promittens w) promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Erpe et 

Wellinus datum in crastino Egidii. 

 

BP 1176 f 321v 04 wo 02-09-1383. 

Nicholaus zv voornoemde Petrus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus filius dicti Petri prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 05 wo 02-09-1383. 

Ghibo zvw Ghevardus Bessellen soen droeg over aan Johannes Blaffaert, 

tbv hem en na te noemen Willelmus, Henricus, Heilwigis en Aleidis, 

zijn vruchtgebruik in goederen, die aan Johannes Blaffaert, Willelmus 
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zvw Johannes Metten soen, Henricus zv Johannes van Loe, Heilwigis en 

Aleidis, dv voornoemde Johannes Metten soen, gekomen waren na 

overlijden van Metta, dv voornoemde Johannes Metten soen en ev 

voornoemde Ghibo, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Ghibo. 

 

Ghibo (dg: de H) filius quondam Ghevardi Bessellen soen usufructum 

etc #spectantem in bonis# Johanni Blaffaert Willelmo filio quondam 

Johannis Metten soen Henrico filio (dg: qu) Iohannis de Loe 

Heilwigi et Aleidi filie#abus# dicti Johannis Metten soen de morte 

quondem Mette filie dicti (dg: quondam) Johannis Metten soen 

uxoris dudum dicti Ghibonis successione hereditarie advolutis et 

post morte dicti Ghibonis advolvendis ut dicebat legitime 

supportavit Johanni Blaffaert ad opus sui et ad opus dictorum 

Willelmi Henrici Heilwigis et Aleidis promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 06 do 03-09-1383. 

Voornoemde Johannes Blaffart, Henricus, Heijlwigis en Aleijdis 

verkochten voornoemde goederen aan voornoemde Ghibo. Voornoemde 

Willelmus zvw Johannes Metten soen zal afstand doen. 

 

Dicti Johannes Blaffart Henricus Heijlwigis et Aleijdis cum tutore 

dicta bona omnia hereditarie vendiderunt dicto Ghiboni 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem (dg: et 

impeticionem) ex parte eorum et quorumcumque suorum (dg: conere) 

heredum et (dg: successorum dep) successorum deponere et quod ipsi 

dictum Willelmum filium quondam Johannis Metten soen super dictis 

bonis et jure ad opus dicti Ghibonis facient renuciare et eundem 

(dg: Ghibonem) #Wm# perpetue talem habebunt quod idem (dg: Ghibo) 

#Ws# numquam presumet se jus in dictis bonis habere quovismodo. 

Testes (dg: Dijter) Dijnter et Wellen datum quinta post Egidii. 

 

BP 1176 f 321v 07 do 03-09-1383. 

Reijnerus van den Loeken verkocht aan Heilwigis dvw Johannes van 

Boert de helft van een huis en tuin in Nuenen, tussen wijlen hr 

Rutgerus van Ouden enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 

3 pond was aan erfg vw voornoemde hr Rutgerus. De brief overhandigen 

aan Johannes van Wetten. 

 

Solvit. 

Reijnerus van den Loeken medietatem domus et orti sitorum in 

parochia de Nuenen inter hereditatem quondam domini Rutgeri de 

Ouden ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Heilwigi filie quondam Johannis de Boert 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

libris cere heredibus dicti quondam domini Rutgeri ex dicta 

medietate solvendis. Testes Erpe et Wellen datum ut supra. Detur 

Johanni de Wetten. 

 

BP 1176 f 321v 08 do 03-09-1383. 

Johannes Wouters soen Veren Oden van Oestelberze verkocht aan 

Johannes van Ghilse, tbv hem en zijn vrouw Agnes dvw Henricus 

Zeelkens soen, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Beers te leveren, gaande uit een stuk land, 4 lopen rogge 

groot, in Oostelbeers, tussen Stephanus van den Kerchof enerzijds en 

Heilwigis van der Molen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Solvit. 

Johannes Wouters (dg: soen) soen! Veren Oden (dg: Be) de 
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Oestelberze legitime vendidit Johanni de Ghilse ad opus sui et ad 

opus Agnetis sue uxoris filie quondam Henrici Zeelkens soen 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificatione et in 

Berze tradendam ex pecia terre 4or lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Oestelberze inter hereditatem 

Stephani van den Kerchof ex uno et hereditatem Heilwigis van der 

Molen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et 

alter eorum diutius vivens integraliter etc. Testes Luce et Wellen 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1176 f 321v 09 do 03-09-1383. 

Godefridus Jacobs soen en Ludovicus zv Petrus van Os beloofden aan 

Zebertus zv Ludovicus van Druenen 16 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Godefridus Jacobs soen et Ludovicus filius Petri de Os promiserunt 

Zeberto filio Ludovici de (dg: Kessel) Druenen XVI aude scilde 

(dg: ad) vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes Erpe et 

Jorden datum quinta post Egidii. 

 

BP 1176 f 321v 10 do 03-09-1383. 

Voornoemde Zebertus zv Ludovicus van Druenen droeg over aan 

Godefridus Jacobs soen en Ludovicus Peters soen, tbv hen en Johannes 

bv laatstgenoemde Ludovicus, 8 hont land in Alem en Maren, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Solvit X solidos. 

Dictus Zebertus octo hont terre sita in (dg: parochia de) 

parochiis de Alem et de Maren (dg: in qua sibi de morte suorum 

parentum successione hereditarie advoluta ut dicebat) prout ibidem 

sunt sita et sibi de morte suorum parentum successione hereditarie 

advoluta sunt (dg: da) ut dicebat (dg: dedit ad) hereditarie 

supportavit (dg: Ludo) Godefrido Jacobs soen et Ludovico Peters 

soen ad opus ipsorum et ad opus Johannis fratris dicti Ludovici 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 11 do 03-09-1383. 

Johannes zv Hermannus Eijcmans soen vernaderde ¼ deel van een stuk 

land gnd dat Rijtven, in Deurne, aan Ghevardus Melijs soen uitgegeven 

door Johannes van der Rijtfenne. De ander week. Hij droeg weer over. 

 

Solvit. 

Johannes filius Hermanni Eijcmans soen prebuit (dg: et a) ad 

redimendum quartam partem cuiusdam pecie terre dicte dat Rijtfenne 

site in parochia de Doerne datam ad pactum Ghevardo Melijs soen a 

Johanne van der Rijtfenne ut dicebat et alter cessit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 12 do 03-09-1383. 

Theodericus Rommel zvw Egidius van Ovenaa verkocht aan Johannes van 

der Hautaert een b-erfcijns van 3 pond geld, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit erfgoederen in Erp (dg: een huis, erf, tuin en 

stuk land, 1 zester gerst groot, in Erp, in een kamp dat was van 

ouders van Yda gnd van den Audenvelde van Erpe, en uit 8 lopen 

gerstland in Erp), welke cijns aan voornoemde wijlen Egidius was 

verkocht door Yda van den Audennelde van Erpe en haar man Hubertus 

snijder, en welke cijns nu aan hem behoort. 
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Theodericus Rommel filius quondam Egidii de Ovenaa hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie in festo 

penthecostes (dg: de domo area et orto et quadam pecia terre unum 

sextarium ordei annuatim in semine capiente sitis in parochia de 

Erpe in quodam campo qui fuerat parentum Yde dicte van den 

Audenvelde de Erpe et ex octo lopinatis terre ordeacee sitis in 

dicta parochia) #ex quibusdam hereditatibus sitis# in parochia de 

Erpe venditum dicto quondam Egidio ab Yda van den Audennelde de 

Erpe et Huberto sartore eius marito prout in litteris et quem nunc 

ad se pertinere dicebat hereditarie vendidit Johanni van der 

Hautaert supportavit cum litteris et jure promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui et suorum quorundam heredum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 13 vr 04-09-1383. 

Jordanus Millinc en Henricus van Werthusen beloofden aan Theodericus 

Scalpaert ½ last haring etc met Lichtmis te leveren. 

 

Jordanus Millinc et Henricus de Werthusen promiserunt Theoderico 

Scalpaert dimidium last allecium etc ad purificationem 

persolvendum. Testes Jorden et Wellen datum sexta post Egidii. 

 

BP 1176 f 321v 14 vr 04-09-1383. 

Voornoemde Henricus beloofde Jordanus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Henricus promisit Jordanum indempnem servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 15 vr 04-09-1383. 

Willelmus Molle verkocht aan Henricus gnd Wouters soen 2 bunder beemd 

in Cromvoirt, in Vught Sint-Lambertus, beiderzijds tussen Ghibo zv 

Liza gnd van Cromvoert, aan hem verkocht door Henricus Onderbroec. 

 

Willelmus Molle duo bonaria prati sita in Cromvoert in parochia de 

Vucht sancti Lamberti inter hereditatem Ghibonis filii Lize dicte 

de Cromvoert ex utroque latere vendita sibi ab Henrico Onderbroec 

prout in litteris hereditarie vendidit Henrico dicto Wouters soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 321v 16 vr 04-09-1383. 

Andreas zv Willelmus Molle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius Willelmi Molle prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 321v 17 vr 04-09-1383. 

Voornoemde Willelmus Molle verkocht aan Henricus Wouters soen ¼ deel 

van 1 bunder beemd in Cromvoirt, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en Arnoldus Coelborner anderzijds, welk ¼ deel aan hem was 

verkocht door Ghibo Lisen soen. 

 

Dictus Willelmus quartam partem unius bonarii prati siti in 

Cromvoert inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et hereditatem 

Arnoldi Coelborner ex alio venditam sibi a Ghibone Lisen soen 

prout in litteris hereditarie vendidit Henrico Wouters soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum 

ut supra. 
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BP 1176 f 321v 18 vr 04-09-1383. 

Andreas zv Willelmus Molle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas filius Willelmi Molle prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

1176 mf9 B 02 f.322. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 04-09-1383. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 05-09-1383. 

 

BP 1176 f 322r 01 vr 04-09-1383. 

Voornoemde Henricus Wouters soen beloofde aan Andreas zv Willelmus 

Molle 47 Brabantse dobbel30 of de waarde, een helft te betalen met 

Allerheiligen (zo 01-11-1383) en de andere helft met Pinksteren (zo 

29-05-1384). 

 

Dictus Henricus emptor #promisit# Andree filio Willlelmi Molle 

(dg: XI dobbel Filfor vl) XLVII Brabant dobbel vel valorem 

mediatim omnium sanctorum et mediatim penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Jorden et Wellen datum sexta post Egidii. 

 

BP 1176 f 322r 02 vr 04-09-1383. 

Johannes Raet en Johannes zv Sophia Scure? gaven uit aan Petrus zvw 

Everardus van Best (1) de helft in een hoeve die was van wijlen 

Johannes Raet grootvader van eerstgenoemde Johannes, in Kerkoerle, 

(2) een half ¼ deel van de andere helft van voornoemde hoeve, (3) de 

helft en een half ¼ deel van een helft in een beemd in Blaertem, 

tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en Rutgherus van der 

Meer anderzijds, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een 

erfgoed behorend aan voornoemd huis van Postel, samen met de cijnzen 

tot voornoemde goederen behorend of daarop te betalen; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan, en thans voor een 

n-erfpacht van 18 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). Drie 

brieven. 

 

Totum. 

Johannes Raet et Johannes filius Sophie #Scure?# medietatem #(dg: 

atque dimidiam quartam partem)# ad se spectantem in manso (dg: 

dicto) qui fuerat quondam Johannis Raet avi primodicti Johannis 

sito in parochia de Kercoerle atque (dg: in attinentiis .) 

dimidiam quartam partem alterius medietatis eiusdem mansi cum eius 

attinentiis atque medietatem et #dimidiam# quartam partem unius 

medietatis ad ipsos spectantes in quodam prato sito in parochia de 

Blaertem inter hereditatem domus de Postula ex uno et hereditatem 

Rutgheri van der Meer ex alio quod pratum annuatim dividitur erga 

hereditatem spectantem ad dictam domum de Postula simul cum 

censibus ad premissa spectantibus ?aut super eadem solvendis (dg: 

di) ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Petro filio 

quondam Everardi de Best ab eodem pro censibus prius exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione decem et octo 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda dictis Johanni et 

Johanni ab altero purificatione et pro primo ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittentes warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jorden 

et Wellen datum supra. (dg: Dr) erunt 3 littere. 

 

                         
30 Zie → BP 1176 f 330v 01 do 10-12-1383, verklaring dat 25 Brabant 

dobbel en 7 plakken zijn betaald. 
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BP 1176 f 322r 03 vr 04-09-1383. 

Jacobus Vos van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen van al het 

voorgaande. 

 

Jacobus (dg: de) Vos de Best prebuit et reportavit totum et omnia. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 04 vr 04-09-1383. 

Gerardus Raet zvw Henricus van den Laer gaf uit aan Petrus zvw 

Everardus van Best (1) 1/8 deel in een hoeve met toebehoren, die was 

van wijlen Johannes Raet, in Kerkoerle, (2) 1/8 deel in een beemd in 

Blaertem, tussen erfgoed van het huis van Postel enerzijds en 

Rutgherus van der Meer anderzijds, (3) 1/8 deel van de cijnzen op 

voornoemde hoeve te betalen; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 10 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus Raet filius quondam Henrici van den Laer octavam partem 

ad se spectantem in manso cum eius attinentiis qui fuerat quondam 

Johanni! Raet sito in parochia de Kercoerle atque (dg: octavam 

partem) octavam partem ad se specantem in prato sito in parochia 

de Blaertem inter hereditatem domus de Postula ex uno et inter 

hereditatem Rutgheri van der Meer ex alio simul cum octava parte 

censuum super predictum mansum solvendorum ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Petro filio quondam Everardi de Best ab eodem 

pro censibus exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione decem sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto 

Gerardo ab altero purificatione et in Busco tradenda promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 05 vr 04-09-1383. 

Aleidis dvw Gerardus Raet gaf op dezelfde manier 1/8 deel in 

voornoemde goederen uit aan voornoemde Petrus: voor de cijnzen die 

eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Aleidis (dg: relicta) filia quondam Gerardi Raet cum tutore 

octavam partem ad se spectantem ut supra dedit ad hereditarium 

pactum dicto Petro et erit totum ut supra et alter repromisit ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 06 vr 04-09-1383. 

Willelmus van Mulsel gaf 1/8 deel in voornoemde goederen uit aan 

voornoemde Petrus; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit 

gaan en thans voor een n-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aan voornoemde Willelmus te leveren, en na zijn 

overlijden aan zijn zoon Willelmus. 

 

Willelmus de Mulsel octavam partem ut supra dedit ad hereditarium 

pactum dicto Petro ab eodem pro censibus prius inde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione X sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Willelmo ad eius vitam et post eius 

vitam Willelmo suo filio ab altero (dg: p) purificatione et erit 

totum ut supra et alter repromisit ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 07 vr 04-09-1383. 

Willelmus van Mulsel beloofde dat zijn zoon Willelmus met deze 

uitgifte zal instemmen. 
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Willelmus de Mulsel promisit super omnia quod ipse Willelmum suum 

filium dicte donacioni faciet consentire et eandem ratam perpetue 

faciet observare etc et fiet per ?notum si placet. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 322r 08 vr 04-09-1383. 

Raso die Jonghe en Henricus van Erpe beloofden aan Johannes 

Screijnmaker 28 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383) te betalen. 

 

Raso die (dg: Jar) Jonghe et Henricus de (dg: Em) Erpe promiserunt 

Johanni Screijnmaker (dg: XV) XXVIII aude scilde seu valorem ad 

Martini proxime persolvenda etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 09 vr 04-09-1383. 

Petrus van der Molen beloofde aan Metta wv Jordanus zvw Jordanus gnd 

Kuijf dat hij voortaan zal betalen (1) een b-erfcijns van 8 schelling 

aan dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, gaande uit 2 morgen ter plaatse gnd Oeteren, tussen Willelmus 

Loeden enerzijds en Johannes van Maren anderzijds, (2) een b-erfcijns 

van 5 schelling aan de priesters van de kerk van de begijnen in Den 

Bosch, eveneens gaande uit voornoemde 2 morgen. Voornoemde Petrus 

stelde hiervoor als onderpand een huis en erf van voornoemde Petrus, 

in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Gerardus Huben soen enerzijds en erfgoed van Johannes Kul 

anderzijds. 

 

Petrus van der Molen promisit super omnia Mette relicte quondam 

Jordani filii quondam Jordani dicti Kuijf quod ipse Petrus 

hereditarium censum octo solidorum decano et capitulo ecclesie 

sancti Johannis ewangeliste in Busco solvendum hereditarie et 

annuatim de et ex duobus iugeribus sitis ad locum dictum Oetheren 

inter hereditatem Willelmi Loeden ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Maren ex alio atque hereditarium censum quinque 

solidorum presbitris ecclesie beghinarum in Busco eciam (dg: d) ex 

dictis duobus jugeribus (dg: exin) terre annuatim exinde de jure 

solvendum ut dicebat (dg: annuatim solve) singulis annis et 

perpetue dabit et exsolvet de et ex domo et area dicti Petri sita 

in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem (dg: Ge) 

quondam Gerardi (dg: Hubert Hi) Huben soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Kul ex alio ut dicebat sic quod dicte Mette 

et suis liberis nec supra dicta iugera terre dampna exinde non 

eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 10 vr 04-09-1383. 

Petrus zvw Everardus van Best beloofde aan Johannes Raet en Johannes 

gnd Fijen soen 108 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Petrus filius quondam Everardi de Best promisit Johanni Raet et 

Johanni dicto Fijen soen centum (dg: Bra) et octo Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 322r 11 za 05-09-1383. 

Everardus zvw Everardus van den Hoevel gaf uit aan Rutgerus snijder 

van Berze een stuk land in Oostelbeers, tussen Theodericus van den 

Venne enerzijds en Aleidis gnd Everaets anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 3 cijnshoenderen aan de hertog en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 
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te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Ambo solverunt. 

Everardus filius quondam Everardi van den Hoevel peciam terre 

sitam in parochia de Oestelberze inter hereditatem Theoderici van 

den Venne ex uno et hereditatem Aleidis dicte Everaets ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rutgero sartori de Berze 

ab eodem etc pro tribus pullis censualibus domino nostro duci 

exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda primodicto Everardo ab 

altero purificatione et pro primo ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Erpe et Wellen datum sabbato post 

Egidii. 

 

BP 1176 f 322r 12 za 05-09-1383. 

Henricus van de Kelder vernaderde de helft van een hoeve die was van 

Henricus van der Schant, in Aarle, welke helft Thomas Hoege verworven 

had van Johannes van Audehuesden en zijn kinderen. De ander week. En 

hij droeg weer over. 

 

Henricus de Penu prebuit ad redimendum medietatem mansi qui fuerat 

Henrici van der Schant siti in parochia de Aerle quam medietatem 

Thomas Hoege erga Johannem de Audehuesden et eius liberos 

acquisiverat ut dicebat alter cessit et reportavit. Testes Erpe et 

Jorden datum ut supra. 

 

BP 1176 f 322r 13 za 05-09-1383. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem gaf uit aan Henricus gnd Boden soen 

van Kuijc de helft van een hoeve die was van wijlen Godefridus gnd 

Verkens soen gnd van Lommel, in Lommel, bij de molen, met toebehoren 

in Lommel en in Molle; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en pachten 

die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 11 mud rogge, maat 

van Lommel, met Lichtmis op de hoeve te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus de andere helft tot onderpand. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem medietatem ad se spectantem 

cuiusdam mansi qui fuerat quondam Godefridi (dg: Ke) #dicti 

Verkens soen# dicti de Lommel siti in parochia de Lommel prope 

molendinum cum attinentiis dicte medietatis singulis et universis 

quocumque locorum tam in parochia de Lommel quam in parochia de 

Molle sitis ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico dicto 

Boden soen de (dg: Grave) Kuijc ab eodem pro censibus et 

paccionibus inde prius solvendis dandis et pro hereditaria 

paccione undecim modiorum siliginis mensure de Lommel danda dicto 

Ziberto ab altero purificatione et supra dictum mansum tradenda ex 

dicta medietate predicti mansi promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Henricus alteram medietatem #dicti mansi# ad 

pignus imposuit etc. 

 

1176 mf9 B 03 f.322v. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 05-09-1383. 

 Dominica post Egidii: zondag 06-09-1383. 

 Secunda post Egidii: maandag 07-09-1383. 

 in die nativitatis Marie: dinsdag 08-09-1383. 

 in crastino nativitatis Marie: woensdag 09-09-1383. 

 Quarta post exaltationis crucis: woensdag 16-09-1383. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1383. 
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BP 1176 f 322v 01 za 05-09-1383. 

Jacobus van der Borchwijc beloofde aan Gerardus zv Henricus van 

Hezewijc 10½ Franse schild met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383) te betalen. 

 

Jacobus van der Borchwijc promisit Gerardo filio Henrici de 

Hezewijc XJ scuta Francie ad Martini proxime persolvenda. Testes 

Erpe et Wellen datum sabbato post post Egidii. 

 

BP 1176 f 322v 02 za 05-09-1383. 

Jacobus Loze droeg over aan Henricus nzvw Henricus Becker de helft in 

een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, in een straatje 

naast erfgoed van wijlen Arnoldus Koijt, tussen erfgoed van Cristina 

wv Henricus Beckers enerzijds en erfgoed van Franco Becker 

anderzijds, het gehele huis belast met 40 schelling geld. 

 

Jacobus Loze medietatem ad se spectantem in domo et area sita in 

Busco in vico Hijnthamensi in viculo sito iuxta hereditatem 

quondam Arnoldi (dg: K) Koijt inter hereditatem Cristine relicte 

Henrici Beckers ex uno et hereditatem Franconis Becker ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico filio #naturali# quondam 

Henrici Becker promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis XL solidis (dg: ex) monete ex dicta (dg: domo) integra 

domo et area solvendis. Testes datum ut supra. Detur Henrico 

Buekentop. 

 

BP 1176 f 322v 03 ±za 05-09-1383. 

Gerardus zvw Henricus Becker en Ludolphus zv Ludolphus van Middelwijc 

droegen over aan Henricus nzvw Henricus Becker ¼ deel in voornoemd 

huis en erf. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Becker et Ludolphus filius 

Ludolphi de Middelwijc quartam partem ad se spectantem in domo et 

area predicta hereditarie supportaverunt Henrico filio naturali 

quondam Henrici Becker promittentes warandiam et obligtionem 

deponere exceptis (dg: ut supra). 

 

BP 1176 f 322v 04 ±za 05-09-1383. 

Fierkinus zvw Zegerus van Berchuijsen beloofde aan Henricus nzvw 

Henricus Becker dat Zegerus, Zeijnsa en Cristina, kvw Johannes Piec, 

voornoemde Henricus in voornoemd ¼ deel zullen vesten. 

 

Fierkinus filius quondam Zegeri de Berchuijsen promisit super 

omnia Henrico filio naturali quondam Henrici Becker quod ipse 

Zegerum Zeijnsam et Cristinam liberos quondam Johannis Piec tales 

habebit quod ipsi dictum Henricum filium naturalem etc in quarta 

parte dicte domus facient instituere et heredare prout hoc sibi 

ratum erit etc. 

 

BP 1176 f 322v 05 ±za 05-09-1383. 

Henricus nzvw Henricus Becker verklaarde 50 pond ontvangen te hebben 

die Henricus Becker de oudere aan voornoemde wijlen Henricus, vv 

eerstgenoemde Henricus, vermaakt had. 

 

Henricus filius naturalis quondam Henrici Becker palam recognovit 

sibi fore satisfactum de L libris quas Henricus Becker (dg: dicti) 

senior dicto quondam Henrico patri primodicti Henrici legaverat ut 

dicebat et promisit primodictus Henricus omnes heredes dicti 

quondam Henrici Becker senioris ab huiusmodi L libris indempnes 

servare (dg: testes datum ut supra. Detur Jacobo Loze). 
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BP 1176 f 322v 06 za 05-09-1383. 

Martinus Berwout beloofde aan Theodericus Posteel, tbv hem en Batha 

Loden, Jordanus Leuwe en Henricus Posteel, 10 gulden helling of de 

waarde met Kerstmis (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Martinus (dg: Berl) Berwout promisit Theoderico Posteel ad opus 

sui et ad opus Bathe Loden Jordani Leuwe et Henrici Posteel X 

gulden helling vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. 

Testes Erpe et Wellen datum (dg: ut supra) sabbato Egidii. 

 

BP 1176 f 322v 07 zo 06-09-1383. 

Henricus van den Bruggen beloofde aan Adam van Mierd, tbv Johannes 

van de Kloot, 100 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis 

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

 

Henricus van den Bruggen promisit Ade de Mierd ad opus Johannis de 

Globo C Hollant dobbel mottoen (dg: sue v) seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Dijnter et Wellen 

datum dominica post Egidii. 

 

BP 1176 f 322v 08 ma 07-09-1383. 

Johannes zv Truda verkocht aan Ghisbertus zv Theodericus Vullinc 3 

morgen land, uit 7 morgen land gnd Kaluwenberg naast erfgoed van 

Johannes van de Dijk, tussen Johannes Becker tsHeerden enerzijds en 

een stroom gnd die Kaluwenbergse Lede, anderzijds, te weten de 3 

morgen gelegen naast erfgoed van voornoemde Johannes van de Dijk, 

naast voornoemde stroom die Lede, welke 3 morgen aan eerstgenoemde 

Johannes gekomen waren na erfdeling tussen voornoemde Johannes, 

Franco Munter en Henricus Meester, belast met een cijns aan de stad 

Den Bosch. Slechts te vervreemden aan medepoorters van Den Bosch. 

 

Johannes filius Trude tria iugera terre #ad se spectantia# de 

septem jugeribus terre dictis communiter Caluwenberch sitis 

contigue iuxta hereditatem Johannis de Aggere inter hereditatem 

Johannis Becker tsHeerden ex uno et inter quandam aquam ibidem 

currentem dictam communiter die Caluwenberghsche Lede ex alio 

videlicet illa tria jugera de dictis VII jugeribus que videlicet 

illa tria jugera terre que sita sunt contigue iuxta hereditatem 

dicti Johannis de Aggere iuxta predictam aquam die Lede vocatam 

prout dicta tria iugera terre ibidem sunt sita et que tria jugera 

terre primodicto Johanni mediante divisione hereditaria inter 

ipsum Johannem Franconem Munter et Henricum Meester habita 

cesserunt in partem prout in litteris hereditarie vendidit 

Ghisberto filio Theoderici Vullinc supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepto censu oppido de Busco inde solvendo et non 

alienabit. Testes Erpe et Wellen datum secunda post Egidii. 

 

BP 1176 f 322v 09 ma 07-09-1383. 

Laurencius Boijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius Boijen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 322v 10 ma 07-09-1383. 

Voornoemde Ghisbertus zv Theodericus Vullinc beloofde aan voornoemde 

Johannes zv Truda 48 Brabantse dobbel of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus Ghisbertus emptor promisit dicto Johanni venditori XLVIII 

Brabant dobbel vel valorem in auro ad pasca proxime persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 322v 11 di 08-09-1383. 

Johannes gnd Creijten die Cuper beloofde aan Goeswinus van Best 50 

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

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

 

Johannes dictus Creijten die Cuper promisit Goeswino de (dg: Best) 

Best L licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato ad Remigii proxime persolvenda. Testes Jorden et 

Wellen datum in die nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 322v 12 di 08-09-1383. 

Gerardus van der Weijden beloofde aan Goeswinus van Best 25 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Gerardus van der Weijden promisit Goeswino de Best XXV licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad (dg: 

crsrors) carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 322v 13 wo 09-09-1383. 

Arnoldus zvw Theodericus gnd Stamelaers soen gaf uit aan Yseboldus zv 

Henricus Bollaert van Ghenen Bossche 2/3 deel in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Asten, ter plaatse gnd tot Genen Bosse, 

tussen Daniel van Herzel enerzijds en voornoemde Yseboldus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, 16 penning 

gemeen geld aan de kerk van Asten, en thans voor een n-erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici dicti Stamelaers soen #duas 

partes ad se spectantes in domo ut infra# domum et ortum cum 

hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in parochia de Asten ad 

locum dictum tot Ghenen Bossche !s inter hereditatem Danielis de 

Herzel ex uno et hereditatem Yseboldi filii Henrici Bollaert van 

Ghenen Bossche ex alio scilicet dividendo in 3 partes equales duas 

partes de hiis dedit ad pactum dicto Yseboldo ab eodem etc pro !pro 

(dg: cens) censibus dominorum et pro (dg: XII d) XVI denariis 

communis pagamenti ecclesie de Asten prius solvendis etc et pro 

hereditaria paccione IIIIor modiorum siliginis mensure de Asten 

danda dicto Arnoldo ab altero purificiatione et (dg: sup) in dicta 

domo tradenda ex dictis duabus partibus promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Erpe et 

Wellen datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1176 f 322v 14 wo 09-09-1383. 

Voornoemde Yseboldus beloofde aan voornoemde Arnoldus 5 Brabantse 

dobbel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Yseboldus promisit dicto Arnoldo quinque Brabant (dg: B) 

dobbel vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 322v 15 wo 16-09-1383. 

Ghevardus Luijten soen van Doerne droeg over aan Johannes van Weert 

(1) een b-erfcijns van 6 pond, gaande uit een huis en akker van 

Servacius gnd Faes, in Helmond, (2) een b-erfcijns van 20 schelling, 

die Theodericus die Gruijter moet leveren aan voornoemde Ghevardus, 

uit een eusel naast voornoemde akker gelegen, (3) een b-erfcijns van 

30 schelling, gaande uit een beemd gnd Heren Vogels Dijk, behorend 
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aan Zeelkinus gnd Goderts soen, (4) een b-erfcijns van 40 schelling, 

die Arnoldus gnd Jans soen uten Bisen moet betalen, gaande uit een 

huis en tuin van voornoemde Arnoldus, in Helmond, in de Biesenstraat. 

 

Ghevardus Luijten soen de Doerne hereditarium censum sex librarum 

quem se solvendum habere dicebat ex domo et agro Servacii dicti 

Faes sitis in Helmont et hereditarium censum viginti solidorum 

quem Theodericus die Gruijter (dg: s) dicto Ghevardo solvere 

tenetur hereditarie ex pascua dicta eeusel sita (dg: iuxta) iuxta 

dictum agrum item hereditarium censum XXX solidorum quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie ex (dg: uno p) quodam prato 

dicto Heren Voghels Dijc spectante ad Zeelkinum dictum Goderts 

soen atque hereditarium censum XL solidorum quem Arnoldus dictus 

Jans soen uten Bisen solvere tenetur annuatim ex domo et orto 

eiusdem Arnoldi cum suis attinentiis sitis in Helmont (dg: su) in 

vico dicto Biesenstraet ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

de Weert (dg: filio) promittens ratam servare. Testes Ywanus et 

Jorden datum quarta post exaltationis crucis. 

 

BP 1176 f 322v 16 do 17-09-1383. 

Reijnerus zv Johannes gnd van Vinkinscot verkocht aan Leonius van 

Langvelt 2 stukjes land in Veghel, (1) naast goederen gnd van 

Hanveld, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Leonius 

anderzijds, (2) ter plaatse gnd Hautart, beiderzijds tussen 

voornoemde Leonius. 

 

Reijnerus filius (dg: q) Johannis dicti #de# Vinkinscot! duas 

particulas terre sitas in parochia de Vechel quarum una #iuxta 

bona dicta de Hanvelt# inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Leonii de Langvelt ex alio et alter (dg: inter here) 

ad locum dictum Hautart inter hereditatem dicti Leonii ex utroque 

latere coadiacentem sunt site ut dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# dicto Leonio promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: d) Luce et Yw datum in festo 

Lamberti. 

 

BP 1176 f 322v 17 do 17-09-1383. 

Nijcholaus Lemkens soen van Vechel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Nijcholaus Lemkens soen de Vechel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 322v 18 do 17-09-1383. 

Ghisbertus van Kreijel, Henricus van Zulikem en Johannes van Doerne 

snijder beloofden aan Philippus Jozollo etc 52 oude Franse schilden 

met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 13+31+30+25=99 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Ghisbertus de Kreijel Henricus de Zulikem et Johannes de Doerne 

sartor promiserunt Philippo Jozollo etc LII aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda sub pena III. Testes Luce 

et Wellen datum supra. 

 

BP 1176 f 322v 19 do 17-09-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

S Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 B 04 f.323. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1383. 
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 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1383. 

 Sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1383. 

 in festo Mathei: maandag 21-09-1383. 

 in crastino Mathei: dinsdag 22-09-1383. 

 in festo Mijchaelis: dinsdag 29-09-1383. 

 

BP 1176 f 323r 01 do 17-09-1383. 

Walterus van Audenhoven, zijn broer Willelmus, Henricus Vos van 

Berze, Bruijstinus Meus soen, en de broers Jacobus en Petrus, kv 

Jacobus van Baest, beloofden aan Philippus Jozollo 450 oude Franse 

schilden, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 13+31+30+25=99 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Walterus de Audenhoven Willelmus eius frater Henricus Vos de Berze 

(dg: Bruijstinus) Bruijstinus Meus soen Jacobus et Petrus fratres 

liberi Jacobi de Baest promiserunt Philippo Jozollo etc CCCC L 

aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvenda sub 

pena V. Testes Luce et Scilder datum in festo Lamberti. 

 

BP 1176 f 323r 02 do 17-09-1383. 

Walterus van Audenhoven en hr Ancelmus van Baest beloofden de anderen 

schadeloos te houden. 

 

+. 

Walterus de Audenhoven #et dominus Ancelmus de Baest# promisit 

alias indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323r 03 do 17-09-1383. 

Petrus van den Noetboem zvw Gerardus van Buedel droeg over aan 

Henricus Scilder en Heijlwigis wv Johannes van Doerne een stukje land 

in Oss, op de plaats gnd den Endenpoel, tussen voornoemde Henricus 

Scilder en wijlen voornoemde Johannes van Doerne enerzijds en erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds. Twee brieven. 

 

Petrus van den Noetboem filius quondam Gerardi de Buedel (dg: 

peciam) particulam terre sitam in parochia de Os (dg: in loco) 

supra locum dictum den (dg: Er) Endenpoel inter hereditatem 

Henrici Scilder et quondam Johannis de Doerne ex uno et inter 

hereditatem mense sancti spiritus de Busco ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Henrico Scilder et Heijlwigi relicte 

dicti quondam Johannis de Doerne promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Jorden et Scilder #datum supra#. 

Duplicetur. 

 

BP 1176 f 323r 04 do 17-09-1383. 

Petrus van Loen snijder droeg over aan Godefridus zvw Enghela Goden 

(1) de helft van een stukje land in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Johannes van den Scoer enerzijds en Elizabeth gnd 

Beijs anderzijds, (2) het deel, dat behoorde aan wijlen Cijberius gnd 

Berijs Piggen, in een beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

ter plaatse gnd Asschot, naast Stephanus van Amervoert, (3) een 

b-erfpacht van 1 lopen rogge, gnd een slijk lopen, maat van Tilburg, 

die Katherina dvw Johannes gnd Leijten soen wv voornoemde Cijberius 

gnd Berijs met Sint-Andreas op het onderpand beurde, gaande uit een 

akker lands in Tilburg, naast Nijcholaus Lobben enerzijds en 

Willelmus Roekeloes anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door 

voornoemde Katherina. 

 

Petrus de Loen sartor medietatem particule terre site in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Johannis 

van den Scoer ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Beijs ex 
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alio atque totam partem que (dg: dicta) quondam Cijberio dicto 

Berijs Piggen competebat in quodam prato sito in dictis parochia 

et loco ad locum dictum Asscot iuxta hereditatem Stephani de 

Amervoert insuper hereditariam paccionem unius lopini (dg: lo) 

siliginis non cumulati dicti een sleijcke lopen mensure de 

Tilborch quam paccionem Katherina filia quondam Johannis dicti 

Leijten soen relicta dicti quondam Cijberii dicti Berijs solvendam 

habet annuatim in festo Andree et supra hereditatem infrascriptam 

tradendam ex quodam agro terre sito in parochia de Tilborch iuxta 

hereditatem Nijcholai (dg: Lo) Lobben ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Roekeloes ex alio venditas sibi a dicta Katherina prout 

in litteris hereditarie supportavit Godefrido filio quondam 

Enghele Goden cum aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323r 05 do 17-09-1383. 

Henricus zvw Lambertus gnd Rijxken maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes van der Scaut met 

zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti dicti Rijxken omnes vendiciones 

et alienaciones (dg: sibi) factas per Johannem van der Scaut cum 

suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323r 06 do 17-09-1383. 

Willelmus Kepken van Nuwelant verkocht aan Willelmus van Nuwelant zv 

hr Henricus al zijn goederen, gelegen onder Nuland, beesten en klein 

vee. 

 

Willelmus Kepken #de (dg: Ke) Nuwelant# omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata #quocumque locorum 

infra parochiam de Nuwelant consistentia sive sita# et bestias et 

bona pecoralia quecumque #et bona mobilia et parata quecumque# ad 

dictum Willelmum spectantes quocumque locorum (dg: infra parochiam 

de Nuwelant consistentes sive sita) #consistentes# ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo de Nuwelant #filio domini Henrici# 

promittens warandiam (dg: et ob .. et obligationem depo). Testes 

Luce et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 323r 07 do 17-09-1383. 

Henricus Paeuwe zvw Lambertus gnd die Wert verkocht aan Johannes 

Brenten molenaar een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Remigius te betalen, voor het eerst over een jaar (za 01-10-1384), 

gaande uit een huis, hofstad en tuin in Orthen, tussen Johannes van 

Overbeke enerzijds en Theodericus Meus anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus Paeuwe filius quondam Lamberti dicti die Wert hereditarie 

vendidit Johanni Brenten multori hereditarium censum XXti solidorum 

monete solvendum hereditarie (dg: nativitatis) Remigii et pro 

primo termino (dg: ul) a Remigii proxime ultra annum ex domo 

domistadio et orto sitis in Orten inter hereditatem (dg: G Jo) 

Johannis de Overbeke ex uno et inter hereditatem Theoderici Meus 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu X solidorum dicte monete exinde prius 

solvendo (dg: et su). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323r 08 do 17-09-1383. 

Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, van een b-erfcijns van 40 schelling 

geld van Boxtel, en van 2 cijnshoenderen, die Johannes Trudekens soen 
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van Bucstel aan hem moet leveren. 

 

Johannes de Globo hereditarium censum XX solidorum monete atque 

hereditarium censum XL solidorum monete de Bucstel atque duos 

pullos censuales quos (dg: ..) Johannes Trudekens soen de Bucstel 

sibi solvere tenetur monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323r 09 do 17-09-1383. 

Johannes Pijlijseren goudsmid verkocht aan Henricus zv Henricus Ruse 

een hoeve in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisberg, aan hem verkocht 

door Johannes gnd Kathelinen soen. Hij beloofde lasten af te handelen 

van zijn kant en van de klant van erfg vw zijn vrouw Johanna dvw 

Akerinus van Heselt. 

 

Johannes Pijlijseren aurifaber quendam mansum situm in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum communiter Huijsberch cum attinentiis 

dicti mansi singulis et universis vendidit! sibi a Johanne dicto 

Kathelinen soen prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Henrico filio Henrici Ruse supportavit cum litteris et 

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

parte sui deponere promisit insuper super omnia quod ipse omne) 

#et questionem# ex parte sui et ex! heredum quondam Johanne sue 

uxoris filie quondam Akerini de Heselt deponere (dg: promisit 

insuper omnia quod ipse omnem obligationem et impeticionem ex 

parte dicti Johannis Kathelinen soen in premissis existentem 

deponet). 

 

BP 1176 f 323r 10 vr 18-09-1383. 

Rutgerus van Os en zijn broer Arnoldus beloofden aan Philippus 

Jozollo 80 zware gulden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 

12+31+30+25=98 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Rutgerus de Os et Arnoldus eius frater promiserunt Philippo 

Jozollo LXXX zwaergulden ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos pena V. Testes Bruheze et Jorden datum (dg: sexta) in 

crastino Lamberti. 

 

BP 1176 f 323r 11 za 19-09-1383. 

Johannes Plaetmaker en Woltherus Delien soen droegen over aan 

Johannes van Erpe zvw Godefridus van Erpe 12 dobbel mottoen, 36 

plakmeeuwen voor 1 dobbel mottoen gerekend, aan hen beloofd door 

Petrus Osman en zijn broer Johannes. 

 

Johannes Plaetmaker et Woltherus Delien soen XII dobbel mottoen 

vel pro quolibet XXXVI placmeuwen promissos ipsis a Petro Osman et 

Johanne eius fratre prout in litteris legitime supportaverunt 

Johanni de Erpe filio quondam Godefridi de Erpe cum litteris et 

jure. Testes Bruheze et Jorden datum sabbato post Lamberti. 

 

BP 1176 f 323r 12 za 19-09-1383. 

Johannes Lisscap en Henricus van Erpe beloofden aan de secretaris, 

tbv Thomas Asinarius etc, 38 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383; 11+31+30+25=97 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Johannes Lisscap et Henricus de Erpe promiserunt mihi ad opus 

Thome Asinarii etc XXXVIII aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime (verbeterd uit: persolvenda) persolvenda pena II. 

Testes Bruheze et Dijnther datum ut supra. 
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BP 1176 f 323r 13 ma 21-09-1383. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Philippus Jozollo 32 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 9+31+11=51 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Bruheze promisit Philippo Jozollo XXXII aude scilde ad 

Martini proxime pena II. Testes Bruheze predictus et Jorden datum 

dominica (dg: post exaltationem crucis) in festo Mathei. 

 

BP 1176 f 323r 14 ma 21-09-1383. 

De gezusters Conegondis en Elizabeth, dvw Willelmus Dorhout, droegen 

over aan Johannes Gruijter zvw Johannes Gruijter van Os het deel, dat 

aan hen en hun zuster Margareta behoort, in een b-erfcijns van 20 

schelling, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 1½ morgen land, in 

Oss, tussen Johannes Gruijter enerzijds en zijn zoon Hermannus 

Gruijter anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Willelmus van 

Dorhout verworven had van Herberna dvw Hermannus Teije van Osse. Hun 

zuster Margareta zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Conegondis et Elizabeth sorores filie quondam Willelmi Dorhout cum 

tutore totam partem et omne jus eis (dg: competen) et Margarete 

earum! competentes in hereditario censu XX solidorum solvendo 

hereditarie nativitatis (dg: Domini) Johannis ex (dg: d) uno et 

dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Osse inter 

hereditatem Johannis (dg: J) Gruijter ex uno et inter hereditatem 

Hermanni Gruijter eius filii ex alio quem censum dictus quondam 

Willelmus de Dorhout erga Herbernam filiam quondam Hermanni Teije 

de Osse acquisiverat prout in litteris dicebant contineri 

supportaverunt (dg: ..) Johanni Gruijter filio quondam Johannis 

Gruijter de Os promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte earum #et dicte Margarete# 

deponere et quod ipse dictam Margaretam earum sororem perpetue 

talem habebunt quod numquam presumet se jus in premissis habere. 

Testes Jorden (dg: da) et Wellen datum in festo Mathei. 

 

BP 1176 f 323r 15 di 22-09-1383. 

Petrus Leijten soen van Aerle bij Beke machtigde Elisabeth dv 

Godefridus van Leecke dienstmaagd van Arnoldus van Andel zijn 

lijfrente te manen, die Gerardus van den Laer hem moet betalen, en 

alle beloften aan hem door voornoemde Gerardus beloofd. 

 

Petrus Leijten soen de Aerle prope Beke dedit potestatem Elisabeth 

filie Godefridi de Leecke ancille Arnoldi de Andel monendi 

pensionem quam Gerardus van den Laer sibi solvere tenetur cum eius 

pensionis arrastagiis ad revocacionem ut in forma. Testes (dg: J) 

Dijnther et Jorden datum in crastino Mathei. #ac prosequendi omnes 

promissiones sibi a dicto Gerardo promissas#. 

 

BP 1176 f 323r 16 di 29-09-1383. 

Johannes van Enghelen, zijn broer Wellinus Roveri, Wiskinus zv 

Theodericus Neven soen en Johannes Steijmpel beloofden aan Gerardus 

zv Lambertus van Ghestel 1 last haring met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Enghelen Wellinus Roveri eius frater Wiskinus filius 

(dg: Ger) Theoderici Neven soen et Johannes Steijmpel promiserunt 

Gerardo filio (dg: q) Lamberti de Ghestel unum last allecium 

plenorum dulcium et bene salsatorum ad purificationis proxime 

persolvendum et in Busco tradendum. Testes (dg: Er) Luce et 

Dijnter datum in festo [M]ijchaelis. 
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BP 1176 f 323r 17 di 29-09-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 B 05 f.323v. 

 in crastino Mijchaelis: woensdag 30-09-1383. 

 anno LXXXIII: het jaar 1383. 

 Sexta post Calixti: vrijdag 16-10-1383. 

 Tercia post Luce: dinsdag 20-10-1383. 

 

BP 1176 f 323v 01 wo 30-09-1383. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere verkocht aan Johannes Monic zv 

Arnoldus Monic een n-erfcijns31 van 6 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Jacobus te betalen, gaande uit een stenen huis32 en erf van 

verkoper in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Pijecke enerzijds en erfgoed van Conrardus van den 

Nuwenhuse anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior hereditarie vendidit (dg: mi) Johanni 

Monic filio Arnoldi Monic hereditarium censum sex aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie (dg: nativitatis Johannis bapt) 

#Jacobi# ex domo lapidea et area #dicti venditoris# sita in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem quondam Nijcholai Pijecke ex 

uno et inter hereditatem (dg: .) Conrardi van den Nuwenhuse ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem (dg: dep) 

aliam deponere excepta hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

mensure de Busco exinde prius solvenda et sufficientem facere. 

Testes Luce et Jorden datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1176 f 323v 02 wo 30-09-1383. 

Willelmus Coptiten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Coptiten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323v 03 wo 30-09-1383. 

Jaar 1383. Begin van de contracten van de schepenen hr Theodericus 

Rover ridder, Arnoldus Heijme, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Sijmon 

van Mijrabellum, Henricus Dicbier, Theodericus Berwout en Henricus 

Scilder. 

 

Jaar 1383. 

Incipiunt contractus scabinorum domini Arnoldi #Theoderici# Rover 

militis Arnoldi Heijme Willelmi filii Arnoldi Tielkini Sijmonis de 

Mijrabello Henrici Dicbier (dg: Arnoldi) #Theoderici# Berwout et 

Henrici Scilder anno LXXXIII. 

 

BP 1176 f 323v 04 vr 16-10-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus Mersman van Os en Henricus Loze beloofden aan 

Johannes Berns soen van Overmere, tbv hr Egidius Meijnssen soen 

investiet van Oijen, 50 oude schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

                         
31 Zie → BP 1175 f 065r 02 >di 25-01-1418, Johannes van der 

Zijdewijnde werd gericht aan dit onderpand wegens de cijns van 6 oude 

schilden. 
32 Zie → BP 1177 f 112v 03 za 19-03-1384, verkoop van dit huis. 
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Arnoldus filius quondam Arnoldi Mersman de Os et Henricus Loze 

promiserunt Johanni Berns soen de Overmere ad opus domini Egidii 

Meijnssen soen investiti de Oijen quinquaginta aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes Sijmon et Berwout 

sexta post Calixti. 

 

BP 1176 f 323v 05 vr 16-10-1383. 

Egidius Scoerwegge beloofde aan Johannes zvw Boudewinus gnd Appelman 

200 gulden helling na maning te betalen. 

 

Egidius Scoerwegge promisit Johanni filio quondam Boudewini dicti 

Appelman IIc gulden helling ad monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 323v 06 di 20-10-1383. 

Johannes zvw Willelmus Cortroc droeg over aan Johannes zv Rodolphus 

gnd Roef Scureman?, tbv hem en Bela, Goescodis en Yda, dv voornoemde 

Rodolphus, een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, die 

Johannes Roeskens beloofd had met Sint-Andreas in Best te leveren, 

gaande uit erfgoederen in Oirschot, ter plaatse gnd Best, welke 

erfgoederen voornoemde Johannes Roesken in pacht verkregen had van 

eerstgenoemde Johannes, voor de grondcijnzen, voor 20 kleine zwarte 

tournosen aan de hr abt van Sint-Truiden, en voor voornoemde pacht. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Cortroc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Oerscot quam Johannes Roeskens 

dare et solvere promiserat hereditarie Andree apostoli et in Best 

tradere ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best prout in litteris (dg: here) quas ipse Johannes 

Roesken erga primodictum Johannem pro censibus dominorum fundi 

atque XX Turonensibus nigris parvis domino abbati sancti Trudonis 

inde solvendis et pro predicta paccione ad pactum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio Rodolphi 

dicti Roef Sc#ure#man? ad opus sui et ad opus Bele Goescodis et Yde 

filiarum dicti Rodolphi cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et 

Dicbier datum 3a post Luce. 

 

BP 1176 f 323v 07 di 20-10-1383. 

Henricus van der Woerd vernaderde een stuk land in Schijndel, aan 

Gerardus van den Ackeren verkocht door Johannes Scrijnmaker. De ander 

week. En hij droeg weer over. 

 

Henricus van der Woerd prebuit ad redimendum peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle (dg: va) venditam Gerardo van den Ackeren a 

Johanne Scrijnmaker ut dicebat alter cessit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 323v 08 di 20-10-1383. 

Johannes Crillaert beloofde aan Johannes Bierman 38 oude schilden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Crillaert promisit Johanni Bierman XXXVIII aude scilde 

vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 323v 09 di 20-10-1383. 

Theodericus gnd Huijnenberch verkocht aan Hubertus zv Hubertus 

Mersman van Lieshout een stuk land in Dinther, ter plaatse gnd 

Diepenpoel, rondom tussen de gemeint, belast met 3 pond geld. 
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Theodericus dictus Huijnenberch peciam terre sitam in parochia de 

Dijnter ad locum dictum Diepenpoel inter (dg: hereditatem) 

communitatem (dg: ex uno) circumquaque sitam ut dicebat 

hereditarie vendidit Huberto filio Huberti Mersman de Lieshout 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus 

libris monete inde prius solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 323v 10 di 20-10-1383. 

Michael van Espdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Michael van Espdonc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 323v 11 di 20-10-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 16 Brabantse dobbel 

of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1383) en de 

andere helft met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XVI Brabant dobbel vel 

valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim carnisprivium 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 323v 12 di 20-10-1383. 

De broers Gerardus en Theodericus, kvw hr Gerardus van Aa ridder, 

droegen33 over aan hr Willelmus van Aa ridder (1) een hofstad34 met 

gebouwen, 22 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Kolperstraat voor het woonhuis van Theodericus Loef 

wollenklerenwever over de brug aldaar naar het woonhuis van de vrouwe 

van Lake, tussen erfgoed van Henricus van der Scaut enerzijds en 

erfgoed van Johannes gnd Moelner anderzijds, (2) een hofstad met 

gebouwen, 22 voet breed en 40 voet lang, aldaar, naast erfgoed van 

Reijnerus gnd van Aken wollenklerenwever, aan voornoemde wijlen hr 

Gerardus van Aa verkocht door Johannes van Steensel wapenkoning. 

Elisabeth, sv voornoemde broers, zal nimmer hierop rechten doen 

gelden. 

 

Gerardus et Theodericus fratres liberi quondam domini Gerardi de 

Aa militis quoddam domistadium viginti duas pedatas in latitudine 

et XL pedatas in longitudine continens situm in Busco in vico 

tendente a vico dicto Colperstraet ante domum habitationis 

Theoderici Loef textoris laneorum ultra pontem ibidem situm versus 

domum habitationis domine de Lake inter hereditatem Henrici van 

der Scaut ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Moelner ex 

alio cum edificiis in dicto domistadio consistentibus atque 

quoddam domistadium XXII pedatas in latitudine et XL pedatas in 

longitudine continens situm ibidem contigue iuxta hereditatem 

Reijneri dicti de Aken textoris laneorum simul cum edificiis in 

eodem domistadio consistentibus vendita dicto quondam domino 

Gerardo de Aa a Johanne de Steensel rege armorum prout in litteris 

hereditarie supportaverunt domino Willelmo de Aa militi cum 

litteris et aliis et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt quod ipse 

Elisabeth sororem dictorum fratrum talem habebunt quod nunquam se 

jus habere presumet in domistadiis predictis. Testes datum ut 

supra. 

 

                         
33 Zie → BP 1177 f 227r 09 ma 26-02-1386, verkoop van deze beide 

hofsteden. 
34 Zie ← BP 1176 f 304r 09 vr 24-04-1383, verkoop erfcijns uit deze 

hofstad. 
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BP 1176 f 323v 13 di 20-10-1383. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan Gerardus van Aa 86 oude 

schilden met Sint-Petrus-Stoel (ma 22-02-1384) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit Gerardo de Aa LXXXVI aude 

scilde vel valorem ad Petri ad cathedram proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 B 06 f.324. 

 in die Severini: vrijdag 23-10-1383. 

 in crastino Severini: zaterdag 24-10-1383. 

 Secunda post Severini: maandag 26-10-1383. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: dinsdag 27-10-1383. 

 in crastino Sijmonis et Jude: donderdag 29-10-1383. 

 Sexta post Sijmonis et Jude: vrijdag 30-10-1383. 

 

BP 1176 f 324r 01 vr 23-10-1383. 

Ghisbertus Lisscap de jongere en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Philippus Jozollo tbv etc 28 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383; 8+30+25=63 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Ghisbertus Lisscap junior et Willelmus Coptiten promiserunt 

Philippo Jozollo ad opus etc XXVIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda pena II. Testes Sijmon et 

Scilder datum in die Severini. 

 

BP 1176 f 324r 02 vr 23-10-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324r 03 vr 23-10-1383. 

Johannes Scillinc van Helmont en Hebkinus zv Johannes Happen soen van 

Wetten beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo etc 20 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 8+30+25=63 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Scillinc de Helmont et Hebkinus filius Johannis Happen 

soen de Wetten promiserunt dicto Philippo etc XX aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime persolvenda pena II. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324r 04 vr 23-10-1383. 

Arnoldus zvw Theodericus van Loet en Henricus gnd van den Kerchoeve 

schoenmaker beloofden aan voornoemde Philippus Jozollus 45 oude 

Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 

8+30+31+31+23=123 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici de Loet et Henricus dictus van 

den Kerchoeve sutor promiserunt dicto Philippo XLV aude scilde 

Francie ad carnisprivium proxime pena IIIIor. Testes Willelmus et 

Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324r 05 vr 23-10-1383. 

Johannes van Bruheze beloofde aan voornoemde Philippus Jozollo 50 

Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 

8+30+31+31+23=123 dgn) te betalen, op straffe van 5. 
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Johannes de Bruheze promisit dicto Philippo L scuta Francie ad 

carnisprivium proxime persolvenda pena V. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324r 06 za 24-10-1383. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 44, f.31v, 24-10-1383. 

Jacobus zv Arnoldus van Kigloe verkocht aan Johannes Screijnmaker een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een beemd gnd die Nieuwe Beemd, in Mierlo, bij 

de Nieuwe Dijk, tussen Petrus van Laervenne enerzijds en Wijnricus 

Rijthoeven anderzijds, reeds belast met 4 penning grondcijns. 

 

Jacobus filius Arnoldi de Kigloe hereditarie vendidit Johanni 

Screijnmaker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex prato dicto die Nuwe Beemt sito in parochia de Mierle 

prope locum dictum den Nuwen Dike inter hereditatem Petri de 

Laervenne ex uno et hereditatem Wijnrici Rijthoeven ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis IIII denariis census domini fundi prius inde solvendis 

promittens super habita et acquirenda sufficientem facere. Testes 

Sijmon et Scilder datum in crastino Severini. 

 

BP 1176 f 324r 07 za 24-10-1383. 

Woltherus zvw Albertus Sceenkens soen verkocht aan Johannes Bruijn de 

helft van een huis, tuin en akker, in Vught Sint-Petrus, tussen Agata 

wv Albertus zv eerstgenoemde Albertus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, deze helft belast met de hertogencijns, ½ mud rogge, een 

deel van 2 zester rogge, 3 groten en 2½ schelling geld. 

 

Woltherus filius quondam Alberti Sceenkens soen medietatem ad se 

spectantem domus et orti (dg: sitorum) et agri terre sitorum in 

parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem Agate relicte 

quondam Alberti filii dicti Alberti ex uno et (dg: h) communem 

plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Bruijn 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis 

atque dimidio modio siliginis et certa parte duorum sextariorum 

siliginis et tribus grossis (dg: ex) et IIJ solidis monete ex 

dicta medietate solvendis. Testes Willelmus et Sijmon datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 324r 08 ma 26-10-1383. 

Henricus zvw Albertus van Maren verkocht aan Jacobus Stephens soen de 

helft35,36,37 van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Jacobus Willems soen enerzijds en erfgoed van 

Petrus van der Molen anderzijds, welke helft aan voornoemde Henricus 

en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus gnd Huben soen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gerardus. 

 

Henricus filius quondam Alberti de Maren medietatem ad se 

spectantem domus et aree site in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Jacobi Willems soen ex uno et hereditatem Petri van 

der Molen ex alio quam medietatem dictus Henricus (dg: sibi de) 

sibi et Katherine sue uxori filie quondam Gerardi dicti Huben soen 

de morte dicti quondam Gerardi successione hereditarie advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit Jacobo Stephens soen promittens 

                         
35 Zie ← BP 1177 f 021v 01 do 05-02-1383, verkoop van een erfcijns 

uit de helft van dit huis. 
36 Zie → BP 1177 f 162r 03 do 27-10-1384, verkoop van deze helft. 
37 Zie → BP 1178 f 009v 03 do 02-01-1388, verkoop van wederom 

kennelijk deze helft door Jacobus Stephens soen. 
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warandiam et #questionem proximitatis# obligationem deponere (dg: 

exceptis censu) ex parte sui. Testes Willelmus et Scilder datum 

secunda post Severini. 

 

BP 1176 f 324r 09 za 24-10-1383. 

Ghibo Buijc verkocht aan Elisabeth wv Marcelius Sticker een huis met 

ondergrond, liggend tegen het huis van voornoemde Ghibo, in Den 

Bosch, in de Kolperstraat, achter erfgoed van voornoemde Elisabeth, 

tussen erfgoed van voornoemde Ghibo enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Haren anderzijds. Zou voornoemde Elisabeth voornoemd huis willen 

herbouwen, los? van het huis van voornoemde Ghibo waartegen het nu 

aan ligt, dan zal Elisabeth 1 voet buiten haar stijlen als osendrup 

van voornoemde Ghibo vrijlaten. 

 

Ghibo Buuijc #Buijc# (dg: parvam) domum #cum eius fundo# domui 

ipsius Ghibonis adiacentem sitam in Busco in vico dicto 

Colperstraet retro hereditatem Elisabeth (dg: Elisabeth) relictam 

Marcelii Sticker inter hereditatem dicti Ghibonis ex uno et 

hereditatem Johannis de Haren ex alio prout dicta (dg: parva) 

domus ibidem est sita ut dicebat hereditarie vendidit dicte 

Elisabeth promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione si dicta Elisabeth dictam (dg: parvam) domum a dicta 

#domo# dicti Ghibonis cui iam adiacet reedificare voluerit extunc 

dicta Elisabeth unam pedatam extra suos stilos pro stillicidio 

dicti Ghibonis relinquet (dg: ut dicebat). Testes Heijme et 

Berwout datum in crastino Severini. 

 

BP 1176 f 324r 10 za 24-10-1383. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Johannes die Yoede wisselaar 50 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes de Bruheze promisit Johanni die Yoede campsori L aude 

scilde ad monitionem dicti creditoris persolvenda. Testes (dg: 

Sij) W et Scilder datum in crastino Severini. 

 

BP 1176 f 324r 11 za 24-10-1383. 

Henricus zvw Arnoldus zvw Petrus gnd Oers deed tbv Laurencius zvw 

voornoemde Petrus Oers afstand van (1) alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van Elizabeth gnd Elegast, (2) alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Petrus Oers grootvader van voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi filii quondam Petri dicti Oers 

super omnibus bonis sibi de morte quondam Elizabeth dicte Elegast 

successione advolutis atque super omnibus bonis sibi de morte 

dicti quondam (dg: qu) Petri Oers (dg: suc) avi dicti Henrici 

successione advolutis (dg: ut di) quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat ad opus Laurencii filii dicti quondam Petri 

Oers renunciavit promittens ratam servare (dg: ..). Testes Sijmon 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 324r 12 za 24-10-1383. 

Johannes van Amersoijen zv Willelmus gnd Gherijts soen en Willelmus 

Meus soen van Hedel beloofden aan Gerardus van Mameren 10 oude 

schilden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 20-

03-1384) te betalen. 

 

Johannes de Amersoijen filius (dg: qu) Willelmi dicti Gherijts 

soen et Willelmus Meus soen (dg: promiserunt) de Hedel promiserunt 

indivisi super omnia Gerardo de (dg: ..) Mameren (dg: ad opus) X 

aude scilde seu valorem ad letare Jherusalem proxime persolvenda. 
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Testes Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 324r 13 za 24-10-1383. 

Johannes gnd Jans soen van Hees szv Willelmus Mijnnemere en Johannes 

van Vroenhoven alias gnd van Lijnther beloofden aan Godefridus Muelre 

van Zittert 224 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis (di 02-02-1384) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384). De brief overhandigen aan hem of aan Stamelart van de 

Kelder. 

 

Johannes dictus Jans soen de Hees gener Willelmi Mijnnemere et 

Johannes de Vroenhoven alias dictus de Lijnther promiserunt 

Godefrido Muelre de Zittert ducentos et XXIIII aude scilde seu 

valorem (dg: ad) mediatim purificatione et mediatim pasce proxime 

persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Sta de 

Penu. 

 

BP 1176 f 324r 14 di 27-10-1383. 

Goessuinus Cnode zv Heilwigis uijten Werde, Rodolpus van Gravia en 

Gerardus van Vladeracken beloofden aan Philippus Jozollo etc 160 oude 

Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 

4+30+31+31+23=119 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Goessuinus Cnode filius Heilwigis uijten Werde Rodolpus de Gravia 

et Gerardus de Vladeracken promiserunt Philippo Jozollo etc C et 

LX aude scilde Francie ad carnisprivium proxime pena V. Testes 

Rover et Berwout datum in vigilia Sijmonis et Jude. 

 

BP 1176 f 324r 15 do 29-10-1383. 

Willelmus zvw Godefridus gnd Sceijnckel zvw Willelmus Sceijnckel 

verkocht aan Egidius van Mechelen een huis en erf in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt achter het woonhuis van Gerardus met den 

Koijen naar het woonhuis van Henricus van Mierde, aan hem verkocht 

door Godefridus zvw Henricus gnd Veren Aleiten soen van Stralen. 

 

Willelmus filius quondam Godefridi dicti Sceijnckel filii quondam 

Willelmi Sceijnckel domum et aream sitam in Busco in viculo 

tendente retro (dg: hereditatem) habitationem Gerardi met den 

Koijen versus habitationem Henrici de Mierde venditam sibi a 

Godefrido filio quondam Henrici dicti Veren Aleiten soen de 

Stralen prout in litteris hereditarie vendidit Egidio de Mechelen 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et 

Berwout datum in crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1176 f 324r 16 do 29-10-1383. 

Adam van Mierde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierde prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324r 17 vr 30-10-1383. 

Henricus van Aelst, Johannes van Rode, Johannes Bellix soen, Henricus 

Stakenborch van den Hostat, Ermegardis wv Johannes Luijten soen en 

Godefridus zv voornoemde Ermegardis verklaarden ontvangen te hebben 

van erfg vw Johannes van Woesic 42 dobbel mottoen, die voornoemde 

wijlen Johannes van Woesic beloofd had aan voornoemde Henricus van 

Aelst, Johannes van Rode, Johannes Bellix soen, Henricus Stakenborch 

en Johannes Luijten soen wegens (dg: zoenakkoord mbt de dood van) 

wijlen Willelmus zv Henricus Steijne. 
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Henricus de Aelst Johannes de Rode Johannes Bellix soen Henricus 

Stakenborch van den Hostat (dg: God) Ermegardis relicta Johannis 

Luijten soen et Godefridus filius dicte Ermegardis palam 

recognoverunt se recepisse ab heredibus quondam Johannis de Woesic 

XLII dobbel mottoen quos dictus quondam Johannes de Woesic dictis 

Henrico de Aelst Johanni de Rode Johanni Bellix soen Henrico 

Stakenborch et Johanni Luijten soen promisera(dg: n)t occacione 

(dg: reconciliacionis necis) quondam Willelmi filii Henrici 

Steijne (dg: facte) ut dicebant clamantes inde quitos. Testes 

Sijmon et Berwout datum sexta post Sijmonis et Jude. 

 

1176 mf9 B 07 f.324v. 

 in die animarum: maandag 02-11-1383. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1383. 

 in die Huberti: dinsdag 03-11-1383. 

 in crastino Huberti: woensdag 04-11-1383. 

 in die Leonardi: vrijdag 06-11-1383. 

 anno LXXXIII mensis novembris die sexta: vrijdag 06-11-1383. 

 in die Villibrordi: zaterdag 07-11-1383. 

 

BP 1176 f 324v 01 vr 30-10-1383. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Henricus van Aelst een b-erfpacht 

van 8 lopen rogge, maat van Someren, die voornoemde Henricus van 

Aelst beloofd had aan voornoemde Gerardus, met Lichtmis in Someren te 

leveren, gaande uit (1) een akker gnd die Haak, in Someren, (2) een 

stukje aldaar, (3) een stuk land gnd die Eventuin, (4) een stuk land 

gnd die Vonderakker, in Someren. 

 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis 

mensure de (dg: Busco) Zoemeren quam Henricus de Aelst dicto 

Gerardo promiserat hereditarie purificatione et in Zoemeren 

tradendam ex agro dicto die Hake sito in parochia de Zoemeren et 

ex particula! sita ibidem item ex pecia terre dicta die Eventuijn 

et ex pecia terre dicta die Vonderacker sita in dicta parochia 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Henrico de Aelst 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324v 02 ma 02-11-1383. 

Hr Willelmus van Wijlre ridder machtigde zijn knecht Johannes van 

Krichem een b-erfcijns te manen, die hr Reijnoldus van Valkenborch 

hem jaarlijks moet betalen. 

 

Dominus Willelmus de Wijlre miles dedit Johanni de Krichem suo 

famulo potestatem monendi hereditarium censum quem dominus 

Reijnoldus de Valkenborch sibi annuatim solvere tenetur etc ad 

revocacionem. Testes Sijmon et Berwout datum in die animarum. 

 

BP 1176 f 324v 03 do 05-11-1383. 

Arnoldus Yewijn en zijn vrouw Katherina wv Corstancius gnd Steijnsken 

Leijdecker droegen over aan Henricus Weijer zvw voornoemde 

Corstancius gnd Stensken Leijdecker het vruchtgebruik dat voornoemde 

Katherina heeft in alle goederen, die aan Albertus gnd uten Loe van 

Os ev Batha dvw Johannes gnd Loman en aan Mechtildis, Katherina en 

Aleijdis, dvw Coerstancius gnd Coerstans van Berghen, gekomen waren 

na overlijden van Ermgardis ev Theodericus gnd Leijdecker, welke 

goederen Volpardus gnd Volp zvw voornoemde Coerstancius en voornoemde 

Corstancius gnd Stensken Leijdecker verworven hadden van voornoemde 

Albertus, Mechtildis, Katherina en Aleijdis. Uitgezonderd was het 

vruchtgebruik dat voornoemde Katherina heeft in de helft van een huis 

en erf in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van wijlen Arnoldus 
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van Postel. 

 

Arnoldus (dg: Ywm) Yewijn maritus (dg: et tutor) legitimus ut 

asserebat Katherine sue uxoris relicte quondam (dg: Steijnken) 

Corstancii dicti Steijnsken Leijdecker et dicta (dg: Cristina) 

#Katherina# cum eodem Arnoldo tamquam cum tutore usufructum dicte 

Katherine competentem in omnibus et singulis bonis mobilibus et 

immobilibus hereditariis atque paratis que Alberto (dg: Mechtildi 

Katherine et Aleijdi de) dicto uten Loe de Os marito et tutori 

legitimo Bathe sue uxoris filie quondam Johannis dicti Loman 

Mechtildi (dg: -s) Katherine et Aleijdi sororibus filiabus quondam 

Coerstancii dicti Coerstans de Berghen de morte quondam (dg: Erg) 

Ermgardis uxoris Theoderici dicti Leijdecker jure successionis 

hereditarie sunt (dg: aid) advoluta ubicumque locorum consistentia 

sive sita que bona omnia et singula (dg: dicti) Volpardus dictus 

Volp filius quondam Coerstancii predicti et dictus Corstancius 

vocatus (dg: Steij Stensel) Stensken Leijdecker erga dictos 

Albertum Mechtildem Katherinam et Aleijdem acquisiverant prout in 

litteris legitime supportaverunt Henrico Weijer filio dicti 

quondam Corstancii dicti Stensken Leijdecker promittentes ratam 

servare salvo tamen predicte Katherine suo usufructu sibi 

competente in (dg: d) medietate domus et aree site in Buscoducis 

ad forum iuxta hereditatem quondam Arnoldi de Postel. Testes (dg: 

S) Berwout et Scilder datum quinta post Huberti. 

 

BP 1176 f 324v 04 di 03-11-1383. 

De broers Arnoldus Ysebout en Jordanus, kvw Arnoldus Tielkini, 

droegen over aan Elisabeth, ev hun broer Willelmus en wv Everardus 

van den Water, (1) alle goederen, die aan hun voornoemde broer 

Willelmus gekomen waren na overlijden van Luijtgardis sv voornoemde 

broers, (2) een b-erfcijns van 6 pond, oude pecunia, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit alle goederen van wijlen Gerardus van Beest, in 

Lith, welke cijns aan hen was overgedragen door hun voornoemde broer 

Willelmus. 

 

Arnoldus Ysebout et Jordanus fratres liberi quondam Arnoldi 

Tielkini omnia bona Willelmo suo fratri de morte quondam 

Luijtgardis sororis dictorum fratrum successione hereditarie 

advoluta quocumque locorum sita atque hereditarium censum sex 

librarum antique pecunie solvendum hereditarie in festo 

nativitatis beati Johannis ex (dg: l) omnibus bonis quondam 

Gerardi de Beest sitis in parochia de Lijt supportatum sibi a 

dicto Willelmo eorum fratre prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Elisabeth uxori dicti (dg: E) Willelmi relicte 

quondam Everardi van den Water cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum in die Huberti. 

 

BP 1176 f 324v 05 di 03-11-1383. 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini en zijn vrouw Elisabeth wv Everardus 

van den Water verklaarden voldaan te zijn van alle beloften, die 

Arnoldus Ysebout en Jordanus gedaan hadden aan voornoemde Elisabeth, 

ten tijde dat het huwelijk van voornoemde Willelmus en Elisabeth werd 

voltrokken. Twee brieven. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi Tielkini maritus legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris relicte quondam Everardi van den 

Water et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore (dg: pl) palam 

recognoverunt ipsis fore satisfactum ab omnibus promissionibus 

quas Arnoldus Ysebout et Jordanus dicte Elisabeth aut alteri 

persone ad opus predicte Elisabeth tempore quo dicti Willelmus et 
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Elisabeth matrimonium traxerunt ad..... nomine dotis promiserant 

ut dicebant clamantes inde quitos et promiserunt super omnia dicti 

Ws et (dg: Ard) Elisabeth si dicti Arnoldus Ysebout et Jordanus ab 

aliquo occacione dictarum promissionum impetentur (d: aut) et 

dampna sustinentur extunc ipsos indempnes servabunt. Testes datum 

ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1176 f 324v 06 di 03-11-1383. 

Ghibo zvw Cristianus smid droeg over aan Theodericus Waelwijns soen 

die Boghemaker een b-erfcijns38 van 14 schelling geld die voornoemde 

Theodericus aan voornoemde Ghibo beloofd had, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis39 en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Sprenger enerzijds en twee 

kamers van voornoemde wijlen Corstianus smid anderzijds. 

 

Ghibo filius quondam Cristiani fabri hereditarium censum XIIII 

solidorum monete quem Theodericus Waelwijns soen die Boghemaker 

dicto Ghiboni dare et solvere promiserat hereditarie in 

nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Arnoldi Sprenger ex uno et inter duas cameras 

ipsius quondam Corstiani fabri ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Theoderico cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324v 07 wo 04-11-1383. 

Arnoldus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

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

erfgoed van wijlen Petrus Fuijc, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, met de 2 huizen die hierop staan, en ander toebehoren, welke 

cijns aan hem was verkocht door Godefridus zvw Rutgherus Arken soen 

van Woensel. 

 

Arnoldus Berwout hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini de (dg: quon) quadam hereditate 

quondam Petri (dg: Fi) Fuijc sita in parochia de Roesmalen ad 

locum dictum Bruggen atque de duabus domibus in predicta 

hereditate consistentibus necnon de dicte hereditatis attinentiis 

omnibus et singulis (dg: mo d) venditum sibi a Godefrido filio 

quondam Rutgheri Arken soen de Woensel prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes Rover et Willelmus datum (dg: supra) in crastino 

Huberti. 

 

BP 1176 f 324v 08 vr 06-11-1383. 

Johannes van den Merendonc verkocht aan Aleidis wv Arnoldus van der 

Bolst een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Kerstmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1384), gaande uit 

een hoeve gnd Merendonk, onder de vrijdom gelegen, reeds belast met 

lasten. 

 

Johannes van den Merendonc hereditarie vendidit Aleidi relicte 

quondam Arnoldi van der Bolst hereditarium censum IIIIor aude 

scilde vel valorem solvendum hereditarie in nativitatis Domini et 

pro primo ultra annum ex manso dicto Merendonc ipsius venditoris 

sito infra libertatem et ex eius attinentiis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem !obligationem deponere exceptis 

                         
38 Zie → BP 1182 p 284v 04 za 18-12-1400 (2), overdracht van ¾ deel 

in de erfcijns. 
39 Zie → BP 1182 p 284v 04 za 18-12-1400 (1), overdracht van ¾ deel 

in het huis en erf. 
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#oneribus exinde de jure solvendis# et promisit sufficientem 

facere. Testes Heijme et Sijmon datum in die Leonardi. 

 

BP 1176 f 324v 09 vr 06-11-1383. 

Voornoemde !Katherina beloofde aan voornoemde verkoper 22 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Dicta !Katherina promisit dicto venditori XXII aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 324v 10 vr 06-11-1383. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383), met 32 oude schilden of de waarde en met de cijns 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld in Den Bosch, op de Markt, voor 

het huis van Sijmon van Mijrabellum, in aanwezigheid van Marcelius 

van Os, Arnoldus van Gheel en Johannes van Ghemert zv Gertrudis. 

 

A. 

Et poteris redimere ad spacium quatuor annorum a festo nativitatis 

Domini proxime futuro deinceps sine medio sequentium semper dictis 

quatuor annis durantibus cum XXXII aude scilde seu valorem semel 

dandis et cum pleno censu anni redempcionis ut in forma. Actum in 

Busco supra forum ante domum Sijmonis de Mijrabello presentibus 

Marcelio de Os Arnoldo de Gheel et Johanne de Ghemert filio 

Gertrudis testibus anno LXXXIII mensis (dg: di) novembris die 

sexta hora complete. 

 

BP 1176 f 324v 11 za 07-11-1383. 

Hr Thodericus Rover ridder en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Johannes Koc van den Padbroec 377 oude Franse schilden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. De brief 

overhandigen aan Jacobus Coptiten. 

 

Dominus Thodericus Rover miles et Willelmus Coptiten promiserunt 

Johanni Koc van den Padbroec IIIc et LXXVII aude scilde Francie vel 

valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes Sijmon et Berwout 

datum (dg: sabbato ..) in die Villibrordi. Detur Jacobo Coptiten. 

 

BP 1176 f 324v 12 za 07-11-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 324v 13 za 07-11-1383. 

Hr Theodericus Rover ridder droeg over aan Hermannus nzvw Petrus van 

Waderle alle goederen, die aan de gezusters Elisabeth en Aleidis, dvw 

Arnoldus van Jeckendonc, gekomen waren na overlijden van Johannes 

Stierken zvw Arnoldus Stierken, aan hem overgedragen door voornoemde 

gezusters. 

 

Dominus Theodericus Rover miles omnia bona Elisabeth et Aleidi 

sororibus filiabus quondam Arnoldi de Jeckendonc de morte quondam 

Johannis Stierken filio! quondam Arnoldi Stierken successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita supportata sibi a 

dictis sororibus prout in litteris hereditarie suportavit Hermanno 

filio naturali quondam Petri de Waderle cum litteris et jure 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 
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1176 mf9 B 08 f.325. 

 in die Willibrordi: zaterdag 07-11-1383. 

 Secunda post Leonardi: maandag 09-11-1383. 

 Tercia post Leonardi: dinsdag 10-11-1383. 

 in festo Martini: woensdag 11-11-1383. 

 

BP 1176 f 325r 01 za 07-11-1383. 

Jonker van Craendonc, Henricus Dicbier van Mierle, Jan Lonijs en 

Gheerlacus van Erpe beloofden aan Leonius van Langvelt 100 oude 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. 

 

Domicellus de Craendonc Henricus Dicbier de Mierle Jan Lonijs et 

Gheerlacus de Erpe promiserunt Leonio de Langvelt C aude scilde ad 

Remigii proxime persolvenda. Testes Ws Tielkini et Berwout datum 

in die Willibrordi. 

 

BP 1176 f 325r 02 za 07-11-1383. 

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

Johannes Lonijs. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur (dg: 

Henrico Dicbier) Johanni Lonijs. 

 

BP 1176 f 325r 03 za 07-11-1383. 

Theodericus Wijchmans soen beloofde aan Johannes van Amstel 36 gulden 

helling of de waarde met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1384) te 

betalen. 

 

Solvit. 

Theodericus Wijchmans soen promisit Johanni de Amstel XXXVI gulden 

hellinc vel valorem ad omnium sanctorum proxime persolvendos. 

Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 325r 04 za 07-11-1383. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Jacobus zv Otto van Huesselingen, 

tbv Johannes bv voornoemde Jacobus, zijn deel in een eiland gnd der 

Gebuer Wert, in Macharen, buiten de dijk. 

 

Ywanus de Vauderic totam partem (dg: ...) et omne jus sibi 

quovismodo competentes in quadam insula dicta der Ghebuer Wert 

sita in parochia de Macharen extra aggerem ut dicebat hereditarie 

supportavit Jacobo filio Ottonis de Huesselingen ad opus Johannis 

fratris dicti Jacobi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum in die 

Willibrordi. (dg: Detur Jo). 

 

BP 1176 f 325r 05 za 07-11-1383. 

Arnoldus van Beke nzv etc ontlastte Reijnerus van Lijt, diens broer 

Willelmus en Otto van Huesselingen van alle schulden, die voornoemde 

drie beloofd hadden aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit 2 plack. 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc quitos proclamavit Reijnerum 

de Lijt Willelmum eius fratrem et Ottonem de Huesselingen ab 

omnibus debitis que dicti 3 dicto Arnoldo promiserant a quocumque 

tempore evoluto usque in hodiernum diem ut dicebat. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 325r 06 ma 09-11-1383. 

Nicolaus Coel Keelbreker en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Philippus Asinarius etc 24 oude schilden met Vastenavond aanstaande 
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(di 23-02-1384; 21+31+31+23=106 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

.. no. 

Nicolaus Coel Keelbreker et Willelmus Coptiten promiserunt 

Philippo Asinario etc XXIIII aude scilde ad carnisprivium proxime 

pena II. Testes dominus Arnoldus et Willelmus datum secunda post 

Leonardi. 

 

BP 1176 f 325r 07 ma 09-11-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 325r 08 ma 09-11-1383. 

Johannes van Poppel beloofde aan Johannes van Amstel zvw Theodericus 

Prijem 18 gulden helling etc met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-

1384) te betalen. 

 

Johannes de #P#oppel promisit Johanni de Amstel filio quondam 

Theoderici Prijem XVIII gulden helling etc ad omnium sanctorum 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 325r 09 di 10-11-1383. 

Jacobus Loze gaf uit aan Johannes gnd Heijnmans soen een stukje land, 

11 roeden minus 2 voet lang, in Nuland, naast de dijk gnd Wolfsdijk, 

tussen Gerardus Hannen soen enerzijds en voornoemde Johannes 

Heijnmans soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 7½ schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, slechts op te 

geven met 15 schelling voornoemd geld eens, in gerede penningen. 

 

Jacobus Loze particulam terre undecim virgatas duobus pedatis 

minus in longitudine continentem sitam in parochia de Nuwelant 

iuxta aggerem dictum Wolfsdike inter hereditatem Gerardi Hannen 

soen ex uno et hereditatem Johannis dicti Heijnmans soen ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Johanni Heijnmans 

soen ab eodem pro hereditario censu VIIJ solidorum monete dando 

dicto Jacobo ab altero Remigii ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum XV solidis dicte monete dicto Jacobo semel in 

paratis solvendis. Testes Ws et Berwout datum 3a post Leonardi. 

 

BP 1176 f 325r 10 di 10-11-1383. 

Voornoemde Jacobus gaf uit aan Henricus Zegers soen een stukje land, 

10 roeden minus 2 voet lang, in Nuland, tussen Theodericus Writer 

enerzijds en erfgoed van het altaar van Sint-Katherina in de kerk van 

Nuland anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, slechts op te geven met 

12 schelling. 

 

Dictus Jacobus #particulam terre# X virgatas duabus pedatis terre 

minus in longitudine continentem sitam in parochia de Nuwelant 

inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et hereditatem 

spectantem ad (dg: hereditatem) altare sancte Katherine situm in 

ecclesia de Nuwelant ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Henrico Zegers soen ab eodem pro hereditario censu VI 

solidorum monete dando dicto Jacobo ab altero Remigii ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum XII solidis dicto Jacobo 

semel dandis. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 325r 11 di 10-11-1383. 

Johannes gnd Vinckenscoet verkocht aan Arnoldus gnd van den 

Koeveringen zvw Gerardus die Horter van Bercheijke een huis en tuin 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Koeveringen, tussen Hadewigis van 

den Koeveringen enerzijds en Willelmus Scolle anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, aan hem verkocht door Rodolphus 

gnd Roef van den Koeveringen en zijn vrouw Katherina dvw Emondus gnd 

Haerman. 

 

Johannes (dg: van) #dictus# Vinckenscoet domum et ortum cum suis 

attinentiis sitos in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Koeveringen inter hereditatem Hadewigis van den Koeveringen ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Scolle ex alio tendentes cum uno 

fine ad communem platheam venditos sibi a Rodolpho dicto Roef van 

den Koeveringen et Katherina eius uxore filia quondam Emondi dicti 

Haerman prout in literis hereditarie vendidit Arnoldo dicto van 

den Koeveringen filio quondam Gerardi die Horter de Bercheijke 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 325r 12 di 10-11-1383. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Hubertus Steenwech een b-erfcijns 

van 8 pond geld, uit een b-erfcijns van 27 pond voornoemd geld, welke 

cijns van 27 pond Henricus Steenwech beloofd had aan Wedekinus nzvw 

hr Alardus van Os propositus van Leuven, een helft te betalen met 

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

stenen huis en erf, eertijds van wijlen Henricus Steenwech, in Den 

Bosch, aan de Markt, welke cijns van 8 pond Nicolaus van Berkel 

verworven40 had van Gerardus zvw Conrardus gnd Wrijter, en welke 

cijns van 8 pond aan eerstgenoemde Gerardus gekomen was na overlijden 

van zijn broer, voornoemde wijlen Nicolaus van Berkel. 

 

Gerardus de Berkel hereditarium censum octo librarum monete ex 

hereditario censu XXVII librarum dicte monete quem censum XXVII 

librarum Henricus Steenwech promiserat se daturum et soluturum 

Wedekino filio naturali domini quondam Alardi de Os proposito 

Lovaniensis anno quolibet hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex medietate et eius attinentiis universis domus lapidee 

et aree que fuerat quondam Henrici Steenwech site in Busco ad 

forum quem censum VIII librarum (dg: v) Nicolaus de Berkel erga 

Gerardum filium quondam Conrardi dicti Wrijter acquisiverat prout 

in litteris et quem censum VIII librarum primodictus Gerardus sibi 

de morte dicti quondam Nicolai de Berkel sui fratris successione 

hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie supportavit Huberto 

Steenwech cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes 

dominus Arnoldus et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 325r 13 di 10-11-1383. 

Henricus en Elisabeth, kvw Henricus Matheus, maanden 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit erfgoederen in Kessel, welke cijns aan hen was verkocht 

door Willelmus zv Henricus van Haren smid. 

 

Henricus et Elisabeth liberi quondam Henrici Matheus hereditarium 

censum quinque librarum monete solvendum hereditarie Domini ex 

hereditatibus sitis in parochia de Kessel venditum ipsis a 

Willelmo filio Henrici de Haren #fabro# ut dicebant monuerunt de 

                         
40 Zie ← BP 1176 p 144v 03 vr 31-08-1380, overdracht van deze 

erfcijns van 8 pond. 
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tribus annis. Testes Sijmon et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 325r 14 wo 11-11-1383. 

Johannes zvw Johannes gnd van den Wijtvenne verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Stamelarts soen van Zonne een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Son, met Lichtmis in Son op het onderpand te leveren, gaande 

uit een akker gnd die Beemd, in Son, tussen Henricus Vogels soen 

enerzijds en kvw Willelmus van Gheswinckel anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti van den Wijtvenne 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Stamelarts 

soen de Zonne hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Zonne solvendum hereditarie purificatione et in (dg: 

Zo) parochia de Zonne supra (dg: hereditates) #agrum# 

infrascriptum tradendam ex (dg: agro) agro terre dicto die Beemt 

sito in parochia de Zonne inter hereditatem Henrici Vogels soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Gheswinckel 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure prius exinde solvenda et sufficientem facere. Testes Ws et 

Scilder datum in festo Martini. 

 

BP 1176 f 325r 15 wo 11-11-1383. 

Johannes Vleminc beloofde aan Johannes van Drueten 12 oude schilden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Johannes Vleminc promisit Johanni #van# Drueten XII aude scilde 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf9 B 09 f.325v. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1383. 

 Sexta post Martini: vrijdag 13-11-1383. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 14-11-1383. 

 Secunda post Martini: maandag 16-11-1383. 

 in profesto Elisabeth: woensdag 18-11-1383. 

 

BP 1176 f 325v 01 do 12-11-1383. 

Philippus Jozollus ontlastte, namens zijn ......., erfg vw 

Theodericus van der Mazen van alle schulden, die voornoemde wijlen 

Theodericus met hr Jacobus van Apeltheren in het huis van de 

Lombarden in Den Bosch had beloofd. De brief overhandigen aan 

Arnoldus van Gele zv Egidius. 

 

Philippus Jozollus ex parte et nomine suorum mgro... palam quitos 

proclamavit heredes quondam Theoderici van der Mazen ab omnibus 

debitis que dictus quondam Theodericus cum domino Jacobo de 

Apeltheren in domo lombardorum de Busco prius promiserat ut 

dicebat. Testes Sijmon et Berwout datum in crastino Martini. Detur 

Arnoldo de Gele filio Egidii. 

 

BP 1176 f 325v 02 do 12-11-1383. 

Marcelius Steenkens soen van Lijeshout en zijn broer Nijcholaus 

beloofden aan Henricus Dicbier zv Godefridus, tbv jkr Johannes graaf 

van Megen, 16 oude schilden met Epiphanie aanstaande (wo 06-01-1384) 

te betalen, op straffe van 16 oude schilden. 

 

Marcelius Steenkens soen van Lijeshout et Nijcholaus eius frater 

promiserunt Henrico Dicbier filio Godefridi ad opus domicelli 

Johannis comitis de Meghen XVI aude scilde ad (dg: nativitatis) 
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epyphanie proxime futurum sub pena XVI aude scilde. Testes Sijmon 

et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 325v 03 ±do 12-11-1383. 

Henricus van den Hoernoc beloofde aan Johannes van den Culen 20 

lichte schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Henricus van den Hoernoc promisit Johanni van den Culen XX licht 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes. 

 

BP 1176 f 325v 04 vr 13-11-1383. 

Henricus Bollen, Johannes Scijndelman en Gerongius zv Willelmus 

Cepper beloofden aan Johannes Scrage 50 oude schilden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Henricus Bollen Johannes Scijndelman Gerongius filius (dg: quo) 

Willelmi Cepper promiserunt Johanni Scrage L aude scilde #vel 

valorem# ad monitionem persolvenda. Testes Sijmon et Dicbier datum 

sexta post Martini. 

 

BP 1176 f 325v 05 za 14-11-1383. 

Gerardus Rolen soen onlastte Henricus van den Hoernoc van alle 

beloften, aan hem gedaan. 

 

Gerardus Rolen soen quitum proclamavit Henricum van den Hoernoc ab 

omnibus promissionibus sibi a quocumque tempore usque in hodiernum 

diem promissis ut dicebat. Testes Sijmon et Scilder datum sabbato 

post Martini. 

 

BP 1176 f 325v 06 ma 16-11-1383. 

Johannes van ...ten, Jordanus van Hoculem en Zibertus zv Zibertus van 

Hoculem beloofden aan Philippus Asinarius 80 oude Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 14+31+31+23=99 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes de ...ten Jordanus de Hoculem et Zibertus filius Ziberti 

de Hoculem promiserunt Philippo Asinario LXXX aude scilde Francie 

ad carnisprivium proxime futurum persolvenda (dg: testes) sub pena 

III. Testes Dicbier et Scilder datum secunda post Martini. 

 

BP 1176 f 325v 07 ma 16-11-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 325v 08 ma 16-11-1383. 

Hermannus van Eijndoven en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Arnoldus 

Nollekens van Berze 4 Hollandse dobbel of de waarde binnen 8 dagen na 

heden te betalen, op straffe van 4 Hollandse dobbel. 

 

Hermannus de Eijndoven et Arnoldus eius filius promiserunt Arnoldo 

(dg: Nolke) Nollekens de Berze IIII Hollant dobbel seu valorem 

infra octo dies datum presentem sine medio sequentes persolvendos 

sub! IIII Hollant dobbel. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 325v 09 ma 16-11-1383. 

Voornoemde Hermannus van Eijndoven en zijn zoon Arnoldus beloofden 

aan voornoemde Arnoldus Nollekens van Berze 4½ Hollandse dobbel of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 
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Dicti debitores promiserunt dicto Arnoldo quatuor et dimidium 

Hollant dobbel seu valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 325v 10 ma 16-11-1383. 

Johannes van den Haghevenne verkocht aan Everardus van Onstaden een 

beemd gnd Ludolps Hoeveke, in Veghel, ter plaatse gnd dat Rubroek, 

beiderzijds tussen de gemeint van Veghel, welke beemd aan voornoemde 

Johannes en zijn vrouw Hilla dv Johannes Ghuijnser gekomen was na 

overlijden van Nicholaus van der Zweenslake grootvader van voornoemde 

Hilla, belast met de grondcijns. 

 

Johannes van den Haghevenne quoddam pratum (dg: di) dictum Ludolps 

Hoeveken situm in parochia de Vechel ad locum dictum !in loco dicto 

dat Rubroec inter (dg: hereditatem) communitatem de Vechel ex 

utroque latere coadiacentem quod pratum dictus (dg: quon) Johannes 

(dg: de sibi de) et Hille sue uxori filie (dg: quo) Johannis 

Ghuijnser de morte quondam Nicholai van der Zweenslake avi dicte 

Hille successione hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie 

vendidit Everardo de Onstaden promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. Testes Sijmon 

et Berwout datum secunda post Martini. 

 

BP 1176 f 325v 11 ma 16-11-1383. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Margareta wv 

Rodolphus gnd Duvel” en “Jordanus zvw Margareta wv Rodolphus gnd 

Duvel” en Willelmus zv Arnoldus Tielkini beloofde, zo nodig, de 

brieven ter hand te stellen aan zijn broer Jordanus. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Margareta 

relicta quondam Rodolphi dicti quondam Duvel et altera Jordanus 

filius quondam Margarete relicte quondam Rodolphi (dg: Duvel) 

dicti quondam Duvel et Willelmus filius Arnoldi (dg: f) Tielkini 

(dg: recognovit se dictas litteras ad opus) promisit dictas 

litteras Jordano suo fratri tradere ut in forma. Testes Dicbier et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 325v 12 ma 16-11-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Heijmericus van 

Aelsvoert en zijn zuster Aleidis” en Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 

beloofde de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan zijn broer 

Willelmus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Heijmericus de Aelsvoert et 

Aleidis eius soror et Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini 

promisit Willelmo suo fratri tradere (verbeterd uit: traden) ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 325v 13 wo 18-11-1383. 

Petrus zvw Henricus Wechase verkocht aan Wolterus gnd Fijen soen van 

Zelant een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Boxtel, tussen Wolterus van Zelant snijder enerzijds en wijlen 

Albertus Becker anderzijds, reeds belast met 1 penning leuvens. 

 

Petrus filius quondam Henrici Wechase hereditarie vendidit Woltero 

dicto Fijen soen de Zelant hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in 

Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Bucstel inter 

hereditatem Wolteri de Zelant sartoris ex uno et inter hereditatem 

quondam Alberti Becker ex alio ut dicebat promittens super habita 
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et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno 

denario dicto lovenschen inde prius solvendo promittens 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Scilder datum in profesto 

Elisabeth. 

 

BP 1176 f 325v 14 wo 18-11-1383. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 152 (129), 18-11-1383. 

Willelmus van der Aelsfoert gaf uit aan Godefridus nzv hr Egidius zvw 

hr Godefridus de Os ridder een stukje land gnd die Aanweide, 2½ lopen 

rogge groot, in Oss, naast erfgoed van voornoemde heer Egidius, 

strekkend van erfgoed van het klooster van Zeenwijnde tot aan kv 

Johannes Weijlen soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

16 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Willelmus van der Aelsfoert particulam terre #dictam die 

Aenweijnde# duo et dimidium lopina siliginis in semine capientem 

sitam in parochia de Os (dg: inter viam in) contigue iuxta 

hereditatem domini Egidii filii quondam domini Godefridi de Os 

militis tendentem ab hereditate conventus monasterii de Zeenwijnde 

ad hereditatem liberorum Johannis Weijlen soen ut dicebat (dg: 

hereditarie supportavit Go) dedit ad censum Godefrido filio 

naturali dicti domini Egidii ab eodem pro hereditario censu XVI 

solidorum monete dando dicto Willelmo ab altero purificatione et 

pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem et alter repromisit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 325v 15 wo 18-11-1383. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os beloofde aan voornoemde Willelmus 

van der Aelsfoert 4 oude schilden met Lichtmis over een jaar (do 02-

02-1385) te betalen. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os promisit 

dicto Willelmo van der Aelsfoert IIIIor aude scilde vel valorem a 

purificatione proxime ultra annum persolvenda. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 325v 16 wo 18-11-1383. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo droeg over aan Goessuinus Cnode een 

b-erfcijns van 11 schelling oude pecunia, die voornoemde Goessuinus 

met Sint-Lambertus aan hem moet betalen, gaande uit een stuk land gnd 

die Commesbrake, dat was van wijlen Henricus Molen en Laurencius 

Lepelleer, nu aan voornoemde Goessuinus behorend. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditarium censum (dg: VI 

solidorum antique pecunie quem Henricus d) undecim solidorum 

antique pecunie quem Goessuinus Cnode sibi solvere tenetur 

hereditarie Lamberti ex pecia terre dicta die Commesbrake que 

fuerat quondam Henrici Molen et Laurencii Lepellee[r] nunc ad 

dictum Goessuinum spectante ut dicebat #hereditarie supportavit 

dicto Goessuino# promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui et suorum heredum deponere. Testes Berwout et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 325v 17 wo 18-11-1383. 

Hr Henricus Dicbier maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 60 pond oude pecunia, gaande uit de tiende van Empel en Meerwijk. 

 

Dominus Henricus Dicbier hereditarium censum (dg: XL V) LX 

librarum antique pecunie quem se solvendum habere dicebat ex 

decima de Empel et de Meerwijc ut dicebat monuit de tribus annis. 
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Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 B 10 f.326. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1383. 

 

BP 1176 f 326r 01 do 19-11-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder verklaarde ontvangen te hebben van Lambertus 

zvw Engbertus gnd Snider de helft van 50 oude schilden, aan 

voornoemde hr Arnoldus beloofd door voornoemde Lambertus. 

 

(dg: domicellus) Dominus Arnoldus Rover miles palam recognovit 

sibi fore satisfactum per Lambertum filium quondam Engberti dicti 

Snider de medietate quinquaginta (dg: ad) aude scilde promissorum 

dicto domino Arnoldo (dg: ..) a dicto Lamberto in litteris 

scabinorum. Testes Rover predictus et Berwout datum in die 

Elizabeth. 

 

BP 1176 f 326r 02 do 19-11-1383. 

Johannes Aleijten soen verkocht aan Wijnricus van Venloen snijder, 

tbv hem en zijn vrouw Katherina dvw Johannes gnd Wolf, een lijfpacht 

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

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, die aan verkoper 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in Oirschot, tussen 

Henricus Cnapen enerzijds en kinderen gnd van Haghellaer anderzijds, 

reeds belast met 3½ lopen rogge. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes Aleijten soen (dg: .. Ghiben) legitime vendidit Wijnrico 

de Venloen sartori ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti Wolf vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Wijnrici et Katherine et non ultra purificatione et in 

Busco in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus eis 

adiacentibus (dg: si) dicto venditori de morte quondam suorum 

parentum successione advolutis sitis in parochia de Oerscot (dg: 

in pastoria de Arle) inter hereditatem Henrici Cnapen ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum de Haghellaer ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis IIIJ lopinis siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes Berwout et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 03 do 19-11-1383. 

Theodericus zvw Johannes gnd Kesselman van den Dungen gaf uit aan de 

broers Matheus en Henricus, kvw Johannes van den Loeken, de helft van 

een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Wetten, tussen Arnoldus gnd Coudelaer enerzijds en kvw Johannes van 

den Loeken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht van 

6 lopen rogge en 8 lopen gerst, maat van Wetten, voor een b-erfcijns 

van 10 schelling gemeen paijment van Wetten en de grondcijns, gaande 

uit geheel de onderpanden, en thans voor een n-erfcijns van 1 gulden 

pieter of de waarde met Sint-Martinus te betalen. 

 

(dg: Mg...) Theodericus filius quondam Johannis dicti Kesselman 

van den Dungen medietatem domus orti et hereditatum eis adiacentum 

sitorum (dg: infra libertatem oppidi de Busco in loco) in parochia 

(dg: W) Nuenen in loco dicto Wetten inter hereditatem (dg: Joh) 

Arnoldi dicti Coudelaer ex uno et inter! liberorum (dg: qu) quondam 

Johannis van den Loeken ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Matheo et Henrico fratribus liberis quondam Johannis van 
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den Loeken ab eisdem hereditarie possidendam pro (dg: oneribus 

dictis onraet) hereditaria paccione sex lopinorum siliginis (dg: 

me) et octo lopinorum ordei mensure de Wetten (dg: danda) et pro 

hereditario censu X solidorum communis pagamenti de Wetten et pro 

censu domini fundi annuatim (dg: exinde) #dictis integris domo 

orto et hereditatibus# prius de jure solvendis dandis etc atque 

hereditario censu unius gulden peter seu valorem dando sibi ab 

aliis hereditarie (dg: Remigii) Martini ex dicta medietate 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi ex dicta (dg: di) medietate. 

 

BP 1176 f 326r 04 do 19-11-1383. 

Willelmus van den Aelsvoert: 5 morgen minus ½ hont land in Oss, ter 

plaatse gnd die Hoge Weide {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus (dg: de) van den Aelsvoert quinque iugera terre minus 

dimidio hont terre sita in parochia de Os supra locum dictum die 

Hoge Weijde. 

 

BP 1176 f 326r 05 do 19-11-1383. 

Nijcholaus zv Johannes gnd Oeden soen van Leemde ev Luijtgardis dv 

Elijas smid van Eijndoven verkocht aan Johannes gnd die Jonghe zvw 

Wouterus gnd des Laets soen een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat 

van Eindhoven, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 

goederen gnd ter Teinden, eertijds van wijlen Walterus gnd Wouters 

soen en zijn vrouw Luijtgardis, in Zonderwijk, ter plaatse gnd 

Heerle, welke pacht aan hem en zijn vrouw was geschonken. De brief 

overhandigen aan hem of aan Johannes Haest?. 

 

Nijcholaus filius Johannis dicti Oeden soen de Leemde maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis sue uxoris filie (dg: 

quondam) Elije fabri de Eijndoven hereditariam paccionem quindecim 

lopinorum siliginis mensure de Eijndoven quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie purificatione et in super hereditates 

infrascriptas tradendam ex bonis dictis ter Teijnden #que fuerant 

quondam Walteri dicti Wouters soen et Luijtgardis sue uxoris# 

sitis in parochia de Zonderwijc in loco dicto Heerle ut dicebat 

#et quam paccionem cum dicta sua uxore nomine dotis sumpserat# 

hereditarie vendidit Johanni dicto die Jonghe filio quondam 

Wouteri dicti des Laets soen promittens warandiam et obligationem 

(dg: deponere) in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Scilder #datum supra#. 

Tradetur littera sibi vel Johanni Haest?. Datum in die Elisabeth. 

 

BP 1176 f 326r 06 do 19-11-1383. 

Willelmus van der Aelsvoert gaf uit aan de broers Theodericus gnd 

Hermans soen en Johannes Hermans soen 5 morgen minus ½ hont land, in 

Oss, op de gemeint, ter plaatse gnd die Hoge Weide, naast de plaats 

gnd aan die Waalbeemd, tussen Johannes Vilt enerzijds en Johannes 

Gherijs Lodekens soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 6 oude schilden of de waarde en 16 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1386). De 

brief van de buitenlui aan een van hen overhandigen. 

 

Willelmus van der Aelsvoert quinque iugera terre minus dimidio 

hont terre sita in parochia de Os (dg: supra) #supra communitatem 

ad# locum dictum die Hoge Weijde (dg: inter) iuxta locum dictum 

aen die Waelbeemt inter hereditatem Johannis (dg: Ve) Vilt ex uno 

et inter hereditatem Johannis Gherijs Lodekens soen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Theoderico dicto Hermans 

#soen# et Johanni Hermans soen fratribus ab eisdem hereditarie 
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possidenda pro hereditario censu sex aude scilde seu valorem et 

sedecim solidorum monete dando sibi ab aliis hereditarie 

purificatione et pro primo solucionis termino a purificatione 

proxime ultra duos annos ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem (dg: ob) deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes datum supra. Tradetur littera 

extraneorum alteri eorum. 

 

BP 1176 f 326r 07 do 19-11-1383. 

Voornoemde broers Theodericus en Johannes beloofden aan voornoemde 

Willelmus van der Aelsfoert 63 oude schilden of de waarde en 22 

Hollandse plakken met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Dicti Theodericus et Johannes fratres promiserunt dicto Willelmo 

van der Aelsfoert LXIII aude (dg: scul) scilde seu valorem et XXII 

Hollant placken a purificatione proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 08 do 19-11-1383. 

Johannes gnd Busschart zvw Heijnmannus gnd? Smedekens soen wonend in 

Berlicum verkocht aan Henricus Buekentop een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (zo 25-12-1384), gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen akker, in Lieshout, tussen Johannes Alfarden soen 

enerzijds en wijlen Amisius gnd Meijs Scoemakers anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes dictus Busschart filius quondam Heijnmanni de! Smedekens 

soen commorans in Berlikem hereditarie vendidit Henrico Buekentop 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificatione) nativitatis Domini et 

(dg: in Bu) pro primo termino a nativitatis Domini proxime ultra 

annum et in Busco tradendam ex domo orto et agro eis adiacente 

sitis in parochia de Lijeshout inter hereditatem Johannis Alfarden 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Amisii dicti Meijs 

Scoemakers ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prious solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: 

Scilder) Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 09 do 19-11-1383. 

Johannes die Laet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Laet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 10 do 19-11-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen beloofde aan zijn broer Pijramus 

gnd Moers 80 gulden hellingen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1384) te betalen. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen promisit Pijramo 

dicto Moers suo fratri LXXX gulden hellinge ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 11 do 19-11-1383. 

Albertus Dircs soen van Druenen beloofde aan Johannes van Os zvw 

Willelmus van Panhedel, tbv zijn broer Hermannus van Os, 34 mud 
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rogge41, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Albertus Dircs soen de Druenen promisit Johanni de Os filio 

quondam Willelmi de Panhedel ad opus Hermanni de Os sui fratris 

XXXIIII modios siliginis mensure de Busco ad purificationem 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 12 do 19-11-1383. 

Erenbertus nzv Johannes zv Erenbertus van Nijsterle verkocht aan 

Arnoldus zvw Ghibo gnd Corver een stuk land in Nistelrode, ter 

plaatse gnd Stokakker, tussen Yda wv Arnoldus zv Hadewigis van 

Nijsterle enerzijds en voornoemde Johannes zv Erenbertus anderzijds, 

aan hem verkocht door voornoemde Yda. 

 

Erenbertus filius naturalis Johannis filii Erenberti de Nijsterle 

peciam terre sitam in parochia de Nijsterle in loco dicto 

Stocacker inter hereditatem Yde relicte quondam Arnoldi filii 

Hadewigis de Nijsterle ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

filii Erenberti ex alio venditam sibi a dicta Yda prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Ghibonis dicti 

Corver supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 13 do 19-11-1383. 

Denkinus zvw Johannes van Tula verkocht aan Gerongius zvw Goeswinus 

van Druenen 2 hont land in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen 

Gerardus van Vladeracken enerzijds en erfgoed van de kerk van Geffen 

anderzijds, welke 2 hont uit de gemeint bij deling gnd hoefslag ten 

deel waren gevallen aan Yda gnd Lizen dochter. 

 

Denkinus filius quondam Johannis de Tula duo hont terre sita in 

parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter hereditatem 

Gerardi de Vladeracken ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Gheffen ex alio et que duo hont terre Yde dicte Lizen 

(dg: doch) dochter de communitate per divisionem dictam hoefslach 

cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Gerongio filio 

quondam Goeswini de Druenen promisit warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326r 14 do 19-11-1383. 

Boudekinus gnd Heijlwigen soen verkocht aan Matheus zvw Henricus gnd 

van der Poijnvoert een stuk land in Veghel, aan het eind van het 

erfgoed van Johannes van Hezelaer, tussen Johannes Lijsscap enerzijds 

en voornoemde Matheus anderzijds, belast met 14 penning gemeen geld 

aan de kerk van Veghel. 

 

Boudekinus dictus Heijlwigen soen peciam terre sitam in parochia 

de Vechel (dg: inter) ad finem (dg: Arnoldi) hereditatem! Johannis 

de Hezelaer inter hereditatem Johannis Lijsscap ex uno et inter 

hereditatem Mathei (dg: dicti van der Poij) filii Henrici quondam 

dicti van der Poijnvoert ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Matheo promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis XIIII denariis 

communis pagamenti ecclesie de Vechel exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

                         
41 Zie → BP 1177 f 288v 04 ±do 22-03-1386, Albertus Dircs soen van 

Druenen werd ontlast van alle schulden en geldsommen, verschuldigd 

aan Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel. 
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BP 1176 f 326r 15 do 19-11-1383. 

Arnoldus Truden soen van Arle verkocht aan Arnoldus zvw Zebertus 

Nouden soen den Pasteijbecker een n-erfcijns van 1 oude schild of de 

waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, tuin en eusel, 

in Aarle, ter plaatse gnd op het Strijpt, tussen erfgoed van het 

altaar van Sint-Jan in de kerk van Aarle enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Arnoldus Truden soen de Arle hereditarie vendidit Arnoldo (dg: 

Past) filio quondam Zeberti Nouden soen den Pasteijbecker 

hereditarium censum unius aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo orto et pecia hereditatis 

(dg: ..) dicte eeusel sitis in parochia de Arle supra locum dictum 

opt Strijpt [inter] hereditatem spectantem ad altare sancti 

Johannis situm in ecclesia de Arle ex uno et inter hereditatem 

(dg: dictam V) !communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere ....... et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1176 mf9 B 11 f.326v. 

 in die Elizabeth: donderdag 19-11-1383. 

 in crastino Elisabeth: vrijdag 20-11-1383. 

 

BP 1176 f 326v 01 do 19-11-1383. 

Henricus Been beloofde aan Henricus die Jonghe van Haren 5 oude 

schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Henricus Been promisit Henrico die Jonghe de Haren quinque aude 

scilde seu valorem ad pasca proxime persolvenda. Testes Berwout et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 02 do 19-11-1383. 

(dg: H Boudek). 

 

BP 1176 f 326v 03 do 19-11-1383. 

Matheus zvw Henricus gnd van der Ponnenvoert verkocht aan Johannes zv 

Theodericus gnd Sniders de helft van een beemd, 6 hooivrachten groot, 

in Veghel, ter plaatse gnd in het Abroek, tussen Egidius gnd Wint 

enerzijds en Nijcholaus van der Braken anderzijds. 

 

Matheus filius quondam Henrici dicti van der Ponnen-(dg: borch)-

voert medietatem #ad se spectantem# prati (dg: dicti die B Abroec) 

sex plaustratas feni continentis siti in parochia de Vechel in 

loco dicto int Abroec inter hereditatem Egidii dicti Wint ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai van der Braken ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio Theoderici dicti Sniders 

promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 326v 04 do 19-11-1383. 

Gerardus zvw Johannes Gerijts soen verkocht aan Henricus zvw Petrus 

gnd Elen soen 1/3 deel van een huis en hofstad in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde, tussen kv Katherina gnd Heijnen enerzijds en Oda 

van Eirde en haar kinderen anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Gerijts soen terciam partem domus 

(dg: are) et domistadii sitarum in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto Eirde inter hereditatem (dg: Katherine) liberorum 

Katherine dicte Heijnen ex !alio et inter hereditatem Ode de Eirde 

et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

filio quondam Petri dicti Elen soen promittens warandiam et 
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obligationem deponere. Testes Berwout et Scilder datum in die 

Elizabeth. 

 

BP 1176 f 326v 05 do 19-11-1383. 

Gerardus van den Velde, zijn zuster Agnes, Johannes van Zanendonc szv 

voornoemde Agnes, en de broers Henricus en Johannes, kvw Johannes gnd 

Moelner van Haenwijc, verkochten aan Willelmus zvw Johannes gnd 

Covelman en Petrus zvw Henricus van der Tommellen 2¾ bunder broekland 

gnd dat Geerlaar, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, tussen 

wijlen Nijcholaus Pijecs enerzijds en de gemeint anderzijds, belast 

met de grondcijns. 

 

(dg: scribatur). 

Gerardus van den Velde Agnes eius soror cum tutore Johannes de 

Zanendonc gener eiusdem Agnetis Henricus et Johannes fratres 

liberi quondam Johannis dicti Moelner de Haenwijc tria bonaria 

(dg: prati) paludis minus quarta parte unius bonarii #dicta dat 

Gheerlaer# sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Eijlde inter hereditatem quondam [N]ijcholai Pijecs ex uno et 

inter communitatem ex alio hereditarie vendiderunt Willelmo filio 

quondam Johannis (dg: dicti) dicti Covelman et Petro filio quondam 

Henrici van der [T]ommellen promittentes (dg: w) cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 06 do 19-11-1383. 

Voornoemde verkopers beloofden aan voornoemde Gerardus van den Velde 

6 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1384) te betalen. 

 

Dicti venditores promiserunt dicto Gerardo van den (dg: Veld) 

Velde sex Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes (dg: datum supra) Heijme et W datum 

supra. 

 

BP 1176 f 326v 07 do 19-11-1383. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder verpachtte aan Henricus van 

der Teijnden zijn goederen gnd te Nemelaar, voor een periode van 5 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor 

39 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. Henricus zal de goederen in het zesde 

jaar te pachters recht bezitten. Er werden afspraken gemaakt voor 6 

jaar. Henricus zal de gebouwen te pachters recht onderhouden van dak 

en wanden. Alle beesten en varende goed zullen voor de helft van 

Theodericus zijn en voor de andere helft van Henricus, uitgezonderd 

de ganzen en de hoenderen, die van Henricus zullen zijn. Henricus zal 

voor Theodericus een paard onderhouden. Henricus zal turf uitgraven 

en drogen van 2 roeden in een moer van Theodericus aldaar, en die 

turf in de schuur van Theodericus bezorgen. Henricus zal een koe 

weiden, tbv degene die namens Theodericus op het kasteel aldaar 

woont. Pachter en met hem zijn broer Johannes beloofden de 

voorwaarden na te komen. 

 

Solvit extraneus. 

Theodericus filius domini quondam Johannis Rover militis bona sua 

dicta te Nemelaer cum suis attinentiis universis (dg: s) prout 

coloni huiusmodi bona cum suis attinentiis possidere consueverunt 

ut dicebat dedit ad annuum pactum Henrico van der Teijnden ab (dg: 

eis) eodem ad spacium quinque annorum post festum penthecostes 

proxime futurum deinceps sine (dg: s) medio sequentium possidenda 

anno quolibet pro XXXIX aude scilde seu valorem dandis sibi ab 
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alio anno quolibet dictorum quinque (dg: pro) annorum #mediatim# 

nativitatis Domini #et mediatim Johannis# et primo termino a 

nativitatis Domini proxime ultra annum additis condicionibus 

sequentibus quod dictus Henricus edificia dictorum bonorum in (dg: 

bona disposicione) de tecto et parietibus in bona disposicione ad 

jus coloni dictis (dg: quinque) #sex# annis observabit et quod 

omnes bestie #et bona pecoralia# que erunt supra dicta cum suis 

attinentiis #dictis sex annis (dg: te) durantibus# erunt mediatim 

dicti Theoderici et (dg: .) mediatim dicti Henrici #exceptis ancis 

et pullis que erunt solum dicti Henrici# item quod dictus Henricus 

tenebit ad opus dicti Theoderici dictis (dg: quinque) #sex# annis 

durantibus unum (dg: equum) equum dictum een hoenre (dg: peer) 

pert item quod dictus Henricus effodiet et siccabit cespites 

duarum virgatarum in hereditate dicta moer dicti Theoderici ibidem 

et huiusmodi cespites dictus Henricus deliberabit sub suis 

laboribus et expensis in horreo dicti Theoderici ibidem item quod 

dictus Henricus emittet et depascet unam vaccam dictis (dg: 

quinque) #sex# annis durantibus scilicet ad opus illius qui ex 

parte dicti Theoderici residebit et morabitur supra (dg: domum) 

castrum ibidem (dg: item quod dictus Henricus dicta bona cum suis 

attinentiis) et secundum istis condicionibus promittens (dg: pro) 

warandiam et aliam obligationem et alter et cum eo Johannes eius 

frater indivisi super omnia. Testes Rover ?et Willelmus datum 

supra. 

Et quod dictus Henricus dicta bona cum suis attinentiis sexto anno 

scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente ad jus 

coloni possidebit. 

 

BP 1176 f 326v 08 do 19-11-1383. 

Nijcholaus die Heijden, Henricus van der Teijnden en Arnoldus Eijnsen 

beloofden aan Theodericus zvw hr Johannes Rover 71 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te leveren. 

 

Nijcholaus die! Heijden Henricus van der Teijnden et Arnoldus (dg: 

..) Eijnsen promiserunt Theoderico filio quondam domini Johannis 

Rover LXXI modios siliginis mensure de Busco ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 09 do 19-11-1383. 

Gerardus zvw Gerardus van Scerwuer beloofde aan Willelmus van 

Laervenne 100 gulden hellingen met Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-

1386) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Scerwuer promisit super omnia 

Willelmo de Laervenne centum gulden hellingen ad purificationem 

proxime ultra (dg: annum) #duos annos# persolvendos. Testes Heijme 

et W datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 10 do 19-11-1383. 

Johannes Lijsscap, zijn zoon Johannes en Willelmus van Gheffen 

beloofden aan Petrus Witmeri 50 oude schilden42 of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en de andere helft met 

Sint-Remigius (za 01-10-1384) aanstaande. 

 

Johannes Lijsscap Johannes eius filius et Willelmus de Gheffen 

promiserunt Petro (dg: Witt) Witmeri L aude scilde seu valorem 

                         
42 Zie → BP 1177 f 132v 11 do 30-06-1384, verklaring dat Johannes 

Lijsscap 25 oude schilden heeft betaald van 50 oude schilden, in een 

schepenbrief door hem (geen andere schuldenaars genoemd) beloofd; 

waarschijnlijk betreft het deze schuldbekentenis. 
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mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime persolvenda. Testes 

datum supra. (dg: et erunt 2 littere). 

 

BP 1176 f 326v 11 do 19-11-1383. 

De eerste twee zullen Willelmus schadeloos houden. 

 

+. 

Duo primi servabunt Willelmum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 12 do 19-11-1383. 

Johannes Mol beloofde aan Johannes Cluet, Johannes Writer zvw 

Rutgherus Writer en aan Jacobus van den Placke de hertogencijns te 

betalen, die gaat uit een huis43 en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Henricus Scilder enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Zanders anderzijds. 

 

Johannes Mol promisit super omnia Johanni Cluet Johanni Writer 

filio quondam Rutgheri Writer et Jacobo van den Placke quod ipse 

Johannes Mol predictus dabit et exsolvet censum domini ducis 

solvendum de et (verbeterd uit : ex) ex domo et area sita in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Zanders ex alio ut dicebat perpetue 

et singulis annis dabit sic quod dictis Johanni Writer Johanni 

Cluet et Jacobo dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 13 do 19-11-1383. 

Johannes Danen soen droeg over aan Johannes van Zwalmen ½ morgen 

broekland in Rosmalen, achter de plaats gnd Heze, ter plaatse gnd het 

Broek aldaar, tussen Rodolphus Bubben enerzijds en Arnoldus gnd 

Roelofs soen anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Arnoldus 

Roelofs soen en zijn zoon Denkinus. 

 

Johannes Danen soen dimidium juger terre paludialis situm in 

parochia de Roesmalen retro locum dictum Heze in loco dicto tBroec 

ibidem inter hereditatem Rodolphi Bubben ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti (dg: Roel) Roelofs soen ex alio venditum 

sibi ab Arnoldo Roelofs soen predicto et Denkino eius filio ut 

dicebat supportavit Johanni de Zwalmen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 14 do 19-11-1383. 

Johannes zvw Johannes gnd Moelner van Haenwijc verkocht aan Petrus 

zvw Henricus van der Tommellen, tbv kvw Henricus van der Tommellen, 

een stukje roggeland in Gemonden, naast de plaats gnd die Velsen 

Akker, tussen Johannes van Ghemonden enerzijds en voornoemde kvw 

Henricus van den Tommellen anderzijds, belast met 1 Vlaamse groot aan 

de priester in Gestel. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Moelner de Haenwijc (dg: 

par unam lopinam) particulam terre siliginee sitam in parochia de 

Ghemonden iuxta locum dictum (dg: Ve) die (dg: Vl) Velschen Acker 

inter hereditatem Johannis de Ghemonden ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici van den Tommellen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Henrici van der 

Tommellen ad opus (dg: lib) dictorum liberorum quondam Henrici van 

der Tommellen promittens warandiam et (dg: aliam) obligationem 

deponere excepto uno grosso Flandrensi presbitro in Ghestel exinde 

                         
43 Zie ← BP 1176 f 198r 12 vr 30-08-1381, verkoop van een cijns uit 

dit huis. 
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de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 326v 15 vr 20-11-1383. 

Johannes Poerter verkocht aan Zegerus nzv hr Willelmus van Baerle een 

lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren, gaande uit ½ mudzaad land in Mierlo, tussen Arnoldus 

Vestaert enerzijds en Nicholaus Nollen soen anderzijds. 

 

+. 

Johannes Poerter legitime vendidit Zegero filio naturali domini 

Willelmi de Baerle vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Mierle solvendam ad eius vitam purificatione et in 

Mierle tradendam ex dimidia modiata terre ipsius venditoris sita 

in parochia de Mierle inter hereditatem Arnoldi Vestaert ex uno et 

hereditatem Nicholai Nollen soen ex alio ut promittens warandiam 

et aiam obligationem deponere et cum mortuus fuerit. Testes (dg: 

da) Sijmon et Scilder datum in crastino Elisabeth. 

 

1176 mf9 B 12 f.327. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1383. 

 

BP 1176 f 327r 01 do 26-11-1383. 

Johannes gnd Rover zvw hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van 

Veghel verkocht aan Luijta gnd Bauderics wv Tielmannus smid een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een huis, tuin en een aangelegen akker gnd die Molenkamp, 

in Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en kv Johannes van Bladel 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 

mud rogge aan de koopster. 

 

Johannes dictus Rover filius quondam domini Arnoldi Rover 

investiti olim ecclesie de Vechel hereditarie vendidit Luijte 

dicte Bauderics relicte quondam Tielmanni fabri hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Martini ex domo 

et orto (dg: si) et agro terre (dg: eis adiacente sitis) dicto die 

Molencamp eis adiacente sitis in parochia de Vechel inter (dg: he) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis de 

(dg: B) Bladel ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini (dg: du) fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte emptrici exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes W et Sijmon datum 

in crastino Katherine. 

 

BP 1176 f 327r 02 do 26-11-1383. 

Engbertus van der Hezeacker gaf uit aan Laurencius van Bruggen 3 

stukken land in Esch, ter plaatse gnd in den Brugkense Akker, (1+2) 

tussen voornoemde Laurencius enerzijds en Johannes gnd Erenbrects 

soen en Rutgherus gnd Buerincs soen anderzijds, (3) beiderzijds 

tussen voornoemde Laurencius; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Kerstmis op de 

onderpanden te leveren. Hij mag slechts opgeven met 18 lopen rogge 

eens. 

 

(dg: He) Engbertus van der (dg: Hezea) Hezeacker tres pecias terre 

sitas in parochia de Essche (dg: d) in loco dicto in den 

Brugkensschen Acker quarum (dg: una due) #due (dg: una)# inter 

hereditatem (verbeterd uit: hereditates) Laurencii de Bruggen ex 

uno et inter hereditates Johannis dicti Erenbrects soen (dg: ex 

alio) et Rutgheri dicti Buerincs soen ex alio et (dg: reli) tercia 

inter hereditates dicti Laurencii ex utroque latere sunt site ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Laurencio ab eodem 
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hereditarie possidendas pro hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab alio hereditarie 

(dg: p) nativitatis Domini et supra dictas hereditates tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et non resignabit nisi cum XVIII 

lopinis siliginis dicte mensure semel dandis in dicto solucionis 

termino. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327r 03 do 26-11-1383. 

Arnoldus van Berze verkocht aan Theodericus van der Runnen een 

zesterzaad roggeland in Hees, ter plaatse gnd die Hostat, tussen 

voornoemde Theodericus van der Runnen enerzijds en Arnoldus zv 

voornoemde Theodericus anderzijds, belast met 2 penning cijns aan de 

naburen aldaar en 1 zester, niet opgehoogd, rogge aan de armen 

aldaar. 

 

Arnoldus de Berze sextariatam terre siliginee sitam in parochia de 

Hees in loco dicto die Hostat inter hereditatem Theoderici van der 

Runnen ex uno et hereditatem Arnoldi filii dicti Theoderici ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico van der 

Runnen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus (dg: ce) denariis census vicinis ibidem atque uno sextario 

siliginis non cumulate dicte een sleijcke sester rogs pauperibus 

ibidem inde solvendis. 

 

BP 1176 f 327r 04 do 26-11-1383. 

Johannes en Zegerus, kv Arnoldus van Berze, deden afstand van 

voornoemde zesterzaad land. 

 

Johannes et Zegerus liberi Arnoldi de Berze supra dicta sextariata 

terre et jure ad opus dicti Theoderici (dg: l) emptoris 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 327r 05 do 26-11-1383. 

Arnoldus van den Runnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Runnen prebuit et reportavit. 

 

BP 1176 f 327r 06 do 26-11-1383. 

Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Goeswinus gnd Willems soen een 

stuk44 land in Geffen achter de huizinge van hr Rijcoldus ridder, 

tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder enerzijds en wijlen Johannes 

Ghenen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

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

leveren. 

 

Gerardus de Vladeracken peciam terre sitam in parochia de Geffen 

retro h[ab]itationem domini Rijcoldi militis inter hereditatem 

Arnoldi Stamelart de Penu ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi 

G) quondam Johannis Ghenen soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Goeswino dicto Willems soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere. 

 

                         
44 Zie → BP 1176 f 327r 11 do 26-11-1383, belofte van erfpacht uit 

dit land. 
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BP 1176 f 327r 07 do 26-11-1383. 

Engbertus zvw Theodericus van der Loijdonc en Gerardus van Uden zvw 

Johannes van Uden ev Elizabeth dvw voornoemde Theodericus deden 

afstand van (dg: een erfgoed onder de vrijdom van Den Bosch, naast 

het hek gnd) {niet afgewerkt contract}. 

 

Engbertus filius quondam Theoderici van der Loijdonc et Gerardus 

de Uden filius quondam (dg: quondam) Johannis de Uden (dg: f) 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam Theoderici super (dg: . hereditate sita in infra 

libertatem oppidi de Busco supra . iuxta sepiam dictam). 

 

BP 1176 f 327r 08 do 26-11-1383. 

Nijcholaus Grieten soen en Rodolphus Dircs soen beloofden aan 

Albertus van Lijt, aan Gerardus van Gheffen, tbv hem en Paulus gnd 

Heijmerics soen, en aan Johannes gnd Nuldeman? van Herpen 16 oude 

schilden met Sint-Lambertus over 2 jaar (ma 17-09-1386) te betalen. 

De brief overhandigen aan voornoemde Albertus. 

 

Solvit. 

Nijcholaus Grieten soen (dg: ..) Rodolphus (dg: Dri) Dircs soen 

promiserunt super omnia Alberto de Lijt et Gerardo de Gheffen ad 

opus sui et ad opus Pauli dicti Heijmerics soen (dg: se) #et# 

Johanni dicto [?Nu]ldeman de Herpen sedecim aude scilde a Lamberti 

proxime futuro ultra duos annos persolvenda. Testes Sijmon et 

Berwout datum in crastino Katherine. Tradetur littera dicto 

Alberto. 

 

BP 1176 f 327r 09 do 26-11-1383. 

Jacobus van Gheffen en zijn broer Petrus beloofden aan Nijcholaus 

Grieten soen en Rodolphus Dircs soen, tbv hen en Thomas gnd Arts soen 

en Rodolphus Dircs soen, 16 oude schilden met Sint-Lambertus over 2 

jaar (ma 17-09-1386) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Jacobus de Gheffen et Petrus eius frater promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Alberto de Lijt) Nijcholao Grieten #soen# et 

Rodolpho Dircs soen ad opus eorum et ad opus Thome dicti Arts soen 

et Rodolphi Dircs soen XVI aude scilde a festo Lamberti proxime 

futuro ultra duos annos persolvenda. Testes datum supra. Tradetur 

littera (dg: dictis dictis) [dicto] Nijcholao. 

 

BP 1176 f 327r 10 do 26-11-1383. 

Henricus gnd Boef van Oesterwijc en Henricus van Uden beloofden aan 

Philippus Asinarius etc 14 oude schilden met Vastenavond aanstaande 

(di 23-02-1384; 4+31+31+23=89 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus dictus Boef de Oesterwijc et Henricus de Uden promiserunt 

Philippo (dg: Joz) Asinario etc XIIII aude scilde ad carnisprivium 

proxime persolvenda sub pena unius. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327r 11 do 26-11-1383. 

Gerardus gnd Willems soen beloofde aan Gerardus van Vladeracken een 

n-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk45 land in Geffen, achter de huizinge van hr 

Rijcoldus Koc ridder, tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder 

enerzijds en wijlen Johannes gnd Ghenen soen anderzijds. 

 

                         
45 Zie ← BP 1176 f 327r 06 do 26-11-1383, uitgifte van dit stuk land. 
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Gerardus dictus Willems soen promisit se daturum et soluturum 

Gerardo de Vladeracken hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis mensure #de Busco# hereditarie purificatione ex pecia 

terre sita in parochia de Geffen retro habitationem domini (dg: 

Nijchi) Rijcoldi Koc militis inter hereditatem Arnoldi Sta de Penu 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis dicti Ghenen soen ex 

alio ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327r 12 do 26-11-1383. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Petrus gnd die Hoessche en zijn kinderen 

Petrus, Johannes, Gerardus en Ermgardis verkochten aan Johannes van 

den Zande (1) de helft van een stuk land, gnd dat Waterlaat, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Scoervoert, tussen Johannes gnd 

Erenbrechts soen van der Scoervoert enerzijds en Johannes gnd 

Rademaker van Hal anderzijds, (2) de helft van een stuk land gnd dat 

Brekelen, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Scoervoertse 

Hoeve, tussen Arnoldus Erenbrechts soen enerzijds en voornoemde 

Johannes Rademaker anderzijds, (3) al hun erfgoederen onder Vught 

Sint-Petrus, belast met de helft van 7½ penning oude pecunia aan 

Theodericus van de Poort en 1/6 deel van een cijnshoen. 

 

(dg: Petrus) Nijcholaus dictus Coel filius quondam Petri dicti die 

Hoessche Petrus Johannes Gerardus et Ermgardis eius liberi cum 

tutore (dg: p) medietatem cuiusdam pecie terre dicte dat Waterlaet 

site in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Scoervoert 

inter hereditatem Johannis dicti Erenbrechts soen van der 

Scoervoert ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Rademaker de 

Hal ex alio atque medietatem cuiusdam pecie terre dicte communiter 

dat Brekelen site in dicta parochia in loco dicto die 

Scoervoertsche Hoeve inter hereditatem Arnoldi Erenbrechts soen ex 

uno et inter hereditatem predicti Johannis Rademaker ex alio atque 

omnes hereditates ad se spectantes ubicumque locorum infra 

predictam parochiam situatas ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni van den Zande promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis medietate septem et dimidii 

denariorum antique pecunie Theoderico de Porta atque sexta parte 

unius pulli censualis exinde de jure solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 327r 13 do 26-11-1383. 

Engbertus zvw Theodericus van der Loijdonc en Gerardus van Uden zvw 

Johannes van Uden deden tbv Nijcholaus gnd Coel Keelbreker afstand 

van 1 bunder land onder de vrijdom van Den Bosch, naast het water gnd 

die Aa enerzijds en Zebertus van den Westlaken en Willelmus Snider 

anderzijds. 

 

(dg: Ar) Engbertus filius quondam Theoderici van der Loijdonc et 

Gerardus (dg: fi) de Uden filius quondam Johannis de Uden (dg: ..) 

super (dg: omnia) uno (dg: iugere) bonario terre sito infra 

libertatem oppidi (dg: sup) iuxta aquam dictam die Aa #ex uno# 

inter hereditatem Zeberti van den [W]estlaken (dg: ex uno) et 

Willelmi Snider ex alio ad opus Nijcholai dicti Coel Keelbreker 

(dg: ex alio) promittens ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327r 14 do 26-11-1383. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen van Erpe verkocht aan Arnoldus 

zvw Lambertus gnd Becker, tbv hem en zijn kinderen, een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land 

gnd die Muisakker, in Erp, ter plaatse gnd op Heze, tussen Arnoldus 

Jans soen van Loe enerzijds en Johannes nzvw hr Roverus investiet van 
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Erp anderzijds, reeds belast met 3 penning grondcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen de Erpe 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Lamberti (dg: ..) dicti 

Becker #ad opus sui et ad opus liberorum eius liberorum# 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificatione ex pecia terre dicta die Muijsacker sita in parochia 

de Erpe in loco dicto op Heze inter hereditatem Arnoldi Jans soen 

de Loe ex uno et inter hereditatem Johannis filii naturalis 

quondam domini Roveri investiti de Erpe (dg: de Erpe) ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aiam 

obligationem deponere exceptis III denariis domino fundi exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327r 15 do 26-11-1383. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer deed tbv Johannes gnd Danen 

soen, Johannes gnd Valkenborch, Danijel en Elizabeth, kvw Willelmus 

Danen soen, Truda en Hilla, kvw Ermgardis dv Truda Bitters dochter, 

Petrus van Uden, Johannes en Gerardus, kvw Arnoldus Truden soen, en 

Emondus zv Henricus van? Rode? afstand van 2 morgen land die waren 

van wijlen Johannes van den Yvenlaer de jongere, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, naast het water gnd die Aa, tussen 

Lambertus Keelbreker enerzijds en een steeg gnd die Hinthamse Steeg 

anderzijds en van het recht, dat aan hem en aan zijn broer Lambertus 

en zuster Batha hierin behoort. Voornoemde Lambertus en Batha zullen 

nimmer hierop rechten doen gelden. De brief overhandigen aan Johannes 

Danen soen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer (dg: et Alardus 

de Cloethe) super duobus iugeribus terre que fuerant quondam 

Johannis van den Yvenlaer junioris sitis infra libertatem #etc# ad 

locum dictum Dongen iuxta aquam dictam die Aa inter hereditatem 

Lamberti Keelbreker ex uno et inter (dg: he) stegam dictam die 

Hijnthamssche Stege ex alio atque super jure sibi et Lamberto suo 

fratri et Bathe sue sorori in hiis competente ad opus Johannis 

dicti Danen soen Johannis (dg: ..) dicti Valkenborch et Danijelis 

(dg: filii quond) et Elizabeth liberorum quondam Willelmi Danen 

soen et Trude et Hille liberorum quondam Ermgardis (dg: dicte) 

filie Trude Bitters (dg: soe) dochter Petri de Uden et Johannis 

(dg: Had) et Gerardi liberorum quondam Arnoldi Truden soen Emondi 

filii Henrici de? Rode? renunciaverunt promittentes ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et dictorum Lamberti 

et Bathe suorum fratris et sororis deponere et quod ipse dictos 

Lambertum eius fratrem et Batham suam sororem (dg: s..) tales 

habebit quod numquam (dg: pro) presument se jus (dg: jus) in 

premissis habere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni 

Danen soen. 

 

BP 1176 f 327r 16 do 26-11-1383. 

Alardus van Cloethoven ev Jutta dvw Lambertus van den Yvenlaer deed 

hiervan afstand. De brief overhandigen aan Johannes Danen soen. 

 

Alardus de Cloethoven maritus [et] tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris filie quondam Lamberti van den Yvenlaer super 

dictis duobus iugeribus terre et [jure] ad opus predictorum 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Danen soen. 

 

1176 mf9 B 13 f.327v. 

 in crastino Katherine: donderdag 26-11-1383. 
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 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1383. 

 

BP 1176 f 327v 01 do 26-11-1383. 

Johannes die Laet, Henricus Luijten soen en Rijcoldus zvw Lambertus 

gnd Jonghe Lemkens beloofden aan Marcelius van Os 6 Brabantse dobbel 

met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) en 6 Brabantse dobbel met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

Johannes die Laet et (dg: Al) Henricus Luijten soen et Rijcoldus 

filius quondam Lamberti dicti Jonghe Lemkens promiserunt Marcelio 

de Os sex Brabant dobbel ad purificationem proxime et sex Brabants 

dobbel ad (dg: nat) Jacobi proxime persolvendos. Testes Sij et 

Berwout datum in crastino Katherine. 

 

BP 1176 f 327v 02 do 26-11-1383. 

Johannes Spijerinc zvw Johannes Spijerinc Veren Swemelden soen van 

Hezewijc droeg over aan zijn broer Alardus alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

Johannes Spijerinc filius quondam Johannis Spijerinc (dg: de) 

Veren (dg: Sw) Swemelden soen de Hezewijc omnia (dg: sua) bona 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita supportavit Alardo suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 03 do 26-11-1383. 

Voornoemde Alardus beloofde aan zijn voornoemde broer Johannes 

Spijerinc een n-erfcijns van 8 oude schilden of de waarde, met Pasen 

te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Alardus. 

 

Dictus Alardus promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicto Johanni Spijerinc suo fratri hereditarium censum 

octo aude scilde seu valorem hereditarie pasche de et ex omnibus 

et singulis bonis dicti Alardi habitis et habendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 04 do 26-11-1383. 

Wolterus van Vucht bontwerker beloofde aan Johannes van Aken 

bontwerker 15 oude schilden na maning te betalen. 

 

Wolterus de Vucht pellifex promisit super omnia Johanni de Aken 

pellifici XV aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 327v 05 do 26-11-1383. 

Sophija wv Johannes gnd Loijen soen droeg over aan haar dochter 

Elizabeth en aan Johannes van Heze ev Hilla dv voornoemde Sophija 

haar vruchtgebruik in een huis en aangelegen stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd ter Spankt, tussen wijlen Godefridus gnd 

Loijen soen enerzijds en wijlen Arnoldus gnd Loijen soen anderzijds. 

 

Sophija relicta quondam Johannis dicti Loijen soen cum tutore (dg: 

su) suum usufructum sibi competentem in domo (dg: et orto) et 

pecia terre sibi adiacente sitis in parochia de Rode sancte Ode 

(dg: inter here) ad locum dictum (dg: B) ter Spanct inter 

hereditatem #quondam# Godefridi dicti Loijen soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi dicti Loijen soen ex alio ut dicebat 

supportavit (dg: su Hille) #Elizabeth# sue filie et Johanni de 

Heze marito Hille sue uxoris filie dicte Sophije promittens cum 
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tutore ratam servare. Testes Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 06 vr 27-11-1383. 

Voornoemde Elisabeth dvw Johannes Loijen soen schonk aan voornoemde 

Johannes van Heze en diens vrouw Hilla dvw Johannes Loijen soen de 

helft van voornoemd huis, erf en stuk land. Zouden voornoemde 

Johannes en Hilla overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat deze 

helft terug naar voornoemde Elisabeth. 

 

Dicta Elisabeth cum tutore (dg: medietatem #dicta ....... .......) 

medietatem# ad ipsam spectantem domus et aree et pecie terre 

predictarum ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de 

Heze cum Hilla sua uxore filia quondam Johannis Loijen soen nomine 

dotis promittens cum tutore ratam servare tali condicione si 

contingat dictos Johannem et Hillam eius uxorem decedere absque 

prole legitima ab ipsis superviva remanente extunc dicta medietas 

ad dictam Elisabeth vel ad eius heredes revertetur. Testes Ws et 

Scilder datum sexta post Katherine. 

 

BP 1176 f 327v 07 do 26-11-1383. 

Petrus zvw Everardus gnd Claes soen van Heze verkocht aan Ywanus van 

Gravia zvw Otto gnd Bilsemans een n-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Pasen te betalen, gaande uit 1 morgen land, ter plaatse gnd die 

Hoeve, in een hoeve gnd in het Dordendeel, welke morgen aan 

voornoemde Petrus gekomen was na overlijden van zijn ouders, belast 

met een zegedijk. 

 

Petrus (dg: dictus Ev) filius quondam Everardi dicti Claes soen de 

Heze hereditarie vendidit Ywano #de Gravia# filio quondam Ottonis 

dicti (dg: Bilsel) Bilsemans hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie pasce ex (dg: quo) uno iugero terre 

sito in loco dicto die Hoeve in (dg: loco) #manso# dicto int 

Dordendeel et quod iuger terre dicto Petro venditori de morte 

sorum quondam parentum successione est advolutum ut dicebat (dg: 

here) promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

segedijc ad hoc de jure spectante et sufficientem facere. Testes 

Heijme et Berwout datum in crastino Katherine. 

 

BP 1176 f 327v 08 do 26-11-1383. 

Nijcholaus zvw Everardus van Heze verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Nijcholaus filius quondam Everardi de Heze prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 09 do 26-11-1383. 

Arnoldus van den Vlasvenne verkocht aan Hilla wv Rutgherus 

schoenmaker van Gheffen ½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd die 

Brant, tussen Arnoldus gnd van Heijnxthoevel enerzijds en voornoemde 

Hilla anderzijds. 

 

Arnoldus van den Vlasvenne dimidium iuger terre situm in parochia 

de Os in loco dicto die Brant inter hereditatem Arnoldi dicti de 

Heijnxthoevel ex uno et inter hereditatem Hille (dg: filie uxoris 

olim qu) relicte quondam Rutgheri sutoris de Gheffen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Hille promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 10 do 26-11-1383. 

Willelmus nzv Johannes van Erpe zvw Lucas van Erpe verkocht aan 

Henricus die Hoessche kramer een n-erfcijns van 20 schelling geld, 
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met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin in Boxtel, 

tussen Theodericus gnd Lucelman enerzijds en Katherina gnd Meus 

dochter anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns 

van 10 schelling 3 vlieguten. 

 

Willelmus filius (dg: qu) naturalis Johannis de Erpe filii quondam 

Luce de Erpe hereditarie vendidit Henrico die Hoessche institori 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et orto sitis in Bucstel inter 

hereditatem Theoderici dicti Lucelman ex uno et inter hereditatem 

Katherine dicte Meus (dg: so) dochter ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligtionem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu X solidorum III vlieguit exinde 

solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 11 do 26-11-1383. 

Johannes gnd Bollekens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus Bollekens soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 327v 12 do 26-11-1383. 

Petrus gnd Zeghers soen, zijn broer Denkinus en Johannes gnd Liefmans 

soen van Vlimen ev Oda, sv voornoemde Petrus en Denkinus, verkochten 

aan Johannes gnd Lijsscap een deel van een hofstad in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus van Wetten enerzijds en 

erfgoed van Godefridus gnd Wouters soen anderzijds, te weten het deel 

naast erfgoed van voornoemde Matheus, aan Arnoldus gnd Zeghers soen 

verkocht46 door Henricus zv Henricus Coelborner, van welk deel een 

helft aan voornoemde Petrus, Denkinus en Johannes gekomen was na 

overlijden van voornoemde Arnoldus Zeghers soen bv voornoemde Petrus 

en Denkinus, en van welk deel voornoemde Petrus de andere helft 

verworven47 had van Arnoldus zvw Johannes gnd Lemkens. 

 

Petrus dictus Zeghers soen #Denkinus eius frater et Johannes 

dictus Liefmans soen de Vlimen maritus et tutor legitimus Ode sue 

uxoris (dg: filie dicti) sororis dictorum Petri et Denkini# 

quandam partem domistadii siti in Busco ad aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Mathei de Wetten ex uno et inter hereditatem 

Godefridi dicti Wouters soen ex alio scilicet illam partem que sta 

est contigue iuxta hereditatem predicti Mathei venditam Arnoldo 

dicto Zeghers soen ab Henrico filio Henrici Coelborner prout in 

litteris et de qua de qua parte una medietas dictis Petro #Denkino 

et Johanni# de morte dicti quondam Arnoldi Zeghers soen (dg: sui) 

fratris #Petri et Denkini predictorum# successione est advoluta 

#ut dicebat# et de qua parte dictus Petrus reliquam medietatem 

erga Arnoldum filium quondam Johannis dicti Lemkens acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni dicto Lijsscap 

supportaverunt cum litteris #et aliis# et jure promittentes ratam 

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

 

BP 1176 f 327v 13 do 26-11-1383. 

Cristina dvw Walterus gnd Smit van Alem verkocht aan Gerardus Heijnen 

soen van Hezewijc kramer 2 hont land in Alem, ter plaatse gnd Alemse 

Brok, tussen Gerardus van Huesselingen enerzijds en Theodericus van 

Hollant anderzijds, belast met de hertogencijns, 2 voet maasdijk, 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 082v 06 za 05-03-1379, verkoop van dit deel van de 

hofstad. 
47 Zie ← BP 1177 f 031r 05 ±do 05-03-1383, overdracht van de helft 

van dit deel. 
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waterlaten en zegedijken. 

 

Cristina filia quondam Walteri dicti Smit de Alem cum tutore duo 

hont terre sita in parochia de Alem in loco dicto Alemssche Broc 

inter hereditatem Gerardi de Huesselingen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de (dg: Hollant) Hollant ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Heijnen soen de Hezewijc institori 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis exinde solvendo et duabus pedatis aggeris Mose 

et aqueductibus et zeghediken ad hoc de jure spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 14 do 26-11-1383. 

Johannes van der Lenen beloofde aan Willelmus zv Egidius Zelmaker 11¾ 

oude schild met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Johannes van der Lenen promisit Willelmo filio Egidii Zelmaker XI 

et dimidium aude scilde et quartam partem unius aude scilt ad 

pasca proxime persolvendas.Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 15 do 26-11-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Gerardus gnd 

Walschart die Steenbecker 1/6 deel in een eusel, in Stiphout, 

beiderzijds tussen Henricus van den Gasthuse, met een eind strekkend 

aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan de gemeint; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude groten, met Sint-

Remigius te betalen. Voornoemde Gerardus mag uit dit 1/6 deel land en 

leem afgraven. 

 

Solvit Gerardus totum. 

Laurencius (dg: de) filius quondam Johannis de Gherwen unam sextam 

partem ad se spectantem in hereditate dicta een eeusel sita in 

parochia de Stiphout inter hereditatem (dg: hereditatem) Henrici 

van den Gasthuse ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem tendente cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici et 

cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat hereditarie #dedit ad 

hereditarium censum# (dg: vendidit) Gerardo dicto Walschart die 

Steenbecker (dg: promittens ut) ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu duorum grossorum antiquorum dando sibi ab 

alio hereditarie Remigii ex premissa promittens warandiam pro 

premisso et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione quod dictus Gerardus semper libere valebit effodere 

terras et argillas ex dicta sexta parte sine contradictione dicti 

Laurencii. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 16 do 26-11-1383. 

Johannes van Varlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de (dg: Var) Varlaer prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 327v 17 do 26-11-1383. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Laurencius 10 Brabantse 

dobbel48 of de waarde en 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

over 2 jaar (vr 02-02-1386) in Helmond te betalen en te leveren. 

 

                         
48 Zie → BP 1177 f 273r 02 do 01-02-1386, Laurencius van Gherwen 

ontlastte Gerardus den Steenbecker van Helmont van 10 Brabant dobbel; 

mogelijk verband. 
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Dictus Gerardus promisit dicto Laurencio X Brabant dobbel seu 

valorem et unum modium siliginis (dg: f) mensure de (dg: Busco) 

Helmont a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

#persolvendos# et in Helmont tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 18 do 26-11-1383. 

Jordanus zvw Godefridus van Hedel, hr Rutgherus van Audenhoven 

priester en diens broer Johannes van Audehoeven deden tbv Heijlwigis 

wv Willelmus gnd Swertveger bv voornoemde Jordanus afstand van (1) 

alle huisraad en gerede goederen, waarin voornoemde Willelmus was 

overleden, (2) alle goederen van voornoemde wijlen Willelmus, in Den 

Bosch gelegen, (3) het recht, dat aan hen of aan erfg vw voornoemde 

Willelmus behoort, in voornoemde goederen, resp. dat aan hen zal 

behoren na overlijden van voornoemde Heijlwigis. Ze beloofden dat 

erfg vw voornoemde Willelmus hierop nimmer rechten zullen doen 

gelden. Verder zullen ze voornoemde Heijlwigis vrijwaren van elk 

testament door voornoemde wijlen Willelmus in de villa van Oirschot 

uitgegeven. 

 

(dg: Johannes) Jordanus dictus (dg: Geb Goeben soen de Hedel) 

#filius quondam Godefridi de (dg: An) Hedel# dominus Rutgherus de 

Audenhoven presbiter ende Johannes de Audehoeven (dg: eius) frater 

eiusdem domini Rutgheri super (dg: medietate #omnibus bonis 

dicti#) omnibus et singulis domiciliis et !ventenciliis et 

clenodiis et bonis paratis in quibus (dg: d) Willelmus quondam 

dictus Swertveger frater dicti Jordani decessit quocumque locorum 

consistentibus sive sitis #et super omnibus bonis dicti quondam 

Willelmi quocumque locorum in Busco consistentibus# atque super 

toto jure eis seu quibusque heredibus dicti quondam Willelmi in 

(dg: premissis dicti) premissis (dg: compet) #competente seu# post 

decessum Heijlwigis relicte quondam Willelmi competituro #(dg: seu 

competituro)# ut dicebat ad opus dicte Heijlwigis renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et quorumcumque heredum dicti quondam Willelmi 

#existentem seu eventuram# deponere promiserunt insuper super 

omnia quod ipsi quoscumque heredes dicti quondam Willelmi semper 

tales habebunt quod nunquam presumet se jus in premissis habere 

promiserunt insuper indivisi super omnia quod ipsi dictam 

Heijlwigem ab omni testamento a dicto quondam Willelmo in villa de 

Oerscot edito et ordinato indempnem servabit. Testes Berwout et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 327v 19 do 26-11-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers 

in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Henricus Vos en hr Petrus 

Lobben. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et 

Henrico Vos domino Petro Lobben testibus acta in camera 

scriptorum. 

 

1176 mf9 B 14 f.328. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1383. 

 Sabbato post Katherine: zaterdag 28-11-1383. 

 in festo Andree: maandag 30-11-1383. 

 

BP 1176 f 328r 01 do 26-11-1383. 

Heijlwigis wv Willelmus gnd Swertveghers zvw Godefridus van Hedel 

droeg over aan Jordanus, bvw voornoemde Willelmus, het vruchtgebruik 

in alle erfelijke goederen en een b-erfpacht van voornoemde wijlen 
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Willelmus gelegen onder Oirschot. Heijlwigis behoudt een lijfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die voornoemde Jordanus en 

Johannes Rutghers van Audenhoven aan haar heden beloofden. 

 

Heijlwigis relicta quondam Willelmi dicti Swertveghers (dg: alias 

dicti Goeken soen) #filii quondam Godefridi de Hedel# cum tutore 

(dg: super o) suum usu-(dg: fru)-fructum sibi competentem in 

omnibus bonis hereditariis (dg: dicti quondam) et paccione dicti 

quondam Willelmi sitis infra parochiam de Oerscot ut dicebat 

supportavit Jordano fratri dicti quondam Willelmi promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva 

sibi (dg: su) vitali pensione unius modii siliginis mensure de 

Oerscot (dg: promissa) quam dictus Jordanus #et Johannes (dg: ..) 

Rutghers de Audenhoven# promisit (dg: dicto) se daturos et 

soluturos dicte Heijlwigi coram scabinis infrascriptis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 328r 02 do 26-11-1383. 

Voornoemde Jordanus en Johannes zvw Rutgherus van Audenhoven 

beloofden aan voornoemde Heijlwigis een lijfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Jordanus. 

 

Dictus Jordanus #et Johannes filius quondam Rutgheri de 

Audenhoven# promisit super habita et habenda se daturos et 

soluturos (dg: He) dicte Heijlwigi vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Oerscot anno quolibet ad vitam dicte 

Heijlwigis et non ultra purificatione et in Busco tradendam ex 

omnibus bonis dicti Jordani #.......# habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328r 03 do 26-11-1383. 

Willelmus zvw Henricus van den Doren verkocht aan Robbertus zvw 

Lambertus gnd Vutman alle goederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van wijlen zijn voornoemde vader Henricus resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van Elizabeth mv voornoemde Willelmus, 

waarvan voornoemde Elizabeth haar vruchtgebruik overgedragen had aan 

voornoemde Willelmus, belast met cijnzen en pachten, die voornoemde 

wijlen Henricus hieruit betaalde. 

 

Willelmus filius quondam Henrici van den Doren omnia et singula 

bona tam mobilia quam immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte dicti quondam Henrici sui patris successione advoluta et 

post mortem Elizabeth #matris# dicti Willelmi successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita (dg: ut) de 

quibus dicta Elizabeth suum usufructum dicto Willelmo supportavit 

ut dicebat hereditarie vendidit Robberto filio quondam Lamberti 

dicti Vutman promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censibus et paccionibus exinde de jure solvendis 

et quos et quas dictus quondam Henricus exinde de jure solvere 

consuevit annuatim et quod ipse dictam Elizabeth suam matrem 

perpetue talem habebit quod numquam presumet se jure in premissis 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328r 04 do 26-11-1383. 

Henricus zvw Henricus van den Doeren verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Henricus filius quondam Henrici van den Doeren prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328r 05 do 26-11-1383. 

Voornoemde Robbertus zvw Lambertus gnd Vutman beloofde aan Henricus 

zvw Henricus van den Doeren een lijfrente van 2 zester rogge, Bossche 

maat, en 20 schelling geld, op het leven van Elizabeth mv 

eerstgenoemde Henricus, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus (dg: Rutgherus) #Robbertus# promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum Henrico filio quondam Henrici van 

den Doeren vitalem pensionem duorum sextariorum siliginis mensure 

de Busco et XXti solidorum monete anno quolibet ad vitam (dg: 

dicte) Elizabeth matris primodicti Henrici nativitatis Domini ex 

omnibus suis bonis et cum dicta Elizabeth mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328r 06 do 26-11-1383. 

Voornoemde Robbertus zvw Lambertus gnd Vutman beloofde aan voornoemde 

Willelmus zvw Henricus van den Doren 14 Brabantse dobbel of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Dictus Robbertus promisit dicto Willelmo (dg: XX) XIIII Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328r 07 do 26-11-1383. 

(dg: Zibertus van Hoculem: een b-erfcijns van 40 schelling geld, te 

betalen met Sint-J). 

 

(dg: Zibertus de Hoculem hereditariumm censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie anno quolibet in festo beati J). 

 

BP 1176 f 328r 08 vr 27-11-1383. 

Johannes zv Egidius van Doorn en Anthonius zvw Nicholaus gnd Coel zvw 

Johannes gnd Tonijs Vijnsot beloofden aan ....... Asinarius etc 12 

oude Franse schilden met Vastenavond (di 23-02-1384; 3+31+31+23=88 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius Egidii de Spina et Anthonius filius quondam 

Nicholai dicti Coel filii quondam Johannis dicti Tonijs Vijnsot 

promiserunt ....... Asinarii etc XII aude scilde Francie ad 

carnisprivium persolvenda pena II. Testes Ws et Scilder datum 

sexta post Katherine. 

 

BP 1176 f 328r 09 vr 27-11-1383. 

Adam zvw Thomas van den Kerchoeve verkocht aan Theodericus zvw 

Theodericus Proest van Empel 3 stukken land in Empel, (1) ter plaatse 

gnd die Zalmstreken, tussen Godefridus zv Petrus enerzijds en 

Bernardus Otten soen anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Westerbroek, 

tussen Johannes Sluijter enerzijds en voornoemde Bernardus 

anderzijds, (3) ter plaatse gnd ten Rullen, tussen voornoemde 

Bernardus enerzijds en Petrus Otten soen anderzijds. 

 

Adam filius quondam Thome van den Kerchoeve tres pecias terre 

sitas in parochia de Empel quarum una in loco dicto die 

Zalmstreken inter hereditatem Godefridi filii Petri ex uno et 

hereditatem Bernardi Otten soen ex alio altera in loco dicto die 

Westerbroec inter hereditatem Johannis Sluijter ex uno et 

hereditatem dicti Bernardi ex alio et tercia in loco dicto ten 
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Rullen inter hereditatem dicti Bernardi ex uno et inter 

hereditatem Petri Otten soen ex alio #site ?sunt# ut dicebat 

hereditare vendidit Theoderico filio quondam Theoderici Proest de 

Empel promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 328r 10 vr 27-11-1383. 

Gerardus van Groesbeke ev Elisabeth dvw Nicholaus van Welle, Godeldis 

dvw Johannes Bonten, Henricus van Welle zv voornoemde Godeldis 

droegen over aan Rutgherus van Os, zwager van voornoemde wijlen 

Nicholaus van Welle, hun deel in een huis en erf van wijlen Nicholaus 

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

Henricus Tijmmermans, met een weg ertussen, enerzijds en erfgoed van 

Bodo zvw Bodo van Tiela anderzijds. 

 

X. 

Gerardus de Groesbeke maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam Nicholai de Welle Godeldis 

filia quondam Iohannis Bonten cum tutore Henricus de Welle filius 

dicti Godeldis totam partem et omne jus ipsis ad presens 

competentes in domo et area quondam Nicholai de Welle sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Henrici Tijmmermans via 

quadam interiacente ex uno et hereditatem Bodonis filii quondam 

Bodonis de Tiela ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Rutghero de Os sororio dicti quondam Nicholai [de] Welle 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 328r 11 vr 27-11-1383. 

Voornoemde Rutgerus beloofde aan voornoemde Godeldis 4 Brabantse 

dobbel met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Dictus Rutgerus promisit dicte Godeldi IIII Brabant dobbel ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 328r 12 vr 27-11-1383. 

Destijds hadden Erenbertus van der Scoervoert van Vucht en Johannes 

van den Noetboem van Vucht de helft van een huis, erf en? tuin, in 

Vught Sint-Lambertus, die eertijds waren van Reijnerus 

wollenklerenwever, verkocht aan Ghibo zvw Wellinus van Vucht, 

Vervolgens hadden de verkopers beloofd aan voornoemde Ghibo alle 

lasten in deze helft af te handelen, uitgezonderd 27 schelling 

b-erfcijns gemeen paijment. Thans beloofde voornoemde Ghibo aan 

Willelmus Mersman en diens vrouw Aleijdis dvw voornoemde Johannes van 

den Noetboem dat hij voornoemde 27 schelling en andere cijnzen die 

uit voornoemde goederen gaan, zal betalen. 

 

Notum sit universis quod cum Erenbertus van der Scoervoert de 

Vucht et Johannes van den Noetboem de Vucht medietatem cuiusdam 

domus et aree .... orti sitorum in parochia sancti Lamberti de 

Vucht que quondam fuerant Reijneri textoris laneorum legitime et 

hereditarie vendidissent Ghiboni filio quondam Wellini de Vucht et 

cum deinde dicti venditores (dg: s) promisissent dicto Ghiboni 

omnem obligationem in dicta medietate existentem deponere exceptis 

XXVII solidis hereditarii census communis pagamenti annuatim 

exinde solvendis prout in litteris constitutus coram scabinis 

infrascriptis dictus Ghibo promisit super omnia Willelmo Mersman 

et Aleijdi eius uxori filie dicti quondam Johannis van den 

Noetboem quod ipse dictos XXVII solidos atque alios census 

annuatim de (dg: dictis) premissis solvendos dabunt et solvent 

quod dicto Willelmo et Aleijdi nullum dampnum exinde eveniat et 

quod ipse Ghibo (dg: census ultimo) dictos Wm et Aleijdem a 
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censibus ultimum dictos! XXVII solidis ex dicta medietate solvendis 

indempnes servabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 328r 13 za 28-11-1383. 

Katherina dvw Johannes Meus soen en haar dochter Conegundis 

verkochten aan Henricus Hoesch kramer een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit de helft van een hofstad in 

Boxtel, tussen Philippus wever enerzijds en Willelmus zv Johannes zv 

Lucas anderzijds, te weten uit de helft richting voornoemde 

Philippus, reeds belast met 10 vlieguten en 3 hoenderen. 

 

Katherina filia quondam Johannis Meus soen (dg: cum tutore) et 

Conegundis eius filia cum tutore hereditarie vendiderunt Henrico 

Hoesch institori hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Johannis ex medietate ad se spectante 

cuiusdam domistadii siti in Bucstel inter hereditatem Philippi 

textoris ex uno et hereditatem Willelmi filii Johannis filii Luce 

ex alio ut dicebant videlicet ex illa medietate que sita est 

versus hereditatem dicti Philippi ut dicebant promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere exceptis X 

vlieghuijt et tribus pullis inde solvendis. Testes Sijmon et 

Scilder datum sabbato post Katherine. 

 

BP 1176 f 328r 14 za 28-11-1383. 

(dg: Theodericus zvw Godescalcus van der Sporct verkocht). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Godescalci van der Sporct 

hereditarie vendidit). 

 

BP 1176 f 328r 15 ma 30-11-1383. 

Johannes Lijsscap zvw Thomas gnd Valant droeg over aan de secretaris, 

tbv jkvr Margareta wv Walterus van Erpe, de helft van 250 mud rogge, 

Bossche maat, aan Nijcholaus van Berkel en Godefridus zvw Rutgherus 

gnd Arken soen van Woenssel beloofd49 door Johannes van Meerwijc, 

Johannes gnd Proest van Bucstel, Johannes gnd Nuldeman, Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, Sijmon van Mijrabellum, Hermannus van 

Langel, Johannes van Langel, Goeswinus van Mameren, Johannes gnd Boen 

en Petrus gnd Quattel, welke helft voornoemde Godefridus overgedragen 

had aan voornoemde Johannes Lijsscap. 

 

Johannes Lijsscap filius quondam Thome dicti Valant medietatem 

ducentorum et quinquaginta modiorum siliginis mensure de Busco 

promissorum Nijcholao de Berkel et Godefrido filio quondam 

Rutgheri dicti Arken soen de Woenssel a Johanne de Meerwijc 

Johanne dicto Proest de Bucstel Johanne dicto Nuldeman Arnoldo 

Stamelart de Penu Sijmone de Mijrabello Hermanno de Langel Johanne 

de Langel Goeswino de Mameren Johanne dicto Boen et Petro dicto 

(dg: quaj qutt) Quattel quam medietatem dictus Godefridus prefato 

Johanni Lijsscap supportaverat prout in litteris supportavit mihi 

ad opus [domicelle] Margarete relicte quondam Walteri de Erpe cum 

litteris et aliis et jure (dg: promittens). Testes W et Sijmon 

datum in festo Andree. 

 

1176 mf9 C 01 f.328v. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1383. 

 Quinta post Andree: donderdag 03-12-1383. 

 in die Barbare: vrijdag 04-12-1383. 

                         
49 Zie ← BP 1176 f 204r 04 wo 10-04-1381, belofte 250 mud rogge op 

01-10-1381 te leveren. 
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 in crastino Barbare: zaterdag 05-12-1383. 

 

BP 1176 f 328v 01 di 01-12-1383. 

Johannes zvw Rodolphus Ridder verkocht aan Ywanus Stierken een 

beemdje in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Lielaertse Bleke, 

beiderzijds tussen Albertus Cnoden soen, strekkend vanaf voornoemde 

Ywanus Stierken tot aan Johannes Wellen soen, belast met 12 penning 

geld hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi Ridder pratulum ad se spectans 

situm in parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto 

#!Lielaertsche# Lijelaertsche Bleke inter hereditatem Alberti 

Cnoden soen (dg: ex uno et hereditatem) ex utroque latere tendens 

ab hereditate Ywani Stierken ad hereditatem Johannis Wellen soen 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ywano Stierken promittens 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis XII denariis monete duci inde solvendis. Testes Heijme et 

Scilder datum in crastino Andree. 

 

BP 1176 f 328v 02 di 01-12-1383. 

Henricus Cnoden soen verkocht aan Ywanus Stierken ¼ deel in een beemd 

gnd die Rijt, in Vught Sint-Petrus, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en Johannes Lepper en Nicholaus gnd Nicoel 

wever anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan de weg gnd 

die Kerkweg. 

 

Henricus Cnoden soen (dg: b) quartam partem ad se spectantem in 

prato dicto die Rijt sito in parochia sancti Petri de Vucht inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et hereditatem 

Johannis Lepper et Nicholai dicti Nicoel textoris ex alio tendente 

a communi platea ad viam dictam die Kercwech ut dicebat 

hereditarie vendidit Ywano Stierken promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere (dg: ex). Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 328v 03 di 01-12-1383. 

Wolterus Bulle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wolterus Bulle prebuit et reportavit de utroque. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 328v 04 do 03-12-1383. 

Johannes die Wit beloofde aan Johannes nzv Johannes gnd Bollen 24 

Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes Wit en aan niemand anders. 

 

Solvit. 

Johannes die Wit promisit Johanni filio #naturali# Johannis dicti 

Bollen XXIIII Brabant dobbel seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Berwout et Scilder datum quinta post Andree. 

Tradetur littera dicto Johanni Wit et ?nullo alteri. 

 

BP 1176 f 328v 05 do 03-12-1383. 

Reijnerus gnd Hillen ev Hilla dvw Johannes gnd Hoen gaf uit aan 

Henricus van Haren vleeshouwer de helft50 in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Franco van Haren enerzijds en erfgoed van Gerardus 

zvw Lambertus Rijxken anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

wijlen Franco; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 27½ 

                         
50 Zie → BP 1176 f 346r 05 vr 26-02-1384, verkoop van deze helft. 
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schelling geld aan het gasthuis in Den Bosch naast de Gevangenpoort, 

(2) een b-erfcijns van 10 schelling geld, aan de priesters van de 

kerk van Sint-Jan in Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld aan kvw Goswinus van den Steen, en thans voor (4) een 

n-erfcijns51 van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384). 

 

Reijnerus dictus Hillen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Hille sue uxoris filie quondam Johannis dicti Hoen medietatem ad 

se spectantem in domo et area dicti (dg: J) quondam Johannis sita 

in Busco in vico dicto (dg: Pep) Colperstraet inter hereditatem 

quondam Franconis de Haren (dg: .. ex .) ex alio et inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Lamberti Rijxken ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti quondam Franconis ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Henrico de Haren carnifici ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: ce) hereditario censu XXVII et 

dimidii solidorum monete hospitali in Busco iuxta portam 

captivorum (dg: exinde) et pro hereditario censu X solidorum 

monete presbitris ecclesie sancti Johannis #in Busco# et pro 

hereditario censu XX solidorum monete liberis quondam Goswini van 

den Steen ex dicta medietate prius de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo 

termino nativitatis Johannis proxime ex dicta medietate promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 06 do 03-12-1383. 

Margareta dvw Johannes gnd Covelmans verkocht aan Wolterus Fijen soen 

van Zelant een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus in Den Bosch te leveren, uit de helft van een huis, tuin 

en aangelegen erfgoederen, in Gemonden, tussen Elizabeth van der 

Zantvoert en haar kinderen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

(dg: Margriet) Margareta filia quondam Johannis dicti Covelmans 

cum tutore hereditarie vendidit Woltero Fijen soen de Zelant 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: et) Bartholomei et in Busco tradendam 

ex #medietate ad dictum venditorem spectante# domus orti et 

hereditatum (verbeterd uit: hereditatibus) sibi adiacentum (dg: 

dicti venditoris) sitorum in parochia de Ghemonden inter 

hereditatem Elizabeth van der Zantvoert et eius liberorum ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi prius solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 07 do 03-12-1383. 

Franco van Ghestel en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 56 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 23-02-1384; 28+31+23=82 dgn) te betalen, op straffe 

van 4. 

 

Franco de Ghestel et Arnoldus Sta de Penu promiserunt Philippo 

Jozollo etc LVI aude scilde Francie ad carnisprivium proxime 

persolvenda sub pena quatuor. Testes (dg: datum supra) Berwout et 

                         
51 Zie → BP 1177 f 117r 09 do 31-03-1384, verkoop van deze cijns. 
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Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 08 do 03-12-1383. 

Arnoldus Roelofs soen wonend in Heze bij Rosmalen beloofde aan 

Henricus Wellens soen van Wetten 9 mud haver, geschikt voor mout, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te leveren. 

 

Arnoldus Roelofs soen commorans in Heze #prope Roesmalen# promisit 

super omnia Henrico Wellens soen de Wetten novem modios #bone# 

avene (dg: mensure de Busco) valentes ad brasium mensure de Busco 

ad purificationem proxime (dg: pers fut) persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 09 do 03-12-1383. 

Jacobus Funssel zvw Johannes Frunsel van Hezewijc beloofde aan 

Johannes gnd Bruijstens 57 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 

1 schild gerekend, en 7 Hollandse plakken met Vastenavond aanstaande 

(di 23-02-1384) te betalen. 

 

(dg: Jac) Jacobus Funssel filius quondam Johannis Frunsel! de 

Hezewijc promisit Johanni dicto Bruijstens LVII licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato atque 

septem Hollant placken ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 10 do 03-12-1383. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Wael ev Margareta dvw Zebertus zv Henricus 

gnd der Kijnder van Goerle verkocht aan Nijcholaus den Plaetmaker zv 

voornoemde Henricus der Kijnder een n-erfcijns van 1 oude schild of 

de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 2 lopen roggeland, 

in Goirle, tussen Godefridus der Kijnder enerzijds en Arnoldus 

Gerijts soen anderzijds, (2) 1/6 deel, behorend aan verkoper en zijn 

kinderen, in een beemd gnd die Koenriks Hof, in Goirle, naast de 

plaats gnd Brede Heze, tussen voornoemde Godefridus der Kijnder 

enerzijds en Willelmus Luten soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti Wael maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Zeberti 

filii Henrici dicti der Kijnder de Goerle hereditarie vendidit 

Nijcholao den (dg: Plate) Plaetmaker filio dicti (dg: quondam) 

Henrici der Kijnder hereditarium censum unius aude scilt seu 

valorem (dg: Dn) solvendum hereditarie nativitatis (dg: Domini) 

Johannis ex duabus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Goerle inter hereditatem Godefridi der Kijnder ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Gerijts soen ex alio atque ex sexta parte ad 

(dg: se s) dictum venditorem et eius liberos spectante in quodam 

prato #dicto die Coenrics Hof# sito in parochia predicta iuxta 

locum dictum (dg: Be) Brede Heze inter hereditatem dicti Godefridi 

der Kijnder ex uno et inter hereditatem Willelmi Luten soen ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 11 do 03-12-1383. 

Johannes van den Veken, Johannes gnd Meijelsvoert de jongere, 

Arnoldus Liben soen en Henricus Scutken van Lijemde beloofden aan 

Johannes gnd Boennart 18 oude schilden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 
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Johannes van den Veken Johannes dictus Meijelsvoert junior (dg: 

Arnoldus) Arnoldus Liben soen Henricus Scutken de Lijemde 

promiserunt indivisi super omnia Johanni dicto Boennart XVIII aude 

scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 12 vr 04-12-1383. 

Jordanus van Hoculem, Zibertus zv Zibertus van Hoculem, Gerardus 

Wilde en Henricus van Arkel zv Reijnerus Willems beloofden aan 

Hubertus Steenwech, Johannes Lisscap en Rodolphus van Gravia 192 

dobbel van Vilvoorde of de waarde binnen het lopend jaar, in 12 

gelijke maandelijkse delen, te betalen. 

 

Jordanus de Hoculem Zibertus filius Ziberti de Hoculem Gerardus 

Wilde et Henricus de Arkel filius (dg: Henrici) #Reijneri# Willems 

promiserunt Huberto Steenwech Johanni Lisscap et Rodolpho de 

Gravia vel eorum alteri C nonaginta duos dobbel Filfordie vel 

valorem infra presentem annum ad quemlibet mensem 

proportionabiliter duodecim mensium presentis anni persolvendos. 

Testes (dg: Berwout) Scilder et Berwout datum in die Barbare. 

 

BP 1176 f 328v 13 vr 04-12-1383. 

Gerardus zvw {niets vermeld} van Vranckenvoert verkocht aan Arnoldus 

Heijme een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker in Veghel, ter plaatse 

gnd in Dambout, tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en Leonius van 

Langvelt anderzijds, (2) huis, tuin en aangelegen erfgoederen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam !de Vranckenvoert hereditarie vendidit 

Arnoldo Heijme hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione (dg: et pro) et in Busco 

tradendam ex quodam (dg: g) agro (dg: dicto) terre sito in 

parochia de Vechel in loco dicto in (dg: Daem) Dambout inter 

hereditatem Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem Leonii de 

Langvelt ex alio item domo orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

d. 

 

BP 1176 f 328v 14 vr 04-12-1383. 

Gerardus zvw Johannes van Vranckenvoert verkocht aan Arnoldus Heijme 

een n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een akker in Veghel, ter plaatse gnd in 

die Damoet, tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en Leonius van Langvelt 

anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Johannis de Vranckenvoert hereditarie 

vendidit Arnoldo Heijme hereditariam paccionem unius modii ordei 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex quodam agro terre sito in parochia de Vechel in loco 

dicto in (dg: Dambout inter) #die# D[a]moet inter hereditatem 

Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem Leonii de Langvelt ex 

alio ut dicebat promittens super omnia #super habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Dicbier datum in festo Barbare. 

 

BP 1176 f 328v 15 vr 04-12-1383. 

Johannes zvw Johannes van Vranckenvoert verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Johannes filius quondam Johannis de Vranckenvoert prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 328v 16 za 05-12-1383. 

Henricus Peters soen van Heze droeg over aan Godefridus van Gheldorp 

zv Philippus van Eijke de goederen gnd tot Genen Oude Hoeve, in 

Geldrop, naast de kerk, aan voornoemde Henricus te pachters recht 

verpacht52 door hr Johannes heer van Gheldorp ridder, en zijn zoon 

Philippus, voor de duur van 15 jaar. Voornoemde Godefridus zal zich 

aan de voorwaarden van de verpachting houden. 

 

Henricus Peters soen de Heze bona quedam dicta communiter tot 

Ghenen Aude Hoeve sita in parochia de Gheldorp iuxta ecclesiam 

ibidem cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

datum ad jus coloni #quod ....... te halven# dicto Henrico a 

domino Johanne domino de Gheldorp milite et Philippo eius filio 

scilicet ad spacium quindecim annorum et sub certis condicionibus 

prout in litteris scabinorum (dg: prout in litteris supportavit) 

#supportavit# ?dicto Godefrido de Gheldorp #filio Philippi de 

Eijke# (dg: ... Gheldorp) cum litteris et jure et cum 

condicionibus in dictis litteris contentis promittens ratam 

servare hoc addito quod dictus Godefridus tenebit et faciet anno 

ipsorum pro dictorum pro Henrico omnes condiciones in litteris 

predictis contentas pro annis nundum transituris de dicto spacio. 

Testes Berwout et Scilder datum in crastino Barbare. 

 

BP 1176 f 328v 17 za 05-12-1383. 

Henricus gnd Peters soen droeg over aan voornoemde Godefridus van 

Gheldorp zv Philippus van Eijke 100 dobbel mottoen van Vilvoorde, aan 

hem beloofd53 door hr Johannes heer van Gheldorp en zijn zoon 

Philippus. 

 

Henricus dictus Peters soen (dg: centum) centum dobbel mottoen 

monete Filfordie promissos sibi a domino Johanne domino de 

Gheldorp et Philippo eius filio prout in litteris supportavit 

dicto Godefrido cum litteris [et] jure. Testes (dg: datum) supra. 

 

1176 mf9 C 02 f.329. 

 in die Barbare: vrijdag 04-12-1383. 

 in crastino Barbare: zaterdag 05-12-1383. 

 in octavis Andree: maandag 07-12-1383. 

 

BP 1176 f 329r 01 vr 04-12-1383. 

Mijchael van der Moest en zijn zuster Luijta beloofden aan Nijcholaus 

gnd Coelken zv Emondus gnd Roesmont 4 mud rogge, Bossche maat, na 

maning te leveren. 

 

Mijchael van der Moest et Luijta eius soror promiserunt Nijcholao 

dicto Coelken filio (dg: quonda) Emondi dicti Roesmont IIII modios 

siliginis mensure Busco ad monitionem persolvendos (dg: et in 

Busco tradendos). Testes Sijmon et Dicbier datum in die Barbare. 

 

BP 1176 f 329r 02 vr 04-12-1383. 

(dg: Henricus Peters soen van Heze). 

 

(dg: Henricus Peters soen de Heze). 

 

                         
52 Zie ← BP 1176 f 224v 07 zo 20-10-1381, verpachting van de hoeve. 
53 Zie ← BP 1176 f 224v 08 zo 20-10-1381, belofte 100 Brabant dobbel 

op 26-05-1398 te betalen. 
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BP 1176 f 329r 03 za 05-12-1383. 

Walterus zvw Walterus van Oerle verpachtte aan Gerardus zv Heijmannus 

gnd Aleijten soen de goederen gnd ten Hazenbos, die waren van 

voornoemde wijlen Walterus, in Blaarthem Sint-Severinus, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), 

per jaar voor (1) 23 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis te 

leveren, en wel 13 mud in Boxtel en 10 mud op voornoemde goederen, 

(2a) 4 lopen raapzaad, maat van Oerle, (2b) 5 steen vlas, bereid tot 

de hekel, en (2c) 6 kapoenen, met Lichtmis in Boxtel te leveren. 

Gerardus zal de helft van de vruchten en granen van het lopende jaar 

krijgen, voor welke helft hij voornoemde rogge levert, raapzaad, vlas 

en kapoenen van de eerste termijn. Gerardus zal de gebouwen in goede 

staat houden, te pachters recht, van dak en wanden. Alle beesten en 

varebd goed zullen voor de helft van Walterus zijn en voor de andere 

helft van Gerardus, uitgezonderd de ganzen en hoenderen, die van 

Gerardus zullen zijn. Gerardus, en met hem Nijcholaus gnd Smeets 

beloofden van hun kant. Gerardus zal de goederen in het zesde jaar te 

pachters recht bezitten. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Oerle bona #dicta ten 

Hasenbossche# que fuerant dicti quondam Walteri sita in parochia 

de Blaerthen sancti Severini cum suis attinentiis universis ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Gerardo filio Heijmanni dicti 

Aleijten soen ab eodem Gerardo ad spacium (dg: sex) #quinque# 

annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex #quinque# annorum pro XXIII 

modiis siliginis mensure de Oerle dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum (dg: sex) #quinque# annorum purificatione et de 

qua siligine XIII modii in Bucstel et X modii supra dicta tradendi 

et pro quatuor lopinis seminis raparum dicte mensure et pro 

quinque steen lini parata ad stalcrum #et pro sex caponibus# 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum (dg: sex) #quinque# 

annorum (dg: termino sco) purificatione et (dg: in supra) in 

Bucstel tradendis additis sequentibus sequentibus primo quod 

dictus Gerardus percipiet et obtinebit medietatem (dg: fructuu) 

fructuum et bladorum presentis anni #crescentium supra dicta bona 

pro qua medietate# (dg: futuri pro qua) dabit dictam siliginem 

seminem raparum linum et capones pro primo termino (dg: siliginis) 

solucionis item quod dictus Gerardus edificia dictorum bonorum 

dictis (dg: sex) #quinque annis durantibus in bona disposicione ad 

jus coloni tenebit #de tecto et parietibus# item quod omnes 

bestias et bona pecoralia que erunt supra dicta bona dictis (dg: 

sex) #quinque# annis durantibus erunt mediatim dicti Walteri et 

mediatim dicti Gerardi exceptis ancis et pullis #que erunt dicti 

Gerardi# promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter et cum Nijcholaus dictus Smeets repromiserunt 

indivisi super omnia (dg: hoc ac). Testes (dg: Scilde) Berwout et 

Scilder datum in crastino Barbare. 

+. Hoc addito quod dictus Gerardus dicta bona sexto anno scilicet 

anno dictos quinque annos sine medio sequente ad jus coloni 

possidebit. 

 

BP 1176 f 329r 04 za 05-12-1383. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Gerardus 16 Brabantse 

dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, een 

helft te betalen met Pinksteren over 3 jaar (zo 10-06-1386) en de 

andere helft met Pinksteren over 6 jaar (zo 06-06-1389). 

 

Solvit debet X? ?placken. 

Dictus Walterus promisit dicto Gerardo XVI Brabant dobbel scilicet 

L Hollant placken pro quolibet Brabant dobbel computato mediatim a 
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penthecostes proxime ultra 3 annos et mediatim in festo 

penthecostes proxime futuro ultra sex annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 05 za 05-12-1383. 

Johannes die Jonghe zvw Theodericus, Johannes zvw Theodericus van 

Loet en Jacobus van Enghelant beloofden aan Johannes Besselen en 

Johannes van Vucht handschoenmaker 70 oude schilden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 

 

Johannes die Jonghe filius quondam Theoderici Johannes (dg: de) 

filius quondam Theoderici de (dg: Loet) Loet et Jacobus de (dg: 

Emg) Enghelant promiserunt Johanni (dg: de) Besselen et Johanni de 

Vucht (dg: s) cyrothecario LXX aude scilde seu valorem ad 

purificationem proxime persolvenda. Testes Sijmon et Dicbier datum 

supra. 

 

BP 1176 f 329r 06 za 05-12-1383. 

De eerste twee zullen Jacobus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt Jacobum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 07 ±za 05-12-1383. 

Jacobus zv Godefridus gnd Dunnencop verkocht aan Jacobus gnd Rutten 

een huis54 en erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Reijnerus Kul de oudere enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Philips soen anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde Jacobus verworven had van Arnoldus zvw Hermannus gnd Roest 

steenbakker, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld {niet 

afgewerkt contract55}. 

 

Jacobus filius (dg: quondam) Godefridi dicti Dunnencop domum et 

aream sitam in Busco in vico Orthensi ad finem eiusdem vici inter 

hereditatem Reijneri (dg: Ke) Kul senioris ex uno et inter 

hereditatem #quondam# Johannis dicti Philips soen ex alio quam 

domum et aream dictus Jacobus erga Arnoldum filium quondam 

Hermanni dicti Roest lapicidam acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Jacobo dicto Rutten supportavit cum litteris 

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

parte sui deponere promiserunt insuper) deponere excepto 

hereditario (dg: trium) trium librarum monete exinde solvendo. 

 

BP 1176 f 329r 08 ±za 05-12-1383. 

Voornoemde Jacobus Rutten beloofde aan voornoemde verkoper 22 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) te 

betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Jacobus (dg: c) Rutten promisit dicto venditori XXII aude 

scilde seu valorem a nativitatis Domini proxime (dg: ult) futurum 

ultra annum persolvenda. 

 

BP 1176 f 329r 09 ma 07-12-1383. 

Johannes van Helmont wonend in Bakel zvw Johannes van Helmont 

verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 3 gulden pieter of 

de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 

                         
54 Zie ← BP 1175 f 178r 02 vr 23-02-1369, verkoop door Jacobus zv Godefridus gnd 
Dunnecop aan Arnoldus zv Hermannus Roest van een helft van dit huis; kennelijk heeft 

later terugverkoop plaatsgevonden? 
55 Zie → BP 1176 f 337v 08 di 19-01-1384, Jacobus zvw Godefridus Duncop verkoopt nu de 
helft van dit huis aan Jacobus Rutten. 
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02-02-1385), gaande uit (1) 1 bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd 

in die Stokbeemd, tussen Mathijas Boems soen enerzijds en Elizabeth 

Rovers anderzijds, (2) ½ bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd op 

die Renne, tussen Theodericus molenaar enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, die eertijds waren van 

kinderen gnd van den Goer, in Bakel, ter plaatse gnd die Meer, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds. Verkoper 

en met hem Johannes en Nijcholaus Rover, nkv voornoemde verkoper, 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de grondcijns. 

 

Johannes de Helmont commorans in Bakel filius quondam Johannis de 

Helmont hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditarium censum 

III gulden peter seu valorem solvendum hereditarie purificatione 

et (verbeterd uit: ex) primo termino a purificatione proxime ultra 

annum ex uno bonario prati sito in parochia de Bakel in loco dicto 

in die Stocbeemt inter hereditatem (dg: Mathie) Mathije (dg: Boe) 

Boems soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth Rovers ex alio 

atque ex dimidio bonario prati sito in dicta parochia (dg: si) ad 

locum dictum op die Renne inter hereditatem Theoderici multoris ex 

uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio item ex tribus 

lopinatis terre siliginee (dg: sitis in parochia dicta parochia 

in) que fuerant quondam liberorum dictorum van den Goer sitis in 

dicta parochia in loco dicto die Meer inter hereditatem dicti 

venditoris ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio ut dicebat promittentes et cum eodem Johannes et Nijcholaus 

Rover (dg: libe) pueri naturales dicti venditoris indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes Berwout et Scilder datum in octavis Andree. 

 

BP 1176 f 329r 10 ma 07-12-1383. 

Arnoldus van Beke nzv etc gaf uit aan Reijnerus gnd Zeghers soen van 

Vucht een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Loefbrug naar des Konings Brug, tussen erfgoed van Johannes 

gnd Venneken enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus anderzijds, 

welke kamer voor aan de straat 25 voet breed is en achter 20½ voet, 

en 63 1/3 voet lang, te meten inclusief de helft van de stenen wanden 

tussen voornoemde kamer en erfgoed van voornoemde Arnoldus; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 1 oude groot aan de hertog, en thans 

voor (2) een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met 

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

over een jaar. Arnoldus en Reijnerus zullen de wand tussen deze kamer 

en voornoemd erfgoed van Arnoldus onderhouden. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc quandam cameram cum suo 

fundo sitam in Busco in vico tendente a ponte dicto Loefbrugge 

versus pontem dictum #des# Conincs Brugge inter hereditatem 

Johannis dicti Venneken ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi 

ex alio et que camera cum eius fundo continet ante iuxta dictum 

vicum XXV pedatas in (dg: latitudine) et (dg: in medio) 

#retrorsum# fine XX et dimidiam pedatas in latitudine continens 

(dg: prout) et in longitudine LXIII et terciam partem unius pedate 

mensurando eciam in premissis medietatem parietum lapideorum 

consistentum (dg: ab utroque latere dicte camere) #inter dictam 

cameram et inter hereditatem dicti Arnoldi# simul cum medietate 

(dg: eorundem) parietum (dg: stantum) consistentum ab utroque 

latere dicte camere scilicet in illa #(dg: is)# medietatibus que 

sita est versus dictam cameram (dg: -s) ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Reijnero dicto Zeghers soen de Vucht ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu quinque librarum 
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monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et primo termino (dg: termino nativitatis Domini) a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit tali condicione annexa quod dicti Arnoldus et 

Reijnerus parietem consistentem inter dictam cameram et inter 

dictam hereditatem dicti Arnoldi perpetue in bona disposicione sub 

eorum communibus expensis tenebunt (dg: hoc eciam addito quod 

dicti Reijnerus et !et Johannes Venneken parietatem stantem inter 

dictam cameram et inter hereditatem dicti Johannis Venneken sub 

eorum communibus expensis in bona disposcione observabit). Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 11 ma 07-12-1383. 

Johannes van Helmont wonend in Bakel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Helmont commorans in Bakel prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 12 ma 07-12-1383. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan voornoemde Arnoldus 20 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia dicto Arnoldo XX Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 13 ma 07-12-1383. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp beloofde aan Arnoldus van den 

Blocke 10½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 02-

02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam (dg: Henrici) Henrici de Zeghenworp 

promisit super omnia Arnoldo van den Blocke X et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 14 ma 07-12-1383. 

Johannes Rijc zvw Godefridus Rijc verkocht aan Bessella wv Ludekinus 

Hagen, tbv haar en kv voornoemde Bessella, (1) een stuk land in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes van 

Brolijo enerzijds en kvw Walterus Rijc bv voornoemde Johannes Rijc 

anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemde kvw Walterus 

Rijc enerzijds en Willelmus Mol anderzijds, met het recht, bij deze 2 

stukken land behorend, in een weg aldaar, belast met 1½ oude groot 

aan erfg vw Gerardus van Neijnsel. 

 

Johannes Rijc filius quondam Godefridi Rijc (dg: per medietatem ad 

se spectantem in quodam agro terre dicto den die L Vekenacker 

#medietatem ad se spectantem) pecia! terre# sitam in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem 

Johannis de Brolijo (dg: et inter) ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Walteri Rijc fratris dicti Johannis Rijc ex alio 

atque peciam terre sita ibidem inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam Walteri Rijc ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Mol ex alio ut (dg: dicebat hereditarie vendidit) cum 

jure spectante ad dictas duas pecias terre (dg: sitas) in quadam 

via sita ibidem ut dicebat hereditarie vendidit Besselle relicte 

quondam Ludekini Hagen ad opus sui et ad opus (dg: ..) liberorum 
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eiusdem Besselle promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis 

exinde (dg: solvendis de jure) heredibus quondam Gerardi de 

Neijnsel exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 15 ma 07-12-1383. 

Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 16 ma 07-12-1383. 

Johannes zv Henricus gnd Zebrechts soen van Culen, Johannes van Weert 

en Matheus van der Tijghelrien beloofden aan de secretaris, tbv 

Philippus Jozollo etc, 160 oude Franse schilden met Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1384; 24+31+29+31+10=125 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes filius Henrici dicti Zebrechts soen de Culen Johannes de 

Weert et (dg: ...) Matheus van der Tijghelrien promiserunt #mihi 

ad opus# Philippi Jozollo etc C et LX aude scilde Francie ad pasca 

proxime persolvenda sub pena quinque. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 17 ma 07-12-1383. 

De eerste zal de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329r 18 ma 07-12-1383. 

Johannes zv Henricus gnd Zebrechts soen van Culen beloofde aan 

Johannes van Weert en Matheus van der Tijghelrien 108½ oude schilden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes filius Henrici dicti Zebrechts soen de Culen promisit 

Johanni de Weert et Matheo van der Tijghelrien centum et octo 

dimidium aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

[persolvenda. Testes] datum supra. 

 

1176 mf9 C 03 f.329v. 

 in octavis Andree: maandag 07-12-1383. 

 in festo conceptionis beate Marie: dinsdag 08-12-1383. 

 in crastino conceptionis: woensdag 09-12-1383. 

 in profesto conceptionis maandag Marie: 07-12-1383. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 10-12-1383. 

 Quarta post Lucie: woensdag 16-12-1383. 

 

BP 1176 f 329v 01 ma 07-12-1383. 

(dg: Gerardus zvw Willelmus Wan). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Willelmi Wan). 

 

BP 1176 f 329v 02 ma 07-12-1383. 

Petrus zvw Gerardus gnd Wambosticker ev Elizabeth dvw Henricus zv 

Walterus smid verkocht aan Johannes gnd Akerijns soen ¼ deel in een 

huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast erfgoed van 

wijlen Bertoldus van Hoesden, welk huis en erf voornoemde wijlen 

Henricus gekocht had van Heijlewigis wv Walterus gnd Baijs en haar 

dochter Hilla. 

 

+. 

Petrus filius quondam Gerardi dicti Wambosticker maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici 
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filii Walteri fabri quartam partem ad se spectantem in domo et 

area sita in Busco in vico Vuchtensi iuxta hereditatem quondam 

Bertoldi de Hoesden (dg: venditam) quam domum et aream dictus 

quondam Henricus erga Heijlewigem relictam Walteri dicti quondam 

(dg: B) Baijs et Hillam eius filiam emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni dicto Akerijns soen ab eodem 

hereditarie possidendam supportavit cum litteris et (dg: jure) 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Berwout et Scilder (dg: datum supra) in 

octavis Andree. 

 

BP 1176 f 329v 03 ma 07-12-1383. 

Henricus Hacke ev Yda dvw Henricus zv Walterus smid verkocht aan 

voornoemde Johannes Akerijns ¼ deel in voornoemd huis en erf. 

 

Henricus Hacke maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue 

uxoris filie quondam Henrici filii Walteri fabri quartam partem ad 

se spectantem in dicta domo et area vendidit dicto Johanni 

Akerijns supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 329v 04 ma 07-12-1383. 

Walterus zvw Henricus zv Walterus smid verkocht aan voornoemde 

Johannes Akerijns soen ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn vader Henricus, in voornoemd huis en erf. 

 

(dg: H) Walterus filius quondam Henrici filii Walteri (dg: Sut) 

fabri unam quartam partem ad se spectantem #et de morte dicti 

Henrici sui patris successione advolutam# in dicta domo et area 

vendidit dicto Johanni Akerijns soen supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem #et (dg: 

ob) impeticionem# ex parte sui deponere et suorum liberorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329v 05 ma 07-12-1383. 

Heijlwigis dvw Henricus zv Walterus smid verkocht aan voornoemde 

Johannes Akerijns soen ¼ deel, dat aan haar, toen ze weduwe was, 

gekomen was na overlijden van haar vader, in voornoemd huis en erf. 

Johannes zv voornoemde Heijlwigis deed afstand. Henricus en Emondus, 

kv voornoemde Heijlwigis, zullen hierop geen rechten doen gelden. 

 

Heijlwigis (dg: relicta) #filia# quondam Henrici filii Walteri 

fabri #cum tutore# unam quartam partem ad se spectantem #et sibi 

(dg: de) in sede sue viduitatis advolutam de morte dicti patris 

sui# in dicta domo et area vendidit dicto Johanni Akerijns soen 

supportavit cum litteris et jure #et aliis# promittens (dg: ratam 

servare ..) cum tutore ratam et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Johannes filius dicte Heijlwigis super dicta 

quarta parte et jure renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et promiserunt insuper dicti 

Heijlwigis (dg: ..) cum tutore et Johannes eius filius quod ipsi 

Henricum et Emondum liberos dicte Heijlwigis perpetue tales 

habebunt quod nunquam presument se jus in premissa ?dicta quarta 

parte habere. Testes datum supra. 

+ {Verwijst kennelijk naar + bij BP 1176 f 329v 08}. 

 

BP 1176 f 329v 06 ma 07-12-1383. 

Voornoemde Johannes Akerijns soen beloofde aan Walterus en 

Heijlwigis, kvw Henricus zv Walterus smid, aan Petrus zvw Gerardus 

gnd Wambosticker en aan Henricus gnd Hacke 130 Hollandse gulden 
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hellingen56, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en de 

andere helft met Sint-Remigius (za 01-10-1384) aanstaande. De brief 

overhandigen aan Henricus Hacke. 

 

Dictus Johannes Akerijns soen promisit super omnia (dg: Henrico) 

#Waltero# et Heijlwigi liberis quondam Henrici filii Walteri fabri 

Petro filio quondam Gerardi dicti Wambosticker et Henrico dicto 

Hacke centum et XXX Hollant gulden hellingen (dg: monete Holl ad) 

mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico Hacke. 

 

BP 1176 f 329v 07 ma 07-12-1383. 

Johannes gnd Mesmaker wever en Johannes gnd Gielijs soen schoenmaker 

beloofden aan Wellinus van Beke 20 oude schilden met Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Johannes dictus Mesmaker textor et Johannes dictus Gielijs soen 

sutor promiserunt Wellino de Beke XX aude scilde seu valorem ad 

pasca proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329v 08 ma 07-12-1383. 

Johannes van Os die Platijnmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. {Verwijst kennelijk naar + onder BP 1176 f 329v 05}.  

Johannes de (dg: -s) Os die Platijnmaker prebuit et reportavit 

totum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 329v 09 di 08-12-1383. 

Gerardus Broes soen van Roesmalen droeg over aan Jacobus gnd van 

Donresel zvw Albertus van den Heijde zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde Jacobus gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth, sv voornoemde Jacobus en ev voornoemde Gerardus, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Gerardus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus Broes soen de Roesmalen suum usufructum atque totum jus 

sue vitalis possessionis quem et quod habuit seu habere potuit ac 

debuit quovismodo in omnibus et singulis bonis que Jacobo (dg: de) 

dicto de (dg: Donre) Donresel filio quondam Alberti van den Heijde 

de morte (dg: Eli) quondam Elizabeth sororis olim dicti Jacobi 

uxoris olim dicti Gerardi successione sunt advoluta et que post 

mortem dicti Gerardi jure successionis hereditarie advolventur 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat (dg: here) 

legitime supportavit dicto Jacobo promittens ratam servare. Testes 

(dg: Dicbier et) Heijme et Berwout #datum in festo conceptionis 

beate Marie#. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1176 f 329v 10 wo 09-12-1383. 

Voornoemde Jacobus verkocht voornoemde goederen aan voornoemde 

Gerardus Broes soen. 

 

Dictus Jacobus dicta bona omnia et singula hereditarie vendidit 

dicto Gerardo Broes soen promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et suorum liberorum deponere. Testes 

Sij et Berwout datum in (dg: ..) crastino conceptionis. 

 

                         
56 Zie → BP 1177 f 132r 09 do 30-06-1384, verklaring dat 65 gulden 

hellingen Hollands zijn betaald. 
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BP 1176 f 329v 11 wo 09-12-1383. 

Ghibo van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Best prebuit et reportavit. Testes Berwout et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 329v 12 ma: 07-12-1383. 

Jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel maakte bezwaar tegen 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door de jonker van Craendonc met 

goederen die behoorden aan de heerlijkheid Boxtel. 

 

+. 

Domicellus Willelmus de Meerhem dominus de B[uc]stel calumpniavit 

vendiciones et alienaciones factas per domicellum de Craendonc cum 

bonis que ad dominium de Bucstel pertinere consueverant ut 

dicebat. Testes Heijme et Berwout datum in profesto conceptionis 

Marie. 

 

BP 1176 f 329v 13 wo 09-12-1383. 

Johannes Lijsscap zvw Walterus Bac van Broechoven beloofde aan 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech, tbv hem en Johannes 

Koijt, 300 oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes Lijsscap. 

 

Johannes Lijsscap filius quondam Walteri Bac de Broechoven 

promisit super habita et habenda Goeswino filio Henrici filii 

Goeswini Steenwech ad opus sui et ad opus Johannis Koijt seu ad 

opus alterius eorundem trecentos aude scilde ad monitionem (dg: 

persolvendos) ipsorum seu alterius eorundem persolvendos. Testes 

Berwout et Scilder datum in crastino conceptionis. Tradetur 

littera dicto Johanni Lijsscap. 

 

BP 1176 f 329v 14 wo 09-12-1383. 

Arnoldus van Bruheze beloofde aan Arnoldus Hoernken 60 mud rogge, 

maat van Someren, tussen nu een Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus de Bruheze promisit Arnoldo Hoernken (dg: .) LX modios 

siliginis mensure de Zoemeren (dg: ad pasca p) infra hinc et pasca 

proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes Heijme et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 329v 15 wo 09-12-1383. 

Lucas zvw Lucas van Erpe verkocht aan Walterus Delijen soen, tbv hem, 

(dg: zijn vrouw Elizabeth) en Aleijdis dvw Alardus die Mesmakers, een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen van wijlen Gerardus gnd die Rode, in 

Veghel, reeds belast met 4 penning grondcijns. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Lucas filius quondam Luce de Erpe legitime vendidit Waltero 

Delijen soen ad opus sui et ad opus (dg: Elizabeth sue uxoris et 

ad opus) Aleijdis filie quondam Alardi die Mesmakers vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

anno quolibet ad vitam dictorum Walteri et Aleijdis et non #ultra# 

nativitatis (dg: Domini) Domini et pro primo termino ultra annum 

et in Busco tradendam ex bonis quondam Gerardi dicti die Rode 

sitis in parochia de Vechel et ex attinentiis (dg: ..) eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis promittens super (dg: habita et habenda) #omnia habita 

et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 
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quatuor denariis domino fundi exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere et (dg: altera) alter diutius integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes Sijmon et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 329v 16 do 10-12-1383. 

Henricus van Werthusen en hr Theodericus Rover ridder beloofden aan 

Jacobus Loze 28 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384) te betalen. 

 

Henricus de Werthusen et dominus Theodericus Rover miles 

promiserunt Jacobo (dg: Lo) Loze XXVIII aude scilde #seu valorem# 

ad pascha proxime persolvenda. Testes Rover predictus et Sijmon 

datum quinta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 329v 17 wo 16-12-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes Sijmon et Berwout datum 

quarta post Luc[i]e. 

 

BP 1176 f 329v 18 do 10-12-1383. 

De broers hr Johannes priester en Rodolphus, kv Theodericus van de 

Broek, verkochten aan Elizabeth dvw Ghibo nzvw Johannes van de Broek 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis 

in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit een stuk land gnd die 

tZerijs Akker, in Sint-Oedenrode, achter de schuur van Pardelaar, 

tussen Hilla des Costers enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Dominus Johannes presbiter et Rodolphus fratres liberi (dg: q) 

Theoderici de Palude hereditarie vendiderunt Elizabeth filie 

quondam Ghibonis filii naturalis quondam Johannis de Palude 

hereditariam paccionem (dg: unus) unius modii siliginis mensure de 

Rode solvendam hereditarie purificatione et in Rode tradendam ex 

pecia terre dicta die tZerijs Acker sita in parochia de Rode retro 

horreum de Pardelaer inter hereditatem Hille des Costers ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Sijmon et Berwout datum (dg: supra in crastino 

conceptionis) quinta post conceptionis. 

 

BP 1176 f 329v 19 do 10-12-1383. 

Henricus van Boert zvw Henricus van Boert verkocht aan Arnoldus van 

Andel de helft van een stuk land in Heeswijk, beiderzijds tussen 

Walterus gnd Heze, met een eind strekkend aan erfgoed van de kerk van 

Heeswijk, en met het andere eind aan voornoemde Walterus, deze helft 

belast met een cijns aan de investiet van Heeswijk. 

 

Henricus de Boert filius quondam Henrici de Boert #medietatem# 

pecie terre site in parochia de Hezewijc inter hereditates Walteri 

dicti Heze ex utroque latere coadiacentes tendentis cum fine ad 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Hezewijc (dg: ex uno et in) 

et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Walteri ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Andel promittens warandiam 

#questionem proximitatis# et obligationem deponere excepto censu 

investiti de Hezewijc (dg: exinde) #ex dicta medietate# solvendo 

de jure. Testes datum supra. 
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1176 mf9 C 04 f.330. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 10-12-1383. 

 

BP 1176 f 330r 01 do 10-12-1383. 

De broers Rijxkinus en Hermannus, kv Rijcoldus zvw Rijcoldus gnd 

Weijndelmoeden soen, Willelmus Peters soen ev Elizabeth, en Rijxkinus 

zv Arnoldus van der Scueren ev Weijndelmoedis, dv eerstgenoemde 

Rijcholdus zvw Rijcoldus Weijndelmoeden soen, deden tbv Hermannus 

Gielijs soen van Gravia afstand van de helft van een b-erfcijns van 

10 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) alle 

erfelijke goederen, die aan de broers eerstgenoemde Rijcoldus en 

Nijcholaus gnd Coel, kvw Rijcoldus Weijndelmoeden soen, behoorden, in 

Schijndel, welke goederen voornoemde broers Rijcoldus en Nijcholaus, 

voor cijnzen en pachten die eruit gaan, en voor voornoemde cijns van 

10 pond, uitgegeven hadden aan Lambertus gnd van der Heijden, (2) een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Aan Geen Broek, tussen 

Johannes Writer enerzijds en Johannes Rijcards soen anderzijds, welk 

stuk land voornoemde Lambertus mede tot onderpand had gesteld. 

Rodolphus zvw Theodericus gnd Ver en zijn vrouw Hilla dv voornoemde 

Rijcoldus zullen nimmer rechten in deze helft doen gelden. 

 

Rijxkinus (dg: filius) #et Hermannus fratres liberi# Rijcoldi 

filii quondam Rijcoldi dicti Weijndelmoeden soen (dg: Rodolphus 

filius quondam Theoderici dicti Ver maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Hille sue uxoris) Willelmus Peters soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris Rijxkinus filius (dg: 

q) Arnoldi van der Scueren maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Weijndelmoedis sue uxoris filiarum primodicti Rijcholdi filii 

quondam Rijcoldi Weijndelmoeden soen super #medietate# hereditarii 

census decem librarum monete solvendi hereditarie Martini ex 

omnibus et singulis bonis hereditariis tam hereditatibus quam 

censibus que et qui ad (dg: di) primodictum Rijcoldum et 

Nijcholaum dictum Coel fratres liberos quondam Rijcoldi 

Weijndelmoeden soen spectabant quocumque locorum (dg: infra) in 

parochia de Scijnle situatis seu solvendis que bona hereditaria 

dicti Rijcoldus et Nijcholaus fratres pro censibus et paccionibus 

annuatim exinde solvendis et pro predicto censu decem librarum 

dederant ad censum Lamberto dicto van der Heijden atque ex pecia 

terre sita in dicta parochia ad locum dictum Aen Gheen Broecke 

inter hereditatem Johannis Writer ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: Rijcards) Rijcards soen ex alio quam peciam terre 

dictus Lambertus simul cum dictis bonis hereditariis pro solucione 

dicti census decem librarum ad pignus imposuerat prout in litteris 

dicebant contineri et super jure ad opus Hermanni Gielijs soen de 

Gravia renunciaverunt promittentes et cum eis primodictus 

Rijcoldus eorum pater indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum primodicti Rijcoldi in dicta medietate (dg: 

ex) existentem seu eventuram deponere et quod ipsi Rodolphum 

filium quondam Theoderici dicti Ver et Hillam eius uxorem filiam 

dicti Rijcoldi perpetue tales habebunt quod numquam presumet jus 

in perdicta medietate habere. Testes Berwout et Scilder datum 

quinta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 330r 02 do 10-12-1383. 

Destijds had Hilla dvw Johannes van Tula al haar goederen 

overgedragen aan haar broers Henricus en Danijel. Voornoemde Henricus 

en Danijel droegen thans de helft van voornoemde goederen over aan 

hun zuster Heijlwigis en hun zwager Ghibo van Loen. De brief 

overhandigen aan een van hen. 
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Notum sit universis quod cum Hilla filia quondam Johannis de Tula 

omnia et singula sua bona hereditaria (dg: here) quocumque locorum 

situata hereditarie supportasset Henrico et Danijeli suis 

fratribus prout in litteris quas vidimus constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis dicti Henricus et Danijel medietatem 

dictorum bonorum hereditariorum omnium hereditarie supportaverunt 

(dg: Ghiboni de Loen et) Heijlwigi (dg: -s) eorum sorori et 

Ghiboni de Loen eorum sorori! cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1176 f 330r 03 do 10-12-1383. 

Theodericus van der Wijer gaf uit aan Johannes gnd Moer 1 bunder land 

in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Ghibo van Eillaer 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot grondcijns, en 

thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

 

Theodericus van der Wijer unum bonarium terre situm in parochia de 

Oerscot (dg: iux) in loco dicto Sperdonc inter hereditatem 

Ghibonis de Eillaer ex uno et inter communitatem ex alio tendens 

cum utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni dicto Moer ab eodem hereditarie possidendum (dg: 

promittens) pro (dg: here) uno grosso antiquo domino fundi exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et supra dictum bonarium tradenda ex premisso 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 04 do 10-12-1383. 

Metta dvw Willelmus van der Heze verkocht aan haar broer Johannes 

alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, uitgezonderd kleinodiën en huisraad. 

 

Metta filia quondam Willelmi van der Heze cum tutore omnia et 

singula bona hereditaria sibi de morte !sibi de morte quondam 

parentum suorum successione advoluta quocumque locorum (dg: 

consisten) situata exceptis clenodiis et utenciliis (dg: suis) ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni suo fratri promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 05 do 10-12-1383. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Louwer van Ghestel verhuurde aan Willelmus 

Balijart (1) 2 morgen land, behorend aan Emondus van Hellu, ter 

plaatse gnd die Kuikse Hoeve van Maren, met beide einde strekkend aan 

voornoemde Emondus, (2) 4 vadem ter plaatse gnd die Kesselse Delen, 

naast kinderen gnd Wouter Wellens soen Kijnderen, voor een periode 

van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383). 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Louwer de Ghestel duo 

iugera terre #spectantia ad Emondum de Hellu# sita (dg: in 

parochia de Kessel) in loco dicto die Kuijcsche Hoeve van Maren 

(dg: ..) tendentia cum utroque fine ad hereditates dicti Emondi 

atque quatuor mensuras dictas vadem sitas in loco dicto die 

Kesselsche Delen iuxta hereditatem (dg: il) liberorum dictorum 

Wouter Wellens soen Kijnderen ut dicebat locavit recto oocacionis 

modo Willelmo Balijart ab eodem ad spacium quatuor annorum a 

Martini proxime preterito sine medio sequentium possidenda libere 
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et habenda promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 06 do 10-12-1383. 

Johannes die Harde smid verkocht aan Eustatius gnd Steesken van 

Hedechusen smid een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

gaande uit een huis, hofstad en tuin van verkoper, in Tilburg, ter 

plaatse gnd aan den Heuvel, tussen wijlen Henricus gnd Blanden 

enerzijds en erfgoed gnd den Ysenakker anderzijds, reeds belast met 1 

zwarte tournose. 

 

Johannes die Harde faber hereditarie vendidit Eustatio dicto 

Steesken (dg: fa) de Hedechusen fabro hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et primo termino ultra annum et in Busco tradendam 

ex domo #domistadio et# orto dicti venditoris sita in Tilborch ad 

locum dictum aen den Hoevel inter hereditatem Henrici quondam 

dicti Blanden ex uno et inter hereditatem dictam den Ysenacker ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno parvo Turonensi nigro denario exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 07 do 10-12-1383. 

(dg: Benedictus et Elizabeth). 

 

BP 1176 f 330r 08 do 10-12-1383. 

Henricus zvw Johannes van Tula van Gheffen verkocht aan zijn broer 

Denkinus van Tula ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in een huis, hofstad en tuin van voornoemde wijlen 

Johannes, in Geffen, tussen kvw Henricus van Zelant enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Tula de Gheffen quartam partem 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in 

domno domistadio et orto dicti quondam Johannis sitis in parochia 

de Geffen inter hereditatem liberorum quondam Henrici de Zelant ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam (dg: d.......) ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Denkino de Tula suo fratri 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 09 do 10-12-1383. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os verklaarde dat Arnoldus Ruvers 

soen hem betaald heeft ¼ deel van 15 dobbel mottoen van Vilvoorde, 

aan Johannes van Bijnderen beloofd door Henricus Bije zv Zanderus, 

voornoemde Arnoldus Ruvers soen, Bertoldus Lu, Hermannus Scut zv 

Johannes gnd Lu en Denkinus zv Willelmus gnd Lu, welke 15 dobbel 

mottoen voornoemde Johannes van Bijnderen overgedragen57 had aan 

voornoemde Gerardus Scade. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os palam recognovit sibi 

per Arnoldum Ruvers soen fore satisfactum de una quarta parte 

quindecim aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum 

monete Filfordie (dg: pro) promissorum Johanni de Bijnderen ab 

Henrico Bije filio Zanderi dicto Arnoldo Ruvers soen Bertoldo Lu 

Hermanno Scut filio Johannis dicti Lu et Denkino filio Willelmi 

dicti Lu prout in litteris et quos quindecim dobbel mottoen dictus 

                         
57 Zie ← BP 1176 f 235v 07 vr 10-01-1382, overdracht van de 15 dobbel 

mottoen. 
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Johannes de Bijnderen dicto Gerardo Scade supportaverat prout in 

litteris quas vidimus ...... ?supra. 

 

BP 1176 f 330r 10 do 10-12-1383. 

Rodolphus zvw Arnoldus Vrijent verklaarde dat Johannes van Heze zv 

Willelmus van Hamvelt alle schulden en geldsommen betaald heeft, die 

voornoemde Johannes verschuldigd was aan voornoemde Rodolphus. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Vrijent palam recognovit sibi per 

Johannem de Heze filium Willelmi de Hamvelt fore satisfactum ab 

omnibus debitis et pecuniarum summis quas dictus Johannes dicto 

Rodolpho debebat a quocumque tempore evolute usque in diem 

presentem ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 11 do 10-12-1383. 

Theodericus die Mulder verkocht aan Everardus gnd Mijs soen van 

Lijeshout een stuk beemd en een stuk broekland, in Aarle, ter plaatse 

gnd op Donkervoort, ter plaatse gnd aan den Elsens Raam, tussen 

Theodericus van Dunouwem? en zijn kinderen enerzijds en Elizabeth gnd 

Scoerkens en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes Bessellen en met het andere eind aan erfgoed van de monniken 

van Lieshout, belast met de grondcijns. 

 

Theodericus die Mulder peciam prati et peciam paludis sitas in 

parochia de Arle (dg: ad) supra dictum op Donckervort ad locum 

dictum aen den Elsens Raem inter hereditatem Theoderici (dg: d) de 

Dunouwem? et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

dicte Scoerkens et eius liberorum ex alio tendentes cum uno fine 

ad hereditatem Johannis Bessellen (dg: ex uno) et (dg: inter) #cum 

reliquo fine#! hereditatem monachorum de Lijeshout (dg: ex alio) ut 

dicebat hereditarie vendidit Everardo dicto Mijs soen de Lijeshout 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

(dg: ducis) fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 12 do 10-12-1383. 

Johannes van Hoechten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van Hoechten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 13 do 10-12-1383. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os verklaarde ontvangen te hebben van 

Hermannus Scut zv Johannes Lu ¼ deel van 15 dobbel mottoen geld van 

Vilvoorde, aan Johannes van Bijnderen beloofd door Henricus Bije zv 

Zanderus, Arnoldus Ruvers soen, Bertoldus Lu, voornoemde Hermannus 

Scut en Denkinus zv Willelmus gnd Lu, welke 15 dobbel mottoen 

voornoemde Johannes van Bijnderen overgedragen58 had aan voornoemde 

Gerardus Scade. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os palam recognovit sibi 

per Hermannum Scut filium Johannis Lu fore satisfactum a una 

quarta parte quindecim aureorum denariorum communiter dobbel 

mottoen vocatorum monete Filfordie promissorum (dg: dicto) Johanni 

de Bijnderen ab Henrico Bije filio Zanderi Arnoldo Ruvers soen 

Bertoldo Lu dicto Hermanno Scut et Denkino filio Willelmi [dicti] 

Lu quos quindecim (dg: ..) dobbel mottoen dictus Johannes de 

Bijnderen supportaverat dicto Gerardo Scade prout in litteris quas 

vidimus. Testes datum supra. 

 

                         
58 Zie ← BP 1176 f 235v 07 vr 10-01-1382, overdracht van de 15 dobbel 

mottoen. 
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BP 1176 f 330r 14 do 10-12-1383. 

Rutgherus zv Willelmus gnd Reijssen soen, Willelmus Tijmmerman en 

Hubertus van Ghemert beloofden aan Johannes Monic zv Arnoldus Monic 

54 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1384) te betalen. 

 

Rutgherus filius Willelmi dicti (dg: De Reijnse) Reijssen soen 

Willelmus Tijmmerman et Hubertus de Ghemert promiserunt (dg: .) 

Johanni Monic filio (dg: quondam) Arnoldi Monic LIIII aude scilde 

seu valorem ad penthecostes proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 330r 15 do 10-12-1383. 

De eerste twee zullen Hubertus schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt Hubertum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 330r 16 do 10-12-1383. 

Willelmus Zikens soen beloofde aan Ghibo Scape zv Arnoldus Monic ?51 

oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) 

te betalen. 

 

Willelmus Zikens soen promisit Ghibo! Scape filio Arnoldi Monic ?LI 

aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330r 17 do 10-12-1383. 

Jacobus Meelman beloofde aan Ghibo gnd Lauwart 6 oude schilden of de 

waarde met Kerstmis over 6 jaar (za 25-12-1389) te betalen. De brief 

overhandigen aan Petrus Deijnen. 

 

(dg: Ala) Jacobus Meelman promisit Ghiboni dicto Lauwart sex aude 

scilde seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra sex 

annos persolvenda. Testes datum supra. Tradetur littera Petro 

Deijnen. 

 

BP 1176 f 330r 18 do 10-12-1383. 

Alardus van Loet verkocht aan Ghibo Pels verwer 2 morgen land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Palken Hoeve, tussen Hermannus die Greve 

enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, belast met de zegedijk, 

waterlaten en sloten. 

 

Alardus de Loet duo iugera terre sita in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Palken Hoeve inter hereditatem Hermanni die Greve ex 

uno et inter fossatum ibidem ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni Pels tinctori 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: tamquam de) 

exceptis zegedijc et aqueductibus et (dg: slusis) fossatis dictis 

sloten (dg: -s) ad hoc de jure spectantibus (dg: testes datum ut 

spra). Testes Heijme et Sijmon datum (dg: ut supra) quinta post 

conceptionem. 

 

BP 1176 f 330r 19 do 10-12-1383. 

Jacobus van den Wege verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Jacobus van den Wege prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 C 05 f.330v. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 11-12-1383. 
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 Tercia post Leonardi: dinsdag 10-11-1383. 

 

BP 1176 f 330v 01 do 10-12-1383. 

Andreas zv Willelmus Mol verklaarde ontvangen te hebben van Henricus 

Wouters soen 25 Brabantse dobbel en 7 plakken in afkorting van 47 

Brabantse dobbel, aan voornoemde Andreas beloofd59 door voornoemde 

Henricus. 

 

Andreas filius Willelmi Mol palam recognovit sibi fore satisfactum 

per Henricum Wouters soen de XXV Brabant dobbel #et septem 

placken# in abbreviationem (dg: L) quadringinta septem Brabant 

dobbel promissorum dicto Andree a dicto Henrico in litteris 

scabinorum de Busco. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 330v 02 do 10-12-1383. 

Johannes zv Johannes gnd Moens verkocht aan Henricus Wellens soen van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit 5 lopen land in Boxtel, ter plaatse 

gnd Onrode, tussen Goeswinus wever enerzijds en Eligius gnd Loij van 

Casteren anderzijds, reeds belast met 2 schelling aan de heer van 

Boxtel. 

 

Johannes filius Johannis (dg: dictus) dicti Moens hereditarie 

vendidit (dg: Henrico W) Henrico Wellens soen de Wetten 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

quinque lopinatis terre sitis in parochia de Bucstel in loco dicto 

Onrode inter hereditatem Goeswini (dg: filii) textoris ex uno et 

inter hereditatem Eligii dicti Loij de Casteren ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis duobus solidis domino de Bucstel exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 330v 03 do 10-12-1383. 

Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schant verkocht aan jkvr 

Mechtildis van den Werve, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof 

in Den Bosch, een n-erfcijns van 2 oude schilden, van Frankrijk of 

van de keizer of de waarde, in Den Bosch te betalen, een helft met 

Sint-Jacobus en de andere helft met Lichtmis, voor het eerst met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384), gaande uit een hoeve, gnd 

der Papen Rijt, in Bakel, reeds belast met de cijns aan de hertog en 

aan de heer van Asten. 

 

Domicella Hadewigis filia quondam Henrici van der Schant cum 

tutore hereditarie vendidit domicelle Mechtildi van den Werve ad 

opus infirmarie maioris curie beghinarum in Busco hereditarium 

censum duorum aude scilde Francie vel imperatoris vel valorem 

solvendum hereditarie mediatim Jacobi et mediatim purificationis 

et pro primo solucionis termino Jacobi proxime futuro et in Busco 

tradendum ex !ex manso dicto der Papen Rijt sito in parochia de 

Bakel et ex eius attinentiis ut dicebat promittens cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis et 

domini de Asten inde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 330v 04 do 10-12-1383. 

Elisabeth wv Goessuinus Hillen soen en haar dochter Jutta verkochten 

aan Johannes zvw Ghibo gnd van der Aa de helft in een beemdeke in 

                         
59 Zie ← BP 1176 f 322r 01 vr 04-09-1383, belofte 47 Brabant dobbel 

in twee helften te betalen op 01-11-1383 resp. 29-05-1384. 
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Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Arnoldus Keijmp enerzijds en 

Roverus van Vladeracken anderzijds, belast met 3½ penning cijns. 

 

Elisabeth relicta quondam Goessuini Hillen soen Jutta eius filia 

cum tutore medietatem ad se spectantem in partulo sito in parochia 

de Haren ad locum dictum Beilver inter inter hereditatem Arnoldi 

Keijmp ex uno et hereditatem Roveri de Vladeracken ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Ghibonis 

dicti van der Aa promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis IIIJ denariis census inde de jure solvendis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 330v 05 do 10-12-1383. 

Johannes Mullant verklaarde ontvangen te hebben van hr Gerardus van 

Herlaer heer van Meerwijk, Hugo Swartoge, Ghisbertus Vere, Johannes 

Haijken en Johannes Wouters soen de helft van 125 oude schilden, aan 

voornoemde Johannes Mullant beloofd door voornoemde hr Gerardus van 

Herlaer, Hugo, Ghisbertus, Johannes Haijken en Johannes Wouters soen, 

te weten de helft die zij verschuldigd zijn met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383). 

 

Johannes Mullant recognovit sibi (dg: Hugonem Zwartoege) dominum 

Gerardum de Herlaer dominum de Merewijc Hugonem Swartoge 

Ghisbertum Vere Johannem Haijken et Johannem Wouters soen 

satisfecisse de medietate centum et XXV aude scilde promissorum 

dicto Johanni Mullant a dictis domino Gerardo de Herlaer Hugonem! 

Ghisbertum! Johanne Haijken et Johannem! Wouters soen scilicet de 

illa medietate quam debebunt in festo nativitatis Domini proxime 

futuro. Testes Heijme et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 330v 06 do 10-12-1383. 

Henricus Dicbier beloofde aan Johannes Lijsscap en Hubertus Steenwech 

25 oude schilden na maning te betalen. 

 

Henricus Dicbier promisit Johanni Lijsscap et Huberto Steenwech 

seu eorum alteri XXV aude scilde ad monitionem persolvenda. Testes 

W et dictus Henricus datum ut supra. 

 

BP 1176 f 330v 07 do 10-12-1383. 

Benedictus gnd Bits en zijn zuster Elizabeth, kv Johannes gnd Bits 

soen, verkochten aan Johannes zv Hilla gnd Pouwels 1/5 deel, dat aan 

hen gekomen was na overlijden van hun grootmoeder Hilla gnd Pouwels 

in (1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Hilla, in Geffen, 

tussen Henricus Aelbrechts soen enerzijds en Johannes Bergher 

anderzijds, (2) een stuk heide in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, 

tussen voornoemde Henricus Aelbrechts soen enerzijds en Ghibo gnd 

Monics anderzijds, (3) 2 hont heideland in Geffen, tussen voornoemde 

Henricus Aelbrechts soen enerzijds en Gerardus Kepken anderzijds, (4) 

½ morgen heideland in Geffen, ter plaatse gnd die Brede Heide, naast 

wijlen Ghibo gnd Laij. 

 

Benedictus dictus Bits et Elizabeth eius soror (dg: liberi) liberi 

Johannis dicti (dg: -s) Bits soen cum tutore quintam partem eis de 

morte quondam Hille dicte Pouwels eorum avie successione advolutam 

in #hereditatibus infrascriptis primo videlicet in# domo et orto 

(dg: sit) dicte quondam Hille sitis in parochia de Gheffen inter 

hereditatem Henrici Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bergher ex alio atque in pecia terre mericalis sita in 

parochia de Nuwelant in loco dicto Vinckel inter hereditatem dicti 

Henrici Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti 

Monics ex alio item in (dg: qu) duobus hont terre mericalis sitis 
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in parochia de Gheffen inter hereditatem dicti Henrici Aelbrechts 

soen ex uno et inter hereditatem Gerardi Kepken ex alio item in 

dimidio iugero terre mericalis sito in parochia de Geffen in loco 

dicto die Brede Heijde (dg: inter) #iuxta# hereditatem Ghibonis 

(dg: d) quondam dicti Laij (dg: item) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio (dg: Holl) Hille dicte Pouwels (dg: 

soen) promittentes cum tutore warandiam et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Heijme et Dicbier datum supra. 

 

BP 1176 f 330v 08 ±do 10-12-1383. 

Gerardus van Berkel nzvw hr Gerardus van Berkel investiet van Vught 

verkocht aan Walterus van Oekel een stuk land in Vught Sint-

Lambertus, tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en 

de gemeint anderzijds, belast met 1 kleine zwarte tournose aan de 

hertog en een b-erfpacht van ½ mud rogge Bossche maat. 

 

Gerardus de Berkel filius naturalis quondam (dg: G) domini Gerardi 

de Berkel (dg: presb) investiti olim de Vucht peciam terre sitam 

in parochia de Vucht sancti Lamberti inter hereditatem spectantem 

ad hospitale in Busco ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Val) Waltero de Oekel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno parvo Turonensi 

nigro denario domino duci et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco exinde solvendis. 

 

BP 1176 f 330v 09 vr 11-12-1383. 

Henricus zvw Henricus van den Hoernoc ev Elisabeth dvw Henricus van 

den Mortel droeg over aan Bernerius gnd Bernier zv Andreas het deel, 

dat aan hen gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Elisabeth, in een hoeve die was van voornoemde wijlen Henricus van 

den Mortel, gnd Griensven, ter plaatse gnd Griensven. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Hoernoc maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Henrici 

van den Mortel totam partem et omne jus sibi et dicte eius uxori 

de morte quondam parentum dicte Elisabeth successione hereditarie 

advolutas in manso qui fuerat dicti quondam Henrici van den Mortel 

dicto Griensven sito in loco dicto Griensven et in attinentiis 

dicti mansi ut dicebat hereditarie supportavit Bernerio! dicto 

Bernier filio Andree promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: exc) ex parte sui. Testes Willelmus et Sijmon datum sexta 

post conceptionem. 

 

BP 1176 f 330v 10 di 10-11-1383. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 pond oude pecunia, met Sint-Martinus in Megen te 

betalen, gaande uit alle goederen van ... gnd Aijkens van Megen en 

diens broer Willelmus. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi hereditarium censum VI 

librarum antique pecunie quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie in festo beati Martini hyemalis et ad villam de Megen 

tradendum de universis bonis {hier staan twee puntjes} dicti 

Aijkens de Megen et Willelmi eius fratris ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes Sijmon et Scilder datum 3a post Leonardi. 

 

BP 1176 f 330v 11 vr 11-12-1383. 

Henricus van Best zvw Johannes van Best beloofde aan Ghibo van Best 

31½ oude schild met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 
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Henricus de Best filius quondam Johannis de Best promisit Ghiboni 

de Best XXXI et dimidium aude scilde ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes W et Berwout datum sexta post 

conceptionem. 

 

BP 1176 f 330v 12 vr 11-12-1383. 

Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelken verkocht aan Johannes Vake zv 

Walterus gnd Groet 2½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd Rusheuvel, 

tussen erfg van Agnes gnd Ghenen enerzijds en Henricus Snellart 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 25? schelling geld. 

Henricus Bernheze ev Luijtgardis dvw Theodericus Bouwelkens deed 

afstand. 

 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Bouwelken duo et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Os ad locum dictum Rushoevel 

inter hereditatem (dg: liberorum) heredum Agnetis dicte Ghenen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Snellart ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Vake 

filio Walteri dicti Groe[t] promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX[V?] solidorum monete exinde 

de jure solvendo ut dictus Petrus asserebat. Quo facto Henricus 

(dg: van den de Be) Bernheze maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Luijtgardis sue uxoris filie quondam Theoderici 

Bouwelkens super dictis duobus et dimidio iugeribus terre et jure 

ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330v 13 vr 11-12-1383. 

Theodericus van den Culen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Culen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 330v 14 vr 11-12-1383. 

Hubertus van Lijeshout gaf uit aan Johannes Lanen soen van Stiphout 

de helft van een stuk erfgoed in Stiphout, ter plaatse gnd in den 

Moest, beiderzijds tussen erfg vw Willelmus van den Velde; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 6 penning oude cijns aan de grondheer 

gaande uit deze helft, en thans voor (2) een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Stiphout te leveren, voor 

het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Hubertus de Lijeshout #medietatem# pecie hereditatis site in 

parochia de Stiphout in loco dicto in den Moest inter hereditatem 

(dg: hereditatem) heredum quondam Willelmi van den Velde ex (dg: 

alio) utroque latere coadiacentem (dg: et qu) ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni Lanen #soen# de Stiphout ab eodem 

hereditarie possidendam !anno quolibet! hereditarie pro sex 

denariis antiqui census domino fundi ex dicta medietate solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione (dg: di) unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino ultra annum et in (dg: Stiph) 

parochia de Stiphout tradenda ex (dg: premissis) dicta medietate 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 330v 15 vr 11-12-1383. 

Hermannus Claes soen van Lijeshout verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Hermannus Claes soen de Lijeshout prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf9 C 06 f.331. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 11-12-1383. 

 in crastino Lucie: maandag 14-12-1383. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 15-12-1383. 

 Quarta post Lucie: woensdag 16-12-1383. 

 

BP 1176 f 331r 01 vr 11-12-1383. 

Johannes Proefst van Bucstel, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Sijmon van Mijrabellum beloofden aan Philippus Jozollo 128 Franse 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 20+31+23=74 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Proefst de Bucstel Arnoldus Sta de Penu et Sijmon de 

Mijrabello promiserunt Philippo Jozollo C et (dg: XX) XXVIII scuta 

Francie ad carnisprivium persolvenda proxime persolvenda pena V. 

Testes Dicbier et Scilder datum sexta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 331r 02 vr 11-12-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331r 03 vr 11-12-1383. 

De schepenen Sijmon en Scilder zagen de volgende brief, “Johannes gnd 

Proefst van Bucstel, Gheerlacus van Erpe, Gerardus van Berkel en 

Johannes van Dordrecht beloofden aan Johannes van Wetten, tbv 

Johannes gnd Wouters soen van Huesden, 248 oude schilden geld van de 

koning van Frankrijk, met Sint-Remigius belijder aanstaande (01-10-

1381) te betalen. Getuigen waren schepenen in Den Bosch, Arnoldus 

Stamelart van de Kelder en Ghisbertus Lisscap de jongere, di 06-11-

1380”. Vervolgens verklaarden Johannes van der Dijesen en Henricus 

van Kessel zv Tijelmannus dat zij deze brief60 onder hun beheer 

hebben; ze beloofden dat, indien voornoemde Johannes Proefst tussen 

nu en Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) aan voornoemde Johannes van 

der Dijesen en Henricus 200 schilden minus 20 pieter betaalt, dat dan 

voornoemde Johannes van der Diesen en Henricus voornoemde brief, en 

andere brieven die van de belofte melding maken, aan voornoemde 

Johannes Proefst zullen overhandigen. Zo niet, dan zullen voornoemde 

Johannes van der Diesen en Henricus de brieven overhandigen aan 

degenen die met de brief moeten manen; ze beloofden dat die niet meer 

zullen manen dan 200 oude schilden minus 20 pieter. 

 

Nos Sijmon et Scilder scabini etc vidimus istas litteras Johannes 

#dictus# Proefst de Bucstel Gheerlacus (dg: dictus) de Erpe 

Gerardus de Berkel et Johannes de Dordrecht promiserunt ut 

debitores principales indivisi super se bona sua omnia Johanni 

dicto de Wetten ad opus Johannis dicti Wouters soen de Huesden 

ducentos et XLVIII aureos denarios antiquos communiter aude scilde 

vocatos monete regis Francie boni auri et iusti ponderis ad festum 

beati Remigii confessoris proxime futurum persolvendos. Testes 

interfuerunt scabini in Busco Arnoldus Sta de Penu et Ghisbertus 

Lisscap junior datum in festo beati Leonardi confessoris anno 

Domini Mo CCC octuagesimo (dinsdag 06-11-1380). Quibus litteris sic 

a nobis visis constituti coram nobis Johannes van der Dijesen et 

                         
60 Zie → BP 1176 f 364v 03 zo 01-05-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Henricus (dg: f) de Kessel filius Tijelmanni recognoverunt se 

dictas litteras in eorum custodia habere et promiserunt super 

omnia dicto Johanni Proefst si dictus Johannes Proefst dictis 

Johanni van der Dijesen et Henrico #vel eorum alteri# infra hinc 

et festum pasce inclusive persolverit CC aude scilde #vel valorem# 

minus (dg: XX) #XX# peters extunc ipsi Johannes van der Diesen et 

Henricus dicto Johanni Proefst dictas litteras #et alteras 

litteras de promissione mencionem facientes# tradent et 

deliberabunt et si dictus Johannes Proefst dictis Johanni van der 

Diesen et Henrico dictam pecuniam dicto tempore non (dg: pro) 

tradiderit et persolverit extunc dicti Johannes van der Diesen et 

Henricus dictas litteras [?tr]adent illi vel illis (dg: cui vel 

quibus) qui cum dictis litteris de jure monere tenentur (dg: datum 

sexta post conceptionem sub ista condicione) #et promiserunt# quod 

ille cui ipsi Johannes et Henricus dictas litteras supportabunt 

aut tradent cum eisdem litteris non magis monebunt quam IIc aude 

scilde minus XX peter. Testes datum sexta post conceptionem. 

 

BP 1176 f 331r 04 ma 14-12-1383. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Lambertus van den Hoevel 18 oude 

schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Enode promisit Lamberto van den Hoevel XVIII aude 

scilde (dg: s) vel valorem ad penthecostes proxime persolvenda. 

Testes Ws et Berwout datum in crastino Lucie. 

 

BP 1176 f 331r 05 ma 14-12-1383. 

Vrouwe Ermegardis van Waderle en haar kinderen Henricus en Mechtildis 

verkochten aan Paulus Haest hun deel in een erfgoed in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed van Johannes Wit en voornoemde 

Ermegardis enerzijds en erfgoed van voornoemde Paulus Haest 

anderzijds. 

 

Domina Ermegardis de Waderle Henricus et Mechtildis eius liberi 

cum tutore (dg: si) totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditate sita in Busco in loco dicto Ulenborch inter hereditatem 

Johannis Wit (dg: ex uno et hereditatem Pa) et dicte Ermegardis ex 

uno et hereditatem Pauli Haest ex alio ut dicebant hereditarie 

(dg: si) vendiderunt dicto Paulo Haest supportaverunt cum omnibus 

litteris et (dg: aliis) jure promittentes cum cum tutore ratam 

servare et obligationem obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331r 06 di 15-12-1383. 

Rutgherus van Os verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 1½ 

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

uit een b-erfpacht van 9½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit (1) de 

goederen gnd ten Boevenrode, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boevenrode, (2) 3 stukken land aldaar, (2a) die Heesterakker, (2b) 

die Sceisselberg, (2c) dat Stukske van die Doer, (3) 1/3 deel van 

alle goederen, die aan Theodericus, Margareta en Elizabeth, kvw 

Heijmericus van Boevenrode, zullen komen na overlijden van Margareta 

gnd Diddekens, welke pacht aan voornoemde Rutgherus was verkocht door 

Arnoldus van Gunterslaer en zijn vrouw Metta dvw Ghiselbertus gnd 

Rijcouts soen. 

 

Rutgherus de Os hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex hereditaria paccione novem et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie ex bonis 
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dictis ten Boevenrode sitis in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum Boevenrode atque ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis quocumque locorum (dg: sitis #consistentibus 

supra) consistentibus sive sitis# atque ex tribus peciis terre 

sitis ibidem quarum (dg: una) una die Heesteracker altera die 

Sceijsselberch et tercia dat Stucsken van die Doer nuncupate sunt 

atque ex tercia parte omnium bonorum que Theoderico Margarete et 

Elizabeth liberis quondam Heijmerici de Boevenrode de morte 

Margarete dicte Diddekens jure successionis hereditarie 

advolventur venditam dicto Rutghero ab Arnoldo de Gunterslaer 

marito legitimo Mette sue uxoris filie quondam (dg: Gh) 

Ghiselberti dicti Rijcouts soen et ab eadem Metta sua uxore prout 

in litteris hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post Lucie. 

 

BP 1176 f 331r 07 di 15-12-1383. 

Arnoldus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 331r 08 wo 16-12-1383. 

Elizabeth dv Eligius gnd Loij machtigde Petrus Pulslauwer haar 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te 

beheren. 

 

Elizabeth filia Eligii dicti Loij dedit potestatem Petro 

Pulslauwer monendi suos census redditus pacciones et cr[edita] et 

omnia sua (dg: s) bona regendi et in judicio impetendi et 

defendendi usque ad revocacionem. Testes Sijmon et Berwout datum 

quarta post Lucie. 

 

BP 1176 f 331r 09 wo 16-12-1383. 

Johannes van de Dijk beloofde aan Matheus van der Tijchelrien 39 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Johannes de Aggere promisit Matheo van der Tijchelrien XXXIX aude 

scilde ad carnisprivium proxime persolvenda. Testes Sijmon et 

Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331r 10 wo 16-12-1383. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Johannes van de Dijk 25 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) 

te betalen. 

 

Johannes de Loet tinctor promisit Johanni de Aggere (dg: L) #XXV# 

Brabant dobbel #vel valorem# ad nativitatis (dg: Domini) Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331r 11 wo 16-12-1383. 

Jacobus Loze verkreeg de huidige brief van de vidimus en had gezegd 

die tzt te zullen afgeven voor het schrijven van de vidimus. 

 

Jacobus Loze obtinuit litteram presentem de (dg: d) vidimus et 

dixerit se bono tempore deliberare ad scribendum vidimus. 

 

BP 1176 f 331r 12 wo 16-12-1383. 

Berwout en Scilder, schepenen in de Bosch, maakten bekend een brief 

te hebben gezien, met de volgende inhoud, “Alardus zvw Henricus gnd 

Becker etc al zijn goederen etc”. Jacobus Loze droeg vervolgens 2½ 

morgen land van wijlen Henricus Becker, gelegen voor het ziekenhuis 



Bosch’ Protocol jaar 1383 02. 

 

174 

bij Den Bosch, welke 2½ morgen, samen met andere goederen, aan 

Alardus zvw voornoemde Henricus Becker gekomen waren na erfdeling, 

over aan de secretaris, tbv Ghibo van Best. Voornoemde Jacobus 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde 

Ghibo. 

 

Nos Berwout et Scilder sca! scabini in Busco notum facimus 

universis quod nos litteras vidimus quarum tenor sequetur Alardus 

filius quondam Henrici dicti Becker etc omnia et singula (dg: bo) 

sua bona etc quibus (dg:sic) litteris sic a nobis visis etc 

constitutus igitur coram nobis Jacobus Loze duo et dimidium iugera 

terre (dg: dicti) quondam Henrici Becker sita ante domum 

infirmorum prope Buscumducis et que duo et dimidium iugera terre 

Alardo filio dicti quondam Henrici Becker mediante hereditaria 

(dg: p) divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes (dg: cess) unacum quibusdam aliis bonis cesserunt in 

partem prout in litteris quas vidimus (dg: con.) hereditarie 

supportavit #mihi ad opus# Ghibonis de Best promittens ratam 

servare salvis litteris aliis Arnoldi de Ghele prius datis de 

dictis duobus et (dg: .. duo) dimidio iugeribus terre et aliis 

hereditatibus in suo vigore permansuris ut dicebat promisit 

insuper dictus Jacobus super omnia quod ipse primodictas litteras 

dicto Ghiboni porrigere totiens quotiens dictus Ghibo eis 

indiguerit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 331r 13 wo 16-12-1383. 

Jacobus Rutten, Gerardus Scaden zvw Henricus van Os en Henricus 

Marcelijs soen beloofden aan Johannes gnd van Boert alias gnd 

Goetgeselle 70 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Jacobus Rutten Gerardus Scaden filius quondam Henrici de Os et 

Henricus Marcelijs soen promiserunt Johanni dicto de Boert alias 

dicto Goetgeselle LXX aude scilde seu valorem ad penthecostes 

proxime persolvenda. Testes (dg: S) Berwout et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 331r 14 wo 16-12-1383. 

De eerste zal de andere twee schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 C 07 f.331v. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 18-12-1383. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1383. 

 

BP 1176 f 331v 01 vr 18-12-1383. 

Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelkens soen verkocht aan Hermannus 

Coenen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), 

gaande uit 2 huizen en een schuur in Oss, naast het kerkhof, 

beiderzijds tussen een gemene weg, reeds belast met 15 schelling aan 

Theodericus Rover. 

 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Bouwelkens soen hereditarie 

vendidit Hermanno Coenen hereditariam paccionem unius modi 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

pro primo ultra annum et in Busco tradendam ex duabus domibus et 

uno horreo sitis in Os iuxta cymitherium inter (dg: hereditatem) 

communem platheam ex utroque latere ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XV solidis 
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Theoderico (dg: Ro) Rover inde prius solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Berwout et Scilder datum sexta post 

Lucie. 

 

BP 1176 f 331v 02 vr 18-12-1383. 

Jutta dvw Rijxkinus Bijnhuijs droeg al haar goederen over aan 

Johannes van Amerzoijen zvw Arnoldus Vos en aan Johannes Bouman. 

 

Jutta filia quondam Rijxkini Bijnhuijs cum tutore omnia bona sua 

mobilia et immobilia quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni de Amerzoijen (dg: promittens cum tutore ratam 

servare) filio quondam Arnoldi Vos (dg: promittens #cum tutore# 

ratam servare) et Johanni Bouman promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331v 03 vr 18-12-1383. 

Godefridus Vlemijnc verkocht aan Nicholaus zvw Engbertus van Maren 

een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft van een hoeve in Vught, reeds 

belast met 4½ penning aan de hertog en 40 schelling aan het altaar 

van Sint-Agata in de kerk van Den Bosch. 

 

Godefridus Vlemijnc legitime vendidit Nicholao filio quondam 

Engberti de Maren vitalem pensionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam dicti Nicholai et non ultra 

purificatione et in Busco tradendam ex medietate ad se spectante 

cuiusdam mansi siti in Vucht et ex attinentiis dicte medietatis ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis IIIIor et dimidio denariis domino duci et XL solidis 

altari sancte Agate siti in (dg: prius) ecclesia de Busco prius 

solvendis promittens sufficientem facere et cum mortuus fuerit 

etc. Testes Sijmon et Berwout datum sexta post Lucie. 

 

BP 1176 f 331v 04 vr 18-12-1383. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan Arnoldus Hoernken, tbv Heilwigis mv 

voornoemde Nicholaus, 50 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Nicholaus. 

 

Dictus Nicholaus promisit Arnoldo Hoernken ad opus Heilwigis 

matris dicti Nicholai L aude scilde ad monitionem persolvenda. 

Testes datum ut supra. Detur dicto Nicholao. 

 

BP 1176 f 331v 05 vr 18-12-1383. 

Johannes Kemmer beloofde aan Johannes van Vessem 30 gulden pieter na 

maning te betalen. 

 

Johannes Kemmer promisit Johanni de Vessem XXX gulden peter ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331v 06 vr 18-12-1383. 

Johannes zvw Willelmus van Henzel beloofde aan hr Henricus van 

Vlierden 150 oude schilden met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Henzel promisit domino Henrico 

de Vlierden (dg: ..) C et quinquaginta aude scilde (dg: mediatim) 

a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvenda. 

 

BP 1176 f 331v 07 vr 18-12-1383. 

(dg: Dictus Henricus van Vlierden). 
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(dg: Dictus Henricus de Vlierden). 

 

BP 1176 f 331v 08 vr 18-12-1383. 

Godefridus gnd Peters soen verkocht aan Ghibo Herinc 2 morgen land in 

Empel, ter plaatse gnd Zalmstrepen, waarvan 8 hont tussen kv Petrus 

Otten soen enerzijds en Albertus gnd Arts soen anderzijds en de 

overige 4 hont tussen Gerardus zv Johannes Hals enerzijds en 

voornoemde Albertus anderzijds. 

 

Godefridus dictus Peters soen duo jugera terre sita in parochia de 

Empel in loco dicto Zalmstrepen quorum octo hont inter hereditatem 

liberorum Petri Otten soen ex uno et hereditatem Alberti dicti 

Arts soen ex alio atque alia quatuor hont inter hereditatem 

Gerardi filii Johannis Hals ex uno et hereditatem dicti Alberti ex 

alio sunt sita ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni Herinc 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab omni aggere et censu libera. Testes Sijmon et 

Berwout datum sexta post Lucie. 

 

BP 1176 f 331v 09 vr 18-12-1383. 

De broers Gerardus en Godefridus Baliaert verkochten aan Boudewinus 

van Zelant 2 morgen land in Maren, ter plaatse gnd die Grote Wert, 

ter plaatse gnd die Langmorgen, die zij verworven hadden van 

Bertoldus Voget. 

 

(dg: God) Gerardus et Godefridus Baliaert fratres duo jugera terre 

sita in parochia de Maren in loco dicto die Grote Wert ad locum 

dictum die Langmargen (dg: quorum unum inter hereditatem Henrici 

Riemsleger ex uno et hereditatem liberorum quondam Jacobi Melijs 

soen ex alio et aliud inter hereditatem) que ipsi erga Bertoldum 

Voget acquisiverant ut dicebant hereditarie vendiderunt Boudewino 

de Zelant promittentes warandiam et obligationem deponere tamquam 

de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331v 10 vr 18-12-1383. 

Johannes zvw Johannes gnd Femijen soen verkocht aan Herbertus zv 

Rodolphus Hals een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 5 lopen roggeland, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, naast het zand, tussen Aleijdis Goetkijns enerzijds 

en voornoemde verkoper anderzijds, een allodium. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Femijen soen hereditarie 

vendidit (dg: Herberto filio Rodolphi Hals hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de) Herberto filio Rodolphi Hals 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione ex quinque lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze iuxta 

arenam inter hereditatem Aleijdis Goetkijns ex uno et hereditatem 

dicti venditoris (dg: pro) !ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 331v 11 za 19-12-1383. 

Johannes Sloetel vernaderde een stukje ergoed, ongeveer 2 voet groot, 

aan Reijnerus van Holten verkocht door Ludekinus van Poort. De ander 

week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes Sloetel prebuit et redimendum particulam hereditatis duas 

pedatas vel circiter continentem venditam Reijnero de Holten a 

Ludekino de Porta ut dicebat et alter cessit et reportavit. Testes 
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Sijmon et Dicbier datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1176 f 331v 12 za 19-12-1383. 

Johannes zvw Petrus van den Velde, Lana wv Woltherus Arts soen van 

Nuenrebeke en Arnoldus van Os beloofden aan Johannes Bessellen 20 

oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) 

te betalen. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Velde (dg: .) Lana relicta 

quondam Woltheri Arts soen de Nuenrebeke et Arnoldus de Os 

promiserunt Johanni Bessellen XX aude scilde vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvenda. Testes Sijmon et Berwout datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 331v 13 za 19-12-1383. 

Voornoemde Lana beloofde voornoemde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicta Lana promisit dictum Arnoldum indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 331v 14 za 19-12-1383. 

Johannes van Huesden en zijn vrouw Yda dvw Mijchael van Sunte Truden 

deden tbv Gerardus zvw Hermannus Bac afstand van 1/6 deel van de 

erfgoederen van voornoemde wijlen Mijchael, gelegen in Esch, aan 

voornoemde Yda gekomen na overlijden van haar ouders. 

 

Johannes de Huesden et Yda eius uxor filia quondam Mijchaelis van 

Sunte Truden et ipsa cum eodem tamquam cum tutore super sexta 

parte hereditatum dicti quondam Mijchaelis sitarum in parochia de 

Essche sibi de morte parentum dicte Yde successione hereditarie 

advoluta atque super toto jure ad opus Gerardi filii quondam 

Hermanni Bac hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sijmon et Berwout 

datum ut supra. 

 

1176 mf9 C 08 f.332. 

 Quarta post Thome: woensdag 23-12-1383. 

 in crastino innocentium: dinsdag 29-12-1383. 

 

BP 1176 f 332r 01 wo 23-12-1383. 

Johannes Proefst van Bucstel droeg over aan de secretaris, tbv Maria 

dvw hr Egidius van de Waag, een b-erfcijns van 25 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen te betalen, gaande 

uit de windmolen in Eersel en uit de watermolen gnd Steenvoert, in 

Steensel, welke cijns aan hem was overgedragen door hr Theodericus 

van Meerhem heer van Boxtel ridder. 

 

Johannes Proefst de Bucstel hereditarium censum viginti quinque 

librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie in festo pasce de molendino venti 

sito in Eersel atque ex molendino aque communiter Steenvoert 

nuncupato sito in Steensel supportatum sibi a domino Theoderico de 

Meerhem domino de Bucstel milite prout in litteris hereditarie 

supportavit mihi ad opus Marie filie quondam domini Egidii de 

Statera cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Scilder datum 

quarta post Thome. 
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BP 1176 f 332r 02 wo 23-12-1383. 

Johannes Luwe zv Willelmus beloofde aan Theodericus van Megen 36 oude 

schilden, een helft te betalen met Pasen (zo 10-04-1384) en de andere 

helft met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384). 

 

Johannes Luwe filius Willelmi promisit Theoderico de Megen XXXVI 

aude scilde mediatim pasce et mediatim penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Ws et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 332r 03 di 29-12-1383. 

Gerardus zvw Hermannus van Brede verkocht aan Andreas gnd Tijmmerman 

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

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd in die Wiesen, tussen Rodolphus 

gnd Merlaer enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg, reeds belast met een b-erfpacht van ½ 

mud rogge. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni de Brede hereditarie vendidit 

Andree dicto Tijmmerman hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex (dg: hereditaria paccione novem) domo orto 

et hereditatibus eis adiacentibus (dg: s) dicti venditoris sitis 

in parochia de Uden in loco dicto in die Wijesen inter hereditatem 

Rodolphi dicti Merlaer ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio tendentibus cum utroque fine ad communem plateam 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

exinde prius solvenda et sufficientem facere. Testes W et Sijmon 

datum in crastino innocentium. 

 

BP 1176 f 332r 04 di 29-12-1383. 

Johannes van Derentheren, de broers Johannes, Willelmus en Gerardus, 

kv eerstgenoemde Johannes, Walterus van den Stael, zijn vrouw 

Elizabeth dv eerstgenoemde Johannes, Henricus Dicbier zv Godefridus 

ev Sophia dv eerstgenoemde Johannes gaven uit aan Reijnerus zv 

Johannes gnd van Vinckenscoet (1) de goederen gnd het Goed ten Akker, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, uitgezonderd de cijnzen, 

cijnshoenderen en 1 zesterzaad raapzaad, op voornoemde goederen aan 

hen te leveren, (2) een kamp, ongeveer 10 bunder minus 1 dagmaat 

groot, ter plaatse gnd Eilde, tussen kinderen gnd des Hoesschen 

Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend 

aan Heijlwigis des Roden en met het andere eind aan de gemeint; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de cijnzen en tiendhooi die eruit gaan, 

(b) een b-erfcijns van 8 pond geld, die eerstgenoemde Johannes 

hieruit verkocht had aan Mechtildis gnd Coptiten, en thans voor (c) 

een n-erfpacht van 16 mud rogge, Bossche maat, en (d) een n-erfpacht 

van 2 zester raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan 

eerstgenoemde Johannes te leveren, voor het eerst over een jaar (do 

02-02-1385), en na zijn overlijden aan zijn voornoemde kinderen en 

aan Godefridus zv eerstgenoemde Johannes, en (e) 10 steen vlas, 

bereid tot de hekel, met Allerheiligen in Den Bosch te leveren. 

Reijnerus zv Johannes van Vinckenscoet moet elk jaar in voornoemd 

kamp, zolang er turf in dat kamp is, 15 roeden turf steken, waarvan 

er 3 een hamervoet dik zullen zijn. Hij zal die turf drogen en in Den 

Bosch, aan het huis van eerstgenoemde Johannes, afleveren. Als 

voornoemd kamp uitgegraven is, dan zullen Reijnerus zv Johannes van 

Vinckenscoet en voornoemd kamp van deze uit te graven turf ontlast 

zijn. Uit dat kamp mag uitsluitend voor eerstgenoemde Johannes en 

zijn kinderen turf worden gestoken. Reijnerus zv Johannes van 

Vinckenscoet zal geen eikenhout zagen of verwijderen, tenzij met 
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instemming van eerstgenoemde Johannes en zijn kinderen; en het geld 

van dat eikenhout zal Reijnerus uitgeven aan erfgoederen, die tevens 

onderpand voor voornoemde erfpacht van 16 mud rogge en 2 zester 

raapzaad, en 10 steen vlas zullen zijn. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Reijnerus tot onderpand (3) een akker gnd die Hezeakker, 

18 lopen gerst, maat van Veghel, groot, in Veghel, tussen Godefridus 

Yewijns soen enerzijds en Johannes van Hezelaer anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint, met gebouwen, (4) 3 stukken beemd in 

Veghel, (4a) gnd die Brede Beemd, beiderzijds tussen Leonius van 

Langvelt, (4b) ter plaatse gnd in die Lange Beemd, beiderzijds tussen 

Johannes van Hezelaer, (4c) gnd die Bunne Beemd, tussen voornoemde 

Leonius van Langvelt enerzijds en Johannes Jordens soen anderzijds. 

Reijnerus en zijn broer Walterus van Evershoet beloofden voornoemde 

akker met gebouwen en 3 stukken beemd van waarde te houden. 

Eerstgenoemde Johannes en zijn kinderen Johannes, Willelmus en 

Gerardus, Walterus van den Stael, zijn vrouw Elizabeth en Henricus 

Dicbier beloofden dat voornoemde Godefridus, minderjarige zv 

eerstgenoemde Johannes, met deze uitgifte zal instemmen. 

 

Johannes de Derentheren Johannes Willelmus et Gerardus fratres 

liberi primodicti Johannis Walterus van den Stael maritus 

legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris #filie primodicti 

Johannis# (dg: et Henricus Dicbier maritus) et dicta Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore et Henricus Dicbier filius Godefridi 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Sophie sue uxoris filie 

primodicti Johannis bona dicta tGoet ten Acker sita in parochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis exceptis et sibi 

salvis #et reservatis# censibus et pullis censualibus et uno 

sextario seminis raparum eis annuatim supra dicta bona (dg: 

consistentibus) de jure solvendis ut dicebant atque quendam campum 

X bonaria minus una diurnata vel circiter continentem situm in 

loco dicto Eilde inter hereditatem liberorum dictorum des 

Hoesschen Kijnderen ex uno et inter communitatem ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Heijlwigis des Roden et cum (dg: cu) 

reliquo fine ad communitatem ut dicebant dederunt ad hereditariam 

paccionem Reijnero filio Johannis dicti de Vinckenscoet ab eodem 

hereditarie possidendos pro censibus et feno decimali exinde de 

jure solvendis atque pro hereditario censu octo librarum monete 

quem primodictus Johannes vendiderat Mechtildi dicte Coptiten ex 

predictis bonis (dg: vendiderat) solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione sedecim modiorum siliginis mensure de Busco 

et pro hereditaria paccione duorum sextariorum (dg: siliginis) 

seminis raparum dicte mensure dandis (dg: sibi) primodicto Johanni 

ad eius vitam et post eius (dg: vitam) decessum dictis eius 

liberis et Godefrido filio primodicti Johannis ab alio hereditarie 

purificatione et (dg: a) primo termino a purificatione proxime 

ultra annum et in Busco tradendis atque pro X steen lini parati ad 

scalcrum dandis (dg: sibi ab a) primodicto Johanni ad eius vitam 

et post eiusdem decessum dictis eius liberis et Godefrido 

hereditarie omnium sanctorum et in Busco tradendis ex premissis 

additis sequentibus primo videlicet quod dictus (dg: Joh) 

#Reijnerus# filius Johannis de Vinckenscoet effodere tenebitur 

quod exponetur steken (dg: an) in dicto campo anno quolibet 

quindecim virgatas dictas boenre roijen cespitum dictorum plecken 

hut scilicet quamdiu cespites fuerint in dicto campo et quorum 

cespitum !tres continebunt unam pedatam dictam hamervoet in 

spissitudine et huiusmodi cespites dictus (dg: Johannes) 

#Reijnerus# filius dicti Johannis de Vinckenscoet siccabit et in 

Busco ad domum primodicti Johannis deliberabit scilicet anno 

quolibet quamdiu (dg: huiusmodi #huiusmodi#) cespites fuerint in 
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dicto campo effodiendi hoc tamen (dg: addito) addito quod cum 

dictus campus semel fuerit effossus undique de talibus cespitibus 

extunc (dg: dictus Johannes) #Reijnerus# filius Johannis de 

Vinckenscoet et dictus campus ab huiusmodi cespitibus effodiendis 

(?dg: ef) dandis et deliberandis perpetue deinceps erunt quiti et 

liberati hoc tamen addito quod in dicto campo nulli cespites 

effodientur (dg: ni) nisi ad opus primodicti Johannis et suorum 

liberorum predictorum (dg: item) hoc eciam addito quod dictus (dg: 

Johannes) #Reijnerus# filius Johannis de Vinckenscoet non secabit 

nec (dg: amob) amovebit aliqua ligna (dg: consi) quercina (dg: ni) 

nisi de consensu et voluntate primodicti Johannis et suorum 

liberorum predictorum et pecunia de huiusmodi lignis quercinis 

proveniendis dictus Reijnerus exponet pro hereditatibus que 

hereditates ut sic emende et acquirende erunt contrapignus pro 

dicta paccione dictorum XVI modiorum siliginis et duorum 

sextariorum seminis raparum et X steen lini simul cum supradictis 

bonis et campo et secundum istas condiciones promiserunt indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem solucionis dictarum paccionum et lini 

dictus Reijnerus quendam agrum dictum die Hezeacker #XVIII lopinos 

ordei mensure de Vechel in semine continentem# situm in pariochia 

de Vechel inter hereditatem Godefridi Yewijns soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Hezelaer ex alio tendentem cum uno fine ad 

communitatem (dg: x #cum# ex) cum edificiis in dicto agro 

consistentibus atque tres pecias prati sitas in dicta parochia de 

Vechel quarum una (dg: inter here) dicta die Brede Beemt inter 

hereditates Leonii de Langvelt ex utroque latere coadiacentes 

altera in loco dicto in die Langhe Beemt inter hereditates 

Johannis de Hezelaer ex utroque latere et tercia dicta die (dg: 

Br) Bunne Beemt inter hereditatem dicti Leonii de Langvelt ex uno 

et inter (dg: Johanni) hereditatem Johannis Jordens soen ex alio 

sunt site ut dicebat ad pignus imposuit et promiserunt dictus 

Reijnerus et Walterus de Evershoet eius frater indivisi (dg: super 

omnia) #scilicet dictus Walterus super omnia et dictus Reijnerus 

super habita et habenda# dictos agrum cum suis edificiis et tres 

pecias prati (dg: pro solucione hereditarie paccionis quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco) sufficientem facere. Quo 

facto primodicti! Johannes Johannes (dg: G) Willelmus et Gerardus 

eius liberi Walterus van den Stael Elizabeth eius uxor cum eodem 

tamquam cum tutore et Henricus Dicbier promiserunt indivisi super 

omnia quod ipsi #dictum Godefridum filium primodicti Johannis ad 

hoc impuberem existentem dicte donacioni ad pactum faciet 

consentire et perpetue ratam servare. Testes Heijme et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 332r 05 di 29-12-1383. 

Voornoemde Reijnerus beloofde zijn broer Walterus schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia #(dg: ....... .......)# 

Walterum suum fratrem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 332r 06 di 29-12-1383. 

Margareta dv Nijcholaus gnd Cater gaf uit aan haar broer Henricus 

alle erfelijke goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar moeder Aleijdis, gelegen onder Nuenen; de uitgifte geschiedde 

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

Wetten, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand, alle erfelijke 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder 
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Aleijdis. De brief overhandigen aan voornoemde Nijcholaus of aan hen. 

 

Margareta filia Nijcholai dicti (dg: d) Cater cum tutore (dg: pe) 

omnia bona (dg: hereditates) hereditaria (dg: sit) sibi de morte 

quondam Aleijdis sue matris successione advoluta quocumque locorum 

infra parochiam de Nuenen sita ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Henrico eius fratri ab eodem hereditarie possidenda pro 

oneribus exinde prius solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Wetten danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione (dg: et pro) et supra dicta bona 

hereditaria tradenda ex premissis promittens cum tutore warandiam 

pro premissis et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus omnia bona 

hereditaria sibi de morte quondam Aleijdis sue matris successione 

advoluta sita in dicta parochia ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Nijcholao vel eis. 

 

BP 1176 f 332r 07 di 29-12-1383. 

Sophija dvw Johannes gnd Scoenvoet droeg over aan Gerardus gnd die 

Roeseleer zvw Gerardus gnd Coenrarts soen alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Sophija (dg: relic) filia quondam Johannis dicti Scoenvoet cum 

tutore omnia et singula bona mobilia et (dg: ipi) immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit Gerardo dictus! die 

Roeseleer filio quondam Gerardi dicti Coenrarts soen promittens 

cum tutore ratam servare (dg: et al). Testes Sijmon et Scilder 

datum supra. 

 

1176 mf9 C 09 f.332v. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 30-12-1383. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1383. 

 

BP 1176 f 332v 01 wo 30-12-1383. 

Elisabeth wv Johannes zv Goessuinus van Erpe droeg over aan 

Theodericus zvw Goessuinus van Erpe haar vruchtgebruik in ¼ deel van 

een huis, erf en tuin, in de Kerkstraat, tussen erfgoed dat was van 

wijlen Johannes Tijmmerman en nu aan Henricus Cnode behoort enerzijds 

en erfgoed van Arnoldus Nolleken Gherongs anderzijds, te weten in het 

¼ deel dat aan voornoemde Theodericus zal komen na overlijden van 

voornoemde Elisabeth. 

 

Elisabeth relicta quondam Johannis filii Goessuini de Erpe cum 

tutore usufructum etc quem habuit in (dg: do) quarta parte domus 

aree et orti sitorum in vico ecclesie inter hereditatem que fuerat 

quondam Johannis Tijmmerman nunc ad Henricum Cnode spectantem ex 

uno et hereditatem Arnoldi Nolleken Gherongs ex alio scilicet in 

illa quarta parte que ad Theodericum filium quondam Goessuini de 

Erpe (dg: de) #post# mortem dicte Elisabeth advolvetur ut dicebat 

legitime supportavit dicto Theoderico promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Sijmon et Scilder datum quarta post nativitatis 

Domini. 

 

BP 1176 f 332v 02 wo 30-12-1383. 

Henricus zvw Johannes van Uden, Henricus van Goderheile en Johannes 

van Neijnsel beloofden aan Philippus Jozollo 36 oude schilden met 

Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 1+31+29+31+10=102 dgn) te betalen, 

op straffe van 3. 
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Henricus filius quondam Johannis de Uden Henricus van Goderheile 

et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo Jozollo XXXVI aude 

scilde ad pasca proxime persolvenda pena III. Testes (dg: Sij) 

Sijmon et Berwout datum quarta post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 332v 03 do 31-12-1383. 

Henricus die Smit van Moergestel verkocht aan Eustacius gnd Staes van 

Hedechusen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur 

met ondergrond, tuin en aangelegen erfgoederen, in Moergestel, tussen 

Gerardus van Stoct enerzijds en wijlen Thomas Bac anderzijds, (2) een 

beemd in Moergestel, naast de watermolen gnd te Stokt, tussen 

Gerardus van Stoct enerzijds en Arnoldus Wijnter anderzijds, (3) een 

beemd gnd die Quaeft? in Moergestel, tussen Roverus van der Lake 

enerzijds en Willelmus van Haren anderzijds, reeds belast met 25 

schelling oude pecunia. 

 

Henricus die Smit de Ghestel prope Oesterwijc hereditarie vendidit 

Eustacio dicto Staes de (dg: Hechu) Hedechusen hereditariam 

paccionem dimidii modii sliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex (dg: pecia) domo 

#horreo cum suis fundis# orto et hereditatibus eis adiacentibus 

sitis in parochia de Ghestel predicta inter hereditatem Gerardi 

van (dg: Stoct) Stoct ex uno et inter hereditatem quondam Thome 

Bac ex alio atque ex prato sito in dicta parochia iuxta molendinum 

aquatile dictum te Stoct inter hereditatem Gerardi van Stoct ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Wijnter ex alio atque ex prato 

#dicto die [?Qu]aeft# dicti venditoris sito in dicta parochia (dg: 

in loco dicto) inter hereditatem Roveri van der Lake ex alio et 

inter hereditatem Willelmi de Haren ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

quinquaginta solidis) XXV solidis antique pecunie exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: S) Berwout et 

Scilder datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 332v 04 do 31-12-1383. 

Amelius apotheker verhuurde aan Gerardus Kepken van Nuwelant, 

Johannes Kepken van Geffen en Johannes van Brede een kamp in Kessel, 

ter plaatse gnd dat Voerbroek, tussen Ricoldus Borchgreve enerzijds 

en erfgoed van de kerk van Kessel anderzijds, voor een periode van 6 

jaar, per jaar voor 17 gulden pieter met Kerstmis te betalen, belast 

met sloten en waterlaten. De huurders zullen het kamp in het laatste 

jaar niet bezaaien. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus 

Kepken. 

 

Solverunt III plack extranii. 

Amelius apothecarius quendam campum ad se spectantem (dg: dic) 

situm in parochia de Kessel (dg: inter hereditatem) in loco dicto 

dat Voerbroec inter hereditatem Ricoldi Borchgreve ex uno et 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Kessel ex alio prout ibidem 

est situs et ad dictum Amelium dinoscitur pertinere ut dicebat 

locavit etc Gerardo Kepken de Nuwelant Johanni Kepken de Geffen et 

Johanni de Brede ab eisdem ad spacium sex annorum sine medio 

subsequentium possidendum pro decem et septem gulden peter vel 

valorem dandis dicto Amelio ab aliis quolibet dictorum sex annorum 

in festo nativitatis Domini promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere exceptis #fossatis et# aqueductibus ad 

premissa spectantibus et alii repromiserunt super omnia #dictam 
?quoad# et quod ipse dictos (dg: agge) fossatos et aqueductus cum 

zichten et seijsen tenebunt quod dicto Amelio nullum dampnum 

exinde eveniat hoc (dg: ..) addito quod dicti (dg: locatores) 
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conductores dictum campum ultimo dictorum sex annorum non 

seminabunt. Testes datum ut supra. Detur dicto Gerardo Kepken. 

 

BP 1176 f 332v 05 do 31-12-1383. 

Willelmus van Broechoeven verhuurde aan Rijxkinus zvw Arnoldus Mesman 

2 kampen in Maren, ter plaatse gnd Colede, tussen mr Wolphardus 

enerzijds en Adam Hauwe anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), per jaar voor 12 

pieter leavens met Sint-Martinus te betalen. Rijxkinus zal de kampen 

onderhouden van het oude werk; Willelmus zal nieuw werk voor zijn 

rekening nemen. Willelmus verklaarde dat Rijxkinus de huur van de 

eerste twee jaar heeft voldaan. 

 

Willelmus de Broechoeven duos campos ad se spectantes sitos in 

parochia de Maren in loco dicto Colede inter hereditatem 

#magistri# Wolphardi ex uno et hereditatem Ade Hauwe ex alio 

#prout ibidem sunt siti# ut dicebat locavit Rijxkino filio quondam 

Arnoldi Mesman ab eodem ad spacium sex annorum a festo beati 

Martijn proxime futuro sine medio subsequentium anno quolibet pro 

duodecim peter Lovaniensibus dandis dicto Willelmo ab altero 

Martini et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia et 

quod Rijxkinus (dg: dictum) dictos campos tenebit et conservabit 

ab omni opere antiquo scilicet dictus Willelmus tenebit dictum 

campum de novo opere super dictis campis eventuro. Quo facto 

recognovit dictus Willelmus sibi a dicto Rijxkino satisfecisse de 

duobus primis annis dictorum sex annorum de locacione dictorum 

duorum camporum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 332v 06 do 31-12-1383. 

Johannes zvw Henricus van Zontfel verkocht aan Arnoldus zvw Johannes 

van Loe van Erpe een n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Gestel, met 

Lichtmis in Veghel op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis 

en tuin in Veghel, ter plaatse gnd op Zontveld, tussen Arnoldus die 

Doncker enerzijds en Henricus en Theodericus, bv voornoemde verkoper, 

anderzijds, en uit alle andere erfgoederen, die aan voornoemde 

verkoper gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in Veghel, ter 

plaatse gnd Zontveld, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zontfel! hereditarie vendidit 

Arnoldo filio #quondam# Johannis de Loe (dg: hereditariam) de Erpe 

hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Ghestel 

solvendam hereditarie purificatione et in Vechel super hereditates 

infrascriptas tradendam ex (dg: omnibus h) domo et orto sitis in 

parochia de Vechel (dg: inter) in loco dicto op Zontvelt inter 

hereditatem Arnoldi die Doncker ex uno et inter hereditatem 

Henrici et Theoderici fratrum dicti veditoris ex alio atque ex 

omnibus aliis hereditatibus dicto venditori de morte quondam 

suorum parentum successione advolutis in dicta parochia et in 

dicto loco Zontvelt vocato situatis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et 

paccionibus exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 332v 07 do 31-12-1383. 

Johannes gnd Worgheheester verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus Worgheheester prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 
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BP 1176 f 332v 08 do 31-12-1383. 

Johannes van den Zande verkocht aan Willelmus Clijnge smid een 

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

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), gaande uit 

(1) een stuk land gnd die Waterlaat, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Schoervoert, tussen Johannes Erenbrechts soen van der 

Scoervoert enerzijds en Johannes rademaker van Hal anderzijds, (2) 

een stuk land gnd die Grootakker, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd die Scoervoertse Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde verkoper en 

erfg vw Arnoldus gnd Erenbrechts soen. 

 

Johannes van den Zande hereditarie #vendidit# Willelmo Clijnge 

fabro hereditariam paccionem (dg: duorum modiorum) #unius modii# 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

pro primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta die Waterlaet sita in parochia de Vucht sancti Petri ad 

locum dictum Scoervoert inter hereditatem Johannis Erenbrechts 

soen van der Scoervoert ex alio et inter hereditatem Johannis 

rotificis de Hal ex alio item ex pecia terre dicta die Groetacker 

sita in (dg: dicta) #dicta# parochia in loco dicto die 

Scoervoertsche Hoeve inter hereditatem dicti venditoris et heredum 

quondam Arnoldi dicti Erenbrechts soen ex (dg: ... ....) ex 

utroque latere coadiacentem ut dcebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 332v 09 do 31-12-1383. 

Gerardus van Aa verpachtte aan aan Everardus van den Venne zijn 

goederen in Schijndel, voor een periode van 5 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor (1) de 

grondcijnzen, (2) 11 mud rogge en 12 mud gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Everardus zal de goederen in het 

zesde jaar te pachters recht bezitten. Everardus zal elk jaar aan 

Gerardus 10 kapoenen leveren, 4 steen vlas bereid tot de hekel, 2 

zester raapzaad en “een eersam seijnde”. Alle beesten en varend goed 

vee op de goederen zullen voor de helft van Gerardus zijn en voor de 

andere helft van Everardus. Everardus zal de gebouwen te pachters 

recht onderhouden. Everardus, zijn broer Arnoldus van den Venne en 

Willelmus van der Espendonc beloofden de voorwaarden na te komen. 

 

Solvit Everardus 3 plack. 

Gerardus de Aa bona sua sita in parochia de Scijnle cum suis 

attinentiis universis ut dicebat dedit ad annuum pactum Everardo 

van den Venne ab eodem Eve[rardo] (dg: ab e) ad spacium quinque 

annorum post festum penthecostes proxime futurum possidenda anno 

quolibet dictorum quinque annorum pro censibus dominorum exinde 

solvendis dandis atque pro XI modiis siliginis et XII modiis ordei 

mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

quinque annorum purificatione et pro primo termino solucionis a 

purificatione proxime ultra annum et in Busco tradenda (dg: ex 

premissis) additis condicionibus sequentibus primo quod dctus 

Everardus dicta bona sexto anno scilicet anno dictos quinque annos 

sine medio sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus 

Everardus dabit dicto Gerardo anno quolibet dictorum sex annorum X 

capones quatuor steen lini parati ad scalcrum et duo (dg: -s) 

sextaria seminis raparum et decentem curialitatem dictam een 

eersam seijnde item quod omnes bestie et bona pecoralia (dg: q) et 

bestie que erunt supra dicta bona cum suis attinentiis (dg: er) 

dictis sex annis erunt mediatim dicti Gerardi et mediatim dicti 

Everardi item quod dictus Everardus edificia dictorum bonorum (dg: 

in) tenebit dictis sex annis durantibus ad jus coloni et secundum 
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istas condiciones promisit warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter et cum eo Arnoldus van den Venne eius frater et 

Willelmus van der Espendonc indivisi super omnia. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf9 C 10 f.333. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1383. 

 

BP 1176 f 333r 01 do 31-12-1383. 

Willelmus zv Johannes Andree timmerman ev Lija dv Nijcholaus Moelnere 

verkocht aan Henricus zvw Henricus van den Doeren alle erfgoederen, 

die aan Henricus Campen of aan voornoemde Lija gekomen waren na 

overlijden van Agnes sv voornoemde Henricus Campen, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Lijtse Kant, zoals voornoemde wijlen 

Henricus daarin overleden was, welke erfgoederen voornoemde Henricus 

Campen in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Lija. 

 

Willelmus (dg: dictus Jans soen Carpen) filius Johannis Andree 

carpentarius maritus et tutor legitimus ut asserebat Lije sue 

uxoris filie Nijcholai Moelnere omnes hereditates que Henrico 

Campen aut dicte Lije de morte quondam Agnetis (dg: sue uxoris) 

sororis olim dicti Henrici Campen successione fuerant advolute 

site infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto Lijtssche Kant 

prout dicte hereditates ibidem site sunt et dictus quondam 

Henricus in eisdem hereditatibus decessit ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Henrici van den Doeren 

promittens ratam servare et obligationem) et quas hereditets 

dictus Henricus Campen dicte Lije in suo testamento legaverat 

hereditarie vendidit Henrico filio (dg: He) quondam Henrici van 

den Doeren promittens #(dg: ratam)# warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum (dg: supra) 

quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 333r 02 do 31-12-1383. 

Jacobus die Greve wonend in Herpen verkocht aan Johannes van den 

Weghe zvw Arnoldus gnd Oldeken een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 16 

hont land, in Herpen, ter plaatse gnd in het Langelse Broek, tussen 

Arnoldus die Greve enerzijds en Albertus die Clercke anderzijds, 

reeds belast met de grondcijnzen en waterlaten. 

 

Jacobus die (dg: Greve) Greve commorans in Herpen hereditarie 

vendidit Johanni van den Weghe filio quondam Arnoldi dicti Oldeken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

(dg: pecia t) XVI hont terre sitis in parochia de Herpen in loco 

dicto int Langhelsche Broec inter hereditatem Arnoldi die Greve ex 

uno et inter hereditatem Alberti die Clercke ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi (dg: et a) 

exinde solvendis et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 03 do 31-12-1383. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen gaf uit aan zijn broer Jacobus een 

stuk land61 onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

tussen voornoemde Jacobus enerzijds en zijn broer Boudewinus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

                         
61 Zie → BP 1178 f 179r 07 za 04-03-1391, overdracht van dit stuk 

land. 
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schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen peciam terre sitam 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen inter 

hereditatem Jacobi fratris dicti Everardi ex uno et inter 

hereditatem Boudewini sui fratris ex alio ut dciebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Jacobo suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissa promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 04 do 31-12-1383. 

Goddinus zvw Johannes gnd Pijekenvet deed62 tbv Elijas van Selem 

afstand van een huis63 en erf van voornoemde wijlen Johannes, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen 

Cristianus van Zonne enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus Bathen 

soen anderzijds. 

 

Goddinus filius quondam Johannis dicti Pijekenvet super domo et 

area dicti quondam Johannis sita in Busco ad vicum dictum Aude 

Dijesa inter (dg: hereditatem Bauwini de Zelant ex uno et ) inter 

hereditatem quondam Cristiani de Zonne ex uno et inter hereditatem 

quondam Lamberti Bathen soen ex alio ut dicebat et super jure ad 

opus Elije de Selem renunciavit promittens ratam servare et 

obligtionem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 05 do 31-12-1383. 

Hadewigis dvw Andreas gnd des Wechters gaf uit aan Petrus van Wetten 

een huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, tussen Reijnerus van Nelen 

enerzijds en Gerardus Gielijs soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een b-erfcijns van 16 schelling geld en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

Petrus beloofde voornoemd huis en tuin binnen 3 jaar te verbeteren 

met gebouwen, ter waarde van 8 gulden pieter. 

 

Hadewigis filia quondam Andree dicti des Wechters cum tutore domum 

et ortum sitos in Vucht in parochia sancti Lamberti inter 

hereditatem Reijneri van Nelen ex !alio et inter hereditatem 

Gerardi Gielijs soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supporta 

vit Petro de Wetten promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte) dedit ad hereditariam paccionem Petro de 

Wetten (dg: pro here) ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditario censu XVI solidorum monete exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini (dg: ex 

premissis) promittens cum tutore (dg: warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit) ratam servare et 

aliam obligationem ex parte et dicti quondam Andree sui patris 

deponere et alter repromisit promisit insuper super omnia dictus 

Petrus quod ipse dictas domum et ortum meliorabit in edificiis 

infra (dg: duos) 3 annos datum presentem sine medio sequentes ad 

valorem octo gulden peter. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 06 do 31-12-1383. 

Johannes Hasart verkocht aan Henricus zvw Petrus gnd Elen soen een 

huis en tuin in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen kv 

                         
62 Zie ← BP 1176 f 237r 07 di 21-01-1382, belofte afstand te doen. 
63 Zie → BP 1177 f 335r 05 za 26-01-1387 (1), verkoop van een 

lijfrente uit onder meer een huis en tuin hier ter plaatse. 
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Willelmus gnd Zwart Willeken enerzijds en Hilla gnd Willeken Wamboes 

dochter en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint, aan voornoemde Johannes Hazart in pacht uitgegeven door 

Petrus gnd Wulver, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Hasart domum et ortum sitos in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem liberorum (dg: di) 

Willelmi dicti Zwart Willeken ex uno et inter hereditatem Hille 

dicte Willeken Wamboes dochter et communitatem ex alio tendentes 

cum uno fine ad communitatem datas ad pactum dicto Johanni Hazart 

a Petro dicto Wulver prout in litteris! Henrico filio quondam Petri 

dicti Elen soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 07 do 31-12-1383. 

Johannes van Eirde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eirde prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 08 do 31-12-1383. 

Johannes Hazart droeg over aan Henricus zvw Petrus gnd Elen soen een 

stuk roggeland en een aangelegen stuk heideland in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Eirde, tussen Ancelmus gnd Lanen soen enerzijds en 

Luijta van Eirde anderzijds, aan voornoemde Johannes Hazart 

uitgegeven door Hilla gnd van den Hoernic dvw Willelmus gnd Wamboes, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Hazart peciam terre siliginee et peciam terre mericalis 

ei adiacentem sitas in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Eirde inter hereditatem Ancelmi dicti Lanen soen ex uno et inter 

hereditatem Luijte de Eirde ex alio datas ad pactum dicto Johanni 

(dg: He) Hazart ab Hilla dicta (dg: H) van den Hoernic filia 

quondam Willelmi dicti Wamboes (dg: promittens) prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: f) Henrico filio quondam Petri dicti 

Elen soen cum litteris et ure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis paccione in litteris 

(dg: litteris) predictis contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 09 do 31-12-1383. 

Johannes van Eirde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eirde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 10 do 31-12-1383. 

Johannes Hazart ev Oda dvw Henricus Moecke droeg over aan Henricus 

zvw Petrus gnd Elen soen zijn deel64 in een huis65 en erf van wijlen 

Arnoldus gnd van Valkenborch, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Cristianus smid enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus van Roesel anderzijds. 

 

Johannes Hazart maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris filie quondam Henrici Moecke (dg: super) totam partem et 

omne jus sibi competentes in domo et area (dg: sita) quondam 

Arnoldi dicti de Valkenborch sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem quondam Cristiani fabri ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi de Roesel ex alio supportavit Henrico filio 

                         
64 Zie ← BP 1176 f 309r 07 za 13-06-1383, erfdeling mbt dit huis. 
65 Zie → BP 1177 f 134r 07 wo 06-07-1384, verkoop van 4/5 deel van 

dit huis. 
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quondam Petri dicti Elen soen promittens ratam servare (dg: et 

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

 

BP 1176 f 333r 11 do 31-12-1383. 

Johannes Kepken zvw Johannes Kepken van Nuwelant verkocht aan 

Johannes van den Perre zvw Willelmus van den Perre de overmaat, 

voorzover het meer is dan 3 morgen 2 hont, in een kamp in Lithoijen, 

ter plaatse gnd Rosmaat, tussen hr Rijcholdus Koc ridder enerzijds en 

kvw Zensa Robben anderzijds, belast met waterlaten, zegedijken en 

sloten. Johannes zv voornoemde Johannes Kepken, Boudewinus zvw 

Johannes van Zelant en Rijxkinus gnd Hacke ev Eefsa dvw voornoemde 

Johannes van Zelant deden afstand. 

 

Johannes Kepken (dg: de) filius quondam Johannis Kepken de 

Nuwelant (dg: B quendam campum) supercrescentiam dictam overmaet 

que est (dg: in quodam) ultra tria iugera (dg: et duo h) et duo 

hont terre in quodam campo sita in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto Rosmaet inter hereditatem domini Rijcholdi Koc militis ex 

uno et inter hereditatem liberorum Zense quondam Robben ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni van den Perre filio Willelmi 

quondam van den Perre promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus et Zeghediken et fossatis ad dictam 

supercrescentiam de jure spectantibus. Quo facto #Johannes filius 

dicti Johannis Kepken# Boudewinus filius quondam Johannis de 

Zelant et (dg: Rij) Rijxkinus dictus Hacke maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Eefse sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis de Zelant super dicta crescentia et jure ad opus dicti 

emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere). 

 

BP 1176 f 333r 12 do 31-12-1383. 

Johannes van Vucht handschoenmaker ev Elizabeth dvw Johannes van Goch 

droeg over aan Gerardus verwer zvw Baudekinus van Kessel 1/3 deel in 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oss, die Metta van Goch svw 

voornoemde Johannes van Goch met Lichtmis beurde, gaande uit (1) een 

huis en hofstad van wijlen Benedictus gnd Bits zvw Elizabeth Lute, in 

Oss, (2) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in het Tongeren, 

tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en Belija gnd 

Maes anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Belija 

enerzijds en Henricus Henssen soen anderzijds, (4) een zesterzaad 

land in Oss, ter plaatse gnd in het Nijppenland, naast kvw 

Theodericus Bouwelken, (5) een stuk land gnd een kloot lands, in Oss, 

naast de plaats gnd de Veld Ruedigen Weg, naast Weijla gnd Andries, 

(6) 4 lopen land in Oss, tussen hr Alardus ontvanger van de hertog 

van Brabant enerzijds en Rijcoldus van den Broecke anderzijds. 

 

Johannes de Vucht (dg: filius quondam) cyrothecarius maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Johannis de Goch terciam partem ad se et ad suam uxorem predictam 

spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Os (dg: so) quam (dg: dictus qu) paccionem Metta (dg: filius) 

de Goch soror olim dicti quondam Johannis de Goch solvendam habuit 

hereditarie purificatione ex domo et domistadio quondam Benedicti 

(dg: filii) dicti Bits filii quondam Elizabeth Lute sitis in 

parochia de Os (dg: inter) atque ex pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto int Tongeren inter hereditatem domini 

quondam Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem (dg: 

Willelmi dicte) Belije dicte Maes ex [alio] item ex pecia terre 

sita ibidem inter hereditatem dicte Belije ex uno et inter 

hereditatem Henrici Henssen soen ex alio item ex sextariata (dg: 

p.) terre sita in dicta parochia in loco dicto int Nijppenlant 
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iuxta hereditatem (dg: Theo) liberorum quondam Theoderici 

Bouwelken (dg: ex uno et inter hereditatem) item ex pcia terre 

dicta een cloet lants sita in dicta parochia iuxta locum dictum 

den Velt Ruedigen Wech iuxta hereditatem Weijle dicte Andries 

atque ex quatuor lopinatis terre sitis in dicta [parochia] inter 

hereditatem (dg: rec) domini Alardi receptoris domini ducis 

Brabantie ex !alio et inter hereditatem Rijcoldi van den Broecke ex 

alio ut dicebat supportavit Gerardo tinctor[i] filio quondam 

Baudekini de Kessel promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Rover et Sijmon datum supra. 

 

BP 1176 f 333r 13 do 31-12-1383. 

Martinus Berwout en Johannes Rijc beloofden aan Sijmon van 

Mijrabellum 26 gulden pieter met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) 

te betalen, op straffe van 20 gulden pieter of dat zij op de 

gevangenpoort zullen gaan en daaruit niet vertrekken alvorens 

voornoemde 26 gulden pieter te betalen. 

 

Martinus Berwout et Johannes Rijc promiserunt Sijmoni de 

Mijrabello XXVI gulden peter ad purificationem proxime 

persolvendos sub pena (dg: XXVI) XX gulden peter etc (dg: testes 

datum supra) seu quod ipsi intrabunt portam (dg: camp) captivorum 

inde non exituri nisi prius solverint dictas XXVI gulden peter. 

Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

1176 mf9 C 11 f.333v. 

 in die Agnetis: donderdag 21-01-1384. 

 Quinta post nativitatis Domini: donderdag 31-12-1383. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1384. 

 

BP 1176 f 333v 01 do 31-12-1383. 

Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelkens soen verkocht aan Johannes 

Becker zvw Johannes die Heirde 3 stukken land in Oss, (1) 3 lopen 

rogge groot, naast de plaats gnd de Berghemse Weg, tussen Johannes 

van Dijnter enerzijds en kv Hermannus Teijen anderzijds, (2) 3 lopen 

rogge groot, ter plaatse gnd in Nijppenland, tussen Willelmus van 

Hoesden enerzijds en Johannes Gerijs anderzijds, (3) eveneens 3 lopen 

groot, ter plaatse gnd in het Nederveld, tussen voornoemde Johannes 

Becker enerzijds en Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder 

anderzijds. Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van den Arennest 

deed afstand. 

 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Bouwelkens soen tres pecias 

terre sitas in parochia de Os (dg: in) quarum una tres lopinos 

siliginis in semine capiente (dg: sita) iuxta locum dictum den 

(dg: Perren)-#Berchen#-schen Wech inter hereditatem Johannis de 

Dijnter ex uno et inter hereditatem liberorum Hermanni Teijen ex 

alio secunda tres lopinos #siliginis# in semine capiente (dg: 

sita) in loco dicto in Nijppenlant inter hereditatem Willelmi de 

Hoesden ex uno et inter hereditatem Johannis Gerijs ex alio et 

tercia eciam 3 lopinos siliginis in semine capiens (dg: si inter) 

in loco dicto int Nedervelt inter hereditatem Johannis Becker 

filii quondam Johannis die Heirde ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Rover filii quondam (dg: Jo) domini Johannis Rover 

militis ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Becker promittens warandiam et aliam deponere. Quo facto 

Henricus de Bernheze filius quondam Nijcholai (dg: de) van den 

Arennest super dictis 3 peciis terre et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijme et Berwout datum supra. 
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BP 1176 f 333v 02 do 31-12-1383. 

Voornoemde Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelkens soen verkocht aan 

Johannes Vake zv Walterus gnd Groeve 4 hont land in Oss, ter plaatse 

gnd aan die Waalbeemden, tussen Walterus Delijen soen enerzijds en kv 

Cristina Heijmerics anderzijds, met de sloten aan beide einden. 

Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van den Arennest deed afstand. 

 

Dictus Petrus quatuor hont terre sita in parochia de Os ad locum 

dictum aen die (dg: h q) Waelbeemde inter hereditatem Walteri 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem #liberorum# Cristine 

Heijmerics ex alio #cum fossatis ab utroque fine dictorum quatuor 

hont sitis# in ea quantitate qua ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Vake filio Walteri dicti Groeve 

promittens warandiam et obligationem deponere. Quo facto Henricus 

de Bernheze filius quondam Nijcholai van den Arennest super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 333v 03 do 31-12-1383. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp en Arnoldus Collart beloofden 

aan Bartholomeus gnd Meus van Berghen snijder 25 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) in Zegheworp te 

leveren. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp et Arnoldus Collart 

promiserunt (dg: Theo) Bartholomeus! #dicto# Meus de Berghen 

sartori XXV (dg: aude scilde seu valorem) #modios siliginis 

mensure de Busco# ad nativitatis Domini proxime persolvendos etc 

et in Zegheworp tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333v 04 do 31-12-1383. 

Hermannus Scut zvw Willelmus gnd Luwe verkocht aan Johannes zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land in Empel, ter 

plaatse gnd in Stevens Kamp, tussen erfgoed gnd die Hijnse Kamp 

enerzijds en Lambertus bv voornoemde Hermannus verkoper anderzijds. 

 

Hermannus Scut filius quondam Willelmi dicti Luwe (dg: promisit 

super omnia se daturum et soluturum) #hereditarie vendidit# 

Johanni filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum 

quatuor aude scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex (dg: quarta) duobus iugeribus terre sitis in parochia de 

Empel in loco dicto in Stevens Camp inter hereditatem dictam die 

Hijnssche Camp ex uno et inter hereditatem Lamberti fratris dicti 

Hermanni venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333v 05 do 31-12-1383. 

Nijcholaus zvw Lambertus gnd Raet van Empel verkocht aan Johannes zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 1 morgen land in de dingbank 

van Meerwijk, ter plaatse gnd die Kort Beemden, tussen Hugo gnd 

Swartoge enerzijds en Elizabeth van Zonne anderzijds, (2) 5 hont land 

gnd ten Hostaden, in Empel, tussen Willelmus Kuijf enerzijds en kvw 

Johannes van den Hoernic en kvw Henricus van den Hoernic anderzijds. 

 

Nijcholaus filius quondam Lamberti dicti Raet de Empel hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium 

censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 
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nativitatis Domini ex uno jugero terre sito in jurisdictione de 

Merewijc (dg: sita) in loco dicto die Cort Beemde inter 

hereditatem Hugonis dicti Swartoge ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth de Zonne ex alio atque ex quinque hont terre dictis ten 

Hostaden sitis in (dg: p en) parochia de Empel inter hereditatem 

Willelmi Kuijf ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis van den Hoernic et liberorum quondam Henrici van den 

Hoernic ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 333v 06 do 31-12-1383. 

Lambertus en zijn zuster Margareta, kvw Henricus gnd Godevarts soen 

van Uden, droegen over aan Sijmon van der Hoeven een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Uden, die voornoemde Sijmon met Lichtmis op het 

onderpand moet leveren aan voornoemde Lambertus en Margareta, gaande 

uit een streep land in Uden, ter plaatse gnd Zeeland, tussen wijlen 

Arnoldus Bollen enerzijds en Denkinus Nennen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Lambertus et Margareta eius soror (dg: f) liberi quondam Henrici 

dicti Godevarts soen de Uden cum tutore hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Uden quam Sijmon van der Hoeven 

dictis (verbeterd uit: dictus) Lamberto et Margarete solvere 

tenetur hereditarie purificatione et supra (dg: ..) hereditates! 

infrascriptas tradendam ex quadam strepa terre sita in parochia de 

Uden in loco dicto Zelant inter hereditatem quondam Arnoldi Bollen 

ex uno et inter hereditatem Denkini Nennen soen ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt dicto Sijmoni promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333v 07 do 31-12-1383. 

(dg: Petrus Wulver verkocht aan Johannes bvw Andreas gnd Broechoven 

een erfpacht tbv) 

 

(dg: Petrus Wulver hereditarie vendidit Johanni fratri quondam 

Andree dicti Broechoven hereditariam paccionem ad opus) 

 

BP 1176 f 333v 08 do 21-01-1384. 

Henricus zvw Petrus gnd Elen soen verkocht aan Gerardus zvw Johannes 

gnd Gerijts soen (1) de helft in een huis met ondergrond, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Oda van Eirde enerzijds en 

Johannes die Houwer anderzijds, te weten de helft richting voornoemde 

Johannes,(2) 2/3 deel in de helft van de tuin, gelegen achter 

voornoemd huis, tussen voornoemde Johannes Houwer enerzijds en 

Willelmus gnd Swart Willeken en kv Truda gnd Zelen anderzijds, te 

weten in de helft richting voornoemde Johannes Houwer. 

 

(dg: P) Henricus filius quondam Petri dicti Elen soen medietatem 

ad se spectantem in domo cum suo fundo sita in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem Ode de Eirde ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Houwer ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est versus dictam hereditatem dicti 

Johannis (dg: Ho) Houwer atque duas tercias partes ad se 

spectantes in medietate orti siti retro dictam domum inter 

hereditatem dicti Johannis Houwer ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum Trude) Willelmi dicti Swart Willeken et liberorum Trude 

dicte Zelen ex alio scilicet in illa medietate dicti orti que 

medietas sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis 

Houwer ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio (dg: Joh) 
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quondam Johannis dicti Gerijts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Rover et Berwout datum in die 

Agnetis. 

 

BP 1176 f 333v 09 do 21-01-1384. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Henricus 10½ Brabantse 

dobbel of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 10-04-1384) 

en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Henrico venditori X et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem (dg: ad p) mediatim pasche et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333v 10 do 31-12-1383. 

Reijnerus van Landen beloofde aan Wellinus van Beke 17 oude schilden 

of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Reijnerus de Landen promisit Wellino de Beke XVII aude scilde seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvenda. Testes 

Heijme et Berwout datum quinta post nativitatis Domini. 

 

BP 1176 f 333v 11 do 31-12-1383. 

Gerardus van Boekel zvw Nijcholaus van Boekel beloofde aan Wellinus 

van Beke 20 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Gerardus de Boekel filius quondam Nijcholai de Boekel promisit 

Wellino de Beke XX aude scilde seu valorem ad monitionem 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 333v 12 za 02-01-1384. 

Johannes van Orthen, Arnoldus Fijoluer, Johannes zvw Johannes van 

Hees en Johannes van Vroenhoeven beloofden aan Mathias gnd Panijnc 

van Zittert 50 oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) in Zijtaart te betalen. 

 

Johannes de Orthen Arnoldus Fijoluer et Johannes filius quondam 

Johannis de Hees et Johannes de Vroenhoeven promiserunt Mathie 

dicto Panijnc de Zittert L aude scilde vel valorem ad 

purificationem proxime persolvenda et in Zittert tradenda. Testes 

dominus Theodericus et Heijme datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1176 f 333v 13 za 02-01-1384. 

Voornoemde Johannes van Orthen, Arnoldus Fijoluer, Johannes zvw 

Johannes van Hees en Johannes van Vroenhoeven beloofden aan Mathias 

gnd Panijnc van Zittert 50 oude schilden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) in Zijtaart te betalen. 

 

Dicti quatuor debitores promiserunt dicto creditori L aude scilde 

vel valorem ad pasca proxime et in Zittert tradenda. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 333v 14 za 02-01-1384. 

Voornoemde Johannes van Orthen, Arnoldus Fijoluer, Johannes zvw 

Johannes van Hees en Johannes van Vroenhoeven beloofden aan Mathias 

gnd Panijnc van Zittert 188 oude schilden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384) in Zijtaart te betalen. De brief 

overhandigen aan Martinus Monic. 

 

Detur Martino Monic. 

Dicti quatuor debitores promiserunt dicto creditori C et LXXXVIII 

aude scilde vel valorem ad Remigii proxime persolvenda et in 
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Zittert tradenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 333v 15 za 02-01-1384. 

Voornoemde drie beloofden Arnoldus hiervan schadeloos te houden. 

 

+. 

Dicti tres promiserunt Arnoldum a ?premissis indempnem servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 333v 16 za 02-01-1384. 

Johannes Buekentop verkocht aan Johannes van Houthem zvw Johannes van 

Hijntham de helft van 4 bunder beemd in Schijndel, tussen erfgoed van 

de investiet van Heeswijk enerzijds en Theodericus Rommel en zijn 

zuster Conegondis anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Lobbenhoeve en met het andere eind aan Arnoldus van Ghele, welke 

helft aan hem was verkocht door Gerardus zvw Henricus zvw Henricus 

Becker, Arnoldus gnd Loef van Middelwijc en zijn vrouw Weijndelmodis 

dvw eerstgenoemde Henricus. 

 

Johannes Buekentop medietatem quatuor bonariorum prati sitorum in 

parochia de Scijnle inter hereditatem investiti de Hezewijc ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Rommel et Conegondis sue sororis 

ex alio tendentium cum uno fine ad hereditatem dictam Lobbenhoeve 

et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi de Ghele venditam sibi 

a Gerardo filio quondam Henrici filii quondam Henrici Becker 

Arnoldo dicto Loef de Middelwijc et a Weijndelmode eius uxore 

filia primodicti quondam Henrici prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni de Houthem (dg: supportavit cum) filio quondam 

Johannis de Hijntham supportavit cum dictis litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 333v 17 za 02-01-1384. 

Johannes van Orthen en Henricus van de Kloot beloofden aan Cristianus 

Flitsen? soen 110 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1384) in Zijtaart te betalen. De brief 

overhandigen aan Martinus Monic. 

 

Johannes de Orthen (dg: promisit) et Henricus de Globo promiserunt 

Cristiano Fli[t?]sen soen C et X aude scilde vel valorem ad Remigii 

proxime persolvenda et in Zittert tradenda. Testes datum ut supra. 

Detur Martino Monic. 

 

BP 1176 f 333v 18 za 02-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

 


