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1176 mf9 C 12 f.334. 

 in crastino circumcisionis: zaterdag 02-01-1384. 

 in octavis innocentium: maandag 04-01-1384. 

 in die epyphanie: woensdag 06-01-1384. 

 in vigilia epyphanie: dinsdag 05-01-1384. 

 

BP 1176 f 334r 01 za 02-01-1384. 

Albertus zvw Wolterus van Kessel verkocht aan Henricus Godewert een kamp, 

gnd die Lake, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hezewiker Steeg, tussen 

erfg vw Elisabeth gnd Haghens enerzijds en erfg vw Reijnerus van den 

Ghasthuse anderzijds, belast met 2 oude groten. 

 

Albertus filius quondam Wolteri de Kessel (dg: B) quendam campum ad se 

spectantem dictum die Lake situm in parochia de Scijnle ad locum dictum 

die Hezewiker Stege inter hereditatem heredum quondam Elisabeth dicte 

Haghens ex uno et inter hereditatem heredum quondam Reijneri van den 

Ghasthuse ex alio prout ibidem est situs et ad dictum Albertum dinoscitur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Godewert promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis (dg: 

domino d de) inde de jure solvendis. Testes dominus Theodericus et Heijme 

datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1176 f 334r 02 za 02-01-1384. 

Johannes van Houthem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 334r 03 za 02-01-1384. 

Henricus Godewert van Scijnle droeg over aan Johannes Buekentop de helft 

van een b-erfcijns van 8 pond geld, die Willelmus van den Dijcke met 

Lichtmis moet betalen aan Laurencius Kersmaker, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Willelmus van den Dijcke, in Schijndel, welke helft aan 

voornoemde Henricus was verkocht door voornoemde Laurencius Kersmaker. 

 

Henricus Godewert de Scijnle medietatem hereditarii census octo librarum 

monete quem censum octo librarum dicte monete Willelmus van den Dijcke 

Laurencio Kersmaker solvere tenetur hereditaire purificatione ex 

hereditatibus dicti Willelmi van den Dijcke sitis in parochia de Scijnle 

venditam dicto Henrico a dicto Laurencio Kersmaker prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Buekentop simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334r 04 za 02-01-1384. 

(dg: Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes 42½ Brabantse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen). 

 

(dg: dictus Henricus promisit dicto Johanni XLVII #XLIIJ# Brabant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos). 

 

BP 1176 f 334r 05 za 02-01-1384. 

Henricus van de Kloot beloofde aan Johannes van Orthen 68 oude schilden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. 

 

Henricus de Globo promisit Johanni de Orthen LXVIII aude scilde (dg: ad 

Remigii pro) vel valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1176 f 334r 06 za 02-01-1384. 

Henricus Godewert droeg over aan Johannes Buekentop een b-erfcijns1 van 20 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land gnd 

Nennekens Hof, in Schijndel, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus 

nzvw hr Willelmus van Aa investiet van de kerk van Gestel bij Herlaer. 

 

Henricus Godewert hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex pecia terre dicta Nennekens Hof sita in parochia 

de Scijnle venditum sibi ab Henrico filio naturali quondam domini 

Willelmi de Aa investiti olim ecclesie de Gestel prope Herlaer prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Buekentop cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334r 07 za 02-01-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes Buekentop 42½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Henricus predictus promisit dicto Johanni Buekentop XLIIJ Brabant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 334r 08 za 02-01-1384. 

Ambrosius Balen soen verkocht aan Adam zvw Adam van den Kerchoeve de helft 

van 1 bunder beemd gnd Tetenheuvel, in Rosmalen, tussen Godefridus Sceijvel 

enerzijds en Amelius apotheker anderzijds, belast met een waterlaat. 

 

Ambrosius Balen soen medietatem unius bonarii prati (dg: siti) dicti 

Tetenhoevel (dg: inter) siti in parochia de Roesmalen inter hereditatem 

Godefridi Sceijvel ex uno et hereditatem Amelii apothecarii ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Ade filio quondam Ade van den Kerchoeve 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto aqueductu ad dictam 

medietatem spectante. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334r 09 za 02-01-1384. 

Voornoemde Ambrosius Balen soen verkocht aan Johannes zvw Gerardus Hals van 

Hijnen 2 hont land, in 2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hoeve, ter plaatse gnd dat Dordel, tussen Ghisbertus Lisscap de jongere 

enerzijds en Rodolphus Hals anderzijds, belast met 1/3 roede zegedijk en 

1/3 roede sloot. 

 

Dictus Ambrosius duo hont terre ad (dg: sp) se spectantia in duobus 

iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto die (dg: 

Hovel) Hoeve ad locum dictum dat Dordel (dg: et que duo) inter 

hereditatem Ghisberti Lisscap junioris ex uno et hereditatem Rodolphi 

Hals ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Gerardi Hals de (dg: Hez) Hijnen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis tercia parte #virgate# aggeris dicti Zegedike et 3a 

parte (dg: p) #virgate# fossati (dg: dicti die Hoevedijke ad dictam 

medietatem) spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334r 10 za 02-01-1384. 

Godefridus Punders en B. Feeskinus visser beloofden aan Henricus van 

Merlaer 54 gulden hellingen en 12 plakken, een helft te betalen met Pasen 

(zo 10-04-1384) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1384). 

 

                         
1 Zie → BP 1177 f 331r 15 do 03-01-1387, overdracht aan Henricus nzvw hr 

Willelmus van Aa. 
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Godefridus Punders et !B Feeskinus piscator promiserunt Henrico de 

Merlaer LIIII gulden hellinge et XII placken (dg: ad) mediatim pasce et 

mediatim penthecostes (dg: p) proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 334r 11 za 02-01-1384. 

Johannes van Dommellen nzvw Wolterus van Dommellen verkocht aan Johannes zv 

Johannes gnd Knuijts soen ¼ deel van een huis en tuin, in Aarle, tussen hr 

Theodericus Rover enerzijds en kvw Henricus van Caudenberch anderzijds, 

belast met een cijns. 

 

Johannes de Dommellen filius naturalis quondam Wolteri de Dommellen 

quartam partem ad se spectantem domus et orti sitorum in parochia de 

Aerle inter hereditatem domini Theoderici Rover ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Henrici de Caudenberch ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio Johannis dicti Knuijts soen promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu inde de jure solvendo. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334r 12 za 02-01-1384. 

Henricus Godewert van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Godewert de Scijnle prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 334r 13 ma 04-01-1384. 

Elizabeth dv Hessello gnd van Lijemde wv Johannes Becker zvw Goessuinus van 

den Ynden droeg over aan de secretaris, tbv Theodericus zvw voornoemde 

Goeswinus, het vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde 

Theodericus gekomen waren na overlijden van zijn broer, voornoemde Johannes 

Becker, resp. die aan voornoemde Theodericus zullen komen na overlijden van 

voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth filia Hessellonis dicti de Lijemde relicta quondam Johannis 

Becker filii quondam Goessuini van den (dg: Ym) Ynden cum tutore suum 

usufructum quem habuit in omnibus (dg: s) bonis Theoderico filio dicti 

quondam Goeswini de morte dicti quondam Johannis Becker fratris olim 

dicti Theoderici successione advolutis et post mortem dicte Elizabeth 

successione advolvendis quocumque consistentibus sive sitis supportavit 

mihi ad opus dicti Theoderici promittens cum tutore ratam servare et (dg: 

obligationem ex par). Testes Sijmon et Berwout datum in octavis 

innocentium. 

 

BP 1176 f 334r 14 di 05-01-1384. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 155 (128), 05-01-1384. 

Voornoemde Theodericus verkocht voornoemde goederen aan voornoemde 

Elizabeth. 

 

Dictus Theodericus dicta bona omnia et singula vendidit dicte Elizabeth 

promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere. Testes 

Dicbier et Scilder datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1176 f 334r 15 di 05-01-1384. 

Bruijstinus zvw Reijnerus Palaert droeg over aan Johannes Nollekens 1/3 

deel in een huis en tuin in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van voornoemde Johannes Nollekini enerzijds en erfgoed van Nicholaus Bollen 

anderzijds, strekkend van de gemene weg tot aan het water, welk 1/3 deel 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, het gehele huis en erf 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 26 schelling geld. 

 

(dg: Bruij) Bruijstinus filius quondam Reijneri Palaert terciam partem 

(dg: s) ad se spectantem in domo et orto sitis in Busco in vico dicto 
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Colperstraet inter hereditatem Johannis Nollekini ex uno et hereditatem 

Nicholai Bollen ex alio tendentibus a communi plathea ad aquam prout 

ibidem est sita quam terciam partem sibi de morte suorum parentum 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie supportavit 

dicto Johanni Nollekens promittens warandiam #questionem# obligationem 

deponere excepto censu ducis et hereditario censu XXVI solidorum monete 

de dicta integra domo et area solvendis. Testes Sijmon et Scilder datum 

in vigilia epyphanie. 

 

BP 1176 f 334r 16 di 05-01-1384. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334r 17 di 05-01-1384. 

Arnoldus Sceijdemaker ev Katherina dvw Reijnerus Plalaert droeg over aan 

Johannes Nolleken 1/3 deel van voornoemd huis en erf. 

 

Arnoldus Sceijdemaker maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine 

sue uxoris filie quondam Reijneri Plalaert terciam partem domus et aree 

predicte hereditarie supportavit Johanni Nolleken promittens ut supra. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334r 18 di 05-01-1384. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334r 19 di 05-01-1384. 

Voornoemde Johannes Nolleken beloofde aan voornoemde Bruijstinus Palaert 94 

dobb {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes Nolleken promisit Bruijstino Palaert predicto nonaginta 

quatuor dobb. 

 

BP 1176 f 334r 20 di 05-01-1384. 

Voornoemde Johannes Nolleken beloofde aan Arnoldus Sceijdemaker {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes Nolleken promisit Arnoldo Sceijdemaker. 

 

BP 1176 f 334r 21 di 05-01-1384. 

Theodericus van den Hoevel zv Cristianus, Godefridus Punder en Theodericus 

van Buxtel die Sceerre beloofden aan Philippus Jozollo etc 18 oude schilden 

met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 26+29+31+10=96 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Theodericus van den Hoevel filius Cristiani Godefridus Punder et 

Theodericus de Buxtel die Sceerre promiserunt Philippo Jozollo etc XVIII 

aude scilde ad pasca proxime persolvenda sub pena II. Testes Dicbier et 

Scilder datum supra. 

 

1176 mf9 C 13 f.334v. 

 in crastino epyphanie: donderdag 07-01-1384. 

 Sexta post epyphanie: vrijdag 08-01-1384. 

 in octavis epyphanie: woensdag 13-01-1384. 

 Quinta post octavas epyphanie: donderdag 14-01-1384. 

 

BP 1176 f 334v 01 do 07-01-1384. 

Wellinus van Beke beloofde nimmer Johannes van Megen bakker en zijn 

goederen aan te spreken wegens 40 lichte schilden, die voornoemde Johannes 
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en Arnoldus Morre beloofd hadden aan voornoemde Wellinus. 

 

Solvit. 

Wellinus de Beke promisit super omnia quod ipse Johannem de Megen 

pistorem nec eius bona nunquam impetet neque monebit (dg: X) de XL licht 

scilde quos dictus Johannes atque Arnoldus Morre dicto Wellino prius 

promiserant ut dicebat. Testes Willelmus et Scilder in crastino 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 334v 02 do 07-01-1384. 

Rodolphus zvw Arnoldus Vrients soen, Johannes Bitter en Gerardus zv 

Hadewigis van der Drieberch beloofden aan Philippus Asinarius 28 oude 

Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 24+29+31+10=94 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Vrients soen Johannes Bitter Gerardus 

filius (dg: quo) Hadewigis van der Drieberch promiserunt Philippo 

Asinario XXVIII aude scilde Francie ad pascha proxime persolvenda pena 

II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334v 03 do 07-01-1384. 

Ghibo Weijgerganc droeg over aan Henricus zv Johannes van der Bruggen 30 

oude schilden, aan hem beloofd2 door Johannes van den Berge en Wellinus van 

Beke. 

 

Ghibo Weijgerganc XXX aureos denarios antiquos communiter aude scilde 

vocatos boni auri et iusti ponderis promissos sibi a Johanne van den 

Berge ?et Wellino de Beke prout in litteris legitime supportavit Henrico 

filio Johannis van der Bruggen cum litteris. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334v 04 do 07-01-1384. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Johannes zv Nicholaus 

snijder van Helmont (1) een huis en tuin in Helmond, tussen Theodericus bv 

voornoemde Laurencius enerzijds en kvw Henricus Bathen soen anderzijds, (2) 

een b-erfcijns van 15 schelling, geld in Helmond gangbaar, met Lichtmis te 

betalen, waarvan Truda gnd Corstiaens 10 schellingen betaalt en voornoemde 

kv Henricus Bathen soen 5 schelling, gaande uit een deel van voornoemde 

tuin; de uitgifte geschiedde voor (a) 18 penning oude cijns, (b) 2 zwarte 

tournosen kleine penningen grondcijns, (c) 20 schelling b-erfcijns, geld in 

Helmond gangbaar, aan Johannes zv Nicholaus Hillen soen, en thans voor (d) 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd 

huis te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen domum et ortum sitos in 

(dg: parochia de ) Helmont inter hereditatem Theoderici fratris dicti 

Laurencii ex uno et hereditatem liberorum quondam Henrici Bathen soen ex 

alio cum eius attinentiis atque hereditarium censum XV solidorum monete 

in Helmont currentis (dg: de q) solvendum hereditarie purificatione de 

quo censu XV solidorum Truda dicta Corstiaens X solidos atque #dicti# 

liberi Henrici Bathen soen (dg: so) V solidos solvere tenentur ex parte 

orti predicti ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) pactum 

Johanni filio (dg: quondam) Nicholai sartoris de Helmont ab eodem pro 

(dg: cens) XVIII denariis antiqui census et duobus (dg: den) nigeris 

denariis Turonensibus parvorum denariorum domino fundi atque XX solidis 

hereditarii census monete in Helmont currentis Johanni (dg: Claes soen 

..) filio Nicholai Hillen soen prius solvendis hereditarie terminis 

solucionis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Helmont danda dicto Laurencio ab altero purificatione et pro 

                         
2 Zie ← BP 1177 f 065v 11 di 04-08-1383, belofte 30 oude schilden op 23-02-

1384 te betalen. 
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primo ultra annum et in dicta domo tradenda ex premissis promittens 

warandiam et alaim obligationem deponere et alter repromisit et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334v 05 do 07-01-1384. 

Pijramus zv Johannes van Gherwen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Pijramus filius Johannis de Gherwen prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 334v 06 do 07-01-1384. 

Emondus zv Henricus van Rode maakte bezwaar tegen de verkoop en 

vervreemding, gedaan door Johannes zv Arnoldus zv Mijchael van der 

Tangerrijt met zijn goederen. 

 

Solvit II grossos. 

Emondus filius Henrici de Rode vendicionem et alienacionem factam per 

Johannem filium Arnoldi filii Mijchaelis van der Tangerrijt cum suis 

bonis calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334v 07 vr 08-01-1384. 

Ghisbertus zvw Johannes van Loen verkocht aan Johannes Moelner zvw 

Godefridus Moelner een huis3 en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus Molen enerzijds en erfgoed van Johannes 

zvw Jacobus van der Lijnden anderzijds, aan hem verkocht4 door Henricus zvw 

Henricus Potter. 

 

Ghisbertus filius quondam (dg: Gh) Johannis de Loen domum et aream sitam 

in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem quondam Henrici Molen ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Jacobi van der Lijnden ex 

alio venditam sibi ab Henrico filio quondam Henrici Potter prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni Moelner filio quondam Godefridi 

Moelner supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Scilder datum 

sexta post epy. 

 

BP 1176 f 334v 08 vr 08-01-1384. 

Rodolphus zvw Arnoldus van der Hullen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi van der Hullen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334v 09 vr 08-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 25 Hollandse dobbel mottoen en 25 

oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXV Hollant dobbel mottoen et XXV 

aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334v 10 vr 08-01-1384. 

Nijcholaus van Kessel, Jacobus Stevens en Johannes Matheus soen 

witlederbereider in Den Bosch verklaarden dat de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert, gedurende 6 weken 3 dagen en langer, 

buiten het huis, de kosten en het gezin van hun voornoemde vader Johannes 

                         
3 Zie → BP 1177 f 184v 17 di 28-03-1385, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
4 Zie ← BP 1176 p 140v 12 vr 10-08-1380, verkoop van het huis. 
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van Ghemert waren geweest. 

 

Nijcholaus de Kessel Jacobus Stevens et Johannes (dg: die Rijc cij) 

#Matheus soen# parator corei albi (dg: oppidi corei) in Busco (dg: q) 

deposuerunt ad requisitionem judicis quod Johannes et Emondus fratres 

liberi Johannis de Ghemert fuerunt per spacium sex septinarum et trium 

dierum proxime preteritorum #et amplius# extra domum expensas et 

convictum dicti Johannis de Ghemert eorum patris. Testes W et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 334v 11 vr 08-01-1384. 

Voornoemde broers Johannes en Emondus plaatsten zich met hun voornoemde 

vader Johannes gedurende het komende jaar in het huis, gezin en kosten van 

hun vader Johannes. Voornoemde Johannes van Ghemert verklaarde dat het geld 

hiervan voldaan is. 

 

Dicti Johannes et Emondus fratres locaverunt se cum dicto Johanne eorum 

patre per spacium unius anni #proxime futuri datum presentem# ad essendum 

in domo convictu et expensis dicti Johannis eorum patris. Quo facto 

dictus Johannes de Ghemert recognovit sibi de totali premio dicte 

locacionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334v 12 vr 08-01-1384. 

Gerardus Loij Willems soen visser en Arnoldus Fijolaer beloofden aan 

Lambertus van Waderle, tbv hr Theodericus Rover ridder, 58 pond, 15 

Hollandse plakken voor 1 pond gerekend5, een helft te betalen met Pasen (zo 

10-04-1384) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1384). 

 

Gerardus Loij (dg: p) Willems soen piscator et Arnoldus Fijolaer 

promiserunt Lamberto de Waderle ad opus domini Theoderici Rover militis 

LVIII libras (dg: monete) scilicet (dg: XX) XV Hollant placken pro 

qualibet libra computato (dg:ad) mediatim pasce et mediatim Remigii 

proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334v 13 vr 08-01-1384. 

Katherina dvw Johannes Lijsscap maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door wijlen haar broer Ghisbertus Lijsscap. 

 

Katherina filia quondam Johannis Lijsscap omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Ghisbertum quondam Lijsscap (dg: .......) suum 

fratrem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 334v 14 wo 13-01-1384. 

Thomas zv Petrus van Werve? beloofde aan Petrus zvw Johannes Lanen? 6 gulden 

hellingen, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en de andere 

helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Thomas filius Petri de Werve? promisit Petro filio quondam Johannis 

Lanen? (dg: III gulden) sex gulden helling mediatim Johannis mediatim 

Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Berwout datum in octavis 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 334v 15 do 14-01-1384. 

Rodolphus Rover zv Johannes van Vaerlaer beloofde aan zijn voornoemde vader 

Johannes, tbv hem en Elisabeth mv voornoemde Rodolphus, een lijfpacht van 6 

mud rogge en 2 mud gerst, maat van Eindhoven, met Lichtmis, op de goederen 

                         
5 Vergelijk 1232-116-089r scan 177, 1383-1384, Dit is die rekeninghe heren Heijnric Louten 
ende heren Didderics van Os proest van onser Vrouwen broederscap in tsHertoghen Bossche van 

den jaer renten des saterdaghes voer sunte Jans avont baptiste int jaer van LXXXIIII (za 18-

06-1384) een Hollans placke voer XVI d ende XV placken voer een pont. 
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gnd Vaarlaar, te leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende zal 

geheel de pacht krijgen. Voornoemde Rodolphus zal voor voornoemde Johannes 

en Elisabeth, gedurende hun leven, 2 koeien en 12 schapen houden. 

 

Solvit totum. 

Rodolphus Rover filius Johannis de Vaerlaer promisit super omnia se 

daturum dicto Johanni suo patri #ad opus sui et ad opus# et Elisabeth sue 
!matris vitalem pensionem sex modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

mensure de Eijndoven anno quoliobet ad vitam ipsorum amborum vel alterius 

eorum purificatione et pro primo ultra annum et in bonis dictis Vaerlaer 

tradendam ex omnibus suis bonis et alter eorum diutius vivens 

integraliter habebit et promisit dictus Rodolphus quod ipse dictis 

Johanni et Elisabeth (dg: ..) tenebit ad vitam ipsorum amborum seu 

alterius eorum duas vaccas et XII oves et eas depascet equaliter suis 

bestiis et cum ambo mortui fuerint de premissis quitus erit. Testes 

Sijmon et Scilder datum quinta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 334v 16 do 14-01-1384. 

Voornoemde Rodolphus Rover zv Johannes van Vaerlaer droeg over aan zijn 

vader Johannes, tbv hem en zijn vrouw Elisabeth, een huis en aangelegen 

erfgoed, gnd Wijerhorst, in Nuenen, ter plaatse gnd Vaarlaar, met de tuin, 

1 zesterzaad groot, tegenover voornoemd huis gelegen, voor de duur van hun 

leven of van de langstlevende. 

 

Dictus Rodolphus domum et hereditatem ipsis adiacentem dictam Wijerhorst 

sitam in parochia de Nuene (dg: inter hereditatem) in loco de Vaerlaer 

cum (dg: sex) orto unum sextarium terre continente sito in opposito domus 

predicte (dg: in) ut dicebat legitime supportavit Johanni suo patri ad 

opus sui et ad opus Elisabeth sue uxoris ab eodem ad vitam ipsorum 

amborum vel alterius eorum possidendas promittens atam servare et alter 

eorum diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 334v 17 do 14-01-1384. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan zijn voornoemde vader Johannes 115 oude 

schilden of de waarde na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

Johannes van Donckersvoert. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Johanni suo patri C XV aude scilde vel 

valorem ad monitionem persolvenda. Testes datum ut supra. Detur (dg: 

Johanni filio dicti Johannis) Johanni van Donckersvoert. 

 

BP 1176 f 334v 18 do 14-01-1384. 

Andreas van den Noddenvelt en Henricus Loze beloofden aan Philippus Jozollo 

10 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 17+29+31+10=87 dgn) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Andreas van den Noddenvelt Henricus Loze promiserunt Philippo Jozollo X 

aude scilde ad pasca proxime pena I. Testes Berwout et Scilder datum ut 

supra. 

 

1176 mf9 C 14 f.335. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 07-01-1384. 

 Quinta post octavas epyphanie: donderdag 14-01-1384. 

 Sexta post octavas epyphanie: vrijdag 15-01-1384. 

 

BP 1176 f 335r 01 do 07-01-1384. 

Woltherus van Dicloe verkocht aan Johannes gnd Hoesche zv Arnoldus van 

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

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in Uden, ter plaatse gnd 

Henxtheuvel, reeds belast met de grondcijns. 
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Woltherus de Dicloe hereditarie vendidit Johanni dicto Hoesche filio 

Arnoldi de Littoijen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

manso sito in parochia de Uden ad locum dictum Henxthoevel et eius 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem excepto 

censu domini fundi promittens sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Scilder datum quinta post (dg: dat) epyphanie. 

 

BP 1176 f 335r 02 do 07-01-1384. 

Reijnerus zvw Zegerus gnd Reijners soen verkocht aan Henricus zvw Johannes 

van Huesden van Cromvoert een b-erfpacht van 2 6/7 zester rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Henricus zvw Johannes van Huesden met Lichtmis aan hem 

moet leveren, gaande uit een huis en tuin, ter plaatse gnd Cromvoirt, 

tussen Theodericus Ghiben soen enerzijds en Margareta dvw voornoemde 

Zegerus anderzijds. 

 

Reijnerus filius quondam Zegeri dicti Reijners soen hereditariam 

paccionem (dg: tria) trium sextariorum siliginis minus septima parte 

unius sextarii siliginis #mensure de Busco# (dg: ex he p) quam Henricus 

filius quondam Johannis de Huesden de Cromvoert sibi solvere tenetur 

hereditarie purificatione ex domo et orto cum eius attinentiis sitis in 

loco dicto Cromvoert inter hereditatem Theoderici Ghiben soen ex uno et 
!hereditatem Margarete filie dicti quondam Zegeri ?etc ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Henrico filio dicti quondam Johannis de 

Huesden promittens warandiam et obligationem (dg: de) in dicta (dg: 

censu) #paccione# deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 03 .. 03-08-1623. 

Antonius zvw Rutgerus van Boxmeer ev Maria dv Conrardus van den Dungen 

verklaarde dat deze pacht van 1 mud rogge door Jacobus Willemssen en 

Adrianus Diercx zoen? en de zijnen gelost is. 

 

Antonius filius quondam Rutgeri de Boxmeer tamquam maritus et tutor 

legitimus Marie sue uxoris filie Conrardi van den Dungen palam recognovit 

hunc pactium unius modii siliginis per Jacobum Willemssen et Adrianum 

Diercx zoen? cum suis ad manus suas esse redemptam. Actum III augustii 

XVIc XXIII #... teste# (handtekening). 

 

BP 1176 f 335r 04 do 07-01-1384. 

Henricus zvw Nicholaus van Hoessche verkocht aan Johannes van Breda zvw 

Johannes van Breda van Waelwijc 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 4 roeden land gnd gerden, in Waalwijk, tussen 

Johannes van Loen enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, strekkend 

vanaf een gemene weg tot aan de dijk gnd die Meerdijk, reeds belast met 4 

penning aan de hertog. 

 

Henricus filius quondam Nicholai de Hoessche hereditarie vendidit Johanni 

de Breda filio quondam Johannis de Breda de Waelwijc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et pro primo ultra annum et in Busco tradendam ex quatuor 

virgatis terre dictis gherden sitis in parochia de Waelwijc (dg: ad) 

inter hereditatem Johannis de Loen ex uno et hereditatem dicti Henrici ex 

alio tendentibus a communi plathea ad aggerem dictum die Meerdike ut 

dicebat promittens warandiam #et# aiam obligationem deponere exceptis 

IIII denariis duci inde solvendis et sufficientem facere. Testes Berwout 

et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 05 do 07-01-1384. 

Nicholaus van Heze verkocht aan Johannes gnd Smijt van Bruggen (1) een 

stukje land in Rosmalen, achter de tuin gnd die Poijnenberchs Hof, tussen 
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kvw Nicholaus Daems soen enerzijds en voornoemde Johannes gnd Smijt van 

Bruggen anderzijds, (2) een stukje land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, tussen Willelmus Hels enerzijds en Jacobus Berthen soen 

anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Nicholaus de (dg: Berze) Heze particulam terre sitam in parochia de 

Roesmalen retro ortum dictum die Poijnenberchs Hof inter hereditatem 

liberorum quondam Nicholai Daems soen ex uno et hereditatem Johannis 

dicti Smijt #de Bruggen# ex alio atque particulam terre sitam in parochia 

predicta in loco dicto Bruggen inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et 

hereditatem Jacobi Berthen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni Smijt promittens warandiam et obligationem deponere (dg: 

tamquam) exceptis zegedike et aqueductibus ad premissa spectantibus. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 06 do 07-01-1384. 

Johannes Zomer beloofde aan Katherina dvw Adam gnd Lange Dame van Orthen 6 

gulden hellingen of de waarde met Pasen (zo 10-04-1384), 6½ gulden 

hellingen met Sint-Jan (vr 24-06-1384), en 12 oude schilden met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. 

 

Johannes Zomer promisit Katherine filie quondam Ade dicti Lange Dame de 

Orthen (dg: XII aude scilde vel valorem ad pascha atque VIJ gulden 

hellinge vel valorem ad Johannis atque) sex gulden #helling# vel !vel 

valorem ad pasca atque VIJ gulden #hel# vel valorem ad Johannis item XII 

aude scilde vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut 

infra. 

 

BP 1176 f 335r 07 do 14-01-1384. 

Jacobus zv Arnoldus gnd Ghenen soen verkocht aan Henricus gnd Vilt 1 bunder 

land, ter plaatse gnd op de Yvenlaar, tussen Jacobus van den Yvellaier 

enerzijds en Nicholaus gnd Keelbreker anderzijds, aan hem verkocht door 

Jordanus smid. 

 

Jacobus filius Arnoldi dicti Ghenen soen unum bonarium terre situm ad 

locum dictum opten Yvellair inter hereditatem Jacobi van den Yvellaier ex 

uno et inter hereditatem Nicholai dicti Keelbreker ex alio venditum sibi 

a Jordano fabro prout in litteris hereditarie vendidit Henrico dicto (dg: 

Vilt) Vilt supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum 

quinta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 335r 08 do 14-01-1384. 

Johannes Moijaert van Broegel beloofde aan Gerardus gnd Ketelleer van Tiel 

18 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te 

betalen. 

 

Johannes Moijaert de Broegel promisit Gerardo dicto Ketelleer de Tiel 

XVIII aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime [futurum] 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 09 do 14-01-1384. 

Eligius van Casteren zvw Johannes van Casteren, zijn dochter Lijveradis en 

Rutgherus zv Rutgherus zv Henricus Vosken ev Hilla dv voornoemde Eligius 

verkochten aan Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel investiet van de kerk 

van Boxtel een kamp ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse gnd Zanendonk, 

tussen Sophia wv Arnoldus van de Kloot enerzijds en Mathijas van Vucht en 

Johannes van Vucht anderzijds, welk kamp heet Roetfennekens Buenre, belast 

met de grondcijns. Verkopers beloofden dat alle kv Eligius, ook die nog 

geboren zullen worden, hiermee zullen instemmen. 
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Eligius de Casteren filius quondam Johannis de Casteren !J et Lijveradis 

eius filia cum tutore Rutgherus filius Rutgheri filii Henrici Vosken 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie dicti 

Eligii quendam campum ad se spectantem situm (dg: in parochia de) in loco 

dicto Eilde ad locum dictum Zanendonc inter hereditatem Sophie relicte 

quondam Arnoldi de Globo ex uno et hereditatem Mathije de Vucht et 

Johannis de Vucht ex alio et qui campus dictus est Roetfennekens Buenre 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo filio naturali quondam domini 

Gerardi de Bucstel investiti olim ecclesie de Bucstel promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi inde 

solvendo et promiserunt dicti venditores cum tutore quod ipsi omnes 

liberos ab Eligio (dg: .) genitos et generandos dicte vendicioni facient 

consentire et eandem ratam facient observare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 10 do 14-01-1384. 

Voornoemde Eligius en zijn dochter Lijeverardis beloofden voornoemde 

Rutgherus van het voornoemde schadeloos te houden. 

 

Dicti Eligius et Lijeverardis! eius filia cum tutore promiserunt dictum 

Rutgherum a premissis indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 11 vr 15-01-1384. 

Reijnerus zvw Henricus Muijdeken, zijn broer Godefridus Loesken, Reijnerus 

zv Eligius Loij Meus soen en Gherisius van Brakel beloofden aan Johannes 

van Eijke de oudere 104 Brabantse dobbel en 1 gulden helling of de waarde, 

een helft te betalen met Pasen over een jaar (zo 02-04-1385) en de andere 

helft met Sint-Jan daarop volgend (za 24-06-1385). 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Muijdeken et Godefridus Loesken eius 

frater #Reijnerus filius Eligii Loij Meus soen {in margine sinistra: Meus 

soen} et Gherisius de Brakel# promiserunt Johanni de Eijke seniori C et 

IIII Brabant dobbel et unum gulden hellinge vel valorem mediatim a pasca 

proxime futuro ultra annum et mediatim Johannis deinceps sine medio 

subsequentis persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum sexta post 

octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 335r 12 vr 15-01-1384. 

Voornoemde Johannes van Eijke de oudere verhuurde aan voornoemde broers 

Reijnerus en Godefridus, en aan Reijnerus en Gherisius de helft van de 

korentiende van de villa van Lithoijen, welke helft behoort aan de 

investiet van de kerk van Lithoijen, van het huidige jaar. 

 

Solvit VII solidos. 

Dictus Johannes medietatem decime #bladi# ville de Lijttoijen que 

medietas ad investitum ecclesie de Lijttoijen pertinet ut dicebat locavit 

dictis Reijnero Godefrido fratribus #[Re]ijnero et Gherisio# ad spacium 

presentis anni ?tenendam promittens warandiam contra omnes jure ...parere 

volentes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335r 13 do 14-01-1384. 

Lambertus zvw Lambertus van den Egelvoert verkocht aan Johannes zvw 

Henricus gnd Oem de helft in een huis6, erf en tuin in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed behorend aan de stad Den Bosch enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Oetheren anderzijds, aan hem overgedragen7 door 

zijn zuster Margareta. 

 

                         
6 Zie → BP 1176 f 335v 01 do 14-01-1384, verkoop van de andere helft van 

dit huis. 
7 Zie ← BP 1176 f 085v 12 do 30-06-1379, overdracht van deze helft. 
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Lambertus filius quondam Lamberti van den Egelvoert medietatem in domo 

area et orto sitis in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

spectantem ad oppidum de Busco ex uno et hereditatem Johannis de Oetheren 

ex alio supportatam sibi a Margareta eius sorore prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni (dg: Oem) filio quondam Henrici dicti Oem 

supportavit cum litteris et jure promittens [ratam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum 

quinta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 335r 14 do 14-01-1384. 

Hubertus zv Elijas van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus filius Elije de Scijnle prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf9 D 01 (= D 03) f.335v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 335v 01 do 14-01-1384. 

Lambertus zvw Lambertus van den Eghelvoert verkocht aan Johannes zvw 

Henricus gnd Oem de helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

vader Lambertus, in een huis8 en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed behorend aan de stad Den Bosch enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd van Oetheren anderzijds, welk huis en tuin voornoemde wijlen 

Lambertus verworven had van Henricus gnd van Zoemeren. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti van den Eghelvoert medietatem sibi de 

morte dicti quondam Lamberti sui patris successione hereditarie advolutam 

in domo (dg: area) et orto sitis in Busco in aggere Vuchtensi inter 

hereditatem spectantem ad oppidum de Busco ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti de Oetheren ex alio quos (dg: integros) domum et ortum 

dictus quondam Lambertus eius pater erga Henricum dictum de Zoemeren 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Henrici dicti Oem supportavit cum litteris et jure sibi mediantibus 

dictis litteris in dicta medietate competente promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 02 do 14-01-1384. 

Hubertus zv Elijas van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus filius Elije de Scijnle prebuit et reportavit. Testes Berwout et 

Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 03 do 14-01-1384. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Lambertus 17 dobbel van 

Vilvoorde of de waarde te betalen, een helft met Sint-Jan (vr 24-06-1384) 

en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Dictus Johannes emptor promisit dicto Lamberto XVII dobbel Filfordie vel 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 04 do 14-01-1384. 

Willelmus zvw Johannes gnd Stercken beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes gnd Cnode bv voornoemde Willelmus, een n-erfcijns van 8 pond geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en tuin van voornoemde 

Willelmus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes 

gnd Vijfvoet enerzijds en erfgoed van Elisabeth Corfs anderzijds. De brief 

                         
8 Zie ← BP 1176 f 335r 13 do 14-01-1384, verkoop van de andere helft van 

dit huis. 
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overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Stercken promisit mihi ad opus 

Johannis dicti Cnode #sui fratris# se daturum dicto Johanni Cnode 

hereditarium censum octo librarum monete hereditarie in nativitatis 

Domini ex domo et orto dicti Willelmi sitis in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem (dg: Elisabeth) #Johannis# dicte! Vijfvoet ex uno et 

hereditatem Elisabeth Corfs ex alio ut dicebat. Testes datum ut supra. 

Detur dicto Willelmo. 

 

BP 1176 f 335v 05 do 14-01-1384. 

Cristina dv Johannes gnd Deenkens soen droeg over aan haar zuster Yda alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar moeder Hilla, 

in Empel. 

 

Cristina filia (dg: qu) Johannis dicti Deenkens soen cum tutore omnia 

bona sibi de morte quondam Hille sue #matris# successione hereditarie 

advoluta quocumque locorum in parochia de Empel sita ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Hille sue) Yde sue sorori promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 06 do 14-01-1384. 

Yda dvw Johannes van den Hoernoc van Merewijc droeg over aan Cristina dv 

Johannes gnd Deenkens soen een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, 

die Theodericus gnd Baudekens soen met Kerstmis in Meerwijk beloofd had te 

leveren aan voornoemde wijlen Johannes van den Hoernoc, gaande uit 

erfgoederen in Geffen, (1) 7 hont land in de gemeint van Geffen, tussen kv 

Rodolphus zv Henricus enerzijds en kv Ermegardis gnd Coenen anderzijds, (2) 

een stuk land aldaar, tussen de gemeint van Geffen enerzijds en hr Ricoldus 

Koc ridder anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen Johannes Lanen soen 

enerzijds en Hermannus van Loen anderzijds, (4) een stuk land aldaar, 

tussen Agnes van Maren enerzijds en Johannes van den Perre anderzijds, (5) 

... deel van 1 bunder heide aldaar, tussen Arnoldus Stamelaert van de 

Kelder enerzijds en Rodolphus Bubbe Wijnrics soen anderzijds, (6) alle 

goederen van voornoemde Theodericus. Voornoemde Yda beloofde dat haar 

minderjarige zusters Erkenradis, Elisabeth en Benigna, dvw voornoemde 

Johannes van den Hoernoc, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Yda filia quondam Johannis van den Hoernoc de Merewijc cum tutore 

hereditariam paccionem XIIII lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: h) 

quam Theodericus dictus Baudekens soen dicto quondam Johanni van den 

Hoernoc dare et solvere promiserat hereditarie in festo nativitatis 

Domini et in Meerwijc tradendam ex hereditatibus sitis in parochia de 

Geffen primo videlicet ex septem hont terre sitis in communitate de 

Geffen inter hereditatem liberorum Rodolphi filii Henrici ex uno et 

hereditatem liberorum Ermegardis dicte Coenen ex alio atque ex pecia 

terre sita ibidem inter (dg: hereditatem) communitatem de Geffen ex uno 

et inter hereditatem domini Ricoldi Koc militis ex alio insuper ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem Johannis Lanen soen ex uno et inter 

hereditatem Hermanni de Loen ex alio item ex pecia terre sita sita ibidem 

inter hereditatem Agnetis de Maren ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Perre ex alio necnon ex ....... ....... parte unius !unius 

bonarii merice siti #ibidem# inter hereditatem Arnoldi Stamelaert de Penu 

ex uno et inter hereditatem Rodolphi Bubbe Wijnrics soen ex alio atque ex 

omnibus et singulis bonis ipsius Theoderici quocumque locorum situatis 

prout in litteris hereditarie supportavit Cristine filie Johannis dicti 

Deenkens soen cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui #et dicti sui patris# et suorum in hoc 

coheredum deponere et promisit cum suo tutore super omnia quod ipsa 

Erkenradem Elisabeth et Benignam eius sorores filias dicti quondam 
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Johannis van den Hoernoc dum ad annos pervenerint super predicta paccione 

#et jure# ad opus dicte Cristine hereditarie faciet renunciare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 07 do 14-01-1384. 

De broers Henricus Bever en Johannes Bever beloofden aan Paulus zv Henricus 

van Geffen 30 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Bever et Johannes Bever fratres promiserunt Paulo filio Henrici 

de Geffen XXX aude scilde vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 08 do 14-01-1384. 

Oda wv Goeswinus Ledich van Alem en haar kinderen Cristina en Reijmboldus 

verkochten aan Luijtghardis Bauderics wv Theodericus smid, tbv haar en 

Jutta sv voornoemde Luijtghardis, een lijfpacht van 3 lopen erwten, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 hont land in Alem, 

tussen erfgoed gnd Valkenbeemd enerzijds en Albertus gnd Arts soen 

anderzijds. De langstlevende heeft geheel de pacht. 

 

Oda relicta quondam Goeswini Ledich de Alem Cristina Reijmboldus (dg: 

Ogen Leon..) eius liberi legitime vendiderunt Luijtghardi Bauderics 

relicte quondam Theoderici fabri ad opus sui et ad opus Jutte sororis 

dicte Luijtghardis vitalem pensionem trium lopinorum pisorum mensure de 

Busco solvendam ad earum vitam vel alterius earum in nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex IIIIor hont terre sitis in parochia de Alem 

inter hereditatem dictam Valkenbeemt ex uno et hereditatem Alberti dicti 

Arts soen ex alio ut dicebant promittentes cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere promittentes sufficientem et alter diutius vivens 

integraliter habebit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 09 do 14-01-1384. 

Baudekinus zvw Arnoldus Coman van Alem verkocht aan voornoemde Luijtgardis 

Bauderics wv Theodericus smid, tbv haar alleen, een lijfpacht van 2 lopen 

raapzaad, Bossche maat, op de donderdag voor Vastenavond in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis en tuin in Alem, tussen de gemeint gnd die 

Vrijthof enerzijds en erfgoed gnd die Gemene ?Wede Wert anderzijds, reeds 

belast met 6 penningen aan de hertog. 

 

Baudekinus filius quondam Arnoldi Coman de Alem legitime vendidit dicte 

Luijtgardi ad opus sui solum vitalem pensionem duorum lopinorum (dg: 

olij) seminis raparum mensure de Busco solvendam ad eius vitam et non 

ultra feria quinta ante festum carnisprivii et in Busco tradendam ex domo 

et orto sitis in parochia de Alem inter (dg: hereditatem dicti) 

communitatem dictam die Vrijthof ex uno et hereditatem dictam die 

Ghemeijne W[?e]de Wert ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex denariis duci inde solvendis promisit 

sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 10 do 14-01-1384. 

Johannes zvw Thomas van den Nuwenhuijse beloofde aan Lenius? zvw Arnoldus 

Bolleken 20 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

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

 

Johannes filius quondam Thome van den Nuwenhuijse promisit Lenio? filio 

quondam Arnoldi Bolleken XX licht scilde scilicet XII placken Hollant pro 

quolibet ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 335v 11 do 14-01-1384. 

Johannes zvw Arnoldus zvw Egidius van den Dijstelberch beloofde aan 

Henricus Britter, tbv hem en zijn vrouw Deliana dvw Henricus Bradevel? een 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 16 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi filii quondam Egidii van den Dijstelberch 

(dg: legitime vendidit) #promisit super omnia se daturum# Henrico Britter 

(dg: vitalem pensionem uni) ad opus sui et ad opus Deliane sue uxoris 

filie quondam Henrici Brade[?v]el vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum 

Andree et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis ut dicebat et alter 

eorum diutius vivens integraliter habebit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 D 04 (= D 02) f.336. 

 Quinta post octavas epyphanie: donderdag 14-01-1384. 

 Sexta post octavas epyphanie: vrijdag 15-01-1384. 

 

BP 1176 f 336r 01 do 14-01-1384. 

Rodolphus zvw Lambertus gnd des Papen Neve en zijn schoonzoon Johannes 

Kemmer beloofden aan Boudewinus gnd Lismoden 21 oude schilden met Kerstmis 

over 9 jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Lamberti (dg: B) dicti des Papen Neve et 

Johannes Kemmer eius gener promiserunt Boudewino dicto Lismoden XXI aude 

scilde vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra novem annos 

persolvenda. Testes Berwout [et] Scilder datum quinta post octavas 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 336r 02 do 14-01-1384. 

Johannes beloofde voornoemde Rodolphus schadeloos te houden. 

 

Solvit II plack. 

Johannes promisit super habita et habenda (dg: ...) #dictum Rodolphum# 

indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336r 03 do 14-01-1384. 

Arnoldus Abt schoenmaker verkocht aan Johannes van Zelant9 een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Margareta gnd Leijten 

enerzijds en erfgoed van Henricus van den Hoevel anderzijds, strekkend 

vanaf erfgoed van Martinus Dekker tot aan erfgoed van Wolterus Coelborner, 

reeds belast met 25 schelling voornoemd geld. 

 

Arnoldus Abt sutor hereditarie vendidit Johanni de Zelant hereditarium 

censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

ex domo et area sita in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

Margarete dicte Leijten ex uno et hereditatem Henrici van den Hoevel ex 

alio tendente ab hereditate Martini tectoris ad hereditatem Wolteri 

Coelborner ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XXV solidis dicte monete prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336r 04 do 14-01-1384. 

Johannes Walsche steenbakker verkocht aan Nicholaus van Stakenborch een 

                         
9 Zie → VB 1799 f 058v 03, ma 03-04-1391; VB 1799 f 059r 10, ma 17-04-1391; 

VB 1799 f 059v 13, ma 02-05-1391: Jan van Zelant was gericht … aen huus 

ende erve Arts geheijten Abts gelegen in tsHertogen op den Vuchterendijc 

tusschen den erve Margrieten geheijten Leijten ende tusschen den erve 

Henrics van den Hoevel streckende van den erve Martens Deckers tot den erve 

Wouters Coelborners overmids gebrec van erfcijns. 
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n-erfcijns10 van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

een huis en erf in Den Bosch, over het kerkhof van de Sint-Jan, in de 

straat gnd Papenhuls, tussen Alardus van Berlikem enerzijds en Truda 

Machiels anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond voornoemd 

geld. 

 

Johannes Walsche lapicida hereditarie vendidit Nicholao de Stakenborch 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex 

domo et area sita in Busco ultra cymitherium ecclesie sancti Johannis in 

vico dicto Papenhuls inter hereditatem Alardi de Berlikem ex uno et 

hereditatem Trude Machiels ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto hereditario censu IIIIor librarum 

monete predicte prius inde solvendo promisit sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336r 05 do 14-01-1384. 

Petrus zv Johannes Monic droeg over aan Theodericus zvw Godescalcus Didden 

soen een stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen wijlen 

Albertus zv Andreas van den Noddenvelt enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met gebouwen, welk stuk land voornoemde Petrus in pacht 

verkregen had van de gezusters Bertha en Katherina, dvw Wenemarus van den 

Noddenvelt zvw Henricus van Tiel, belast met cijnzen en pachten in de brief 

vermeld. 

 

Petrus filius Iohannis Monic peciam terre sitam in parochia de Berlikem 

in loco dicto Beilver inter hereditatem quondam Alberti filii Andree van 

den Noddenvelt ex uno et inter communem platheam ex alio cum edificiis in 

dicta pecia terre consistentibus quam peciam terre cum dictis edificiis 

dictus Petrus erga Bertham et Katherinam sorores filias quondam Wenemari 

van den Noddenvelt filii quondam Henrici de Tiel ad pactum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico filio quondam 

Godescalci Didden soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus et paccionibus in 

dictis litteris comprehensis. Testes Heijme et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336r 06 do 14-01-1384. 

Theodericus zvw Godescalcus gnd Didden soen beloofde dat hij zal leveren 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Petrus zv 

Johannes Monic beloofd had aan Bertha en Katherina, dvw Wenemarus gnd van 

den Noddenvelt, gaande uit het stuk land in het andere contract en uit alle 

goederen van voornoemde Petrus, zodat voornoemde Petrus en zijn goederen 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Solvit 3 plack. 

Theodericus filius quondam Godescalci dicti Didden soen promisit super 

omnia quod ipse (dg: Petrum filium Johannis Monic) hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam dictus Petrus #filius 

Johannis Monic# Berthe et Katherine filiabus quondam Wenemari dicti van 

den Noddenvelt ex dicta pecia terre in alio contractu et ex omnibus bonis 

ipsius Petri promiserat ut dicebat annuatim ?taliter dabit et solvet quod 

dicto Petro nec eius bonis nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 336r 07 do 14-01-1384. 

Johannes zvw Ghibo Rademaker verkocht aan Mijchael zvw Johannes van Breda 

van Waelwijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit erfgoederen in Waalwijk, (1) 

de helft van 5 roeden land gnd gerden, tussen Thomas Metten soen enerzijds 

en voornoemde Johannes verkoper anderzijds, (2) een akker aldaar, tussen 

                         
10 Zie → BP 1179 p 329r 05 do 25-01-1392, overdracht van de erfcijns. 
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voornoemde verkoper enerzijds en Hadewigis gnd Gilijs anderzijds, (3) 5 

roeden land, achter voornoemde akker, strekkend vanaf de sloot gnd die 

Schutte tot aan de Maas, (4) zijn deel in 4 roeden land aldaar, tussen 

Petrus Gruijter enerzijds en Denekinus Waghebaert anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 2 mud rogge en 12 lopen rogge. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Rademaker hereditarie vendidit Mijchaeli 

filio quondam Johannis de Breda de Waelwijc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et 

in Busco tradendam ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de 

Waelwijc ut dicebat primo videlicet ex (dg: q) medietate ad se spectante 

quinque virgatarum terre dictarum gherden sitarum inter hereditatem Thome 

Metten soen ex uno et hereditatem dicti Johannis venditoris ex aliio 

atque ex agro terre sito ibidem inter hereditatem dicti venditoris ex uno 

et hereditatem Hadewigis dicte Gilijs ex alio atque ex quinque virgatis 

terre sitis retro dictum agrum terre tendentibus a fossato dicto die 

Scutte ad Mosam ibidem item ex tota parte et omni jure ?ei competentibus 

in quatuor virgatis terre sitis ibidem inter hereditatem Petri Gruijter 

ex uno et hereditatem Denekini Waghebaert ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis et duodecim lopinorum siliginis prius inde 

solvenda promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336r 08 vr 15-01-1384. 

Wautgherus van Zweensberch en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes van 

Mallant? 45 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Wautgherus de Zweensberch Johannes eius filius promiserunt Johanni de 

Mallant? XLV aude scilde vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes 

Sijmon et Berwout datum sexta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 336r 09 vr 15-01-1384. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker en Arnoldus Loef ev Wendelmodis 

dvw eerstgenoemde Henricus verkochten aan Gerardus Canghieter (1) een huis 

en erf, eertijds van eerstgenoemde Henricus, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, in een straatje naast het huis van Arnoldus Kort, lopend 

van de Hinthamerstraat naar het water, tussen erfgoed van Johannes 

Snellaert enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus Kort, met een gemene 

weg ertussen, anderzijds, (2) een tuin aldaar, over voornoemd water, 

beiderzijds tussen erfgoed van voornoemde Johannes Snellaert en Arnoldus 

Kort, van welk huis, erf en tuin Cristina wv eerstgenoemde Henricus het 

vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici Becker atque 

Arnoldus Loef maritus et tutor legitimus ut asserebat Wendelmodis sue 

uxoris filie primodicti quondam Henrici domum et aream que fuerat 

primodicti quondam Henrici sitam in Busco in vico Hijnthamense (dg: in 

viculo ?tendente) in viculo quodam sito iuxta domum (dg: quondam) Arnoldi 

Kort tendente a dicto vico Hijnthamensi ad aquam ibidem inter hereditatem 

Johannis Snellaert ex uno et hereditatem dicti Arnoldi Kort quadam via 

#communi# interiacente ex alio atque quendam ortum situm ibidem ultra 

dictam aquam inter hereditatem dictorum Johannis Snellaert et Arnoldi 

Kort ex utroque latere coadiacentem de quibus domo area et orto Cristina 

relicta quondam primodicti Henrici usufructum quem habuit in eisdem 

dictis Gerardo et Arnoldo supportaverat ut dicebant (dg: hereditarie 

supportaverunt) #vendiderunt# Gerardo Canghieter #supportaverunt# simul 

cum omnibus litteris mencionem de premissis facientibus et jure 

promittentes #super habita et habenda# ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et primodicti quondam Henrici et eius heredum deponere. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 336r 10 vr 15-01-1384. 

Gerardus gnd Eghens soen van Maesboemel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus dictus Eghens soen de Maesboemel prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336r 11 vr 15-01-1384. 

Voornoemde Gerardus Canghieter en zijn vrouw Katherina beloofden aan de 

verkopers 69 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Dictus Gerardus Canghieter et Katherina eius uxor promiserunt dictis 

venditoribus vel eorum alteri LXIX aude scilde vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 D 05 f.336v. 

 Sexta post octavas epyphanie: vrijdag 15-01-1384. 

 Sabbato post octavas epyphanie: zaterdag 16-01-1384. 

 

BP 1176 f 336v 01 vr 15-01-1384. 

Johannes Cleijberch zvw Hubertus Cleijberch verkocht aan Johannes Bathen 

soen 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) 4 morgen land in Berghem, ter plaatse dat Megense Winkel, tussen wijlen 

Robbertus gnd Habekens soen van Moenle enerzijds en Gerardus Lambrechs soen 

anderzijds, (2) 2½ morgen land van verkoper, in Haaren, ter plaatse gnd die 

Oude Kamp, tussen jkr van Megen enerzijds en Ghisbertus van Megen 

anderzijds, (3) een huis en tuin in Berghem, ter plaatse Duer, tussen 

Johannes Quattel enerzijds en de gemene weg anderzijds, reeds belast met 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes Cleijberch filius quondam Huberti Cleijberch hereditarie 

vendidit Johanni Bathen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et pro primo ultra 

annum et in Busco tradendam ex IIIIor jugeribus terre sitis in parochia 

de Berche in loco dicto dat Megensche Winckel inter hereditatem quondam 

Robberti dicti Habekens soen de Moenle ex uno et hereditatem Gerardi 

Lambrechs soen ex alio atque ex duobus et dimidio jugeribus terre dicti 

venditoris sitis in (dg: dicta) parochia (dg: in loc) de Haren in loco 

dicto die Aude Camp inter hereditatem domicelli de Megen ex uno et 

hereditatem Ghisberti de Megen ex alio item ex domo et orto sitis in 

dicta parochia de Berchen in loco dicto Duer inter hereditatem Johannis 

Quattel ex uno et (dg: h) inter communem platheam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco prius inde solvenda. 

Testes Berwout et Scilder datum sexta post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 336v 02 vr 15-01-1384. 

Henricus van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Best prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336v 03 vr 15-01-1384. 

Johannes van Hoesden van Cromvoert verkocht aan Nicholaus Berkelman 1 

bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Noertbroek, tussen kv Johannes 

gnd Coelborner enerzijds en een gemene waterlaat aldaar anderzijds, aan hem 

overgedragen door Henricus Onderbroec. 

 

Johannes de Hoesden de Cromvoert bonarium prati situm in parochia de 

Helvoert ad locum dictum Noertbroec inter hereditatem liberorum Johannis 
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dicti Coelborner ex uno et inter communem aqueductum ibidem ex alio 

supportatum sibi ab Henrico Onderbroec prout in litteris hereditarie 

vendidit Nicholao Berkelman supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 336v 04 vr 15-01-1384. 

Petrus Bertrams soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Bertrams soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 336v 05 vr 15-01-1384. 

Johannes zv Henricus Weder van Helmont en zijn vrouw Heilwigis dvw Johannes 

gnd Happen soen van Wetten machtigden Willelmus zv Hubertus van Volkel de 

erfcijnzen te manen, die de gezusters Aleidis en Katherina, dvw Johannes 

Copul, overgedragen hadden aan voornoemde Heilwigis. 

 

Heilwigis! !Johannes filius Henrici Wede(dg: ..)#r# de Helmont et 

Heilwigis eius #uxor# filia quondam Johannis dicti Happen soen de Wetten 

dederunt potestatem Willelmo filio Huberti de Volkel monendi hereditarios 

census quos Aleidis et Katherina sorores filie quondam Johannis Copul 

dicte Heilwigi supportaverant ut dicebat usque ad revocacionem. 

 

BP 1176 f 336v 06 vr 15-01-1384. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 7 

oude schilden of de waarde, met Sint-Remigius in Den Bosch te betalen, 

gaande uit een b-erfpacht {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: A) Arnoldus van den Venne hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum septem aude scilde vel valorem solvendum hereditarie 

Remigii et in Busco tradendum ex hereditaria pa. 

 

BP 1176 f 336v 07 za 16-01-1384. 

Johannes Leijten soen rademaker van Berze verkocht aan Everardus zvw 

Gerardus van den Kerchoeve van Berze rademaker een n-erfcijns van 1 gulden 

helling of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar 

(do 02-02-1385), gaande uit een akker gnd die Ravens Akker, in Oostelbeers, 

tussen Johannes van Berze enerzijds en Johannes Haerde anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Leijten soen rotifex de Berze hereditarie vendidit Everardo !v 

filio quondam Gerardi van den Kerchoeve de Berze rotifici hereditarium 

censum unius floreni dicti gulden hellinge vel valorem solvendum 

hereditarie purificatione et pro primo ultra annum ex agro terre dicto 

die Ravens Acker sito in parochia de !l Oestelberze inter hereditatem 

Johannis de Berze ex uno et hereditatem Johannis Haerde ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exs) 

excepto censu ducis promittens sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Berwout datum sabbato post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 336v 08 za 16-01-1384. 

Johannes gnd Joseph beloofde aan zijn broer Gheerlacus een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een tuin in 

Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen kinderen gnd Reijnkens 

Kijnder enerzijds en Lambertus zv Arnoldus Bucman anderzijds {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes dictus Joseph promisit se daturum Gheerlaco suo fratri 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie in nativitatis Domini 

ex orto sito in parochia de Scijnle in loco dicto Lutteleijnde inter 

hereditatem liberorum (dg: Reij) dictorum Reijnkens Kijnder ex uno et 
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hereditatem Lamberti filii Arnoldi Bucman ex alio ut dicebat. 

 

BP 1176 f 336v 09 za 16-01-1384. 

Johannes Hoelcorf verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 3 oude 

schilden of de waarde en 3 kapoenen, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land in Lieshout, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een eusel, 

naast voornoemd stuk land. Verkoper en zijn kinderen ....... en Arnoldus 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de grondcijnzen. 

 

Johannes Hoelcorf hereditarie vendidit Willelmo Posteel hereditarium 

censum trium aude scilde vel valorem et trium caponum solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini et in Busco tradendum ex pecia terre 

(dg: d) sita in parochia de Lieshout in loco dicto die Hoeve inter 

hereditatem dicti venditoris ex uno et inter communitatem ex alio (dg: 

ut) atque ex pascua dicta een eeusel sita iuxta dictam peciam terre ut 

dicebat promittentes #et cum eo ....... et Arnoldus eius liberi# 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi inde prius solvendis promisit sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Berwout datum sabbato post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 336v 10 za 16-01-1384. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder verpachtte aan Albertus zv 

Henricus Mutsaert zijn hoeve, ter plaatse gnd ten Hoernok, voor een periode 

van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), voor 48 oude 

schilden of de waarde voor het eerste jaar, en 53 oude schilden of de 

waarde voor elk van de andere 4 jaar, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. Albertus zal de hoeve in het zesde jaar te 

pachters recht bezitten. Albertus zal aan Theodericus diensten verlenen 

zoals de hoevenaars van die hoeve dat plachten te doen. Het varende goed 

zal gemeenschappelijk zijn. Albertus zal de hoeve te pachters recht 

onderhouden. Hij zal geen hout zagen, tenzij takken voor de omheining. 

 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover militis mansum suum 

situm ad locum dictum ten Hoernoc cum omnibus suis attinentiis ut dciebat 

dedit ad annuum pactum Alberto filio Henrici Mutsaert ab eodem ad spacium 

quinque annorum a festo penthecostes proxime futuro sine medio 

subsequentium possidendum scilicet pro XLVIII aude scilde vel valorem 

(dg: dandis dicto Theoderico) pro primo anno dictorum quinque annorum 

atque pro LIII aude scilde vel valorem (dg: ceteris quatuor annis) 

quolibet (dg: alio) anno aliorum quatuor annorum dictis quinque annis 

dandis dicto Theoderico quolibet dictorum annorum mediatim Domini et 

mediatim Johannis et pro primo solucionis termino in nativitatis Domini 

proxime futuro et sic deinceps ?etc additis condicionibus quod dictus 

Albertus sexto anno (dg: dictorum) scilicet anno dictos quinque annos 
!durantes ad jus coloni possidebit hoc eciam addito quod dictus Albertus 

faciet dicto Theoderico talia servicia qualia coloni qui dictum mansum 

colere consueverunt dicto Theoderico facere consueverunt item quod omnia 

#bona# pecoralia ibidem a dicto Alberto tenenda communia erunt item quod 

dictus Albertus dictum mansum de eius edificiis ad jus coloni tenebit 

item non secabit aliqua ligna nisi ramos ad sepes dicti mansi necios 

conservandi et hoc ad minus dampnum et mediantibus promissionibus 

promisit warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et 

cum eo. 

 

1176 mf9 D 06 f.337. 

 Sabbato post octavas epyphanie: zaterdag 16-01-1384. 

 Secunda post octavas epyphanie: maandag 18-01-1384. 

 Tercia post octavas epyphanie: dinsdag 19-01-1384. 
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BP 1176 f 337r 01 za 16-01-1384. 

Johannes Boijen verkocht aan Johannes van der Voert 3 stukjes land, 8 1/3 

lopen rogge groot, in Schijndel, ter plaatse gnd die Voert, (1) tussen 

Johannes Hespaerts soen enerzijds en Weijndelmodis wv Cristianus zv Paulus 

en haar kinderen anderzijds, (2) tussen Johannes van den Boegaert enerzijds 

en Ricardus van der Wert anderzijds, (3) rondom tussen de gemene weg, 

belast met de hertogencijns. 

 

Solvit X plack. 

Johannes Boijen tres particulas terre octo (dg: lopinatas) lopina et 

terciam partem unius lopini siliginis annuatim in semine capientes sitas 

in parochia de Scijnle ad locum dictum die Voert quarum una inter 

hereditatem Johannis Hespaerts soen ex uno et hereditatem Weijndelmodis 

relicte quondam Cristiani filii Pauli et eius liberorum ex alio altera 

inter hereditatem Johannis van den Boegaert ex uno et hereditatem Ricardi 

van der Wert ex alio et tercia inter communem platheam (dg: ex) 

circumquaque adiacentem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

van der Voert promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

ducis (dg: pr) inde solvendis. Testes Dicbier et Scilder datum sabbato 

post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 337r 02 za 16-01-1384. 

Woltherus Loijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus Loijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 337r 03 za 16-01-1384. 

Voornoemde Johannes van der Voert beloofde aan voornoemde Johannes Boijen 

47 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes van der Voert promisit dicto Johanni Boijen XLVII Brabant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 04 za 16-01-1384. 

Voornoemde Johannes van der Voert beloofde aan voornoemde Johannes Boijen 

(1) 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) 

te leveren, (2) 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (vr 02-

02-1386), (3) 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 3 jaar (za 02-

02-1387), (4) 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 4 jaar (zo 02-

02-1388). Opstellen in 4 brieven. 

 

Dictus Johannes van der Voert promisit dicto Johanni Boijen IIIIor modios 

siliginis mensure de Busco a purificatione (dg: ul) proxime ultra annum 

item IIIIor modios siliginis dicte mensure a purificatione proxime ultra 

duos annos. 

 

BP 1176 f 337r 05 za 16-01-1384. 

Item IIIIor modios siliginis dicte mensure a purificatione proxime ultra 

3 annos. 

 

BP 1176 f 337r 06 za 16-01-1384. 

Item IIIIor modios siliginis dicte mensure a purifcatione proxime ultra 

4or annos persolvendos. Testes datum ut supra. #Et erunt 4or littere#. 

 

BP 1176 f 337r 07 za 16-01-1384. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Johannes zv Henricus 

Weder van Helmont een huis en tuin in Helmond, tussen Johannes gnd Cremer 

szv Johannes Wert enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 1 oude 

groot, 3 cijnshoenderen, 6 penning nieuwe cijns en 3½ schelling, geld dat 
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in Helmond gangbaar is. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen domum et ortum cum suis 

attinentiis sitos in Helmont inter hereditatem Johannis dicti Cremer 

generi Johannis Wert ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio Henrici Weder de Helmont promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno antiquo grosso tribus 

pullis censualibus sex denariis novi census et IIIJ solidis monete in 

Helmont currentis inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 08 za 16-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 24 oude schilden met 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXIIII aude scilde vel valorem ad 

Johannis proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 09 za 16-01-1384. 

Johannes, Lambertus, Henricus, Agata, Fijssia en Elisabeth, kvw Arnoldus 

van Engelant, verkochten aan Winricus Screijnmaker de helft in ¾ deel van 3 

morgen land, in Empel, tussen wijlen Petrus van Waderle enerzijds en 

Lambertus gnd Lijskens soen anderzijds, welk ¾ deel voornoemde wijlen 

Arnoldus van Engelant en Jacobus van Engelant, broers, verworven hadden van 

Henricus zvw Everardus van Hijntham, en welke helft aan voornoemde kinderen 

gekomen was na overlijden van hun voornoemde vader Arnoldus. 

 

Johannes Lambertus Henricus Agata Fijssia et Elisabeth liberi quondam 

Arnoldi de Engelant cum tutore medietatem ad ipsos spectantem in tribus 

partibus trium iugerum terre sitorum in parochia de Empel inter 

hereditatem quondam Petri de Waderle ex uno et hereditatem Lamberti dicti 

Lijskens soen ex alio scilicet dividendo dicta tria jugera terre in 

quatuor partes equales quas tres partes dictorum trium jugerum terre 

dictus quondam Arnoldus de Engelant et Jacobus de Engelant fratres erga 

Henricum filium quondam Everardi de Hijntham acquisiverant prout in 

litteris et quam medietatem dicti liberi ad se de morte dicti quondam 

Arnoldi eorum patris successione hereditarie advolutam esse dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Winrico Screijnmaker cum 

litteris et jure sibi in dicta medietate competente promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Arnoldi 

de Engelant et eorum coheredum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 10 za 16-01-1384. 

Jacobus van Berze van der Horst maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Henricus van den Hoernoc. 

 

Jacobus van Berze van der Horst vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis quondam Henrici van den Hoernoc ut dicebat calumpniavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 11 ma 18-01-1384. 

Henricus van der Aa zvw Henricus van der Aa verkocht aan Henricus zv 

Johannes Stierken ¼ deel in een beemd gnd dat Elsken, in Mierlo en Wetten, 

beiderzijds tussen voornoemde Henricus zv Johannes Stierken, welk ¼ deel 

aan voornoemde Henricus gekomen was na overlijden van zijn ouders. 

 

Henricus van der Aa filius quondam Henrici van der Aa (dg: p) quartam 

partem ad se spectantem in prato (dg: dicto coit) dicto dat Elsken sito 

in parochia de Mierle et de Wetten inter hereditates Henrici filii 

Johannis Stierken ex utroque latere quam quartam partem dictus Henricus 

ad se de morte suorum parentum successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico promittens warandiam et 
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obligationem deponere (dg: excep) tamquam de vero allodio. Testes Sijmon 

et Scilder datum secunda post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 337r 12 ma 18-01-1384. 

Gerardus zv Stephanus van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius Stephani de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 337r 13 ma 18-01-1384. 

Voornoemde verkoper Henricus beloofde aan voornoemde Henricus Stierken 

koper 1 mud rogge, maat van Wetten, met Sint-Jacobus-Apostel aanstaande? 

(ma 25-07-1384) te leveren. 

 

Henricus venditor promisit dicto Henrico Stierken emptori unum modium 

siliginis mensure de Wetten ad Jacobi apostoli [proxime?] persolvendum. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 14 di 19-01-1384. 

Sijmon van Gheldenaken zvw hr Wolterus van Geldenakel ridder verkocht aan 

Arnoldus Pasteijdebecker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve11, gnd het Goed 

ten Dijke, in Stiphout, reeds belast met 2 oude groten en 2 hoenderen aan 

de jonker van Helmond, en een lijfpacht van 2 mud rogge aan Elizabeth gnd 

Wautgheers. 

 

Sijmon de Gheldenaken (verbeterd uit: Ghendenaken) filius quondam domini 

Wolteri de Geldenakel (dg: here) militis hereditarie vendidit Arnoldo 

Pasteijdebecker hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex manso 

terre ipsius venditoris dicto tGoet ten Dike sito in parochia de Stiphout 

et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus antiquis grossis et duobus pullis 

domicello de Helmont et vitali pensione duorum modiorum siliginis 

Elisabeth dicte Wautgheers ad eius vitam prius solvendis promittens 

sufficientem facere. Testes Berwout et Scilder datum tercia post octavas 

epyphanie. 

 

BP 1176 f 337r 15 di 19-01-1384. 

Voornoemde Sijmon van Gheldenaken zvw hr Wolterus van Geldenakel ridder 

verkocht aan Arnoldus Sceijdemaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

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

hoeve, gnd het Goed ten Dijke, in Stiphout, reeds belast met 2 oude groten 

en 2 hoenderen aan de jonker van Helmond, en een lijfpacht van 2 mud rogge 

aan Elisabeth gnd Wautgheers. 

 

Dictus Sijmon venditor hereditarie vendidit Arnoldo Sceijdemaker 

hereditariam paccionem unius modii sliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie termino solucionis predicto ex dicto manso et erit totum ut 

supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337r 16 di 19-01-1384. 

Mijchael zvw Johannes Karper beloofde aan Gerardus zvw Gerardus Karper, tbv 

hem en Elisabeth sv eerstgenoemde Gerardus, 600 gulden pieter direct na 

overlijden van voornoemde Mijchael te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus. 

 

                         
11 Zie → BP 1176 f 351v 03 wo 13-04-1384, verkoop van een erfcijns uit deze 

hoeve. 
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Mijchael filius quondam Johannis Karper promisit Gerardo filio quondam 

Gerardi Karper ad opus sui et ad opus Elisabeth sororis primodicti 

Gerardi (dg: VIII) VIc gulden peter statim post post mortem dicti 

Mijchaelis et non prius persolvendos. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Gerardo. 

 

1176 mf9 D 07 f.337v. 

 Tercia post octavas epyphanie: dinsdag 19-01-1384. 

 in die Sebastiani et Fabiani martirum: woensdag 20-01-1384. 

 in die Fabiani: woensdag 20-01-1384.  

 in die Agnetis virginis: donderdag 21-01-1384. 

 

BP 1176 f 337v 01 di 19-01-1384. 

Johannes Berwout beloofde aan Andreas van Uden 18 pieter leuvens of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Johannes Berwout promisit Andree de Uden XVIII peter Lovanienses vel 

valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Sijmon et Berwout 

datum 3a post octavas epyphanie. 

 

BP 1176 f 337v 02 di 19-01-1384. 

Johannes gnd Hadewigen en Henricus gnd Campen zvw Ghibo Hadewigen soen de 

jongere verkochten aan Godefridus van Uden zvw Arnoldus Palke 4/5 deel in 

de helft van een huis en tuin, eertijds van wijlen Henricus Campe, in Den 

Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Johannes van Beke 

enerzijds en erfgoed van Egidius gnd Zecker anderzijds, met toebehoren, 

zowel binnen de stadsmuur als daarbuiten, het gehele huis belast met de 

hertogencijns en 3 pond 4 schelling 6 penning geld. 

 

Johannes dictus Hadewigen et Henricus dictus Campen filius quondam 

Ghibonis Hadewigen soen junioris (dg: medietatem quarta) quatuor partes 

ad se spectantes in medietate domus et orti qui fuerant quondam Henrici 

Campe sitorum in Busco in vico dicto Buerde inter hereditatem Johannis de 

Beke ex uno et hereditatem Egidii dicti Zecker ex alio (dg: ut dicebat) 

atque in attinentiis dicte medietatis tam infra murum #oppidi# quam extra 

murum sitis scilicet dividendo dictam medietatem in quinque partes 

equales quatuor partes de dictis quinque partibus ut dicebant hreditarie 

vendiderunt Godefrido de Uden filio quondam Arnoldi Palke promittentes 

indivisi warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis et 

(dg: tribus) tribus libris quatuor solidis et sex denariis monete ex 

dicta integra domo et orto solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 03 di 19-01-1384. 

Voornoemde Johannes en Henricus verkopers en Gossuinus zvw Lambertus Campen 

beloofden dat Ghibo, Godefridus en Cristianus, minderjarige kvw Ghibo 

Hadewigen, afstand zullen doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Dicti Johannes et Henricus venditores et Gossuinus filius quondam 

Lamberti Campen promiserunt super omnia quod ipsi Ghibonem Godefridum et 

Cristianum liberos quondam Ghibonis Hadewigen dum ad annos pubertatis 

pervenerint super predictis quatuor partibus dicte medietatis ad opus 

dicti Godefridi emptoris hereditarie facient renunciare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 337v 04 di 19-01-1384. 

Voornoemde twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Dicti duo servabunt tercium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 26 

BP 1176 f 337v 05 di 19-01-1384. 

Theodericus van Essche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Essche prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 06 di 19-01-1384. 

Jacobus zv Godefridus Duncop verkocht aan Jacobus Rutten de helft van een 

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

van Johannes Culle enerzijds en erfgoed van Johannes Busscher zvw Arnoldus 

Crulliaert anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes 

Busscher, aan hem overgedragen door Arnoldus zv Hermannus gnd Roest 

steenbakker, het gehele huis en erf belast met 3 pond geld b-erfcijns. 

 

Jacobus filius Godefridi Duncop medietatem domus et aree site in Busco in 

vico Orthensi ad finem eiusdem vici inter hereditatem Johannis Culle ex 

uno et inter hereditatem Johannis Busscher filii quondam Arnoldi 

Crulliaert ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus 

hereditatem contigue iuxta hereditatem dicti Johannis Busscher (dg: 

venditam) #supportatam# sibi ab Arnoldo filio Hermanni dicti Roest 

lapicide prout in litteris hereditarie vendidit Jacobo Rutten supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere excepto (dg: censu ducis et tribus) tribus libris hereditarii 

census monete ex dicta integra domo et area solvendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 337v 07 di 19-01-1384. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 08 di 19-01-1384. 

Jacobus zvw Godefridus Duncop verkocht aan Jacobus Rutten de helft12 van een 

huis13 en erf in Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Reijnerus gnd Kul enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Philips soen 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Reijnerus Kul, aan 

voornoemde Jacobus overgedragen14 door Arnoldus zv Hermannus gnd Roest. 

 

Jacobus filius quondam Godefridi Duncop medietatem domus et aree site in 

Busco (dg: in) #ad# vicum Orthensem inter hereditatem Reijneri dicti Kul 

ex uno et hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis dicti Philips soen ex 

alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem Reijneri Kul predicti venditam #supportatam# dicto Jacobo ab 

Arnoldo filio Hermanni dicti Roest prout in litteris hereditarie vendidit 

Jacobo Rutten cum litteris et aliis et jure promittens ut supra et erit 

totum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 09 di 19-01-1384. 

Voornoemde Jacobus koper beloofde aan voornoemde Jacobus verkoper 22 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dictus Jacobus emptor promisit dicto Jacobo venditori XXII aude scilde 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

                         
12 Zie → BP 1177 f 333r 05 do 17-01-1387 (1), verkoop van deze helft van het huis. 
13 Zie ← BP 1176 f 329r 07 ±za 05-12-1383, {niet afgewerkt contract:} Jacobus zvw Godefridus 
Duncop zou toen geheel dit huis aan Jacobus Rutten verkopen. 
14 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? 
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BP 1176 f 337v 10 di 19-01-1384. 

Nicholaus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 11 di 19-01-1384. 

Arnoldus van Ghele zv Jacobus maande15 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit goederen van wijlen Arnoldus van Hackenen, in Erp. 

 

Arnoldus de Ghele filius Jacobi hereditarium censum IIIIor librarum X 

solidorum monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie 

purificatione ex bonis quondam Arnoldi de Hackenen sitis in parochia de 

Erpe ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 12 wo 20-01-1384. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover en Willelmus Coptiten beloofden aan 

Johannes Jozollo etc 54 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 

23-02-1384; 11+23= 34 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover et Willelmus Coptiten 

promiserunt Johanni Jozollo etc LIIII aude scilde Francie ad 

cranisprivium proxime persolvenda sub pena II. Testes (dg: Sij) dominus 

Theodericus et Sijmon datum in die Sabastiani et Fabiani martirum. 

 

BP 1176 f 337v 13 wo 20-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 337v 14 wo 20-01-1384. 

Yda van den Hoevel wv Johannes gnd Veren Yden soen droeg over aan Rutgherus 

zvw Henricus Veren Yden soen en aan Elisabeth dvw Andreas zvw voornoemde 

Henricus Veren Yden soen het vruchtgebruik in 2/3 deel van een helft van 

een huis16 en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van 

Henricus Leijenpad enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Goesswijn 

anderzijds, en in alle goederen die voornoemde Rutgherus en Elisabeth 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Yda. De brief overhandigen aan 

Jacobus van den Hovel. 

 

Yda (dg: rel) van den Hoevel relicta quondam Johannis dicti Veren Yden 

soen cum tutore usufructum quem habuit in (dg: tercia pa parte tr..) 

#duabus partibus unius medietatis# medietatis domus et aree site in Busco 

in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem Henrici Leijenpad ex uno et 

hereditatem Petri dicti Goesswijn ex alio #scilicet dividendo dictam 

medietatem in 3 partes# atque in omnibus bonis que Rutghero filio quondam 

Henrici Veren Yden soen et Elisabeth filie quondam Andree filii dicti 

quondam Henrici Veren Yden soen de morte dicti quondam Johannis sunt 

advoluta et post mortem dicte Yde advolventur ut dicebat legitime 

supportavit dictis Rutghero et Elisabeth promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Sijmon et Berwout datum in die (dg: Sebastiani) Fabiani. 

Detur (dg: dicte Yde et nulli alteri) Jacobo van den Hovel. 

 

                         
15 Zie → BP 1177 f 175r 02 vr 13-01-1385, maning van waarschijnlijk dezelfde 

cijns. 
16 Zie → BP 1177 f 195r 05 do 08-06-1385, overdracht vruchtgebruik in een 

deel van het huis. 
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BP 1176 f 337v 15 do 21-01-1384. 

Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen en voornoemde Elisabeth verkochten 

voornoemd 2/3 deel van de helft van voornoemd huis en erf en alle andere 

goederen, zoals in het voorgaande contract vermeld, aan Jacobus van den 

Hovel. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Veren Yden soen et Elisabeth predicti 

cum tutore dictas duas tercas partes dicte medietatis domus et aree 

predicte atque omnia alia bona in precedenti contractu contenta 

hereditarie vendiderunt (dg: Yde van den Hoevel predicte) #Jacobo van den 

Hovel# promiserunt (dg: ratam) cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte eorum et suorum in hoc coheredum deponere. Testes Berwout et 

Scilder datum (dg: ut) in die Agnetis virginis. 

 

BP 1176 f 337v 16 do 21-01-1384. 

Henricus zvw Theodericus gnd Ermgarden soen verkocht aan Elisabeth ndvw 

Alardus Becker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd gnd Eikens Beemd, 1 bunder 

groot, in Schijndel, tussen Willelmus bv voornoemde verkoper enerzijds en 

een beemd gnd des Dekens Beemd anderzijds, (2) een stuk land gnd Scuwen 

Brake, in Schijndel, tussen kv Lambertus van der Heijden enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam (dg: Theodericus) Theoderici dicti Ermgarden soen 

(dg: h) legitime vendidit Elisabeth #filie# naturalis quondam Alardi 

Becker vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

ad eius vitam purificatione et pro primo ultra annum et in Busco 

tradendam ex prato dicto communiter Eijkens Beemt unum bonarium terre 

continente sito in parochia de Scijnle inter hereditatem (dg: d) Willelmi 

fratris dicti venditoris ex uno et inter pratum dictum des Dekens Beemt 

ex alio atque ex pecia terre dicta Scuwen Brake sita in dicta parochia 

inter hereditatem liberorum Lamberti van der Heijden ex uno et 

hereditatem dicti Willelmi ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu ducis inde prius solvendo promittens 

sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 D 08 f.338. 

 in die Agnetis: donderdag 21-01-1384. 

 

BP 1176 f 338r 01 do 21-01-1384. 

Johannes zvw Lambertus gnd Rike droeg over aan Johannes Snellaert zijn deel 

in een erfgoed met gebouwen in Uden, ter plaatse gnd dat Ven, tussen de 

gemeint van Uden enerzijds en Arnoldus Sporbossche anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Lamberti dicti Rike totam partem et omne jus sibi 

(dg: quond) quovismodo competentes in quadam hereditate sita in parochia 

de Uden (dg: in lo) ad locum dictum dat Venne inter communitatem de Uden 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Sporbossche ex alio atque in 

edificiis in dicta hereditate consistentibus ut dicebat hereditarie 

#supportavit# Johanni Snellaert promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum in die (dg: 

Fabiani) Agentis. 

 

BP 1176 f 338r 02 do 21-01-1384. 

Ghisbertus zv Johannes van der Bruggen verkocht aan Nicholaus Plaetmaker zv 

Henricus der Kijnder een n-erfcijns van 4 pond geld, in Den Bosch te 

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

6 stukjes land in Vught Sint-Lambertus, naast de plaats gnd Loervoert, (1) 

tussen Ghibo met den Gemake enerzijds en wijlen Johannes Helvoert 

anderzijds, (2) beiderzijds tussen Elisabeth en Elisabeth, sv voornoemde 

verkoper, (3) tussen voornoemde Ghibo met den Gemake enerzijds en Wolterus 
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van den Nuwenhuze anderzijds, (4) tussen Henricus bv voornoemde verkoper 

enerzijds en voornoemde Elisabeth sv voornoemde verkoper anderzijds, (5) 

beiderzijds tussen voornoemde Elisabeth en Elisabeth, (6) tussen voornoemde 

Ghibo met den Gemake enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Ghisbertus filius Johannis van der Bruggen hereditarie vendidit Nicholao 

Plaetmaker filio (dg: q) Henrici der Kijnder hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et in Busco tradendam ex (dg: q) sex particulis terre sitis in 

parochia sancti Lamberti de Vucht iuxta locum dictum Loervoert quarum una 

inter hereditatem Ghibonis met den Gemake ex uno et inter hereditatem 

quondam Iohannis Helvoert ex alio altera inter hereditates Elisabeth et 
!Elisabeth sororum dicti venditoris ex utroque latere tercia inter 

hereditatem dicti Ghibonis met den Gemake ex uno et hereditatem Wolteri 

van den Nuwenhuze ex alio quarta inter hereditatem Henrici fratris dicti 

venditoris ex uno et hereditatem dicte Elisabeth sororis dicti venditoris 

ex alio quinta inter (dg: di) hereditates dictarum Elisabeth et Elisabeth 

sororum ex utroque latere et sexta inter hereditatem dicti Ghibonis met 

den Gemake ex uno et hereditatem hospitalis in Busco ex alio sunt situate 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu ducis inde prius solvendo promisit sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 338r 03 do 21-01-1384. 

Theodericus van der Vesten verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns 

van 3 oude schilden of de waarde en 3 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), gaande uit (1) 

een stuk land, 4 lopen, maat van Helmond, groot, met huis en schuur, in 

Bakel, ter plaatse gnd ter Vesten, tussen Arnoldus van der Vesten enerzijds 

en Johannes Giben soen anderzijds, (2) een stuk land gnd Wittenkamp, 3 

lopen rogge, maat van Helmond, groot, in Bakel, tussen Arnoldus zv 

Godefridus enerzijds en Willelmus gnd Cuppen anderzijds, (3) 1 lopen land 

gnd dat Klootke, in Bakel, tussen erfgoed van de commendator van Gemert 

enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Theodericus van der Vesten hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum trium aude silce vel valorem atque trium caponum 

solvendum hereditarie purificatione pro primo ultra annum in Busco 

tradendum ex pecia terre IIIIor lopina siliginis mensure de Helmont in 

semine capiente sita in parochia de Bakel ad locum dictum ter Vesten 

inter hereditatem Arnoldi van der (dg: Vestes ex) Vesten ex uno et 

hereditatem Johannis Giben soen ex alio atque ex domo et horreo in dicta 

pecia terre sitis item ex pecia terre dicta Wittencamp tria lopina 

siliginis dicte mensure (dg: ...) in semine capiente sita in parochia 

predicta inter hereditatem Arnoldi filii Godefridi ex uno et hereditatem 

Willelmi dicti Cuppen ex alio item ex lopinata terre #dicta dat Cloetken# 

sita in dicta parochia inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex uno 

et inter communem aqueductum ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu ducis inde solvendo promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 338r 04 do 21-01-1384. 

(dg: Johannes van den Ghoe). 

 

BP 1176 f 338r 05 do 21-01-1384. 

Heijmericus zvw Laurencius gnd Hollander beloofde aan Udo van den Bruggen, 

gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis 6 1/3 frank te betalen, voor het 

eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 
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Heijmericus filius quondam Laurencii dicti Hollander promisit super omnia 

Udoni van den Bruggen ad spacium IIIIor annorum proxime futurorum anno 

quolibet dictorum IIIIor annorum sex francos #terciam partem unius franci 

.......# in festo nativitatis Domini persolvendos et pro primo in 

nativitatis Domini proxime et sic deinceps. 

 

BP 1176 f 338r 06 do 21-01-1384. 

Voornoeme Udo van den Bruggen verhuurde aan Heijmericus zvw Laurencius gnd 

Hollander (1) ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Wertens Hoeve, 

(2) 1½ morgen land in Tefelen, in een kamp gnd Art Mersmans Kamp, (3) 2 

hont in Tefelen, ter plaatse gnd Kort Voert?, (4) ½ morgen land, ter 

plaatse gnd Twee Oerden, voor een periode van 4 jaar, ingaande heden. 

 

Dictus Udo (dg: tria iugera terre sita) hereditates infrascriptas (dg: 

sita in) primo videlicet dimidium juger terre situm in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto Wertens Hoeve atque unum et dimidium jugera 

terre sita in parochia de Megen !Tefelen in campo dicto Art Mersmans Cap! 

item duo hont sita in jamdicta parochia in loco dicto Cort Voer[t?] ut 

dicebat item dimidium juger terre situm in loco dicto Twee Oerden ut 

dicebat locavit Heijmerico filio quondam Laurencii dicti Hollander ab 

eodem ad spacium 4or annorum datum presentem sine medio subsequentium 

possidendas promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1176 f 338r 07 do 21-01-1384. 

Gerardus Venman verkocht aan Arnoldus Hollander de helft van een stuk land 

in Helmond, tussen Johannes Scillinc enerzijds en Johannes Voertman 

anderzijds, welk geheel stuk voornoemde Gerardus in pacht verkregen had van 

Thomas Hage van Helmont, te weten de helft naast voornoemde Johannes 

Scillinc, {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Venman medietatem pecie terre ad se spectantis site in parochia 

de Helmont inter hereditatem Johannis Scillinc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Voertman ex alio quam peciam terre integram dictus 

Gerardus erga Thomam Hage de Helmont ad pactum acquisiverat prout in 

litteris scilicet illam medietatem dicte pecie terre que sita est 

contigue iuxta hereditatem dicti Johannis Scillinc ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Hollander. 

 

BP 1176 f 338r 08 do 21-01-1384. 

Gerardus Venman droeg over aan Willelmus gnd die Hollander szv voornoemde 

Gerardus Venman en aan Arnoldus Hollander een stuk land in Helmond, tussen 

Johannes Scillinc enerzijds en Johannes Voertman anderzijds, dat voornoemde 

Gerardus in pacht verkregen had van Thomas Hoege, belast met de pacht in de 

brief vermeld. Twee brieven. 

 

Solverunt ambo. 

Gerardus Venman peciam terre sitam in parochia de Helmont inter 

hereditatem Johannis Scillinc ex uno et hereditatem Johannis Voertman ex 

alio quam dictus Gerardus erga Thomam Hoe[ge] ad pactum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo dicto #die# Hollander 

genero dicti (dg: V) Gerardi Venman #et Arnoldo Hollander# simul cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem deponere 

excepta paccione in dictis litteris (dg: compen) comprehendis. Testes 

Berwout et Scilder datum in die Agnetis. Duplicetur. 

 

BP 1176 f 338r 09 do 21-01-1384. 

Theodericus zv Henricus Wolf van Oesterwijc beloofde aan Ghibo gnd Jacobs 

soen van Oesterwijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, 

met Sint-Thomas in Oisterwijk te leveren, gaande uit al zijn goederen. 
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Theodericus filius (dg: quon) Henrici Wolf de Oesterwijc (dg: hereditarie 

vendidit) Ghiboni #promisit super habita et habenda se daturum Ghiboni# 

dicto Jacobs soen de Oesterwijc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie in festo Thome et 

in Oesterwijc tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut 

dicebat. Testes (dg: Scilt) Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 338r 10 do 21-01-1384. 

Johannes en Aleidis, kvw Johannes Ackerman, gaven uit aan Henricus gnd 

Rademaker een erfgoed gnd dat Blaak Sonderen17, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen Henricus zvw Woltherus gnd Hillenman en Willelmus van Dormalen 

enerzijds en voornoemde Henricus Rademaker anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht18 van 33 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

Voornoemde Johannes en Aleijdis houden hierover recht van weg naar andere 

erfgoederen van hen. Voornoemde Henricus zal van de helft van dit erfgoed 

akkerland maken. 

 

Johannes et Aleidis liberi quondam Johannis Ackerman cum tutore quandam 

hereditatem dictam communiter dat #Blaec#sonderen sitam in parochia de 

Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Henrici filii quondam 

Woltheri dicti Hillenman et Willelmi de Dormalen ex uno et hereditatem 

(dg: Godefridi filii dicti quon) Henrici (dg: filii) dicti Rademaker ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto Henrico 

Rademaker ab eodem pro hereditaria paccione XXXIII lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo 

termino ultra annum et in Best predicta tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit salvis tamen 

dictis Johanni et Aleijdi via eundi et redeundi et pergendi per premissa 

ad alias hereditates dictorum Johannis [et] Aleijdis ibidem sitas 

recognovit hoc eciam addito quod dictus Henricus (dg: dictam hereditatem) 

medietatem dicte hereditatis faciet terram arabilem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338r 11 do 21-01-1384. 

Godefridus zvw Johannes Ackerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Ackerman prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf9 D 09 f.338v. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1384. 

 

BP 1176 f 338v 01 do 21-01-1384. 

Godefridus, Johannes en Aleijdis, kvw Johannes Ackerman, gaven uit aan 

Willelmus gnd Snider zvw Johannes Rademaker van Best 2 bunder beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd Ruwe Zonderen?, tussen 

Henricus Maechelini enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1385). 

 

(dg: dicti) #Godefridus# Johannes Aleijdis #liberi quondam Johannis 

Ackerman# cum tutore duo bonaria prati sita in parochia de Oerscot in 

loco dicto Best in loco dicto Ruwe Z[on]der[en?] inter hereditatem 

Henrici Maechelini ex uno et inter hereditatem Godefridi predicti ex alio 

ut dicebant (dg: here) dederunt ad hereditariam paccionem Willelmo dicto 

Snider filio quondam Johannis Rademaker de Best ab eodem hereditarie 

                         
17 Zie → BP 1180 p 624v 07 wo 15-11-1396, overdracht van het onderpand. 
18 Zie → BP 1180 p 719r 10 do 08-03-1397, overdracht van de helft van de 

pacht. 
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possidenda pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

(dg: Busc) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie prificatione et pro 

primo termino ultra annum et in Best tradenda ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sijmon et Scilder datum in festo Agnetis. 

 

BP 1176 f 338v 02 do 21-01-1384. 

Voornoemde Johannes en Aleijdis droegen over aan hun broer, voornoemde 

Godefridus, 2/3 deel in voornoemde erfpacht. 

 

Dicti Johannes et Aleijdis cum tutore duas tercias partes ad se 

spectantes in dicta paccione supportaverunt dicto Godefrido eorum fratri 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 03 do 21-01-1384. 

(dg: Gerardus zvw Henricus gnd die Laet). 

 

(dg: Gerardus filius #quondam# Henrici dicti die Laet). 

 

BP 1176 f 338v 04 do 21-01-1384. 

Gerardus zvw Henricus gnd die Laet verkocht aan Arnoldus van Berselaer (1) 

zijn deel in 5 stukken beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, ter 

plaatse gnd op die Dommelbeemden, waarvan de overige delen behoren aan 

voornoemde Arnoldus van Berselaer, (dg: waarvan een tussen Theodericus 

Bartholomei enerzijds en een gemene weg anderzijds), (2) 1½ lopen 

roggeland, in het gebied van Herlaar, ter plaatse gnd Zegenworp, 

beiderzijds tussen Johannes van Zeghenworp, (3) alle erfgoederen, die aan 

hem en zijn vrouw Oda dvw Theodericus van der Heijden gekomen waren na 

overlijden van Katherina sv voornoemde Oda, gelegen in Gemonde, (4) ¾ deel 

in 1 bunder beemd, in Gemonde, tussen Bela gnd Haens enerzijds en Zegherus 

van der Heijden anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Gerardus filius quondam Henrici dicti die Laet (dg: u) #totam partem et 

omne jus sibi competentes in (dg: ad se s)# quinque peciis (dg: terre) 

prati sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Groter Lijemde (dg: s 

quarum un) ad locum dictum op die Dommelbeemde quarum una inter 

hereditatem Theoderici Bartholomei (dg: ex uno et inter communem plateam 

ex alio secunda inter) et de quibus relique partes spectant ad Arnoldum 

de Berselaer item (dg: idi) unam et dimidiam lopinatas terre siliginee 

sitas in territorio de (dg: Herp H) Herlaer ad locum Zeghenworpe inter 

hereditates Johannis de Zeghenworp ex utroque latere coadiacentes item 

omnes (dg: hereditates) hereditates sibi et (dg: Kath) Ode sue uxori 

filie quondam Theoderici van der Heijden (dg: successione) de morte 

quondam Katherine sororis olim dicti Ode successione advolutas quocumque 

locorum in parochia de Ghemonde sitas item tres quartas partes ad se 

spectantes in uno bonario prati sito in parochia de Ghemonden inter 

hereditatem Bele dicte Haens ex uno et inter hereditatem Zegheri van der 

Heijden ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de (dg: 

Berselaer) Berselaer promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus (dg: dominorum fundi) exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 05 do 21-01-1384. 

(dg: Goeswinus zv Goeswinus zv Rutgherus gnd Becker van Uden). 

 

(dg: Goeswinus filius Goeswini filii Rutgheri dicti Becker de Uden u). 

 

BP 1176 f 338v 06 do 21-01-1384. 

Henricus gnd Knape van Oerscot verkocht aan Gerardus van Gheffen molenaar 
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2/3 deel19 van een hofstad, eertijds van wijlen Johannes van Uden vogelaar, 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd 

Zoemer enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus Bakker anderzijds, te 

weten het 2/3 deel naast voornoemd erfgoed van wijlen Johannes Zoemer, aan 

hem verkocht20 door Willelmus gnd van Gheffen. 

 

Henricus dictus Knape de Oerscot duas tercias partes cuiusdam domistadii 

quod fuerat quondam Johannis de Uden aucupis siti in Busco in aggere 

Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis dicti Zoemer ex uno et inter 

hereditatem quondam Rodolphi pistoris ex alio scilicet illas duas tercias 

partes dicti domistadii que site sunt contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti quondam Johannis (dg: d) Zoemer venditas sibi a Willelmo dicto de 

Gheffen prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de Gheffen multori 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 07 do 21-01-1384. 

Johannes Cort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cort prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 08 do 21-01-1384. 

Willelmus van Gheffen verklaarde dat de osendrup in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen het huis van voornoemde Willelmus en het huis van 

Gerardus van Geffen gemeenschappelijk is. 

 

Willelmus de Gheffen palam recognovit quod stillicidium consistents #in 

Busco in aggere Vuchtensi# in! domum (dg: et area) dicti Willelmi et 

inter domum Gerardi de Geffen ut dicebat est et (dg: permab) permanebit 

perpetuo tempore dictorum Willelmi et (dg: Ger) Gerardi ita scilicet quod 

dicte domus prout ibidem consistent pro presenti obtinebunt dictum 

stillicidium (dg: escet) sicut illud stillicidium habent pro presenti ut 

dicebat promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 09 do 21-01-1384. 

Johannes zv Reijnerus van Lijt verkocht aan Rodolphus nzv Rodolphus van der 

Sporct een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een stuk land, dat aan voornoemde verkoper gekomen was na 

overlijden van zijn grootvader Nijcholaus van Brabant, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd die Litse Straat, tussen 

Johannes Claes soen enerzijds en Petrus Boudens soen anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 8 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius (dg: q) Reijneri de Lijt hereditarie vendidit Rodolpho 

filio naturali Rodolphi van der Sporct hereditarium censum XXX solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre dicto 

venditori de morte quondam Nijcholai de Brabant #sui avi# successione 

advoluta sita infra libertatem oppidi de Buscoducis (dg: s ab) iuxta 

locum dictum die Litsche Straet inter hereditatem Johannis Claes soen ex 

uno et inter hereditatem Petri Boudens soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu VIII solidorum dicte monete exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 10 do 21-01-1384. 

Arnoldus van Vechel beloofde aan Yda wv Willelmus Loijer 10 gulden 

hellingen geld van Holland of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

                         
19 Zie → BP 1177 f 285v 05 do 15-03-1386, verkoop van dit 2/3 deel. 
20 Zie ← BP 1176 f 079v 03 do 23-09-1378, aankoop van dit 2/3 deel. 
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1384) te betalen. 

 

Arnoldus de Vechel promisit Yde relicte quondam Willelmi Loijer X gulden 

hellinge monete Hollandie seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 11 do 21-01-1384. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verhuurde aan Bernierus gnd Obbekens soen 

3 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen voornoemde Albertus 

enerzijds en kv Katherina gnd Arts anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande heden, per jaar voor 10 oude schilden of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen. De huurder zal de waterlaten van deze 3 morgen met 

zicht en zeis onderhouden. 

 

Solvit Bernerus .. plack. 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel tria iugera terre sita in loco 

dicto (dg: dicto) die Hoeven inter hereditatem dicti Alberti ex uno et 

inter hereditatem liberorum Katherine dicte Arts ex alio ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Berniero dicto Obbekens soen ab eodem (dg: 

here) ad spacium sex annorum datum presentem sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum pro X aude scilde seu valorem dandis sibi 

alio anno quolibet dictorum sex annorum Martini et primo termino in festo 

(dg: .) Martini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere dictis sex annis pendentibus et alter 

repromisit et quod ipse aqueductus ad dicta tria iugera terre de jure 

spectantia cum zicht et zeijssen dictis sex annis durantibus in bona 

disposicione tenebit. Testes (dg: datum supra) Rover et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1176 f 338v 12 do 21-01-1384. 

Baudericus gnd Dravarts soen en Bernardus gnd Theus soen beloofden aan 

Albertus zvw Henricus van Kessel, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk 

jaar met Sint-Martinus 10 oude schilden of de waarde te betalen, en de 

waterlaten behorend bij 3 morgen land van voornoemde Albertus, gelegen ter 

plaatse gnd die Hoeven, tussen voornoemde Albertus enerzijds en erfg vw 

Gerardus Eelkini anderzijds, met zicht en zeis te onderhouden. 

 

Baudericus dictus (dg: d) Dravarts soen et Bernardus dictus Theus soen 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Alberto filio 

quondam Henrici de Kessel ad spacium trium annorum datum presentem sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum (dg: Martini et 

primo termino Martini proxime futurum) X aude scilde seu valorem 

#Martini# (dg: ..) primo (dg: so) termino Martini proxime futuro (dg: q) 

et quod ipsi (dg: ...) aqueductus spectantes ad tria iugera terre ad 

dictum Albertum spectantia sita in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem dicti (dg: A) Alberti ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum) heredum quondam Gerardi Eelkini ex alio ut dicebat cum zicht 

et (dg: et) zeijssen dictis tribus annis durantibus tenebunt et 

observabunt in bona disposicione. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 13 do 21-01-1384. 

Johannes die Weder zvw Petrus gnd die Weder van Helmont beloofde aan 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen 36 Brabantse dobbel of de waarde met 

Maria-Hemelvaart aanstaande (ma 15-08-1384) te betalen. 

 

Johannes die Weder filius quondam (dg: Johannis) Petri dicti die Weder de 

Helmont promisit Theoderico filio quondam Johannis de Gherwen XXXVI 

Brabant dobbel seu valorem ad assumptionis Marie proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 338v 14 do 21-01-1384. 

(dg: Arnoldus zvw). 

 

(dg: Arnoldus filius quondam). 

 

BP 1176 f 338v 15 do 21-01-1384. 

Henricus van Heijst ev Maria dvw Johannes zv Arnoldus Bloijs van Zeelst gaf 

uit aan Willelmus gnd Meus soen van Zonderwijc de helft van een stuk land 

gnd die Houwe, in Oerle, tussen Gerardus gnd Vosse enerzijds en Willelmus 

gnd Arts soen van Zeelst anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Johannes 

zv Arnoldus Bloijs gekocht had van Henricus gnd Meus soen van Zonderwijc, 

welke helft aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Johannes; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Oerle te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Solverunt ambo. [Dentur] littere ambe dicto Henrico de HeijSint- 

Henricus de (dg: Heij) Heijst maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Marie sue uxoris filie quondam Johannis filii Arnoldi Bloijs de Zeelst 

medietatem pecie terre dicte communiter die Houwe site in parochia de 

Oerle inter hereditatem Gerardi dicti (dg: Vosse) Vosse ex uno et inter 

hereditatem Willelmi dicti Arts soen de Zeelst ex alio quam medietatem 

dicte pecie terre dictus quondam Johannes filius dicti Arnoldi Bloijs 

erga Henricum dictum Meus soen de Zonderwijc emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam medietatem (dg: predic) primodictus Henricus sibi et 

dicte sue uxori de morte dicti quondam Johannis successione advolutam 

esse dicebat (dg: supportavit) #dedit ad hereditariam paccionem# Willelmo 

dicto Meus soen de Zonderwijc cum litteris et jure (dg: promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis deponere) pro hereditaria paccione trium lopinorum siliginis 

mensure de Oerle danda sibi !alio hereditarie purificatione et pro primo 

termino ultra annum et in Oerle tradenda ex predicta medietate promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. 

Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 338v 16 do 21-01-1384. 

Johannes van Eijke de oudere droeg21 over aan Thomas van de Kelder 51½ 

dobbel mottoen geld van Holland22, aan Henricus gnd Stierken, tbv voornoemde 

Johannes van Eijcke, beloofd door Henricus gnd Snavel, zijn broers Leonius 

en Arnoldus, Henricus van de Kelder, zijn broer Leonius en Theodericus gnd 

Writer. 

 

Johannes de Eijke senior quinquaginta unum et dimidium aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos Henrico 

dicto Stierken ad opus dicti Johannis de Eijcke ab Henrico dicto Snavel 

Leonio et Arnoldo eius fratribus Henrico de Penu Leonio eius fratre et 

Theoderico dicto (dg: Writer) Writer prout in litteris supportavit Thome 

de Penu cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 D 10 f.339. 

 in festo Agnetis anno LXXXIIII: donderdag 21-01-1384. 

 

BP 1176 f 339r 01 do 21-01-1384. 

Johannes gnd Tapper zvw Henricus Tapper verkocht aan Henricus gnd die 

Jongher, tbv hem en diens broer Johannes, 1/6 deel, dat aan hem gekomen was 

na overlijden van zijn ouders, in een beemd in Schijndel, naast de plaats 

                         
21 Zie → BP 1178 f 134r 13 za 08-01-1390, (derde) overdracht van de 

schuldbekentenis. 
22 Zie ← BP 1176 f 163r 03 vr 11-01-1381, verklaring dat een van de 

debiteuren het bedrag had betaald; overdracht van de schuldbrief. 
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gnd Waterhorst, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds en het water gnd 

die Aa anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Johannes dictus [Tap]per filius quondam Henrici Tapper unam sextam partem 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutam in quodam 

prato sito in parochia de Scijnle iuxta locum Waterhorst inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio ut dicebat (dg: s) hereditarie vendidit Henrico dicto die Jongher 

(dg: ..) #ad opus sui et ad opus# Johannis eius fratris promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus #domini fundi# ex 

(dg: -.) dicta sexta parte de jure solvendis. Testes Rover et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 02 do 21-01-1384. 

Johannes Otten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Otten soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 03 do 21-01-1384. 

Willelmus Lombart, Bartholomeus gnd Meus die Wit en Theodericus die Wolf 

beloofden aan Henricus van Amerssoijen 53 gulden hellingen geld van 

Holland, een helft te betalen met Pinksteren (zo 29-05-1384) en de andere 

helft met Sint-Jan (vr 24-06-1384). 

 

Willelmus Lombart et (dg: Be) Bartholomeus dictus Meus di[e] Wit (dg: 

prom) et Theodericus die Wolf promiserunt Henrico de [A]merssoijen LIII 

gulden hellinge monete Hollandie (dg: so ad) mediatim penthecostes et 

mediatim nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 339r 04 do 21-01-1384. 

Mechtildis dvw Henricus van den Hoernic maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Gerardus Roelen soen met zijn 

goederen. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici van den Hoernic omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Gerardum Roelen soen cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 05 do 21-01-1384. 

Hr Theodericus Rover ridder verhuurde aan Johannes zvw Johannes van Gherwen 

en Arnoldus gnd Goedewerts soen de windmolen in Aarle, de watermolen voor 

het malen van koren en de watermolen voor het persen van olie, in Rixtel, 

voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1383), 

per jaar voor 54 mud rogge, maat van Helmond, in Rixtel, in het huis van 

voornoemde hr Theodericus, te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. Johannes en Arnoldus zullen de dijk gnd de Nieuwe Dijk, 

gelegen achter voornoemde watermolen voor het koren, onderhouden. Hr 

Theodericus zal de helft hebben van alle paling, die Johannes en Arnoldus 

in de sluizen van voornoemde watermolens en in de watermolens vangen. 

 

X. 

Dominus Theodericus Rover miles (dg: molen) molendinum venti #situm in 

Arle# et molendinum aquatile molens blada et molendinum aquatile 

exprimens oleum ad se spectantia sita in Rijxstel cum suis juribus et 

pertinentiis ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni filio 

quondam Johannis de Gherwen et Arnoldo dicto Goedewerts soen ab eisdem ad 

spacium trium annorum a festo nativitatis Domini proxime preterito 

deinceps sine medio sequentium (dg: anno quolibet .) ad jus molendinorum 

possidenda anno quolibet dictorum trium annorum pro LIIII modiis 

siliginis mensure de Helmont dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 
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trium annorum mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Johannis proxime et in Rijxstel (dg: s) in domo dicti domini 

Theoderici (dg: p) tradendis additis condicionibus sequentibus quod dicti 

Johannes et Arnoldus aggerem dictum den Nuwendike situm retro dictum 

molendinum (dg: bla) aquatile molens blada dictis tribus annis in bona 

disposicione tenebunt et observabunt et quod dictus dominus Theodericus 

(dg: he) habebit medietatem omnium anguillarum quas dicti Johannes et 

Arnoldus capient in (dg: piscario) #slusis# dictorum molendinorum 

aquatilium #seu in dictis molendinis# dictis tribus annis durantibus et 

secundum istas condiciones promisit warandiam et aliam obligationem 

deponere et (dg: alter) alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes 

(dg: datum supra) W et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 06 do 21-01-1384. 

Johannes Snellart zvw Snellardus gnd Binnen soen van Uden verkocht aan 

Arnoldus Sceijdemaker een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen 

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

erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Franco Bakker 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Koc anderzijds, (2) een tuin 

met gebouwen achter voornoemd huis en erf, over het water, bij voornoemd 

huis en erf behorend, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes gnd die Snider aan voornoemde verkoper met Lichtmis levert, uit 

erfgoederen in Uden, ter plaatse gnd aan het Ven, voornoemd huis, erf en 

tuin reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 9 schelling, en 

een b-erfcijns van 8 pond geld. 

 

(dg: Johannes Snelle). 

Johannes ....... 

Johannes Snellart filius quondam (dg: Snelle) Snellardi #dicti Binnen 

soen# (dg: here) de Uden hereditarie vendidit Arnoldo Sceijdemaker 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

(dg: ...) Johannis et mediatim Domini ex ex domo area (dg: et orto si) 

sita in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem Franconis pistoris ex 

uno et inter hereditatem quondam Arnoldi dicti Koc ex alio atque ex orto 

cum suis edificiis sito retro dictam domum et aream #?ultra aquam# et ad 

eandem domum et aream spectante (dg: ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere.. ..) atque ex hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Johannes dictus die Snider (dg: s) 

dicto venditori solvere tenetur hereditarie purificatione ex 

hereditatibus sitis in parochia de U[d]en ad locum dictum aen tFen (dg: 

pro) ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: ...) censu domini ducis et hereditario censu novem 

solidorum et hereditario censu octo (dg: octo librarum ..) librarum 

monete exinde (dg: p) dictis domo area et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 07 do 21-01-1384. 

En hij kan terugkopen binnen een jaar vanaf heden, met de volledige cijns 

en 42 gulden hellingen van Holland of de waarde. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus van 

Berkel en Paulus Henrics soen. 

 

A. 

Et poterit redimere infra annum datum presentem sine medio sequentem cum 

pleno censu et cum XLII gulden hellinge (dg: di) Hollandie seu valorem ut 

in forma. Acta in camera scriptorum presentibus dictis scabinis et 

Gerardo de Berkel et Paulo Henrics soen datum in festo Agnetis anno 

LXXXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 339r 08 do 21-01-1384. 

Gerardus van Berkel verhuurde aan de broers Jacobus Roest en Gerardus Roest 
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een kamp, ongeveer 10 morgen groot, dat was van wijlen Willelmus Vrancken, 

in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd Her Muden Weie, aan de kant 

richting Hedel, welk kamp voornoemde broers Jacobus en Gerardus reeds 

....... in huur hadden bezeten, voor een periode van 8 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor 20 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen. Twee brieven. 

 

Solvit extraneus. 

Gerardus de Berkel quendam campum X iugera vel circiter continentem qui 

fuerat quondam Willelmi Vrancken situm in jurisdictione de Empel ad locum 

dictum (dg: Art) #Her# Muden Weije in latere versus Hedel et quem campum 

Jacobus Roest et Gerardus Roest fratres sub modum locacionis iam a[b] 
?tempore possederunt ut dicebat locavit recto locacionis modo dictis 

Jacobo et Gerardo (dg: ab) Roest fratribus ad spacium octo annorum datum 

presentem sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum octo 

annorum pro XX aude scilde vel valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet 

dictorum octo annorum nativitatis Domini et pro primo solucionis termino 

nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia. 

Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1176 f 339r 09 do 21-01-1384. 

Alardus Reijmbouts soen van Alem verkocht aan Nijcholaus gnd Librechts soen 

de oogst van het lopende jaar, op 4 hont land, in de dingbank van Alem, ter 

plaatse gnd in die Zidewijnden, tussen Margareta dv Arnoldus gnd Maes 

enerzijds en de dijk aldaar anderzijds. 

 

Alardus Reijmbouts soen de Alem fructus (dg: pro) crescentes et 

proveniendos in anno datam presentem sine medio sequente supra quatuor 

hont terre sita in jurisdictione de Alem in loco dicto (dg: .) in die 

Zidewijnden inter hereditatem Margarete filie Arnoldi dicti Maes ex uno 

et inter aggerem ibidem ex alio ut dicebat vendidit (dg: A) Nijcholao 

dicto Librechts soen promittens warandiam et obligationem in dictis 

fructibus existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 10 do 21-01-1384. 

Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Lambertus van den Hoevel 11 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Bathen soen promisit Lamberto van den 

Hoevel XI aude scilde seu valorem ad pasca proxime (dg: .) persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 11 do 21-01-1384. 

Johannes gnd Muijl beloofde hem schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes dictus M[u]ijl promisit indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 12 do 21-01-1384. 

Rijcoldus zvw Arnoldus Mersmans en Albertus Arts soen van Kessel beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 12 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-

1384; 10+29+31+10=80 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Rijcoldus filius quondam Arnoldi Mersmans (dg: .) Albertus Arts soen de 

Kessel promiserunt Philippo Jozollo etc XII aude scilde ad pasca proxime 

futurum persolvenda sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339r 13 do 21-01-1384. 

Albertus Arts soen, Zanderus Deenkens soen en Marcelius zvw Willelmus gnd 

Holen soen beloofden aan Philippus Jozollo etc 50 oude schilden met Pasen 
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aanstaande (zo 10-04-1384; 10+29+31+10=80 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 

 

Albertus Arts soen et Zanderus Deenkens soen et Marcelius filius quondam 

Willelmi dicti Holen soen promiserunt Philippo Jozollo etc L aude scilde 

ad pasca proxime persolvenda sub pena V. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 D 11 f.339v. 

 in crastino Agnetis: vrijdag 22-01-1384. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 23-01-1384. 

 

BP 1176 f 339v 01 vr 22-01-1384. 

Goeswinus zv Rutgherus gnd Becker van Uden droeg over aan Elizabeth dvw 

Henricus gnd Gherijs soen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, op 

het leven van voornoemde Goeswinus en zijn vrouw Hilla, of van de 

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

huis, tuin en kamp, die waren van wijlen Gerardus gnd Scricappel, in Erp, 

tussen de gemeint enerzijds en erfgoed gnd Kerijsakker anderzijds, (2) een 

kamp aldaar, ter plaatse gnd Kerijsakker, tussen Goeswinus gnd Tacke 

enerzijds en hr Theodericus Rover priester anderzijds, welke lijfpacht 

Arnoldus Hoernken, tbv eerstgenoemde Goeswinus en diens vrouw Hilla, 

gekocht23 had van Godefridus zv Petrus gnd van Erpe. Zou voornoemde 

Elizabeth sterven, voordat eerstgenoemde Goeswinus en zijn vrouw Hilla 

overleden zijn, dan gaat de lijfpacht naar eerstgenoemde Goeswinus en 

Hilla, of naar een van hen, die dan leeft. Twee brieven. De brief van 

voornoemde Goeswinus overhandigen aan Arnoldus Hoernken. 

 

Duplicetur. 

Goeswinus filius Rutgheri dicti Becker de Uden vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Goeswini et Hille sue uxoris seu alterius eorundem diutius viventis 

et non ultra purificatione et in Buscoducis tradendam ex domo orto et 

campo qui fuerant quondam Gerardi dicti Scricappel sitis in parochia de 

Erpe inter communitatem ex uno et inter hereditatem dictam Kerijsacker ex 

alio atque ex quodam campo sito ibidem in loco dicto Kerijsacker inter 

hereditatem Goeswini dicti (dg: Tacker) Tacke ex uno et inter hereditatem 

domini Theoderici Rover presbitri ex alio quam pensionem vitalem Arnoldus 

Hoernken ad opus primodicti Goeswini et ad opus Hille uxoris eiusdem 

Goeswini primodicti erga Godefridum filium Petri dicti de Erpe emendo 

acquisiverat prout in litteris legitime supportavit Elizabeth filie 

quondam Henrici dicti Gherijs soen cum litteris et jure promittens ratam 

servare #promisit sufficientem facere# tali condicione annexa si 

contingat dictam Elizabeth decedere ante decessum primodicti Goeswini et 

dicte Hille eius uxoris quod extunc dicta (dg: pos) pensio vitalis statim 

post decessum dicte Elizabeth ad (dg: dictos) primodictos Goeswinum et 

Hillam eius uxorem seu ad alterum eorum (dg: diut) si ipsos seu eorum 

alterum protunc vivere contingat in humanis revertetur et devolvetur. 

Testes Sijmon et Scilder datum in crastino #Agnetis#. (dg: et 

duplicetur). Et duplicetur. Tradetur littera dicti Goeswini Arnoldo 

Hoernken. 

 

BP 1176 f 339v 02 vr 22-01-1384. 

Voornoemde Goeswinus verkocht aan voornoemde Elizabeth dvw Henricus Gherijs 

soen een lijfpacht van 1 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 Diesen, tussen Nijcholaus gnd Ermgarden soen 

enerzijds en Willelmus van Kreijel anderzijds, reeds belast met 12 

penningen grondcijns. 

 

                         
23 Zie ← BP 1176 f 121v 05 za 16-04-1379, verkoop van de lijfpacht. 
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Dictus Goeswinus legitime vendidit dicte Elizabeth filie quondam Henrici 

Gherijs soen vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra 

purificatione (dg: et n) #et pro primo ultra annum# et in Buscoducis 

tradendam ex domo et orto (dg: dicti venditoris sitis in pa) et 

hereditatibus eis adiacentibus !sitis dicti venditoris sitis in parochia 

de Uden in loco dicto in die Dijesen inter hereditatem Nijcholai dicti 

Ermgarden soen ex uno et inter hereditatem Willelmi de Kreijel ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII denariis census domino fundi exinde 

prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc (dg: 

etc). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 03 vr 22-01-1384. 

Vervolgens beloofde voornoemde Elizabeth aan voornoemde Goeswinus, dat zij 

voornoemde lijfpacht, aan haar verkocht, niet zal ontvangen of manen, 

zolang voornoemde Goeswinus en zijn vrouw Hilla, of een van hen, leeft. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Hoernken. 

 

Notum sit universis quod cum ita factum sit constituta igitur dicta 

Elizabeth promisit super omnia dicto Goeswino quod ipsa (dg: dictam) 

iamdictam pensionem ei venditam ut prefertur non percipiet neque neque 

monebit quamdiu dictus Goeswinus et Hilla eius uxor seu eorum alter 

vixerint seu vixerit in humanis dictis tamen litteris super vendicione 

dicte pensionis confectis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

Tradetur littera Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1176 f 339v 04 vr 22-01-1384. 

Johannes van den Goer verkocht aan Heijlwigis ev Willelmus Posteel, tbv 

voornoemde Willelmus, een n-erfcijns van 2 franken of de waarde en 2 

kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, 4 

lopen rogge groot, in Bakel, naast de plaats gnd bij den Goet, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en kinderen gnd van den Goer anderzijds, (2) 

een stuk land in Bakel, naast de plaats gnd bij den Goet, tussen een gemene 

weg enerzijds en Ghevardus Didden soen anderzijds, dit stuk land reeds 

belast met een b-erfcijns van 10 schelling, geld van Bakel. 

 

Johannes van den Goer hereditarie vendidit Heijlwigi uxori Willelmi 

Posteel ad opus eiusdem Willelmi hereditarium censum duorum (dg: d) 

aureorum denariorum communiter vrancken vocatorum seu valorem et duorum 

caponum solvendum hereditarie purificatione et in Busco tradendum ex 

quodam agro terre #quatuor lopinos siliginis in semine capiente# sito in 

parochia de Bakel iuxta locum biden Goet inter hereditatem dicti 

venditoris ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum van den Goer ex 

alio atque ex pecia terre sita in dictis parochia (dg: inter) et loco 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Ghevardi Didden soen 

ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu X 

solidorum monete de Bakel ex dicta pecia terre de jure prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 05 vr 22-01-1384. 

Aleijdis wv Adam van Ghestel machtigde Johannes zvw Godefridus van Erpe al 

haar cijnzen, cijnshoenderen en pachten van oliezaad te manen, die 

voornoemde wijlen Adam in het gebied van Herlaar en onder Vught beurde. 

 

O. 

Aleijdis relicta quondam Ade de Ghestel dedit potestatem Johanni filio 

quondam Godefridi de Erpe monendi (dg: et) etc omnes census et pullos 

censuales #et pacciones papaveris# quos dictus quondam Adam in territorio 

de Herlaer et infra parochias de (dg: ville) Vucht habuit solvendos usque 
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ad revocacionem dicte Aleijdis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 06 vr 22-01-1384. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd der Kijnder alias gnd Wolpharts verkocht aan 

Heijlwigis ev Willelmus Posteel, tbv voornoemde Willelmus, een b-erfcijns 

van 50 schelling geld, die de broers Johannes, Hubertus en Gerongius, kvw 

Gerongius gnd van Orthen, beloofd hadden aan eerstgenoemde Arnoldus, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit 1/6 deel van 24 hont land, in de 

dingbank van Empel, ter plaatse gnd op Rees, in een kamp gnd des Papen 

Kamp, beiderzijds tussen Johannes gnd Wrede. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti der Kijnder alias dicti Wolpharts 

hereditarium censum quinquaginta solidorum monete quem Johannes Hubertus 

et Gerongius fratres liberi quondam (dg: Gerardi) #Gerongii# dicti de 

Orthen promiserant se daturos et soluturos primodicto Arnoldo hereditarie 

Martini ex sexta parte viginti quatuor hont terre sitorum in 

jurisdictione de Empel in loco dicto op Rees in quodam campo dicto 

communiter des Papen Camp inter hereditatem Johannis dicti Wrede ex 

utroque latere coadiacentem prout in litteris hereditarie vendidit 

Heijlwigi uxori Willelmi Posteel ad opus eiusdem Willelmi cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 07 vr 22-01-1384. 

Johannes van Helmont zvw Johannes van Uden verkocht aan Heijlwigis ev 

Willelmus Posteels, tbv voornoemde Willelmus, (1) een n-erfcijns van 1 

Brabantse dobbel mottoen of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het 

eerst over een jaar, (2) een n-erfcijns van 4 kapoenen, met Sint-Martinus 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (a) een huis en tuin, gnd Reuverberg, 

in Bakel, tussen Johannes van der Vloet enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (b) een akker gnd die Meer, in Bakel, tussen Ermgardis gnd 

Scuermans enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds. Verkoper en zijn 

zoon Nijcholaus gnd Rover beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de 

hertogencijns. 

 

Johannes de Helmont filius quondam Johannis de (dg: Uden) Uden 

hereditarie vendidit Heijlwigi uxori Willelmi Posteels ad opus eiusdem 

Willelmi hereditarium censum unius Brabant dobbel mottoen seu valorem 

solvendum hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et 

hereditarium (dg: red) censum quatuor caponum solvendum hereditarie 

Martini et in Busco tradendum ex domo et orto (dg: dictis Reu) cum 

attinentiis dictis Reuverberch sitis in parochia de Bakel inter 

hereditatem Johannis van der Vloet ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio atque ex quodam agro dicto die Meer sito in (dg: 

p) dicta parochia inter hereditatem Ermgardis dicte (dg: Sc) Scuermans ex 

uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio ut dicebat promittentes 

et cum eo Nijcholaus dictus Rover eius filius indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 08 vr 22-01-1384. 

Willelmus van Loen zvw Johannes die Groet van Maren verkocht aan Nijcholaus 

van Stakenborch een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 hofsteden met gebouwen, 

die waren van wijlen Agnes van Huesselingen en haar kinderen, in Maren, 

tussen erfgoed dat was van Henricus Scilder enerzijds en Baudewinus Heren 

Roelofs soen anderzijds, (2) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd op 

Geen Achterste Ert, tussen mr Wolphardus van Ghiessen enerzijds en kvw 

Johannes gnd die Jonghe van Kessel anderzijds, reeds belast met 18 penning 

aan de kerk van Maren en 3 groten gemeen paijment aan de investiet van 
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Maren. 

 

Willelmus de Loen filius quondam Johannis die Groet de Maren hereditarie 

vendidit Nijcholao de Stakenborch hereditarium censum unius aude scilt 

seu valorem solvendum hereditarie Martini et in Busco tradendum ex (dg: 

duobus) duobus domistadiis cum suis edificiis (dg: sit) que fuerant 

quondam (dg: G) Agnetis de Huesselingen et eius liberorum sitis in 

parochia de Maren inter hereditatem que fuerat Henrici Scilder ex uno et 

inter hereditatem Baudewini Heren Roelofs soen ex alio atque ex (dg: 

quatuor) quatuor hont terre sitis in (dg: dicta) #parochia# de Kessel ad 

locum dictum op Gheen (dg: Ert) Aftersten Ert inter hereditatem magistri 

Wolphardi de Ghiessen ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: dicto) 

quondam Johannis dicti die (dg: Jonghen) Jonghe de Kessel ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et sufficientem) exceptis XVIII denariis 

ecclesie de Maren et III grossis communis pagamenti investito de Maren 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes W et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1176 f 339v 09 vr 22-01-1384. 

Johannes zv Nijcholaus Scilder verkocht aan Willelmus Hels24 een n-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis25 en erf in Den Bosch in de Gorterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Walterus van Os enerzijds en erfgoed van wijlen 

Godefridus van Alphen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns26 van 5 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius Nijcholai Scilder hereditarie vendidit Willelmo Hels 

hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area (dg: sita q) sita in Busco in 

vico grumellatorum inter hereditatem quondam Walteri de Os ex uno et 

inter hereditatem quondam (dg: q Walteri de) Godefridi de Alphen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et (dg: ..) obligationem deponere excepto 

censu domini ducis et hereditario censu quinque solidorum dicte monete 

exinde prius de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 10 vr 22-01-1384. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Jacobus Aven soen 100 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Lichtmis 

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

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit super omnia Jacobo Aven 

soen centum licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad purificationis proxime futurum persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 339v 11 za 23-01-1384. 

Arnoldus van Gheel zvw Egidius en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 64 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 

8+29+31+10=78 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

                         
24 Zie → VB 1799 f 119v 05, ma 05-03-1397, Willem Hels was gericht aen huijs 

ende erve gelegen in tsHertogenbosch in die Gorterstraet tusschen den erve 

wilner Wouters van Os ende tusschen den erve wilner Godevarts van Alphen 

overmids gebrec van erfcijns die hi dair aen heet. 
25 Zie → BP 1177 f 175v 06 do 19-01-1385, verkoop van een erfcijns van 10 

pond uit dit huis. 
26 Zie ← BP 1177 f 096v 11 za 09-01-1384, verkoop van dit huis, belast met 

deze cijns. 
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Arnoldus de Gheel filius quondam Egidii et Sijmon de Mijrabello 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXIIII aude scilde ad festum pasce 

proxime futurum persolvenda sub pena II. Testes dictus Sijmon et Scilder 

datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 339v 12 za 23-01-1384. 

Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel en Willelmus Coptiten beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 68 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384; 8+29+31+10=78 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Os filius quondam Willelmi de Panhedel et Willelmus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: L) LXVIII aude scilde Francie ad 

festum pasce proxime futurum persolvenda sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 339v 13 za 23-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 D 12 f.340. 

 Sabbato post Agnetis: zaterdag 23-01-1384. 

 

BP 1176 f 340r 01 za 23-01-1384. 

Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis uten Werde droeg over aan Arnoldus Hermans 

soen van Orthen, tbv de kerkfabriek van de kerk van Orthen, een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een huis, erf en 

tuin van Henricus gnd Mazeman koster in Orthen, gelegen in Orthen, tussen 

Hermannus Claes soen van den Broule enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg, gnd die Kerkweg, achterwaarts tot aan de 

gemeint gnd die Broule, welke cijns aan hem was verkocht door voornoemde 

Henricus Mazeman. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Heijlwigis uten Werde hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex domo et area et orto 

Henrici dicti Mazeman (dg: ..) custodis in Orten sitis in Orthen inter 

hereditatem Hermanni Claes soen van den Broule ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentibus a communi platea dicta die Kercwech retrorsum 

ad communitatem dictam die Broule venditum sibi a dicto Henrico Mazeman 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: H) Arnoldo Hermans soen 

(dg: ad) de Orthen ad opus fabrice ecclesie de Orthen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sijmon et Scilder datum sabbato post Agnetis. 

 

BP 1176 f 340r 02 za 23-01-1384. 

Gerardus zvw Egidius van den Wijel ev Katherina dvw Henricus Wijsse 

verkocht aan Arnoldus zv Theodericus zvw Johannes gnd Reeghelmans soen, tbv 

voornoemde Theodericus, (1) een stuk erfgoed, gnd die Konings Voert, in 

Westilburg, tussen Wolterus Bac szv Nijcholaus gnd Sculenborch enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een b-erfcijns van 15 oude groten, die 

Johannes gnd Prits zv Henricus gnd Prits met Sint-Dijonisius betaalde aan 

wijlen voornoemde Henricus Wijsse, gaande uit alle erfgoederen van 

voornoemde Henricus Prits, onder Riel, (3) een b-erfcijns van 8 oude 

groten, die erfg vw Walterus gnd Bliets met Sint-Stephanus betaalden aan 

voornoemde wijlen Henricus Wijsse, gaande uit een hofstad en huis, in 

Tilburg, tussen Johannes van der Boent enerzijds en Henricus snijder 

anderzijds, (4) een b-erfcijns van ½ oude groot, die Godefridus Raet met 

Sint-Stephanus betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Wijsse, gaande uit 

een hofstad van wijlen Gerardus gnd Sculenborch, ter plaatse gnd Korvel, 

naast Arnoldus gnd Enghel Goden soen, (5) een b-erfcijns van ½ oude groot, 

die Aelwinus gnd Groet Aelwijn met Sint-Stephanus betaalde aan wijlen 

voornoemde Henricus Wisse, gaande uit een hofstad in Korvel, naast Walterus 
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Loijart enerzijds en Hermannus Leijten soen anderzijds, (6) een b-erfcijns 

van 16 schelling gemeen paijment, die Nijcholaus zvw Danijel gnd Scruven 

soen met Sint-Stephanus betaalde aan wijlen voornoemde Henricus Wisse, 

gaande uit een stuk land in Korvel, tussen Thomas Lijsscap enerzijds en 

Arnoldus Roekeloes anderzijds, (7) een b-erfcijns van 1 cijnshoen, die 

Margareta van der Boent met Sint-Stephanus betaalde aan voornoemde wijlen 

Henricus Wisse, gaande uit een hofstad in Korvel, tussen Petrus zv Johannes 

Neve enerzijds en Enghela gnd Hannen anderzijds. 

 

(dg: Solvit 3 grossos). ?Duplicetur. 

Gerardus filius quondam (dg: G) Egidii van den Wijel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Henrici Wijsse 

peciam (dg: hereditatis pascue) hereditatis (dg: dicte een weijde) 

#dictam die Conincs Voert# sitam in parochia de Westilborch inter 

hereditatem Wolteri Bac generi Nijcholai dicti Sculenborch ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio item hereditarium censum 

quindecim grossorum antiquorum quem Johannes dictus Prits filius (dg: 

quondam) Henrici dicti Prits dicto quondam Henrico Wijsse solvere 

consuevit et (dg: he) tenebitur hereditarie in festo beati Dijonisii ex 

omnibus hereditatibus dicti Henrici Prits sitis infra (dg: pa) pastoriam 

de Riel item hereditarium censum VIII grossorum antiquorum quem (dg: W) 

heredes quondam Walteri dicti Bliets dicto quondam Henrico Wijsse solvere 

consueverunt et tenebantur in festo beati Stephani protomartiris ex (dg: 

domo et orto) domistadio et domo sitis in parochia de Tilborch inter 

hereditatem Johannis van der Boent ex uno et inter hereditatem Henrici 

sartoris ex alio item (dg: hereditatem) hereditarium (dg: uni) censum 

unius #dimidii# grossi antiqui quem (dg: Gera G) Godefridus Raet dicto 

quondam Henrico Wijsse solvere tenebatur et consuevit hereditarie in 

festo beati Stephani ex domistadio quondam Gerardi dicti Sculenborch sito 

in loco dicto Corvel iuxta hereditatem Arnoldi dicti Enghel Goden soen 

(dg: soe) item hereditarium censum dimidii grossi antiqui quem Aelwinus 

dictus Groet Aelwijn dicto quondam Henrico Wisse solvere consuevit et 

tenebatur hereditarie in festo Stephani ex domistadio quodam sito in 

Corvel iuxta! Walteri Loijart ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Leijten #soen# ex alio item hereditarium censum (dg: XII #gr# solidorum 

communis pagamenti quem) sedecim solidorum communis pagamenti quem 

Nijcholaus filius quondam Danijelis dicti Scruven soen dicto quondam 

Henrico Wisse solvere consuevit et tenebatur hereditarie in festo 

Stephani ex pecia terre sita in Corvel inter hereditatem (dg: int) Thome 

Lijsscap ex uno et inter hereditatem Arnoldi Roekeloes ex alio item 

hereditarium censum unius pulli censualis quem Margareta van der (dg: Bo) 

Boent dicto quondam Henrico Wisse solvere consuevit hereditarie in festo 

Stephani ex domistadio in (dg: V) Corvel inter hereditatem Petri filii 

Johannis Neve ex uno et inter hereditatem Enghele dicte Hannen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio Theoderici filii quondam 

Johannis dicti Reeghelmans soen ad opus eiusdem Theoderici promittens 

(dg: w) ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

heredum dicti quondam #Henrici# Wisse deponere. Testes datum supra. 

Promisit ?omnia persolvere. 

 

BP 1176 f 340r 03 za 23-01-1384. 

Goeswinus zvw Andreas van Bernheze gaf uit aan Theodericus van Hijntam (1) 

3 stukken land in Rosmalen, ter plaatse gnd dat Hinthamse Veld, (1a) tussen 

erfgoed gnd Gesen Berg van Heze enerzijds en Henricus van Enghelant 

anderzijds, (1b) tussen erfgoed gnd die Stert, behorend aan Henricus 

Scilder, enerzijds en Henricus van den Kalfhoevel anderzijds, (1c) tussen 

voornoemde Henricus van den Kalfhoevel enerzijds en Oda Broes anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 9 penning gemeen 

paijment aan de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch en thans voor (b) een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar. Uitgever en met hem Johannes van Boert zvw Hermannus 
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Scuwinc beloofden lasten af te handelen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Theodericus van Hijntam tot onderpand (2) een huis en aangelegen 

akker, aldaar, tussen Gerardus? die Decker enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam (dg: Ar) Andree de Bernheze tres pecias terre 

sitas in parochia de Roesmalen in loco dicto dat Hijnthamssche Velt 

quarum una inter hereditatem (dg: Ghe) dictam Ghesen Berch de Heze ex uno 

et inter hereditatem Henrici de Enghelant ex alio altera inter 

hereditatem dictam die Stert spectantem ad Henricum Scilder ex uno et 

inter hereditatem Henrici van den Kalfhoevel ex alio et tercia inter 

hereditatem dicti Henrici van den Kalfhoevel ex uno et inter et inter 

hereditatem Ode (dg: Broc) Broes ex alio #sunt site# ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Theoderico de Hijntam (dg: pro) ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu novem denariorum communis pagamenti 

fabrice ecclesie sancti Johannis in Busco exinde prius solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino ultra annum 

ex premissis promittentes et cum eo Johannes de (dg: Boert) Boert filius 

quondam Hermanni Scuwinc indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dictus Theodericus de Hijntam domum (dg: ortum) ?suam et agrum 

eis adiacentem sitos (dg: in) ibidem inter hereditatem Gerardi? die 

Decker ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 340r 04 za 23-01-1384. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere schoenmaker verkocht aan 

Arnoldus zv Alardus gnd Coetman 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd 

Opperenpoel, tussen Johannes Mersman de oudere enerzijds en voornoemde 

Arnoldus zv Alardus Coetman anderzijds. 

 

Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris sutor quatuor 

hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum Opperenpoel inter 

hereditatem Johannis Mersman senioris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

filii (dg: ..) Alardi dicti Coetman ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo filio Alardi Coetman promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 340r 05 za 23-01-1384. 

Zanderus van Zeland verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zanderus de Zeland prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 340r 06 ma 25-01-1384. 

Delijana wv Henricus van Warghershusen en Goeswinus zvw Willelmus van Beke 

ev Aleijdis, dv voornoemde Delijana en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Henricus gnd Jans soen van Warghershusen (1) een huis, tuin en aangelegen 

akker, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wargershuizen, tussen Henricus 

Grieten soen enerzijds en voornoemde Henricus Jans soen van Warghershusen 

anderzijds, (2) een stuk land en stuk heide, aldaar, tussen voornoemde 

Henricus Grieten soen en Henricus Jans soen enerzijds en wijlen Ghibo van 

Warghershusen anderzijds, (3) 1 streep land aldaar, ter plaatse gnd die 

Streep, tussen Aleijdis Aijkens enerzijds en Arnoldus Oeden soen van den 

Heijden anderzijds, (4) een akker gnd Katherinen Akker, aldaar, tussen 

voornoemde Henricus Grieten soen enerzijds en voornoemde wijlen Ghibo van 

Warghershusen anderzijds, (5) een stuk land gnd Heilen Hof, aldaar, tussen 

voornoemde Aleijdis Aijkens enerzijds en voornoemde wijlen Ghibo 

Werghershusen anderzijds, (6) een akker gnd de Hoge Akker, aldaar, tussen 

voornoemde wijlen Ghibo van Warghershusen enerzijds en voornoemde Henricus 

Jans soen anderzijds, (7) een stuk land gnd dat Rugske, aldaar, tussen 
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voornoemde Henricus Grieten soen enerzijds en voornoemde wijlen Ghibo van 

Werghershusen anderzijds, (8) een stuk land gnd dat Breienberkse Dal, 

tussen voornoemde wijlen Ghibo enerzijds en voornoemde Henricus Jans soen 

anderzijds, (9) een stuk land gnd dat Strijpakker, in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Scoertvoert, tussen voornoemde Henricus Jans soen enerzijds 

en voornoemde wijlen Ghibo anderzijds, (10) 1/3 deel in 1 bunder beemd, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Cromvoirtse Beemd, waarvan de 

andere 2/3 delen behoren aan voornoemde Henricus Grieten soen, Henricus 

Jans soen en kvw voornoemde Ghibo, (11) een stuk land in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Wargershuizen, tussen voornoemde wijlen Ghibo enerzijds en 

de gemeint anderzijds, (12) 1/3 deel in een stuk beemd, gnd die Oude Beemd, 

in Vught Sint-Petrus, tussen Willelmus van der Hornic enerzijds en Arnoldus 

van der Hoernic anderzijds, waarvan de andere 2/3 delen behoren aan 

voornoemde Henricus Grieten soen, Henricus Jans soen en kvw voornoemde 

Ghibo, (13) een b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Duren?, die kvw 

Ghibo van Warghershusen aan eerstgenoemde Delijana en Goeswinus {f.340v} 

moeten leveren, gaande uit een tuin, ter plaatse gnd Wargershuizen, tussen 

voornoemde Henricus Jans soen enerzijds en Ghibo Truden soen en zijn broer 

Petrus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de cijnzen die hieruit 

gaan, (b) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, (c) een b-erfcijns 

van 14 pond 2 penning gemeen paijment aan Mechtildis Vinnen in Den Bosch, 

(d) 6 penning gemeen paijment aan de priester van de kerk van Vught Sint-

Petrus, (e) 1/3 deel van 1 lopen rogge, aan de H.Geest in Vught, en thans 

voor (f) een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Delijana relicta quondam Henrici (dg: van) de Warghershusen cum tutore et 

Goeswinus (dg: W) filius quondam Willelmi de Beke maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie dictorum Delijane et 

quondam Henrici hereditates infrascriptas (dg: sit vi) videlicet domum et 

ortum et agrum terre eis adiacentem sitos in parochia de Vucht sancti 

Petri ad locum dictum Warghershusen inter hereditatem Henrici Grieten 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: filii quondam J) dicti Jans 

soen de Warghershusen ex alio item (dg: peciam sitam in dicta) peciam 

terre #et# peciam terre mericalis sitas ibidem inter hereditatem dictorum 

Henrici Grieten soen et Henrici Jans soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Ghibonis de Warghershusen ex alio item unam strepam terre sitam 

ibidem ad locum dictum die Strepe inter hereditatem Aleijdis Aijkens ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Oeden soen (dg: vand) van den Heijden ex 

alio cum suis attinentiis item agrum dictum Katherinen Acker situm ibidem 

inter hereditatem dicti Henrici Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

dicti quondam Ghibonis de Warghershusen ex alio item (dg: ortum dictum) 

peciam terre dictam Heijlen Hof sitam ibidem inter hereditatem (dg: Ale) 

dicte Aleijdis Aijkens ex uno et inter hereditatem dicti quondam Ghibonis 

(dg: W) Werghershusen item agrum dictum den Hogen Acker situm ibidem 

inter hereditatem dicti quondam Ghibonis de Warghershusen ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici Jans soen ex alio item peciam terre dictam dat 

(dg: Rigke Rugsken sit) Rugsken sitam ibidem inter dicti Henrici Grieten 

soen ex uno et inter hereditatem dicti quondam Ghibonis de Werghershusen 

ex alio item peciam terre dictam dat Breijenbercsche Dal sitam inter 

hereditatem dicti quondam Ghibonis ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Jans soen ex alio item peciam terre dictam dat Strijpacker sitam 

in dicta parochia in loco dicto Scoertvoert inter hereditatem dicti 

Henrici Jans soen ex uno et inter hereditatem dicti quondam Ghibonis ex 

alio cum #suis attinentiis# item terciam partem ad se spectantem in uno 

bonario prati sito in parochia Lamberti de Vucht in loco dicto die 

Crumvoertsche Beemt [de] quo bonario prati relique due tercie partes 

spectant ad dictos Henricum Grieten soen Henricum Jans soen et ad liberos 

dicti quondam Ghibonis item peciam terre sitam in dicta parochia sancti 

(dg: La si) Petri de Vucht ad locum dictum Warghershusen inter 

hereditatem dicti quondam Ghibonis ex uno et inter communitatem ex alio 
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atque terciam partem ad se spectantem in pecia prati (dg: de ....) dicta 

die Aude Beemt #sita in dicta parochia sancti Petri de Vucht inter 

hereditatem Willelmi van der Hornic ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van der Hoernic# et de qua pecia prati relique due tercie (dg: sp) partes 

spectant ad dictos Henricum Grieten soen Henricum [Jans soen] et liberos 

dicti quondam Ghibonis item hereditariam paccionem unius lopini siliginis 

mensure de Duren? quam liberi quondam Ghibonis de Warghershusen (dg: 

dicti) primodictis Delijane [et Goeswino] 

 

1176 mf9 D 13 f.340v. 

 in festo Pauli conversionis: maandag 25-01-1384. 

 in crastino conversionis beati Pauli apostoli: dinsdag 26-01-1384. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 29-01-1384. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 30-01-1384. 

 

BP 1176 f 340v 01 ma 25-01-1384. 

solvere tenentur hereditarie ex (dg: pecia t) quodam orto sito in dicto 

loco (dg: dic) Warghershusen vocato inter hereditatem dicti Henrici Jans 

soen ex uno et inter hereditatem Ghibonis Truden soen et Petri eius 

fratris ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto 

Henrico Jans soen de Warghershusen ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus exinde prius de jure solvendis et pro hereditaria paccone unius 

modii siliginis mensure de Busco et pro hereditario censu XIIII librarum 

et duorum #denariorum# communis pagamenti Mechtildi Vinnen exinde 

solvendis et in Busco tradendis et pro sex denariis communis pagamenti 

presbitro ecclesie de Vucht sancti Petri exinde solvendis (dg: dandis 

etc) atque pro (dg: here) tercia parte unius lopini siliginis (dg: mense) 

mense sancti spiritus in Vucht exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco danda 

(dg: sibi) dicte Delijane ad eius vitam et post eiusdem Deliane decessum 

dicto Goeswino hereditarie purificatione et primo termino ultra annum ex 

premissis promittentes (dg: tutore) cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Berwout et 

Scilder datum in festo (dg: Pauli conv) Pauli conversionis. 

 

BP 1176 f 340v 02 ma 25-01-1384. 

Denkinus zvw Walterus gnd Heijlwigen soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

Condermans soen een stuk land in Uden, op het eind van de plaats gnd die 

Diesen, tussen Marcelius gnd Zeel die Decker en Johannes Moerken enerzijds 

en Geenkinus Lemkens soen anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot 

aan de sloot gnd Leigraaf. 

 

Denkinus filius quondam Walteri dicti Heijlwigen soen peciam terre sitam 

in parochia de Uden ad finem loci dicti die Dijesen inter hereditatem 

Marcelii dicti Zeel die Decker (dg: ex uno et inter here) Johannis 

Moerken ex uno et inter hereditatem Geenkini (dg: K) Lemkens soen ex alio 

tendentem a communi platea usque ad fossatum dictum Leijgrave ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Condermans soen promittens (dg: 

warandiam et oblugationem deponere exceptis) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 340v 03 di 26-01-1384. 

Johannes zv Godefridus Sceijvel verkocht aan zijn broer Godefridus, tbv hem 

en zijn vrouw Johanna dvw Johannes Spiker, een lijfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, die Henricus Maes soen met Lichtmis levert, gaande 

uit goederen van Henricus gnd Maes soen, (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, gaande uit een hoeve die 

was van wijlen Andreas Valant, in Uden, (3) een b-erfpacht van 5 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde 

Godefridus Sceijvel, in Rosmalen, welke pachten voornoemde Godefridus 
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Sceijvel bij emancipatie overgedragen had aan zijn voornoemde zoon 

Johannes. De langstlevende krijgt de halve lijfpacht. Eerstgenoemde 

Godefridus Sceijvel stemde in met deze verkoop. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Godefridi Sceijvel legitime vendidit 

Godefrido suo fratri ad opus sui et ad opus Johanne sue uxoris filie 

quondam Johannis Spiker vitalem pensionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam ad vitam ipsorum amborum purificatione et pro 

primo ultra annum ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure predicte #?quam Henricus Maes soen# solvenda hereditarie termino 

solucionis predicto ex bonis Henrici dicti Maes soen item ex hereditaria 

paccione unius modii siliginis (dg: so) dicte mensure solvenda 

hereditarie Andree ex manso qui fuerat quondam Andree Valant sito in 

parochia de Uden item ex hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

dicte mensure solvenda hereditarie (dg: Andree) purificatione ex manso 

dicti Godefridi Sceijvel sito in Roesmalen et ex eius attinentiis quas 

pacciones predictas dictus Godefridus Sceijvel dicto Johanni suo filio 

sub debito modo emancipacionis simul cum aliis hereditatibus 

supportaverat prout inlitteris quas vidimus promittens #super habita et 

habenda# warandiam et aliam obligationem (dg: de) in dicta paccione 

deponere promisit #super habita et acquirenda# sufficientem facere et si 

quis eorum diutius vixerit medietatem dicte pensionis et non magis 

percipiet etc. Quo facto primodictus Godefridus Sceijvel dicte vendicioni 

suum adhibuit consensum pariter et assensum. Testes Dijcbier et Scilder 

datum in crastino conversionis beati Pauli apostoli. 

 

BP 1176 f 340v 04 di 26-01-1384. 

Wouterus van Evershoet en Wouter Doerman beloofden aan Johannes zv Johannes 

Loij 48 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) 

te betalen. 

 

Wouterus van Evershoet et Wouter Doerman promiserunt Johanni filio 

Johannis Loij XLVIII aude scilde vel valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvenda. Testes Willelmus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 340v 05 di 26-01-1384. 

Gerardus van den Steelberch maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 11 pond geld, op de dag van Walburgis maagd (1 mei) te 

betalen, gaande uit een stuk land, gnd die Gestreepte Hoeve, in Uden, ter 

plaatse gnd die Wedehage en uit een akker aldaar. 

 

Gerardus van den Steelberch hereditarium censum undecim librarum monete 

solvendum hereditarie in die Walburgis virginis de quadam pecia terre 

(dg: sita) dicta die Gestreepte Hoeve sita in parochia de Uden in loco 

dicto die Wedehage et ex agro terre sito ibidem ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 340v 06 di 26-01-1384. 

Katherina dv Winricus Screijnmaker beloofde aan de secretaris, tbv Henricus 

Dicbier zv Godefridus, 300 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Winricus. 

 

Katherina filia Winrici Screijnmaker promisit super habita et acquirenda 

mihi ad opus Henrici (dg: fi) Dicbier filii Godefridi IIIc aude scilde ad 

monitionem persolvenda. Testes Berwout et Scilder datum ut supra. Detur 

dicto Winrico. 

 

BP 1176 f 340v 07 di 26-01-1384. 

Voornoemde Katherina dv Winricus Screijnmaker beloofde aan de secretaris, 

tbv haar oom Johannes Screijnmaker, een n-erfcijns van 50 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen, die aan haar gekomen waren 
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na overlijden van haar moeder Yda, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van voornoemde Winricus, en uit al haar andere goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Winricus. 

 

Dicta Katherina (dg: promisit) cum tutore promisit super habita et 

acquirenda mihi ad opus Johannis Screijnmaker #eius avunculi# se daturam 

dicto Johanni Screijnmaker hereditarium censum quinquaginta librarum 

monete hereditarie purificatione ex omnibus bonis sibi de morte quondam 

Yde sue matris successione advolutis et post mortem dicti Winrici 

advolvendis et ex omnibus bonis habitis et habendis. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Winrico. 

 

BP 1176 f 340v 08 vr 29-01-1384. 

Petrus zv Johannes Leijten soen beloofde aan Ghevardus Stummeken 30 oude 

schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Petrus filius Johannis Leijten soen promisit Ghevardo Stummeken XXX aude 

scilde vel valorem ad monitonem persolvenda. Testes Heijme et Sijmon 

datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 340v 09 vr 29-01-1384. 

Henricus zv Henricus Paedse beloofde aan voornoemde Ghevardus Stummeken 30 

oude schilden27 of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus filius Henrici Paedse promisit (dg: Johanni Leijten soen) 

promisit dicto Ghevardo XXX aude scilde vel valorem ad monitionem 

persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 340v 10 vr 29-01-1384. 

Johannes Castelee verklaarde verzoend te zijn met Batholomeus Croec mbt het 

gevecht dat er tussen hen is geweest. Voornoemde Johannes verklaarde 

ontvangen te hebben 27 schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, aan hem 

wegens het zoenakkoord beloofd. De brief overhandigen aan Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes Castelee recognovit sibi fore reconciliatum cum Batholomeo Croec 

occacione pugne inter ipsos habite ut dicebat recognovit insuper dictus 

Johannes sibi fore satisfactum de XXVII scilde scilicet XII placken de 

quolibet etc sibi de huiusmodi reconciliacione promissis clamans inde 

quitum. Testes Sijmon et Berwout datum supra. Tradetur littera Johanni. 

 

BP 1176 f 340v 11 za 30-01-1384. 

Gerardus zvw Gerardus van Berze deed tbv Metta wv voornoemde Gerardus van 

Berze en kvw voornoemde Gerardus en Metta afstand van (1) alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootvader Johannes gnd 

van Berze van Zidewijnden en van zijn voornoemde vader Gerardus, (2) alle 

goederen, die aan eerstgenoemde Gerardus waren vermaakt door zijn 

voornoemde grootvader Johannes van Berze. Voor eerstgenoemde Gerardus 

behouden alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

grootmoeder Elisabeth Ghenen en van zijn moeder Katherina. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Berze super omnibus bonis sibi de 

morte quondam Johannis dicti de Berze #de Zidewijnden# sui avi atque de 

morte dicti quondam Gerardi sui patris successione hereditarie advolutis 

quocumque locorum sitis atque super omnibus bonis primodicto Gerardo a 

dicto quondam Johanne de Berze suo avo legatis ut dicebat (dg: leg) 

#scilicet a dicta Metta quoad eius vitam et post eam a dictis liberis 

possidendis# ad opus Mette relicte dicti quondam Gerardi de Berze et 

                         
27 Zie → BP 1178 f 241r 09 do 10-06-1389, overdracht aan het Geefhuisn van 

de schuldbekentenis. 
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liberorum a dicto quondam Gerardo et Metta genitorum renunciavit #{hier 

invoegen}# promittens ratam servare salvis tamen primodicto Gerardo 

omnibus bonis sibi de morte Elisabeth Ghenen sue avie atque de morte 

quondam Katherine eius matris advolutis. Testes Heijme et Sijmon datum 

sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 340v 12 za 30-01-1384. 

Voornoemde Metta en haar broer Henricus zv Matheus beloofden aan Gerardus 

zvw voornoemde Gerardus van Berze 90 oude schilden of de waarde op zondag 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 20-03-1384) te betalen. 

 

Dicta Metta et Henricus filius Mathei eius frater promiserunt (dg: 

Henrico) Gerardo filio dicti quondam Gerardi de Berze nonaginta aude 

scilde vel valorem ad letare Iherusalem [proxime] persolvenda. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 340v 13 za 30-01-1384. 

Voornoemde Metta ontlastte eerstgenoemde Gerardus van alle onderlinge 

geschillen. 

 

Dicta Metta #cum tutore# quitos proclamavit (dg: di) primodictum Gerardum 

ab omnibus causis inter ipsos habitis a quocumque tempore habitis seu 

motis usque in hodiernum diem mediantibus quibus ipsum impetere posset. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 D 14 f.341. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 30-01-1384. 

 anno LXXXIIII in die Aldegundis: zaterdag 30-01-1384. 

 

BP 1176 f 341r 01 za 30-01-1384. 

Johannes zvw Leonius van Erpe verkocht aan Henricus van Amerzoijen een 

huis28,29 en erf van Mathijas Werners, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, aan hem gerechtelijk verkocht door Conrardus 

Writer. 

 

Johannes filius quondam Leonii de Erpe domum et aream Mathije Werners 

sitam in Busco in vico reparatorum veterum vestium venditam sibi a 

Conrardo Writer per judicem mediante sententia scabinorum de Busco etc 

prout in litteris hereditarie vendidit Henrico de Amerzoijen supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341r 02 za 30-01-1384. 

Gerardus van Berkel deed tbv voornoemde Henricus afstand van voornoemd huis 

en erf. 

 

Gerardus de Berkel super dicta domo et area et jure ad opus dicti (dg: 

Gerardi) #Henrici# renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 341r 03 za 30-01-1384. 

Voornoemde Henricus koper beloofde aan voornoemde Gerardus van Berkel 171 

oude schilden, een helft te betalen met Vastenavond (di 23-02-1384) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384). 

 

                         
28 Zie ← BP 1176 f 304v 02 za 25-04-1383, verklaring dat achterstallige 

cijns uit dit huis is betaald. 
29 Zie ← BP 1176 f 304v 03 za 25-04-1383, verklaring dat achterstallige 

cijns uit dit huis is betaald. 
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Dictus (dg: Ge) Henricus emptor promisit dicto Gerardo de Berkel C LXXI 

aude scilde vel valorem mediatim carnisprivium et mediatim Johannis 

proxime persolvenda. 

 

BP 1176 f 341r 04 za 30-01-1384. 

Johannes Zueteric verkocht aan Gerardus zvw voornoemde Gerardus van Eijke 

een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle op 

de onderpanden te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel, behorend aan Willelmus 

van Zuerendonc zv Henricus van Zuerendonc, in goederen gnd ten Berge, die 

waren van wijlen Gerardus van Eijke schoonvader van voornoemde Willelmus, 

in Aarle, (2) 1/3 deel, aan voornoemde Willelmus behorend, in goederen gnd 

het Goed ten Grienden, die waren van voornoemde wijlen Gerardus, in Beek 

bij Aarle, welke pacht aan voornoemde Johannes was verkocht door voornoemde 

Willelmus van Zuerendonc. 

 

Johannes Zueteric annuam et hereditariam paccionem duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione 

et in Arle super bona infrascripta tradendam ex tercia parte ad Willelmum 

de Zuerendonc filium Henrici de Zuerendonc spectante in bonis dictis ten 

Berge que fuerant quondam Gerardi de Eijke (dg: senior) soceri dicti 

Willelmi sitis in parochia de Arle atque ex attinentiis dicte tercie 

partis bonorum predictorum singulis et universis necnon ex tercia parte 

ad dictum Willelmum spectante in bonis dictis tGoet ten Grienden que 

fuerant dicti quondam Gerardi sitis in parochia de Beke prope Arle atque 

ex attinentiis dicte tercie partis dictorum bonorum singulis et universis 

venditam dicto Johanni a dicto Willelmo de Zuerendonc prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Gerardo filio dicti quondam 

Gerardi de Eijke cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Ws et Sijmon datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341r 05 za 30-01-1384. 

Theodericus zv Cristianus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Theodericus filius Cristiani van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 06 za 30-01-1384. 

Gerardus zvw Nicholaus van Boekel verkocht aan Arnoldus zvw Nicholaus 

snijder van Geffen een hofstad30,31 in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

buiten de poort, tussen erfgoed van hr Henricus van Best priester enerzijds 

en erfgoed van Petrus Broc anderzijds, voor voornoemde Petrus Broc 1 voet 

gereserveerd en hetzelfde voor voornoemde hr Henricus van Best voor de 

osendrup, welke hofstad voornoemde wijlen Nicholaus voor 1 oude groot aan 

de hertog en voor een b-erfcijns van 4 pond geld in cijns verkregen had van 

voornoemde hr Henricus van Best. 

 

Gerardus filius quondam Nicholai de Boekel domistadium quoddam situm in 

Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter hereditatem domini 

Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem Petri Broc ex alio 

salva tamen dicto Petro Broc et sibi libere reservata una pedata terre 

atque eidem domino Henrico de Best similiter una pedata terre pro eorum 

stillicidiis ibidem quod domistadium predictum dictus quondam Nicholaus 

pro uno antiquo grosso domino nostro duci inde solvendo et pro 

hereditario censu IIIIor librarum monete erga dictum dominum Henricum de 

Best ad censum acquisiverat prout in litteris et quod domistadium dictus 

                         
30 Zie → BP 1176 f 341r 08 za 30-01-1384, verkoop van een erfcijns uit deze 

hofstad. 
31 Zie → BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386, verkoop van deze hofstad. 
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Gerardus nunc ad se pertinere dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Nicholai sartoris de Geffen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum 

deponere excepto hereditario censu trium librarum monete inde solvendo. 

Testes Heijme et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 07 za 30-01-1384. 

Johannes van Loet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 341r 08 za 30-01-1384. 

Gerardus zv Nicholaus van Boekel verkocht aan Arnoldus zvw Nicholaus 

snijder van Geffen een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad32,33 in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, buiten de poort, tussen erfgoed van hr 

Henricus van Best enerzijds en erfgoed van Petrus Broc anderzijds, welke 

cijns aan hem was overgedragen door voornoemde hr Henricus van Best. 

 

Gerardus filius Nicholai de Boekel hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domistadio sito in Busco in Vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter 

hereditatem domini Henrici de Best ex uno et hereditatem Petri Broc ex 

alio supportatum sibi a dicto domino Henrico de Best prout in litteris 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Nicholai sartoris de Geffen 

simul cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 09 za 30-01-1384. 

Johannes van Loet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 341r 10 za 30-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 64 oude schilden, 39 

plakken voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 10-04-

1384) en de andere helft met Sint-Remigius? Aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXIIII aude scilde vel (dg: 

valorem) #pro quolibet XXXIX placken# mediatim pasce et mediatim ?Remigii 

proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 11 za 30-01-1384. 

Stephanus zvw Lambertus Raet van Empel verkocht aan Ghibo van Venne zvw 

Rutgherus Zas een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Empel, 

tussen een gemene weg gnd die Wasweg enerzijds en kv Denekinus gnd Gherijts 

soen anderzijds, (2) 4 hont land in Empel, beiderzijds tussen Rodolphus van 

Gravia, (3) 5 hont land in Empel, ter plaatse gnd die Spoijen, tussen 

Henricus wollenklerenwever enerzijds en kvw Stephanus van den Eijnde 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 28 schelling paijment en 2 

hoenderen. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet de Empel hereditarie vendidit 

Ghiboni de Venne filio quondam Rutgheri Zas hereditarium censum duorum 

aude scilde Francie vel valorem solvendum hereditarie in nativitatis 

Domini et in Busco tradendum ex domo et orto ipsius venditoris sitis in 

parochia de Empel (dg: ad l) inter communem viam dictam die Waswech ex 

                         
32 Zie ← BP 1176 f 341r 06 za 30-01-1384, verkoop van deze hofstad. 
33 Zie → BP 1177 f 239v 12 vr 25-05-1386, verkoop van deze hofstad. 
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uno et inter hereditatem liberorum Denekini dicti Gherijts soen ex alio 

atque (dg: ...) #[?e]x# IIIIor hont terre sitis in dicta parochia inter 

hereditates Rodolphi de Gravia ex utroque latere item ex quinque hont 

terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Spoijen inter hereditatem 

Henrici textoris laneorum ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Stephani van den Eijnde ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis hereditario censu XXVIII solidorum 

pagamenti et duobus pullis inde solvendis promittens super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Willelmus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 12 za 30-01-1384. 

Nicholaus zvw Lambertus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus filius quondam Lamberti Raet prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 13 za 30-01-1384. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Kerstmis over een jaar met 32 oude 

Franse schilden of de waarde. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Henricus van Erpe, Ghevardus Stummeken en Johannes van de 

Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et a festo nativitatis Domini ultra annum 

(dg: nicl) inclusive cum (dg: XXXII) XXXII aude (dg: Fran) scilde Francie 

vel valorem ut in forma (dg: .......). Actum in camera scriptorum 

presentibus Henrico de Erpe et Ghevardo Stummeken Johanne de (dg: Gh) 

Globo datum anno LXXXIIII in die Aldegundis. 

 

BP 1176 f 341r 14 za 30-01-1384. 

Voornoemde Stephanus beloofde Ghibo van het voornoemde schadeloos te 

houden. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes van de Kloot en Nijcholaus 

zv Lambertus Raets soen. 

 

A. 

Et dictus Stephanus promisit Ghibonem de prelatis indempnem servare 

presentibus Johanne de Globo et Nijcholao filio Lamberti Raets soen datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 15 za 30-01-1384. 

Arnoldus Veer en Ghisbertus Lisscap de jongere beloofden aan Henricus gnd 

Duijsken Gherijts soen van Huesden 63 Hollandse dobbel, ?42 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

(dg: Ghisbertus) Arnoldus Veer et Ghisbertus Lisscap junior promiserunt 

Henrico dicto Duijsken (dg: qu.de) Gherijts soen de Huesden LXIII Hollant 

dobbel vel pro quolibet X[L?]II Hollant (dg: dobbel) #placken# ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes Ws et Scilder datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341r 16 za 30-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 341r 17 za 30-01-1384. 

Gherardus zv Henricus van Mulsel verkocht aan Reijmboldus van Geffen een 
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n-erfcijns34 van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit de 

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

van Ludovicus zv Eefsa enerzijds en erfgoed van Benigna mv verkoper 

anderzijds, te weten uit de helft richting erfgoed van voornoemde 

Ludovicus, deze helft reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 

20 schelling oude pecunia, en 20 schelling geld. 

 

Gherardus filius Henrici de Mulsel hereditarie vendidit Reijmboldo de 

Geffen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

in n) in nativitatis Johannis ex medietate domus et aree site in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Ludovici filii Eefse ex uno et 

hereditatem Benigne matris dicti venditoris ex alio scilicet ex illa 

medietate que sita est versus hereditatem dicti Ludovici ut dicebat 

promittens warandiam questionem et aliam obligationem deponere exceptis 

censu ducis et XX solidis antique pecunie et XX solidis monete ex dicta 

medietate solvendis promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 01 f.341v. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 30-01-1384. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1384. 

 

BP 1176 f 341v 01 za 30-01-1384. 

Cristina van Os wv Wolterus van Os, haar zoon Wolterus en Arnoldus van 

Enode beloofden aan Mechtildis gnd Goddijns begijn een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Cristina de Os relicta quondam Wolteri de Os Wolterus eius filius et 

Arnoldus de Enode promiserunt super omnia se daturos Mechtildi dicte 

Goddijns beghine vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad eius vitam in nativitatis Domini ex omnibus eorum bonis 

ut dicebant et cum mortua fuerit etc. Testes Ws et Scilder datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 02 za 30-01-1384. 

Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar zoon 

Wolterus en aan haar schoonzoon Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1 mudzaad land met gebouwen in Oss, op de plaatse gnd 

Schadewijk, ter plaatse gnd Tongeren, tussen Rutgherus van der Molen 

enerzijds en erfgoed dat was van Wendelmodis gnd des Riken anderzijds, 

welke pacht aan voornoemde wijlen Wolterus was verkocht door Johannes 

Pelser van Os. 

 

Cristina relicta quondam Woltheri de Os pannicide cum tutore usufructum 

etc quem habet (dg: in paccionibus infrascrptis) primo videlicet in 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie in festo nativitatis Domini et in Busco tradenda ex modiata 

terre sita in parochia de Os super locum dictum Scadewijc in loco dicto 

Tongheren inter hereditatem Rutgheri van der Molen ex uno et hereditatem 

que fuerat Wendelmodis dicte des Riken ex alio atque ex edificiis in 

dicta modiata terre consistentibus vendita dicto quondam Woltero a 

Johanne Pelser de Os prout in litteris legitime supportavit Woltero suo 

filio et Arnoldo de Enode suo genero cum litteris et jure promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum us supra. 

 

BP 1176 f 341v 03 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus van Enode ev Heijlwigis dvw Walterus van Os droeg de 

helft van voornoemde pacht over aan voornoemde Walterus zvw Walterus. 

 

                         
34 Zie → BP 1177 f 278r 12 do 15-02-1386, overdracht van de erfcijns. 
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Dictus Arnoldus de Enode maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris filie (dg: .) quondam Walteri de Os medietatem 

dicte paccionis supportavit Waltero (dg: dicti) filio dicti quondam 

Walteri cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum in crastino 

purificationis. 

 

BP 1176 f 341v 04 za 30-01-1384. 

Voornoemde Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar 

zoon Wolterus en aan Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Katherina-Maagd (25 

nov) te leveren, gaande uit (1) 12 lopen land, naast de plaats gnd de Hoge 

Weg, (2) 6 lopen land, ter plaatse gnd op den Dure Weg, welke pacht aan 

voornoemde wijlen Wolterus was verkocht door Cristianus zvw Cristianus 

Coninc. 

 

Dicta Cristina cum tutore usufructum etc quem habet in hereditaria 

paccione septem sextariorum siliginis mensure de Busco solvenda anno 

quolibet in die beate Katherine virginis de duodecim lopinatis terre 

sitis iuxta locum dictum den Hoghen Wech atque de sex lopinatis terre 

sitis ad locum dictum op den Dure Wech vendita dicto quondam Woltero a 

Cristiano filio quondam Cristiani Coninc prout in litteris legitime 

supportavit Woltero suo filio et Arnoldo de Enode cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare. Testes (dg: datum us supra) W et 

Scilder datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 05 za 30-01-1384. 

Voornoemde Arnoldus droeg de helft van voornoemde pacht over aan voornoemde 

Walterus zvw Walterus. 

 

Dictus Arnoldus ut supra medietatem dicte paccionis supportavit Waltero 

filio dicti quondam Walteri cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum 

in. 

 

BP 1176 f 341v 06 za 30-01-1384. 

Voornoemde Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar 

zoon Wolterus en aan Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel te 

leveren, gaande uit (1) een akker, 7 lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse 

gnd de Hoge Weg, (2) 6 lopen land, ter plaatse gnd Westerakker, welke pacht 

aan voornoemde wijlen Wolterus van Os was verkocht door Johannes zvw 

Goessuinus van Os. 

 

Dicta Cristina cum tutore usufructum etc quem habet in hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie in die beati Petri ad (dg: ch) cathedram ex agro terre septem 

lopina siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia de Os ad 

locum dictum den Hoghen Wech atque de sex lopinatis terre sitis ad locum 

dictum Westeracker vendita dicto quondam Woltero de Os a Johanne filio 

quondam Goessuini de Os prout in litteris legitime supportavit Woltero 

suo filio et Arnoldo de Enode cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam servare. Testes (dg: datum ut supra) Testes Willelmus et Scilder 

datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 07 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus droeg de helft van voornoemde erfpacht over aan 

voornoemde Walterus zvw voornoemde Walterus. 

 

Dictus (dg: Walterus) Arnoldus ut supra medietatem dicte paccionis 

supportavit Waltero filio dicti quondam Walteri cum litteris et jure 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 341v 08 za 30-01-1384. 

Voornoemde Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar 

zoon Wolterus en aan Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in een 

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

gaande uit (1) 7 hont land, in Oss, op de gemeint, ter plaatse gnd Ussen, 

(2) 5 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Ussen, welke pacht aan voornoemde 

wijlen Wolterus was verkocht door de broers Johannes en Arnoldus, kvw 

Henricus Boghaert van Os. 

 

Dicta Cristina cum tutore usufructum etc quem habet in hereditaria 

paccione unius modii et unius sextarii siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditare purificatione de septem hont terre sitis in parochia 

de Os supra communitatem ad locum dictum Ussen atque de quinque lopinatis 

terre sitis in dicta parochia de Os ad dictum locum Ussen vocatum vendita 

dicto quondam Woltero a Johanne et Arnoldo fratribus liberis quondam 

Henrici Boghaert de Os prout in litteris legitime supportavit Woltero suo 

filio et Arnoldo de Enode cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam. Testes (dg: datum ut supra) W et Scilder datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 09 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus droeg de helft van voornoemde erfpacht over aan 

voornoemde Walterus zvw voornoemde Walterus. 

 

Dictus Arnoldus ut supra medietatem dicte paccionis supportavit Waltero 

filio (dg: f) dicti quondam Walteri cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder 

datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 341v 10 za 30-01-1384. 

Voornoemde Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar 

zoon Wolterus en aan Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, en in een b-erfcijns van 4 

pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ¼ deel van 

een stuk land gnd dat Grote Stuk, in Oss, ter plaatse gnd Ussen, (2) de 

helft van een stuk land gnd dat Kwade Stuk, in Oss, (3) 7 hont land in Oss, 

op de gemeint, ter plaatse gnd Ussen, (4) ¼ deel van een stuk land, 8 hont 

groot, in Oss, ter plaatse gnd Korenbeemd, op de oude waterlaat, welke 

pacht en cijns aan voornoemde wijlen Wolterus van Os waren verkocht door 

Arnoldus Mersman de jongere. 

 

Dicta Cristina cum tutore usufructum quem habet etc in hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis mensure de Busco atque in 

hereditario censu IIIIor librarum monete in nativitatis Domini et in 

Busco tradendis de quarta parte pecie terre dicte dat Groet Stucke site 

in parochia de Os ad locum dictum Ussen atque de medietate pecie terre 

dicte dat Quade Stucke sita in dicta parochia necnon de septem hont terre 

sitis in dicta parochia super communitatem ad dictum locum Ussen vocatum 

et de quarta parte pecie terre octo hont terre continentis site in dicta 

parochia ad locum dictum Corenbeemt super antiquum aqueductum venditis 

dicto quondam Woltero de Os ab Arnoldo Mersman juniore prout in litteris 

legitime supportavit Woltero suo filio et Arnoldo de Enode cum litteris 

et jure promittens cum tutore ratam servare. Testes (dg: datum ut supra) 

Willelmus et Scilder datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 11 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus droeg de helft van voornoemde pacht over aan voornoemde 

Walterus zvw Walterus. Voornoemde Arnoldus behoudt zijn recht in de 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 57 

b-erfcijns van 4 pond in de brief vermeld. 

 

Dictus Arnoldus ut supra medietatem dicte paccionis supportavit Waltero 

filio dicti quondam Walteri cum litteris et jure occacione dicte 

paccionis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salvo dicto Arnoldo iure sibi (dg: in here) competente in hereditario 

censu IIIIor librarum in dictis litteris contento. Testes Berwout et 

Scilder datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 341v 12 za 30-01-1384. 

Voornoemde Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar 

zoon Wolterus en aan Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oss te 

leveren, gaande uit een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Ussen, in de tuin 

van Reijmboldus van Ussen ?snijder, welke pacht aan voornoemde wijlen 

Wolterus was verkocht door Johannes zvw Henricus Boghaert van Os. 

 

Dicta Cristina cum tutore usufructum etc quem habet in hereditaria 

paccione unius sextarii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificatione et in Os tradenda ex pecia terre sita in parochia de Os ad 

locum dictum Ussen in orto Reijmboldi de Ussen ?rasoris vendita dicto 

quondam Woltero a Johanne filio quondam Henrici Boghaert de Os prout in 

litteris legitime supportavit Woltero suo filio et Arnoldo de Enode cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare. Testes (dg: datum 

ut supra) Testes Willelmus et Scilder datum sabbato post conversionem 

Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 13 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus droeg de helft van voornoemde pacht over aan voornoemde 

Walterus zvw Walterus van Os. 

 

Dictus Arnoldus ut supra medietatem dicte paccionis supportavit Waltero 

filio quondam Walteri de Os predicti cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et 

Scilder datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 341v 14 za 30-01-1384. 

Voornoemde Cristina wv Woltherus van Os gewantsnijder droeg over aan haar 

zoon Wolterus en aan Arnoldus van Enode haar vruchtgebruik in een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus te leveren, 

gaande uit ¼ deel van een kamp gnd Ansems Rot, in Nuland, welke pacht aan 

voornoemde wijlen Wolterus was verkocht door Johannes gnd die Neijser. 

 

Dicta Cristina cum tutore usufructum quem habet in hereditaria paccione 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie in 

festo Jacobi ex quarta parte campi dicti Ansems Rot siti in parochia de 

(dg: Os) Nuwelant vendita dicto quondam Woltero a Johanne dicto die 

Neijser prout in litteris legitime supportavit Woltero suo filio et 

Arnoldo de Enode cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare. (dg: testes datum ut supra) Testes Ws et Scilder datum sabbato 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1176 f 341v 15 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus droeg de helft van voornoemde pacht over aan voornoemde 

Walterus zvw Walterus. 

 

Dictus Arnoldus ut supra medietatem dicte paccionis supportavit (dg: 

dicto) Waltero filio dicti quondam Walteri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum in crastino purificationis. 
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1176 mf9 E 02 f.342. 

 in profesto purificationis: maandag 01-02-1384. 

 in crastino purificationis: woensdag 03-02-1384. 

 in die Aghate: 3 

 

BP 1176 f 342r 01 ma 01-02-1384. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van jkvr 

Margareta wv voornoemde Walterus alle geldsommen, aan voornoemde Johannes 

per testament vermaakt door voornoemde Walterus. Voorts verklaarde 

voornoemde Johannes dat alle erfgoederen, die voornoemde wijlen Walterus 

vermaakt had aan voornoemde Johannes, zijn geleverd door voornoemde jkvr 

Margareta. 

 

Johannes filius #naturalis# quondam Walteri de Erpe palam recognovit sibi 

fore satisfactum (dg: ab omnibus pecuniarum s summis quos dictus) per 

domicellam Margaretam relictam dicti quondam Walteri ab omnibus 

pecuniarum summis legatis dicto Johanni a dicto Waltero in testamento 

eiusdem quondam Walteri clamans (dg: .) inde quitam insuper dictus 

Johannes palam recognovit sibi (dg: per dictam domicellam Margaretam 

fore) omnes hereditates quas dictus (dg: He) quondam Walterus dicto 

Johanni (dg: sibi) #?in ?suo ?testamento# legaverat atque omnes litteras 

mencionem exinde facientes quas ipse habuit ut dicebat #per dictam 

domicellam Margaretam fore deliberatas et resupportatas# quas hereditates 

scilicet dictus quondam Walterus dicto Johanni suo filio in suo testameto 

predicto legaverat promittens super omnia dictam domicellam Margaretam 

nunquam occacione premissorum impetere nec in judicio (dg: supa) 

spirituali vel seculari. Testes W et Sijmon datum in profesto 

purificationis. 

 

BP 1176 f 342r 02 ±ma 01-02-1384. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et. 

 

BP 1176 f 342r 03 wo 03-02-1384. 

Arnoldus van Enode beloofde aan zijn schoonmoeder Cristina wv Walterus van 

Os een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Enode promisit super omnia se daturum et soluturum Cristine 

relicte quondam Walteri de Os sue socrui vitalem pensionem duorum 

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

Cristine et non ultra nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis 

dicti Arnoldi quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortua 

fuerit etc. Testes Berwout et Scilder datum in crastino purificationis. 

 

BP 1176 f 342r 04 wo 03-02-1384. 

Walterus zvw Walterus van Os beloofde aan zijn moeder Cristina een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit alle goederen van eerstgenoemde Walterus. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os promisit super omnia se daturum et 

soluturum Cristine sue matri vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Cristine et non ultra in 

nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis primodicti Walteri (dg: 

habitis) quocumque locorum consistentibus vel sitis et cum mortua. Testes 

datum supra. 
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BP 1176 f 342r 05 wo 03-02-1384. 

Ghisbertus van den Broecke zvw Henricus van den Broecke beloofde aan 

Johannes gnd Breem 60 Brabantse dobbel, afgelopen Kerstmis over 4 jaar (wo 

25-12-1387) in Utrecht in het wisselkantoor te betalen. 

 

Solvit. 

Ghisbertus van den Broecke filius quondam Henrici van den Broecke 

promisit super omnia #habita et acquirenda# Johanni dicto Breem LX 

Brabant dobbel a (dg: -d) nativitatis Domini proxime preterito ultra 

quatuor annos persolvendos et in (dg: com) Traiecto Inferiori in cambio 

ibidem deliberandos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342r 06 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Ghisbertus beloofde aan voornoemde Johannes 28 Brabantse dobbel 

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

 

Solvit. 

Dictus Ghisbertus promisit super habita et habenda dicto Johanni (dg: 

XXVIII) viginti octo Brabant dobbel ad nativitatis (dg: Dn) Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342r 07 wo 03-02-1384. 

Johannes Dircs soen verkocht aan Walterus nzvw Walterus van Hijntam een 

stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Westerbroek, tussen Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker enerzijds en eerstgenoemde Walterus anderzijds. De verkoper 

behoudt hieruit een sloot, 5 voet breed, gelegen naast een stuk akkerland, 

dat aan voornoemde verkoper behoort. 

 

Johannes Dircs soen peciam (dg: ter) prati sitam in parochia de Berlikem 

in loco dicto Westerbroec inter hereditatem Nijcholai dicti Coel 

Keelbreker ex uno et inter hereditatem Walteri filii naturalis quondam 

Walteri de Hijntam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit primodicto 

Waltero promittens (dg: Walterum) warandiam et obligationem deponere 

salvo tamen dicto venditori (dg: uno fossato) de dicta (dg: prato) pecia 

prati quodam fossato #quinque pedatas in latitudine continente# sito 

contigue iuxta peciam terre arabilis ad dictum venditorem spectantem 

sitam ibidem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342r 08 wo 03-02-1384. 

Hilla dvw Johannes Lijsscap gaf uit aan Herbertus gnd Herbrecht zv 

Rodolphus Hals de helft in een kamp in Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, 

tussen erfgoed gnd die Gemene Beemd enerzijds en erfgoed gnd Heer Melijs 

Beemd anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de waterlaten en sloten en 

thans voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Hilla filia quondam Johannis Lijsscap cum tutore medietatem ad se 

spectantem in quodam campo sito in parochia de Roesmalen in loco dicto 

Roemput inter hereditatem dictam die Ghemeijn Beemt ex uno et inter 

hereditatem dictam Her Melijs Beemt ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Herberto dicto Herbrecht filio Rodolphi Hals ab eodem 

hereditarie possidendam (dg: pro hereditario censu quatuor librarum) 

aqueductibus et fossatis ad dictam medietatem de jure spectantibus 

tenendis etc atque pro hereditario censu quatuor librarum monete dando 

sibi ab alio hereditarie Martini (dg: pro) ex dicta medietate promittens 

cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 342r 09 wo 03-02-1384. 

Reijnerus van Aelst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Reijnerus de Aelst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342r 10 wo 03-02-1384. 

Voornoemde Herbertus beloofde aan voornoemde Hilla 16 Brabantse dobbel, 50 

Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1384) te betalen, en 12 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken 

voor 1 dobbel mottoen gerekend, met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385). 

 

Dictus Herbertus promisit dicte Hille XVI Brabant dobbel seu L Hollant 

placken pro quolibet dobbel mottoen computato ad nativitatis Johannis 

proxime et XII Brabant dobbel seu L Hollant (dg: dobbel) #placken# pro 

quolibet dobbel mottoen computato a nativitatis Johannis proxime (dg: p) 

ultra annum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342r 11 wo 03-02-1384. 

Ludovicus zvw Theodericus gnd Proest van Empel, Johannes zvw Johannes Luwe 

van Empel en Elisabeth wv Denekinus gnd Luwe Willems soen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Ludovicus filius quondam Theoderici dicti (dg: Luwe) Proest de Empel 

Johannes filius quondam Johannis Luwe de Empel et Elisabeth relicta 

quondam Denekini dicti Luwe Willems soen cum tutore. 

 

BP 1176 f 342r 12 vr 05-02-1384. 

Theodericus Rover zv Johannes gnd Uden soen van Tephelen verkocht aan 

Arnoldus Groetaert een n-erfcijns van 16 pond geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit (1) een kamp in Oijen, ter plaatse gnd die Vlieder, 

tussen Conradus gnd Piex soen enerzijds en een gemene weg (dg: gnd die 

Vliederstraat) anderzijds, (2) een kamp in Oijen, ter plaatse gnd Wautrix 

Horst, tussen erfgoed van de vicarius van Oijen enerzijds en kvw Willelmus 

van Lent anderzijds, reeds belast met 6½ oude groot aan de vrouwe van 

Oijen. 

 

Theodericus Rover filius Johannis dicti Uden soen de Tephelen hereditarie 

vendidit Arnoldo Groetaert hereditarium censum sedecim librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex campo terre sito in parochia de Oijen in 

loco dicto die Vlieder inter hereditatem Conradi dicti Piex soen ex uno 

et inter communem platheam (dg: dictam die Vliederstraet) ex alio atque 

ex campo sito in dicta parochia in loco dicto Wautrix Horst inter 

hereditatem spectantem ad vicarium de Oijen ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Willelmi de Lent ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis VIJ 

antiquis grossis domine (dg: ducisse) de Oijen (dg: ex primodicto campo) 

solvendis promisit sufficientem facere. Testes Willelmus et Sijmon datum 

in die Aghate. 

 

BP 1176 f 342r 13 vr 05-02-1384. 

Elisabeth dvw Sijmon van den Hoeve droeg over aan Gerardus gnd Visscher 

haar deel in een beemd in Diessen, ter plaatse gnd Baschot, tussen Johannes 

van den Hoeve enerzijds en de gemeint gnd die Vevoert anderzijds. 

 

Elisabeth filia quondam Sijmonis van den Hoeve cum tutore (dg: omnes 

hereditates) totam partem et omne jus sibi competentes in prato #cum eius 

attinentiis# sito in parochia de Diessen in loco dicto (dg: Bas) Bascot 

inter hereditatem Johannis van den Hoeve ex uno et inter communitatem 

dictam die Vevoert ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo 

dicto Visscher promittens cum tutore ratam servare. Testes Willelmus et 

Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 342r 14 vr 05-02-1384. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Jacobus Aven soen 8 lichte schilden, 
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12 plakken voor 1 schild gerekend, en 3 plakken na maning te betalen. 

 

Johannes de Loet #tinctor# promisit Jacobo Aven soen VIII licht scilde 

scilicet XII placken pro quolibet et tres placken ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 342r 15 vr 05-02-1384. 

Ludovicus zvw Theodericus gnd Proefst van Empel, Johannes zvw Johannes Luwe 

van Empel en Elisabeth wv Denekinus gnd Luwe Willems soen verkochten aan 

Johannes Monic zv Arnoldus Monic 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

Westerbroek, welke plaats Westerbroek gelegen is tussen een kamp gnd 

Sluiskamp enerzijds en erfgoed gnd Groot Westerbroek anderzijds, en welke 

1½ morgen jaarlijks gedeeld worden tegen andere 1½ morgen ter plaatse gnd 

Westerbroek. 

 

Ludovicus filius quondam Theoderici dicti Proefst de Empel Johannes 

filius quondam Johannis Luwe de Empel et Elisabeth relicta quondam 

Denekini dicti Luwe Willems soen cum tutore unum et dimidium jugera terre 

sita in parochia de Empel in loco dicto Weste[r]broec qui locus 

Westerbroec nuncupatus situs est inter campum dictum Sluijscamp ex uno et 

inter hereditatem dictam Groet Westerbroec ex alio et que unum et 

dimidium jugera terre annuatim dividentur erga reliqua unum et dimidium 

jugera terre in dicto loco Westerbroec vocato ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni (dg: Moninc) #Monic# filio Arnoldi Monic promittentes 

cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

tamquam de hereditate ab omni aggere et censu libera. Testes Ws et Sijmon 

datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 03 f.342v. 

 in die Aghate: vrijdag 05-02-1384.1 3 

 Quinta post Agate: donderdag 11-02-1384. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 06-02-1384. 

 

BP 1176 f 342v 01 vr 05-02-1384. 

Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os maakte bezwaar tegen 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door haar zoon Godefridus met zijn 

goederen. 

 

Bela relicta quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per Godefridum suum 

filium cum suis bonis personis quibuscumque. Testes Sijmon et Dicbier 

datum in die Aghate. 

 

BP 1176 f 342v 02 do 11-02-1384. 

Johannes Proefst van Bucstel beloofde aan Jacobus van der Braemsdonc 24 

oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te 

betalen. 

 

Johannes Proefst (dg: promisit) de Bucstel promisit Jacobo van der 

Braemsdonc XXIIII aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvenda. Testes Willelmus et Berwout datum quinta post Agate. 

 

BP 1176 f 342v 03 vr 05-02-1384. 

Ludovicus zvw Theodericus Proefst van Empel verkocht aan Martinus Monic een 

erfgoed gnd een schaar, in Empel, ter plaatse gnd Polsbroek. 

 

Ludovicus filius quondam Theoderici Proefst de Empel quandam hereditatem 

dictam een scaer sitam in parochia de Empel in loco dicto Polsbroec (dg: 

ut dicebat her) cum eius attinentiis prout ibidem est sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Martino Monic promittens warandiam et obligationem 
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deponere tamquam de vero allodio. Testes Ws et Sijmon datum in die Agate. 

 

BP 1176 f 342v 04 vr 05-02-1384. 

Johannes zvw Johannes Luwe verkocht aan voornoemde Martinus Monic een 

erfgoed gnd een schaar, in Empel, ter plaatse gnd Polsbroek. 

 

Johannes filius quondam Johannis Luwe hereditatem dictam een scaer ut 

supra hereditarie vendidit dicto Martino promittens ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 342v 05 vr 05-02-1384. 

Boudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht aan Nijcholaus van Berze 1/5 

deel in de helft in 6 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in die Lange 

Hoeve, beiderzijds tussen Petrus zvw Ludingus Dicbier, deze helft belast 

met een b-erfcijns van 20 {munt niet vermeld} geld aan de koper, zegedijken 

en waterlaten. Margareta wv Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus Ghenen soen 

behoudt haar vruchtgebruik in dit 1/5 deel. 

 

Boudewinus (dg: Jacobus Rodolphus Everardus fratres liberi quondam 

Arnoldi Ghenen soen et Ancelmus filius quondam Henrici Willems maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie dicti quondam 

Arnoldi pe) #filius quondam Arnoldi Ghenen soen unam quintam (dg: qu) 

partem ad se spectantem in# medietatem (dg: eis de morte quondam Arnoldi 

filii dicti quondam Arnoldi Ghenen soen successione advolutam in) sex 

iugeribus terre sitis in parochia de (dg: Roes) Empel in loco dicto in 

die Langhe Hoeve inter hereditatem (dg: Ludingi) Petri filii quondam 

Ludingi Dicbier ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

vendidit Nijcholao de Berze promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu XXti !monete (dg:exinde) 

#dicto emptori ex dicta medietate# de jure solvendo #et Zegediken et 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus# salvo tamen Margarete relicte 

(dg: dicti) quondam Arnoldi filii dicti quondam Arnoldi Ghenen soen suo 

usufructu in dicta (dg: medietate) quinta parte. Testes (dg: Sij) Heijme 

et Sijmon datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 06 vr 05-02-1384. 

Jacobus zvw Arnoldus Ghenen verkocht 1/5 deel in voornoemde helft aan 

Nijcholaus van Berze, zoals in contract BP 1176 f 342v 05. 

 

Jacobus filius quondam Arnoldi Ghenen unam quintam partem dicte 

medietatis vendidit Nijcholao de Berze ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 07 vr 05-02-1384. 

Rodolphus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht 1/5 deel van voornoemde helft 

aan voornoemde Nijcholaus van Berze, zoals in contract BP 1176 f 342v 05. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Ghenen soen unam quintam partem dicte 

medietatis vendidit dicto Nijcholao ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 08 vr 05-02-1384. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen verkocht 1/5 deel van voornoemde helft 

aan voornoemde Nijcholaus van Berze, zoals in contract BP 1176 f 342v 05. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen unam quintam partem (dg: h) 

dicte medietatis vendidit dicto Nijcholao ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 09 vr 05-02-1384. 

Ancelmus zvw Henricus Willems ev Agnes dvw Arnoldus Ghenen soen verkocht 

1/5 deel van voornoemde helft aan voornoemde Nijcholaus van Berze, zoals in 

contract BP 1176 f 342v 05. 
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Ancelmus filius quondam Henrici Willems maritus et tutor legitimus 

Agnetis sue uxoris filie quondam Arnoldi Ghenen soen unam quintam partem 

dicte medietatis (dg: s) vendidit dicto Nijcholao ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 342v 10 vr 05-02-1384. 

Emondus zv Henricus van Rode beloofde aan Johannes zvw Arnoldus van den 

Camp 10 gulden hellingen of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1385) te betalen. 

 

Emondus filius (dg: quondam) Henrici de Rode promisit Johanni filio 

quondam Arnoldi (dg: dicti Machijels) #van den Camp# X gulde hellingen 

seu valorem ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 11 vr 05-02-1384. 

Destijds had Johannes zvw Arnoldus gnd Machiels soen beloofd35 aan Johannes 

zvw Arnoldus gnd van den Camp, gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis, 2 

mud 1 zester gerst, Bossche maat, te leveren. Voornoemde Johannes zvw 

Arnoldus van den Camp droeg geheel deze gerst over aan Emondus zv Henricus 

van Rode. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Arnoldi dicti 

Machiels soen promisisset se daturum et soluturum Johanni filio quondam 

Arnoldi dicti van den Camp ad spacium quatuor annorum (dg: a) anno 

quolibet eorundem quatuor annorum duos modios et unum sextarium ordei 

mensure de Busco in festo purificationis prout in litteris consitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes filius quondam 

Arnoldi van den Camp dictum ordeum integraliter supportavit Emondo filio 

Henrici de Rode cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 12 za 06-02-1384. 

Johannes van der Voert verkocht aan broeder Henricus Berwout prior van 

Porta Celi een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Aarle, naast de dijk gnd 

Veedijk, tussen Johannes zvw hr Gheerlacus Rover enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) 1 bunder beemd, aldaar, tussen voornoemde Johannes 

Rover enerzijds en erfgoed van de commendator van Gemert anderzijds, reeds 

belast met 3 ganzen aan hr Theodericus Rover ridder. 

 

Johannes van der Voert (dg: filius) legitime vendidit fratri Henrico 

Berwout priori de Porta Celi vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam ad eius vitam Remigii ex domo et orto ipsius 

venditoris sitis in parochia de Aerle iuxta aggerem dictum Vedike inter 

hereditatem Johannis filii quondam (dg: Theoderici) #domini Gheerlaci# 

Rover ex uno et !u inter communem platheam ex alio atque ex uno bonario 

prati sito ibidem inter hereditates dicti Johannis Rover ex uno et 

hereditatem commendatoris de Gemert ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus ancis domino 

Theoderico Rover militi inde solvendis promittens sufficientem facere et 

cum mortua fuerit etc. Testes Sijmon et Scilder datum sabbato post Agate. 

 

BP 1176 f 342v 13 za 06-02-1384. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proefst van Merewijc en Gerardus van Os zvw 

Henricus Scade beloofden aan Philippus Asinarius etc 32 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 23+31+10=64 dgn) te betalen, 

op straffe van 3. 

 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 281v 07 do 13-11-1382, belofte gedurende 4 jaar met 

Lichtmis 2 mud 1 zester rogge te leveren, ingaande 02-02-1383. 
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Ghisbertus filius quondam Theoderici Proefst de Merewijc et (dg: 

Henricus) #Gerardus# van Os filius quondam (dg: Gerardi) #Henrici# Scade 

promiserunt Philippo Asinario etc XXXII aude scilde Francie ad pasche 

proxime pena III. Testes Sijmon et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 342v 14 za 06-02-1384. 

Johannes van Engele, Arnoldus Rover Snobbe en Godefridus van Rode beloofden 

aan Happo zv Rutgherus gnd des Moeren soen 100 oude schilden36 met Kerstmis 

over 4 jaar (vr 25-12-1388) te betalen. De brief overhandigen aan 

Nijcholaus Nouden. 

 

Solvit. 

Johannes de Engele et Arnoldus Rover Snobbe Godefridus de Rode 

promiserunt Happoni filio Rutgheri dicti des Moeren soen C aude scilde 

vel valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra quatuor annos 

persolvenda. Testes Berwout et Scilder datum supra. Tradetur littera 

Nijcholao Nouden. 

 

BP 1176 f 342v 15 za 06-02-1384. 

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

voornoemde Godefridus. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Godefrido. 

 

BP 1176 f 342v 16 za 06-02-1384. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proest van Empel, zijn broer Theodericus en 

Gerardus Scaden zvw Henricus van Os beloofden aan Philippus Asinarius etc 

32 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384; 23+31+10=64 

dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici Proest de Empel et Theodericus eius 

frater et Gerardus (dg: de Os) #Scaden# filius quondam (dg: Ger) Henrici 

de Os promiserunt indivisi super omnia !Philippo Asinario! etc XXXII aude 

scilde #Francie# ad pasca proxime futurum persolvenda sub pena III. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 17 za 06-02-1384. 

Roverus zvw Johannes gnd Snobben droeg over aan Godefridus van Rode zvw 

Johannes van Rode de helft van het recht, behorend aan voornoemde Roverus, 

in 400 pond, aan Johannes gnd Snobben, voornoemde Roverus, Margareta en 

Katherina, kvw voornoemde Johannes Snobben, tbv hen en Hadewigis sv 

voornoemde kinderen, beloofd door Johannes van Enghelen zvw hr Arnoldus gnd 

Rover investiet van de kerk van Erp. 

 

X. 

Roverus filius quondam Johannis dicti Snobben medietatem totius juris 

spectantis ad dictum Roverum in quadringentis libris promissis Johanni 

dicto Snobben dicto Rovero Margarete et Katherine liberis dicti quondam 

Johannis Snobben ad opus eorum et ad opus Hadewigis sororis eorundem 

liberorum a Johanne de Enghelen filio quondam domini Arnoldi dicti Rover 

investiti dudum ecclesie de Erpe prout in litteris supportavit Godefrido 

de Rode filio quondam Johannis de Rode cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 18 za 06-02-1384. 

Theodericus zvw Godefridus Posteel verkocht aan Petrus Alart zv Goeswinus 

                         
36 Zie → BP 1178 f 259v 06 do 05-08-1389, Wellinus Roveri had beloofd deze 

schuld te betalen; deze belofte werd overgedragen. 
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Cnode 3 morgen 5 hont land gnd die Leemkuilen, tussen Goeswinus Moedel van 

de Steenweg enerzijds en het water gnd die Vlijmse Vaart anderzijds, aan 

hem verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel tria iugera (dg: en) et 

quinque hont terre dicta die Leemculen sita inter hereditatem Goeswini 

Moedel de Lapidea Via ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam dictam die 

Vlijmsche Vaert ex alio vendita sibi ab oppido de Busco prout in litteris 

vero sigillo dicti oppidi sigillatis etc (dg: supportavit) #vendidit# 

Petro Alart filio Goeswini Cnode #supportavit# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Sijmon datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 19 za 06-02-1384. 

Henricus Lachart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Lachart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 342v 20 za 06-02-1384. 

Voornoemde Petrus verklaarde dat met zijn instemming voornoemde Theodericus 

of anderen namens voornoemde Theodericus mogen vissen en vogels vangen op 

voornoemde erfgoederen, gedurende 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius 

(do 01-10-1383). 

 

Dictus Petrus palam recognovit ?quod sue voluntatis existit et erit quod 

dictus Theodericus seu alie persone #ex parte eiusdem Theoderici# 

poterint piscare et aves capere supra dictas hereditates ad spacium octo 

annorum post festum (dg: nat) beati Remigii proxime (dg: futurum) 

preteritum sine medio sequentium. Testes datum supra. 

 

1176 mf9 E 04 f.343. 

 Secunda post Agate: maandag 08-02-1384. 

 anno LXXXIIII mensis februarii die nona: dinsdag 09-02-1384. 

 Tercia post Agathe: dinsdag 09-02-1384. 

 

BP 1176 f 343r 01 za 06-02-1384. 

Petrus Alarts zv Goeswinus Cnode beloofde aan Theodericus zvw Godefridus 

Posteel 29 gulden hellingen, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden helling 

gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 20-03-1384) te betalen. 

 

Petrus Alarts filius (dg: q) Goeswini Cnode promisit Theoderico filio 

quondam Godefridi Posteel XXIX gulde hellingen seu pro quolibet eorundem 

gulden hellingen XXX Hollant placken ad letare Jherusalem proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 343r 02 ma 08-02-1384. 

Jordanus Matheus soen van Erpe en Leonius zvw Petrus van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 10-

04-1384; 21+31+10=62 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Jordanus Matheus soen de Erpe et Leonius filius quondam Petri de Erpe 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad pasca 

proxime persolvenda sub pena III. Testes Willelmus et Berwout datum 

secunda post Agate. 

 

BP 1176 f 343r 03 ma 08-02-1384. 

Johannes van Boert alias gnd Goetgeselle beloofde aan mr Johannes Goutsmit, 

Henricus van Ghestel en zijn broer Johannes van Ghestel, tbv Johannes zvw 

Theodericus van Ghestel, 35 oude schilden, zodra voornoemde Johannes zvw 

Theodericus meerderjarig is. Zou voornoemde Johannes zvw Theodericus voor 

die tijd overlijden, dan zullen erfg van voornoemde Johannes zvw 
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Theodericus de helft van het geld beuren, en zal eerstgenoemde Johannes van 

de andere helft ontlast zijn. Voorts beloofde eerstgenoemde Johannes aan 

voornoemde mr Johannes, Henricus en Johannes van Gestel, tbv voornoemde 

Johannes zvw Theodericus van Gestel, elk jaar 3½ oude schild te betalen, 

totdat voornoemde Johannes zv Theodericus meerderjarig is, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. Zou 

voornoemde Johannes zvw Theodericus overlijden voor hij meerderjarig is, 

dan zal hij ontlast zijn van deze 3½ schild. 

 
?Solvit IIIJ plac. 

Johannes de Boert alias dictus Goetgeselle promisit super omnia magistro 

Johanni Goutsmit et Henrico de Ghestel et Johanni (dg: -s) de Ghestel 

eius fratri (dg: XXXV aude) ad opus Johannis filii quondam Theoderici de 

Ghestel XXXV aude scilde quamcito dictus Johannes filius dicti quondam 

Theoderici ad annos pubertatis pervenerit persolvenda hoc addito si 

contingat dictum Johannem filium dicti quondam Theoderici decedere 

antequam ad annos sue pubertatis pervenerit extunc heredes dicti Johannis 

filii quondam Theoderici medietatem dicte pecunie levabunt et a reliqua 

medietate dicte pecunie primodictus Johannes erit (dg: q) in hoc eventu 

quitus (dg: et si contingat primodictum Johannem decedere antequam dictus 

Johannes dicti Theoderici ad annos pubertatis pervenerit extunc dictus 

Johannes) promisit insuper primodictus Johannes super omnia dictis 

magistro Johanni Henrico et Johanni de Gestel ad opus dicti Johannis 

filii dicti quondam Theoderici de Gestel se daturum dicto Johanni filio 

dicti Theoderici de Gestel (dg: annuam pecuniam) IIIJ aude scilt vel 

valorem eorundem anno quolibet quousque dictus Johannes filius dicti 

Theoderici (dg: infra) #ad# annos pubertatis fuit #pervenerit# mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo in nativitatis Domini proxime 

futuro ex omnibus suis bonis ut dicebat tali condicione quod si contingat 

dictum Johannem filium dicti quondam Theoderici mori antequam ad annos 

pubertatis pervenerit extunc quitus erit et (dg: ?cum ....... Johannes 

filius Theoderici ad annos pubertatis pervenerit extunc ....... quitus 

erit) #a IIIJ aude scilt#. Testes Heijme et Berwout datum ut supra. (dg: 

duplicetur). 

 

BP 1176 f 343r 04 ma 08-02-1384. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van de dekaan van Woensel, Hermannus Egidii van Gravia, 

Johannes Sceijvel, Theodericus Berwout en Ws zv Arnoldus Tielkini. 

 

Et fiet instrumentum presentibus decano Woencellensi Hermanno Egidii de 

Gravia Johanne Sceijvel Theoderico Berwout Wo filio Arnoldi Tielkini. 

Actum in camera scriptorum. 

 

BP 1176 f 343r 05 ma 08-02-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, zv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

verkochten voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, 

aan Arnoldus zvw Ghibo gnd Corenworst de helft van een stuk beemd gnd Vier 

Geslag, in Nistelrode, ter plaatse gnd Grotelaar, tussen wijlen Arnoldus 

van Waderle enerzijds en Johannes van der Dijessen anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemde Johannes van der Dijesen, belast met cijnzen aan de 

hertog en aan de naburen. 

 

A. 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una incipit Johannes et Emondus 

fratres filii Johannis de Ghemert et altera Johannes de Ghemert quibus 

litteris visis etc constituti igitur coram (dg: scabinis inf) nobis dicti 

Johannes et Emondus fratres liberi Johannis de Ghemert medietatem pecie 

prati dicte Vier Geslach site in parochia de (dg: ..) Nijsterle in loco 

dicto Grotelaer inter hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex uno et 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 67 

inter hereditatem Johannis van der Dijessen ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Johannis 

van der Dijesen ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam 

Ghibonis dicti Corenworst promittentes super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus domini ducis et (dg: domini) 

vicinorum ibidem exinde de jure solvendis. Testes Willelmus et Berwout 

datum secunda post Aghate. 

 

BP 1176 f 343r 06 ma 08-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde broers 28 Brabantse dobbel 

mottoen of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dictis fratribus venditoribus XXVIII Brabant 

dobbel mottoen seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 343r 07 ma 08-02-1384. 

Een vidimus maken, zoals hierboven, van 2 brieven, beginnend met “de broers 

Johannes en Emondus, zv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. 

Vervolgens verkochten voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes 

van Ghemert, aan Henricus Hermans soen de andere helft van voornoemd stuk 

beemd gnd Vier Geslag, in Nistelrode, ter plaatse gnd Grotelaar, tussen 

wijlen Arnoldus van Waderle enerzijds en Johannes van der Dijessen 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde wijlen Arnoldus van Waderle, 

belast met cijnzen aan de hertog en aan de naburen. 

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto constituti dicti Johannes Emondus 

fratres reliquam medietatem dicte pecie prati scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Arnoldi de 

Waderle ut dicebant vendiderunt Henrico Hermans soen promittentes super 

habita et habenda ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 343r 08 ma 08-02-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 28 Brabantse dobbel 

mottoen of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XXVIII Brabant dobbel mottoen 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 343r 09 ma 08-02-1384. 

Mr Johannes Goutsmijt, Henricus van Gestel en zijn broer Johannes van 

Gestel verklaarden, tbv Johannes zvw Theodericus van Gestel, ontvangen te 

hebben van Johannes Goetgeselle alle goederen, aan voornoemde Johannes zvw 

Theodericus vermaakt door zijn vader Theodericus. Voornoemde mr Johannes, 

Henricus en Johannes van Ghestel beloofden dat voornoemde Johannes zvw 

Theodericus, zodra hij meerderjarig is, voornoemde Johannes Goetgesel 

ontlast zal verklaren. Zou voornoemde Johannes zv Theodericus overlijden 

voor hij meerderjarig is, zullen voornoemde mr Johannes, Henricus en 

Johannes van Gestel voornoemde Johannes van Boert schadeloos houden van de 

goederen, aan voornoemde Johannes vermaakt door voornoemde Theodericus. 

Twee brieven. 

 

Magister Johannes Goutsmijt Henricus de Gestel et Johannes de Gestel eius 

frater palam recognoverunt (dg: se) sibi #... (dg: co it)# ad opus 

Johannis filii quondam Theoderici de Gestel #a Johanne Goetgeselle# fore 

plenarie satisfecisse ab omnibus bonis dicto Johanni filio ipsius quondam 

Theoderici ab ipso quondam Theoderico suo patre legatis et promiserunt 

dicti magister Johannes Henricus et Johannes de Ghestel quod ipsi 

Johannem filium dicti quondam Theoderici dum ad annos pubertatis 

pervenerit dictum Johannem Goetgesel quitum facient proclamare ab omnibus 

bonis sibi a dicto quondam Theoderico suo patre legatis et si contingat 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 68 

dictum Johannem filium dicti Theoderici mori antequam ad annos pubertatis 

pervenerit extunc dicti magister Johannes Henricus et Johannes de Gestel 

fratres dictum Johannem de Boert a bonis ipso Johanni a dicto quondam 

Theoderico legatis simpliciter indempnem conservabunt. Testes Heijme et 

Berwout datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1176 f 343r 10 di 09-02-1384. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Theodericus Berwout, de 

dekaan van Woensel, Johannes Sceijvel en Hermannus Egidii van Gravia. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Willelmo filio Arnoldi 

Tielkini Theoderico Berwout decano Woencellensi Johanne Sceijvel Hermanno 

Egidii de Gravia. Actum in camera scriptorum anno LXXXIIII mensis 

februarii die (dg: de) nona hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 343r 11 di 09-02-1384. 

Johannes van Boert alias gnd Goetgesel beloofde alle schulden, die Beatrix 

wv Theodericus van Gestel gemaakt heeft na overlijden van voornoemde 

Theodericus, af te lossen, zodanig dat Johannes zvw voornoemde Theodericus 

van Gestel noch erfg vw voornoemde Theodericus daarvan schade ondervinden. 

 

Johannes (dg: Goete) van Boert alias dictus Goetgesel promisit super 

omnia quod ipse omnia debita que Beatrix relicta quondam Theoderici de 

Gestel post mortem dicti quondam Theoderici fecerat aut promiserat 

personis quibuscumque ut dicebat taliter dabit aut solvet quod Johanni 

filio dicti quondam Theoderici de Gestel nec heredibus dicti quondam 

Theoderici nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 343r 12 di 09-02-1384. 

Godefridus zvw Rutgherus gnd Arken soen ev Heijlwigis dvw Rodolphus van 

Zulikem verkocht aan Johannes van Swalmen schoenmaker 1 morgen land uit 

Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd in de Hoge 

Vlierden, welke morgen behoorde aan wijlen voornoemde Rodolphus, belast met 

6 schelling aan de stad Den Bosch. Slechts te verkopen aan medepoorters. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri dicti Arken soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Rodolphi de 

Zulikem unum iuger terre de mille iugeribus terre communitatis oppidi de 

Busco situm in loco dicto in den Hogen Vlierden (dg: ..) et quod iuger 

terre ad dictum quondam Rodolphum spectare consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Swalmen sutori promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex solidis oppido de Busco exinde 

solvendis et (dg: sui) non venderet (dg: etc) nisi suis cooppidanis etc. 

Testes W et Berwout datum tercia post (dg: pu) Agathe. 

 

BP 1176 f 343r 13 di 09-02-1384. 

Johannes Cortroc zvw Willelmus gnd Cortroc snijder een tuin in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar 

de Vismarkt, tussen erfgoed van Willelmus van Waderle enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds {niet afgewerkt contract37}. 

 

Johannes Cortroc filius quondam Willelmi dicti Cortroc sartor (dg: 

quandam partem cuiusdam domistadii siti in Busco ad vicum tendentem ante 

domum de Postula inter hereditatem Elizabeth de Waderle ex uno et inter 

he communem plateam ex alio) quendam ortum situm in Busco in vico 

tendente a vico Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium 

inter hereditatem Willelmi de Waderle ex uno et inter communem (dg: plat) 

                         
37 Voor afgewerkte contract zie BP 1176 f 343v 06 wo 10-02-1384. 
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stegam ex alio. 

 

BP 1176 f 343r 14 di 09-02-1384. 

Johannes van Ghestel droeg over aan zijn broer Henricus het momberschap 

over Johannes zvw Theodericus van Ghestel bv eerstgenoemde Johannes en 

diens goederen. 

 

Johannes de Ghestel totum jus mamburnitatis sibi competens in Johanne 

filio quondam Theoderici de Ghestel fratris primodicti Johannis et in 

eius bonis quibuscumque supportavit Henrico suo (dg: fio) fratri 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 343r 15 di 09-02-1384. 

Hr Henricus van Mordrecht machtigde Bouwinus van Kessel zijn cijnzen, 

pachten, lijfrenten en tegoeden te manen. 

 

Dominus Henricus de Mordrecht dedit potestatem Bouwino! de Kessel monendi 

eius census pacciones pensiones et credita ad revocacionem. Testes Ws et 

Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1176 f 343r 16 ±di 09-02-1384. 

Aleidis wv Johannes Spiker schonk aan Godefridus zv Godefridus Sceijvel en 

zijn vrouw Johanna dv voornoemde Aleidis haar vruchtgebruik en recht in (1) 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Gertrudis wv Gheerlacus 

van Keeldonc en haar kinderen, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Gerardus Kepken, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, welke Willelmus Kemerlinc van Roesmalen, (4) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Henricus van den Hoernoc en zijn broer 

Bartholomeus, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Hermannus Scut {f.343v} Willems soen, (6) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

die Laurencius van Essche, (7) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Eligius 

gnd Loij van Casteren, (8) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes 

Iordens soen, (9) een b-erfpacht van 4 mud rogge, die Johannes Jonge van 

Beke, (10) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Fredericus Hoernken, (11) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Leonius Raet, (12) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, die Willelmus van Belijenberch moet leveren aan voornoemde 

Aleidis, (13) een b-erfcijns van 19 groten gemeen paijment, die Willelmus 

zvw Bodo van Tiela, (14) een b-erfcijns van 25 schelling, die Johannes de! 

Scoensten, (15) een b-erfcijns van 30 schelling oude pecunia, die Zebertus 

van Megen, (16) een b-erfcijns van 7 pond, die Nicholaus Gruijter wonend in 

Erp, (17) een b-erfcijns van 4 pond, die Henricus van Oerscot en Johannes 

Noppen moeten betalen aan voornoemde Aleidis, (18) 5 hont in Empel, ter 

plaatse gnd op den Heuvel, (19) ½ morgen in Empel, ter plaatse gnd Bertouds 

Hof, (20) 7 roeden land in Empel, naast erfgoed gnd die Gemeint, behorend 

aan de kerk van Empel, (21) ½ morgen land gelegen achter de plaats gnd 

Asmijt. 

 

Aleidis relicta quondam Johannis Spiker cum tutore usufructum quem habet 

in bonis infrascriptis primo videlicet in hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Gertrudis relicta quondam 

Gheerlaci de Keeldonc et eius liberi atque in hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure quam Gerardus Kepken item in hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis dicte mensure quam Willelmus Kemerlinc 

de Roesmalen item in hereditaria paccione unius modii siliginis eiusdem 

mensure quam Henricus van den Hoernoc et Bartholomeus eius frater item in 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure quam Hermannus 

Scut (dg: ..) 

 

1176 mf9 E 05 f.343v. 

 Quarta post Aghate: woensdag 10-02-1384. 

 Quinta post Aghate: donderdag 11-02-1384. 
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 Sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1384. 

 

BP 1176 f 343v 01 ±di 09-02-1384. 

Willems soen item in hereditaria paccione unius modii siliginis quam 

Laurencius de Essche item in hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

quam Eligius dictus Loij de Casteren item in hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis quam Johannes Iordens soen item in hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis quam Johannes Jonge de Beke item in heredtaria 

paccione unius modii siliginis quam Fredericus Hoernken item in 

hereditaria paccione unius modii siliginis quam Leonius Raet item in 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis quam Willelmus de 

Belijenberch dicte Aleidi solvere tenebantur et tenentur annuatim et 

hereditarie item in hereditario censu decem et novem grossorum communis 

pagamenti quem Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela item in 

hereditario censu XXV solidorum quem Johannes de! Scoensten item in 

hereditario censu XXX solidorum antique pecunie quem Zebertus de Megen 

item in hereditario censu septem librarum quem Nicholaus Gruijter 

commorans in Erpe item in hereditario censu quatuor librarum quem 

Henricus de Oerscot et Johannes Noppen dicte Aleidi solvere tenentur item 

in quinque hont sitis in parochia de Empel ad locum dictum op den Hoevel 

item in dimidio jugero sito in dicta parochia in loco dicto Bertouds Hof 

item in septem virgatis terre sitis in dicta parochia iuxta hereditatem 

dictam die Ghemeijnt spectantem ad ecclesiam de Empel item in dimidio 

jugero terre sito retro locum dictum Assmijt item in toto jure dicte 

Aleidi competente quovismodo in supradictis paccionibus censibus et 

hereditatibus (dg: le) ut dicebat legitime supportavit Godefrido filio 

Godefridi Sceijvel cum Johanna sua uxore filia dicte Aleidis nomine dotis 

ad jus oppidi simul cum omnibus litteris quas inde habuit mencionem de 

premissis facientibus et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1176 f 343v 02 wo 10-02-1384. 

De broers Johannes en Albertus, kvw Woltherus van Meeuwijc, maakten een 

erfdeling van 32 morgen land, gnd die Merwijchse Buenre, in Herpen, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Ywanus van Gravia zvw 

Otto Bilsman anderzijds. Voornoemde Johannes kreeg de helft van voornoemde 

32 morgen, te weten de helft naast voornoemde Ywanus. 

 

Johannes (dg: de Meeuwijc) et Albertus fratres liberi quondam Woltheri de 

Meeuwijc palam recognoverunt se quandam divisionem hereditariam fecisse 

de triginta duobus iugeribus terre (dg: sitis in pa) dictis die 

Merwijchsche Buenre sitis in parochia de Herpen inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et hereditatem Ywani de Gravia filii 

quondam Ottonis Bilsman ex alio ut dicebant mediante divisione medietas 

dictorum XXXII jugerum terre scilicet illa medietas que sita est contigue 

iuxta hereditatem dicti Ywani dicto Johanni cessit in partem ut (dg: 

ipse) alter recognovit super (dg: qui) qua medietate renunciavit 

promittens ratam servare #et obligationem ex parte eius deponere#. Testes 

Willelmus et Sijmon datum quarta post Aghate. 

 

BP 1176 f 343v 03 wo 10-02-1384. 

Albertus kreeg de helft van voornoemde 32 morgen, te weten de helft naast 

het erfgoed van het Geefhuis. 

 

Et mediante eadem divisione medietas dictorum XXXII jugerum scilicet illa 

medietas que sita est contigue iuxta hereditatem dicte mense sancti 

spiritus dicto Alberto cessit in partem (dg: vl) ut alter recognovit 

promittens ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 343v 04 wo 10-02-1384. 

Willelmus gnd Houbraken verkocht aan Nicholaus zvw Johannes Oden soen van 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 71 

Leende een stuk land gnd dat Broekhuis, in Waderle, tussen Goessuinus van 

Laervenne enerzijds en de dijk gnd Molendijk anderzijds, belast met 8 

penning cijns en ½ lopen koren gnd “voechsat coren”. 

 

Willelmus dictus Houbraken peciam terre (dg: sit) dictam dat Broechuijs 

sitam in parochia de Waderle inter hereditatem Goessuini de Laervenne ex 

uno et inter aggerem dictum Molendike ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Nicholao filio quondam Johannis Oden soen de Leende promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis VIII denariis census et 

dimidio lopino bladi dicti voechsat coren inde solvendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 343v 05 wo 10-02-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 34½ Brabantse dobbel met 

Pasen (zo 10-04-1384) en 20 Brabantse dobbel met Sint-Bartholomeus 

aanstaande (wo 24-08-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: L XXV) #XXXIIII et dimidium# 

Brabant dobbel ad pasca et (dg: X) XXti Brabant dobbel ad Bartholomei 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 343v 06 wo 10-02-1384. 

Johannes Cortroc zvw Willelmus Cortroc gaf uit aan Mathijas zvw Mathijas 

Rademaker schoenmaker een deel van een tuin38 van voornoemde Johannes, in 

Den Bosch, achter erfgoed van voornoemde Johannes Cortroc, tussen erfgoed 

van Willelmus van Waderle enerzijds en een gemene steeg anderzijds, te 

weten het deel dat reikt van een paal aldaar tot aan het water, maar voor 

voornoemde Johannes van dit deel van de tuin gereserveerd een weg van 4 

voet breed, naast erfgoed van voornoemde Willelmus, lopend van de paal 

aldaar tot aan de stroom; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

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

Kerstmis. 

Voornoemde Mathias mag boven voornoemde weg bouwen, maar dan boven een 

hoogte dat een man daar gemakkelijk rechtop onderdoor kan lopen. 

 

Johannes (dg: Corr) Cortroc filius quondam Willelmi Cortroc quandam 

partem (dg: cu) cuiusdam orti ipsius Johannis siti in Busco retro 

hereditatem dicti Johannis Cortroc (dg: q) inter hereditatem Willelmi de 

Waderle ex uno et inter communem stegam ex alio scilicet illam partem 

dicti orti que (dg: sita est contigue iux) se extendit a palo ibidem 

stante ad aquam ibidem salva tamen dicto Johanni (dg: qu) de predicta 

parte dicti orti quadam via quatuor pedatas in latitudine continente sita 

contigue iuxta hereditatem dicti Willelmi tendente (dg: ab) a palo ibidem 

fixo ad aquam ibidem currentem ut dicebat dedit ad census Mathije filio 

quondam Mathije rotificis sutori ab eodem pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando dicto Johanni ab altero mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit #tali condicione annexa# quod dictus Mathias 

supra dictam viam edificare (dg: vo) poterit dum sibi placuerit in tali 

altitudine (dg: quo) ?qua homo super predictam viam ambulans commode 

recte per eandem viam transire poterit sub edificio ab eodem Mathia 

edificando. Testes Ws et Berwout datum quarta post Agathe. 

 

BP 1176 f 343v 07 wo 10-02-1384. 

Johannes Cnode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
38 Zie ← BP 1176 f 343r 13 di 09-02-1384, niet afgewerkte contract; de tuin 

lag in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel 

naar de Vismarkt. 
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Johannes Cnode prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 343v 08 do 11-02-1384. 

Johannes Proest van Bucstel, Stamelart van de Kelder, Sijmon van 

Mijrabellum en Jacobus Loze beloofden aan Godefridus van Geldorp zvw 

Philippus van Eijke 209 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

Johannes Proest de Bucstel #Sta de Penu Sijmon de Mijrabello et Jacobus 

Loze# promisit Godefrido de (dg: Ge) Geldorp filio quondam Philippi de 

Eijke C et IX Brabant dobbel vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. 

Testes Willelmus et Berwout datum quinta post Aghate. 

 

BP 1176 f 343v 09 do 11-02-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 343v 10 vr 12-02-1384. 

Arnoldus Veer verhuurde aan Andreas Verkenman een kamp, 14 bunder groot, in 

Jecscot, tussen voornoemde Arnoldus Veer enerzijds en Arnoldus zv Ghevardus 

van Eijndoven anderzijds, voor een periode van 7 jaar, ingaande Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384), per jaar voor 14 oude schilden, met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Arnoldus Veer campum quendam (dg: situm in Jec) XIIII bonaria continentem 

situm in Jecscot inter hereditatem dicti Arnoldi Veer ex uno et 

hereditatem Arnoldi filii Ghevardi de Eijndoven ex alio prout ad se 

pertinere dinoscitur ut dicebat locavit recto locacionis modo Andree 

Verkenman ab eodem ad spacium septem annorum a festo (dg: penthecostes) 

#pasche# proxime futuro sine medio subsequentium possidendum anno 

quolibet (dg: X) pro XIIII aude scilde (dg: monete) vel valorem dandis 

dicto Arnoldo ab altero Martini ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

Sijmon et Scilder datum sexta post Scolastice. 

 

1176 mf9 E 06 f.344. 

 Sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1384. 

 in crastino Valentini: maandag 15-02-1384. 

 

BP 1176 f 344r 01 vr 12-02-1384. 

Johannes van Eijke de oudere en Johannes Bathen soen beloofden aan 

Philippus Asinarius etc 50 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384; 17+31+10=58 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Eijke senior et Johannes Bathen soen promiserunt Philippo 

(dg: Jozoll) Asinario etc L aude scilde Francie ad (dg: paph) pasca 

proxime persolvenda pena V. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 344r 02 ±vr 12-02-1384. 

Theodericus van Essche verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus Avemari 

de helft, behorend aan Jutta ev Marcelius Sticker, van 42 schilden, voor 

welke 42 oude schilden het huis en erf van voornoemde Marcelius Sticker, na 

schepenvonnis, was verkocht, en welke 42 oude schilden39 meer waren dan het 

tekort van de cijns, waarvoor voornoemd huis was verkocht. 

 

                         
39 Zie ← BP 1177 f 090v 11 vr 27-11-1383, afrekening van 42 oude schilden na 

gerechtelijke verkoop van het huis. 
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Theodericus de Essche recognovit se recepisse ab Arnoldo Avemari 

medietatem (dg: s) spectantem ad Juttam (dg: s) uxorem (dg: Ze) Marcelii 

Sticker (dg: nr) de XLII scilde (dg: q) pro quibus XLII aude scilde domus 

et area dicti Marcelii Sticker mediante sententia scabinorum vendita 

fuerat et qui XLII aude scilde supercreverunt ultra defectum census pro 

quo dicta domus vendita fuit ut dicebat et promisit (dg: dictum Arnoldum 

ab huiusmodi medietate indempnem servare) super omnia pro se et suis 

heredibus a dicta medietate indempnem servare etc. 

 

BP 1176 f 344r 03 za 13-02-1384. 

Rutgherus zvw Rodolphus Rover van den Beirgulen verkocht aan Johannes van 

den Goer een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Sint-

Martinus in Bakel te leveren, gaande uit (1) de helft van een b-erfpacht 

van 15 lopen rogge, maat van Helmond, die Theodericus van der Vesten met 

Sint-Martinus moet leveren, gaande uit (1a) een huis en erf in Bakel, ter 

plaatse gnd die Heuvel, tussen een gemene weg enerzijds en Cristianus Noet 

van Helmont anderzijds, (?1b) een stuk land in Bakel, naast de plaats gnd 

Hagelkruis, naast de gemene weg, (2) ¼ deel van 14 lopen rogge, maat van 

Helmond, die Arnoldus Karper moet leveren, gaande uit een akker gnd 

Wijscat, in Bakel, naast Thomas van der Vesten. 

 

Rutgherus filius quondam Rodolphi Rover van den Beirgulen hereditariam 

paccionem novem lopinorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie Martini #et in Bakel tradendam# (dg: ex hereditate 

hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis dicte mensure q) ex 

medietate ad se spectante hereditarie paccionis quindecim lopinorum 

siliginis dicte mensure quam Theodericus van der Vesten solvere tenetur 

hereditarie termino solucionis predicto ex (dg: p) domo et area sitis in 

parochia de Bakel ad locum dictum die Hoevel inter communem viam ex uno 

et hereditatem Cristiani Noet de Helmont ex alio atque ex pecia terre 

sita in dicta parochia iuxta locum dictum Haghelcruijs iuxta communem 

viam insuper ex quarta parte ad dictum venditorem spectante XIIII 

lopinorum siliginis dicte mensure quos Arnoldus Karper solvere tenetur ex 

(dg: .) agro terre dicto Wijscat sito in dicta parochia iuxta hereditatem 

Thome van der Vesten ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van den Goer 

promittens warandiam et obligationem in dicta paccione deponere 

promittens sufficientem facere. Testes Ws et Scilder datum sabbato post 

Scolastice. 

 

BP 1176 f 344r 04 za 13-02-1384. 

Hubertus van Goubordingen verklaarde ontvangen te hebben van Henricus 

Bellen soen van den Venne van Stripe alle achterstallige termijnen van een 

b-erfcijns van 20 pond, die voornoemde Hubertus beurt, gaande uit een hoeve 

van voornoemde Henricus Belen soen, in Blaarthem Sint-Severinus. De brief 

overhandigen aan Zibertus van Hoculem. 

 

Solvit 2 plack. 

Hubertus de Goubordingen recognovit se fore satisfactum ab Henrico 

Bellen! soen van den (dg: Strip) Venne de Stripe de omnibus arrastagiis 

sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem 

occacione hereditarii census XX librarum quem dictus Hubertus solvendum 

habet annuatim ex !b manso (dg: dicti) dicti Henrici Belen! soen sito in 

parochia de Blaerthem sancti Severini ut dicebat salvis dicto (dg: 

Henrico) Huberto suis litteris mencionem de dicto censu facientibus in 

suo vigore permansuris. Testes dominus Theodericus et Heijme datum ut 

supra. Detur Ziberto de Hoculem. 

 

BP 1176 f 344r 05 za 13-02-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Godefridus zvw Cristianus 

gnd Kemer etc” en Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan zijn voornoemde vader Zibertus, diens vrouw 
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Katherina en kv van Zibertus en Katherina, ook die nog geboren zullen 

worden. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Godefridus filius quondam Cristiani 

dicti Kemer etc et Zibertus filius Ziberti de Hoculem promisit super 

omnia dicto Ziberto suo patri (dg: et heredibus eius Ziberti sui patris 

tradere quotiens indiguerit) Katherine #sue uxori# et liberis ab eisdem 

(dg: lib) Ziberto et Katherina pariter genitis et generandis ut in forma. 

Testes Willelmus et Berwout datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1176 f 344r 06 za 13-02-1384. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem verklaarde ontvangen te hebben van zijn 

voornoemde vader Zibertus alle goederen, die voornoemde Zibertus van 

Hoculem beloofd had aan zijn voornoemde zoon Zibertus, toen eerstgenoemde 

Zibertus en zijn vrouw Agnes dv Ghibo Herinc door het huwelijk werden 

verbonden. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem palam recognovit sibi fore factum per 

dictum Zibertum suum patrem ab omnibus bonis que dictus Zibertus de 

Hoculem primodicto Ziberto suo filio promisit nomine dotis quando 

primodicti! Zibertus et Agnes eius uxor filia Ghibonis Herinc per 

matrimonium copulabantur clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 344r 07 za 13-02-1384. 

Gerardus zvw Henricus van der Schant verkocht aan Johannes van Vlimen 

bontwerker een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Arnoldus van Wesel zvw 

Arnoldus van Wesel 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 hofstad, 20 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt vanaf het woonhuis van wijlen Engbertus gnd Ludinc van 

den Dijk naar het woonhuis van de vrouwe van Lake, naast erfgoed van 

Lodekinus zv Johannes gnd Sluijsman van Gheldorp. Voornoemde Gerardus en 

zijn zuster Elizabeth beloofden het onderpand van waarde te houden. 

 

Gerardus filius quondam Henrici van der Schant hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: so) quem Arnoldus de Wesel filius quondam Arnoldi 

de Wesel promisit se daturum et soluturum dicto quondam Henrico van der 

Schant hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

domistadio XXti pedatas in latitudine et XL pedatas in longitudine 

continente sito in Busco in viculo quodam tendente a domo habitationis 

quondam Engberti dicti Ludinc de Aggere versus domum habitationis domine 

de Lake contigue iuxta hereditatem Lodekini filii Johannis dicti 

Sluijsman de Gheldorp prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Vlimen pellifici supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex sui deponere promiserunt insuper dicti 

Gerardus et cum eo Elizabeth eius soror cum tutore super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 344r 08 za 13-02-1384. 

Hadewigis dvw Johannes van der Schant droeg over aan zijn broer Johannes 

een beemd in Bakel, achter de plaats gnd Af dat Censel van der Schant, 

naast Yda Capers. 

 

Hadewigis filia quondam Johannis van der Schant cum tutore (dg: pe) 

pratum (dg: dic) situm in parochia de Bakel retro locum dictum #Af# dat 

Censel van der Schant #(dg: ex uno et)# iuxta hereditatem Yde Capers (dg: 

ex alio) ut dicebat hereditarie supportavit Johanni suo fratri promittens 

cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 344r 09 za 13-02-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan Gerardus van Amstel, tbv de kerkfabriek 
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van de kerk van Bakel, een n-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Bakel, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemde beemd. De brief overhandigen 

aan voornoemde Hadewigis van der Schant. 

 

Dictus Johannes promisit (dg: s) Gerardo de Amstel ad opus fabrice 

ecclesie de Bakel se daturum et soluturum dicte fabrice hereditariam 

paccionem unius sextarii siliginis mensure de Bakel hereditarie 

purificatione ex dicto prato. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Hadewigi van der Schant. 

 

BP 1176 f 344r 10 ma 15-02-1384. 

Leonius van Erpe verhuurde aan mr Johannes van ?Jule snijder een kamp, 7 

morgen groot, in Vught Sint-Lambertus, tegenover de kerk van Vlijmen, 

tussen Arnoldus Koijt enerzijds en Johannes zv Truda anderzijds, voor een 

periode van 10 jaar, ingaande heden. De volledige huursom is voldaan. 

 

Leonius de Erpe quendam campum VII jugera terre continentem situm in 

parochia de (dg: Vl) Vucht sancti Lamberti in opposito ecclesie de Vlimen 

inter hereditatem Arnoldi Koijt ex uno et hereditatem Johannis filii 

Trude ex alio ut dicebat locavit etc magistro Johanni de [?J]ule sartori 

ab eodem ad spacium decem annorum a data presentium sine medio 

possidendum promittens warandiam et obligationem deponere deponere 

recognovit insuper dictus Leonius sibi fore satisfactum de toto pretio 

locacionis. Testes Berwout et Scilder datum in crastino Valentini. 

 

BP 1176 f 344r 11 ma 15-02-1384. 

Johannes zvw Franco Bakker, Henricus zvw Theodericus Knoep ev Elisabeth en 

Johannes Boijen ev Margareta, dvw voornoemde Franco, verklaarden een 

erfdeling te hebben gemaakt van alle goederen van voornoemde wijlen Franco. 

Eerstgenoemde Johannes kreeg (1) de helft van alle goederen die voornoemde 

wijlen Franco in Schijndel had liggen, (2) de helft40 van 3 kamers van 

voornoemde wijlen Franco, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, in een 

straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naast erfgoed van Arnoldus Koijt 

{f.344v}, tussen erfgoed van Cristina Beckers enerzijds en erfgoed van 

Godefridus van Loet anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Godefridus, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes Kemmer 

aan voornoemde wijlen Franco betaalde, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Engelberna Colen enerzijds en 

erfgoed van Albertus Vleeshouwer anderzijds. Voornoemde Henricus zal uit 

het voorhuis van voornoemde wijlen Franco de cijnzen betalen die uit 

voornoemde 3 kamers gaan. 

 

Johannes filius quondam Franconis pistor Henricus filius quondam 

Theoderici Knoep maritus et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris et 

Johannes Boijen maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filiarum dicti quondam Franconis palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis dicti quondam Franconis ut 

dicebant mediante qua divisione (dg: quarta pars domus et orti sitorum) 

medietas omnium bonorum que dictus quondam Franco in parochia de Scijnle 

habuit situata item medietas trium camerarum dicti quondam Franconis 

sitarum in Busco in vico Hijnthamensi (dg: inter h) in viculo tendente a 

vico Hijnthamensi iuxta hereditatem Arnoldi Koijt 

 

1176 mf9 E 07 f.344v. 

 in crastino Valentini: maandag 15-02-1384. 

 Tercia post Valentini: dinsdag 16-02-1384. 

 Quarta post Valentini: woensdag 17-02-1384. 

 in die Petri ad cathedram: maandag 22-02-1384. 

                         
40 Zie → BP 1179 p 033r 13 do 05-01-1391, verkoop van deze helft. 
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 in die beati Mathie: donderdag 25-02-1384. 

 in crastino Mathije: vrijdag 26-02-1384. 

 

BP 1176 f 344v 01 ma 15-02-1384. 

inter hereditatem Cristine Beckers ex uno et hereditatem Godefridi de 

Loet ex alio videlicet illa medietas que sita est contigue iuxta 

hereditatem dicti Godefridi item hereditarius census XX solidorum monete 

quem Johannes Kemmer dicto quondam Franconi solvere tenetur hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area sita in Busco in 

vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam Engelberne Colen ex uno 

et inter hereditatem Alberti carnificis ex alio ut dicebat dicto (dg: 

Franconi) primodicto Johanni cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus et jure ad opus etc promittens ratam servare tali condicione 

quod dictus Henricus de domo anteriori ipsius quondam Franconis in partem 

cessa solvet census de dicta (dg: medietate ?domorum ....... camerarum) 

#dictis tribus cameris# de jure solvendos. Testes Ws et Berwout datum in 

crastino Valentini. 

 

BP 1176 f 344v 02 ma 15-02-1384. 

Voornoemde Henricus zvw Theodericus Knoep ev Elisabeth dvw Franco Bakker 

kreeg het voorhuis41, erf en tuin van voornoemde wijlen Franco, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes Snellaert 

enerzijds en erfgoed van Godefridus van Loet anderzijds, met de stal die 

hierbij hoort. 

 

Et mediante eadem divisione #anterior# domus et area #et ortus# dicti 

quondam Franconis sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Johannis Snellaert ex uno et hereditatem Godefridi de Loet ex alio atque 

cum stabulo ad dictos domum aream et ortum spectante ut dicebant dicto 

Henrico cesserunt in partem ut alii recognoverunt ut alii recognoverunt 

et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 344v 03 ma 15-02-1384. 

Voornoemde Johannes Boijen ev Margareta dvw Franco Bakker kreeg (1) de 

helft van alle goederen die voornoemde wijlen Franco Bakker in Schijndel 

had liggen, (2) de helft van 3 kamers in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Hinthamerstraat naast het huis van Arnoldus Koijt, tussen erfgoed 

van Cristina Becker enerzijds en erfgoed van Godefridus van Loet 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Cristina. 

 

Et mediante eadem divisione medietas omnium bonorum que dictus quondam 

Franco pistor in parochia de Scijnle habuit situata atque medietas trium 

camerarum sitarum in Busco vico tendente a vico Hijnthamensi iuxta domum 

Arnoldi Koijt inter hereditatem Cristine Becker ex uno et hereditatem 

Godefridi de Loet ex alio videlicet illa medietas que sita est contigue 

iuxta hereditatem dicte Cristine ut dicebant dicto Johanni Boijen 

cesserunt et erit totum ut supra. 

 

BP 1176 f 344v 04 ma 15-02-1384. 

Rutgherus gnd Gherardijns machtigde Zanderus zv Henricus Sanders soen zijn 

cijnzen te manen. 

 

+. 

Rutgherus dictus Gherardijns dedit potestatem Zandero filio Henrici 

Sanders soen monendi eius census usque ad revocacionem. Testes datum ut 

supra. 

 

                         
41 Zie → BP 1178 f 084v 04 vr 29-01-1389, verkoop van dit voorhuis, erf en 

tuin. 
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BP 1176 f 344v 05 ma 15-02-1384. 

Rodolphus van Gravia en Johannes Lisscap verklaarden ontvangen te hebben 

van Jordanus van Hoculem en de zijnen (1) de helft van het geld, dat aan 

hen was beloofd door voornoemde Jordanus en de zijnen, wegens het gebouw 

gnd kraan, (2) al het geld, gnd hoogsel, dat voornoemde Jordanus en de 

zijnen verschuldigd waren daaruit aan voornoemde Rodolphus en Johannes te 

betalen. 

 

Rodolphus de Gravia et Johannes Lisscap recognoverunt ipsis fore 

satisfactum #a Jordano de Hoculem et eius sociis# a medietate totius 

pecunie ipsis promisse a dicto Jordano et suis sociis occacione edificii 

dicti craen atque a tota pecunia dicta hoeghsel quam dictus Jordanus et 

sui socii dictis Rodolpho et Johanni exinde solvere tenebantur ut 

dicebant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 344v 06 di 16-02-1384. 

Willelmus Coptiten deed tbv Johannes van Dommellen bakker afstand van een 

huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Schrijnmakersstraat naar de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Monic enerzijds en erfgoed van Gerardus Vucht anderzijds. 

 

Willelmus Coptiten super domo et area sita in Busco in vico tendente a 

vico dicto Screijnmakerstraet versus forum piscium inter hereditatem 

quondam Johannis Monic ex uno et hereditatem (dg: Joh) #Gerardi# Vucht ex 

alio atque super toto jure ad opus Johannis de Dommellen #pistoris# 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Heijme et Berwout datum 3a post Valentini. 

 

BP 1176 f 344v 07 di 16-02-1384. 

Voornoemde Johannes van Dommellen beloofde voornoemde Willelmus Coptiten te 

vrijwaren van alle beloften, verplichtingen en renuntiaties, door 

voornoemde Willelmus mbt voornoemd huis en erf gedaan. 

 

Dictus Johannes de Dommellen promisit super omnia quod ipse dictum 

Willelmum Coptiten ab omnibus singulis (dg: dampnis dicto e) 

promissionibus (dg: obligatio) obligationibus et renunciacionis a dicto 

Willelmo factis occacione dicte domus et aree ut dicebat et a dampnis 

dicto Willelmo occacione premissorum tam in judicio spirituali et 

seculari evenientibus quitabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 344v 08 di 16-02-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “destijds was Gerardus van 

Berkel gericht aan”. De vidimus overhandigen aan Johannes van Dommellen 

bakker. 

 

Et fiet nudum vidimus de littera incipiente notum sit universis quod cum 

Gerardus de Berkel adiusitiatus fuisset. Testes datum ut supra. Detur 

Johanni de Dommellen pistori. 

 

BP 1176 f 344v 09 di 16-02-1384. 

Bartholomeus Wedigen en Jacobus Loze beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarius, 50 oude Franse schilden, met Pasen aanstaande (zo 10-04-

1384; 13+31+10=54 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Bartholomeus Wedigen et Jacobus Loze promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinarii L aude scilde monete Francie ad pasca proxime persolvenda pena 

II. Testes Ws et Berwout datum 3a post Valentini. 

 

BP 1176 f 344v 10 wo 17-02-1384. 

Willelmus zvw Gerardus van Volkel verkocht aan Willelmus zvw Hubertus van 

Volkel een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Allerheiligen in Den Bosch 
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te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Uden, ter plaatse gnd 

Volkel, tussen Nicholaus gnd van Loeken enerzijds en Elisabeth mv 

voornoemde verkoper anderzijds, (2) 2 bunder weide, aldaar, tussen Arnoldus 

gnd Ludekens soen enerzijds en hr Egidius zvw hr Godefridus van Os 

anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Gerardi de Volkel hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Huberti de Volkel hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie omnium sanctorum et in Busco tradendum ex domo et 

orto sitis in parochia de Uden ad locum dictum Volkel inter hereditatem 

Nicholai dicti van Loeken ex uno et hereditatem Elisabeth mater dicti 

venditoris ex alio atque ex duobus bonariis (dg: terre) pascue dictis 

eusel sitis ibidem inter hereditatem Arnoldi dicti Ludekens soen ex uno 

et hereditatem domini Egidii filii quondam domini Godefridi de Os ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

super habita et habenda sufficientem. Ws et Scilder datum quarta post 

Valentini. 

 

BP 1176 f 344v 11 wo 17-02-1384. 

Ghisbertus van Hasenbossche en Gheerlacus Watermael beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 44 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384; 12+31+10=53 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Ghisbertus de Hasenbossche et Gheerlacus Watermael promiserunt mihi ad 

opus Thome Asinarii etc XLIIII aude scilde Francie ad pasca proxime pena 

II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 344v 12 ma 22-02-1384. 

Goessuinus Model van de Steenweg en Gerardus van Berkel beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 250 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384; 7+31+30+31+24=123 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Goessuinus Model de Lapidea Via et Gerardus de Berkel promiserunt 

Philippo Jozollo etc IIJc aude scilde Francie ad Johannis proxime pena X. 

Testes dominus Theodericus et Scilder datum in die Petri ad cathedram. 

 

BP 1176 f 344v 13 ma 22-02-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 344v 14 do 25-02-1384. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Emondus Rover zvw Johannes van 

Hellu 20 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit Emondo Rover filio quondam 

Johannis de Hellu XX aude sclde ad pasca proxime persolvenda. Testes 

Heijme et Ws datum in die beati Mathie Ws dixit. 

 

BP 1176 f 344v 15 vr 26-02-1384. 

Henricus van der Bruggen en Theodericus van den Hoevel beloofden aan 

Philippus Jozollo 36 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1384; 3+31+30+31+24=119 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Henricus van der Bruggen et Theodericus van den Hoevel promiserunt 

Philippo Jozollo XXXVI aude scilde Francie ad Johannis proxime pena III. 

Testes Ws et Berwout datum in crastino Mathije. 
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1176 mf9 E 08 f.345. 

 in crastino beati Mathije: vrijdag 26-02-1384. 

 

BP 1176 f 345r 01 vr 26-02-1384. 

Leonius van de Kelder gaf uit aan Henricus Ghisels soens een akker, gnd die 

Lange Akker, in Someren, tussen Arnoldus Haengreve enerzijds en Henricus 

nzvw Arnoldus Aij anderzijds, met een eind strekkend aan Woltherus van 

Eijke en met het andere eind aan de gemeint van Someren; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. Voornoemde Leonius en 

zijn broer Arnoldus Stamel beloofden andere lasten af te handelen. 

 

Leonius de Penu agrum terre dictum die Lange Acker situm in parochia de 

Zoemeren inter hereditatem Arnoldi Haengreve ex uno et hereditatem 

Henrici filii naturalis quondam Arnoldi Aij ex alio (dg: ut dic) 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Woltheri de (dg: .) Eijke et cum 

reliquo fine ad communitatem de Zoemeren (dg: ex) ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico Ghisels soens ab eodem #pro censu domini 

fundi etc# pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Zoemeren danda dicto Leonio ab altero purificatione et in Zomeren 

tradenda ex dicto agro promittens warandiam pro premissis. Quo facto 

promisit dictus Leonius et Arnoldus Stamel eius frater obligationem aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Ws et Scilder in 

crastino beati Mathije. 

 

BP 1176 f 345r 02 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde voornoemde Arnoldus Stamel schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum Arnoldum Stamel 

indempnem servare. Testes datum ut supra. Videatur inferius perag...... 

de quintanciis. {zie BP 1176 f 345v 09}. 

 

BP 1176 f 345r 03 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Gerardus Brant (1) een stuk 

land gnd die Strout Akker, in Someren, tussen Arnoldus Haengreve enerzijds 

en Heiliwigis Ghiben en haar kinderen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, 

tussen voornoemde Gerardus Brant enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Someren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren 

te leveren. Voornoemde Leonius en zijn broer Arnoldus Stamel beloofden 

andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius peciam terre dictam die Strout Acker situm in parochia de 

Zoemeren inter hereditatem Arnoldi Haengreve ex uno et hereditatem 

Heiliwigis Ghiben et eius luberorum ex alio cum eius attinentiis 

universis atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Gerardi Brant 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Zoemeren ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Gerardo Brant ab eodem 

pro censu domini fundi inde solvendo dando etc et pro hereditaria 

paccione octo lopinorum siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Leonio 

ab altero purificatione et in Zomeren tradenda ex premissis promittens 

warandiam et promiserunt dictus Leonius et cum eo Arnoldus Stamel eius 

frater omnem aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 04 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde zijn voornoemde broer schadeloos te houden. 
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Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum suum fratrem 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 05 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Goessuinus Bloijs (1) een 

beemd gnd de Rodakkerbeemd, in Someren, tussen Gheerlacus zvw Lucas van 

Erpe enerzijds en Mechtildis Haex anderzijds, (2) een akker gnd Oude Huis, 

aldaar, tussen Arnoldus Haengreve enerzijds en Johannes gnd Nennen soen 

anderzijds, (3) een stukje land gnd die Geer, aldaar, beiderzijds tussen 

erfgoederen van de kerk van Someren, (4) een stukje land, gnd de Klein Hek 

Akkerke, in Someren, tussen Theodericus Vroede enerzijds en Henricus 

Costers anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren 

te leveren. Voornoemde Leonius en zijn broer Arnoldus Stamel beloofden 

andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius pratum quoddam dictum den (dg: Rode) Rodackerbeemt situm 

in parochia de Zomeren inter hereditatem Gheerlaci filii quondam Luce de 

Erpe ex uno et inter hereditatem Mechtildis Haex ex alio atque agrum 

terre dictum Aude Huijs situm ibidem inter hereditatem Arnoldi Haengreve 

ex uno et hereditatem Johannis dicti Nennen soen ex alio item particulam 

terre dictam die Gheer sitam ibidem inter hereditates spectantes ad 

ecclesiam de Zoemeren ex utroque latere item (dg: unam lop) particulam 

terre sitam dictam den Cleijn Hek Ackerken sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Theoderici Vroede ex uno et hereditatem Henrici Costers ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Goessuino Bloijs ab eodem 

pro censu domini fundi dando etc et pro hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Zomeren danda dicto Leonio ab 

altero (dg: pro) purificatione et in Zomeren tradenda ex premissis et 

erit ulterius ut in primo contractu et alter repromisit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 345r 06 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde voornoemde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Dictus Leonius ?sua promisit super habita et habenda dictum Arnoldum 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 07 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Henricus zvw Arnoldus van der 

Hoeven een stuk land in Someren, voor de plaats gnd Scoet, tussen Woltherus 

van Eijke enerzijds en Heilwigis gnd Ghibekens anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. Voornoemde Leonius en 

zijn broer Arnoldus Stamel beloofden andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius peciam terre sitam in parochia de Zoemeren ante locum 

dictum Scoet inter hereditatem Woltheri de Eijke ex uno et hereditatem 

Heilwigis dicte Ghibekens ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico filio quondam Arnoldi van der Hoeven (dg: pro) ab eodem 

pro censu domini fundi dando atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Leonio ab altero purificatione 

et in Zomeren tradenda ex premissis et erit ulterius prout in primodicto 

contractu et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 08 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde zijn voornoemde broer schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum suum fratrem 
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indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 09 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Michael gnd des Duijstens soen 

(1) een stuk land in Someren, ter plaatse gnd Winkel, tussen Marcelius gnd 

Zeel zv Katherina gnd Didden en Henricus Ghisen soen enerzijds en Woltherus 

gnd Vroede en Arnoldus gnd des Werts anderzijds, (2) ½ lopen land, in 

Someren, voor de plaats gnd Aalst, tussen Johannes zv Johannes van Aelst 

enerzijds en Bela gnd Vrijnds anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. Voornoemde Leonius en zijn 

broer Arnoldus Stamel beloofden andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius peciam terre sitam in parochia de Zoemeren in loco dicto 

Winckel inter hereditatem Marcelii dicti Zeel filii Katherine dicte 

Didden (dg: ex uno) et Henrici Ghisen soen ex uno et hereditatem Woltheri 

dicti Vroede et Arnoldi dicti des (dg: Wers) Werts ex alio atque dimidiam 

lopinatam terre sitam in dicta parochia ante locum dictum Aelst inter 

hereditatem Johannis filii Iohannis de Aelst ex uno et hereditatem Bele 

dicte Vrijnds ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Michaeli 

dicto des Duijstens soen ab eodem (dg: ad) hereditarie possidendas pro 

censu domini fundi etc et pro hereditaria paccione septem lopinorum 

siliginis mensure de Zomeren danda dicto Leonio ab altero purificatione 

et in Zoemeren tradenda ex premissis et erit ulterius prout in primodicto 

contractu et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 10 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde zijn voornoemde broer schadeloos te houden. 

 

Dictus Leonius promisit super habita et acquirenda dictum suum fratrem 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 11 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Theodericus Vroede (1) een 

stuk land in Someren, tussen voornoemde Theodericus Vroede enerzijds en 

Gerardus Heert? en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die 

Langhorst, aldaar, tussen Mijchael Scomke? enerzijds en die gnd van der 

Aelst anderzijds, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van 

erfg vw Willelmus Stakenborch, welk stuk beemd reikt vanaf Wolterus van der 

Meer tot aan voornoemde Theodericus Vroede; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 23 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, Voornoemde Leonius en zijn 

broer Arnoldus Stamel beloofden andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius peciam terre sitam in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Theoderici Vroede ex uno et hereditatem Gerardi Heert? et 

communem platheam ex alio item peciam terre prati dictam die Langhorst 

sitam ibidem inter hereditatem Mijchalis! Sco[m?]ke ex uno et hereditatem 

(dg: quondam) {in margine sinistra: illorum} dictorum van der Aelst ex 

alio et que pecia prati annuatim dividitur erga hereditatem heredum 

quondam Willelmi Stakenborch et que pecia prati tendit ab hereditate 

Wolteri van der Meer ad hereditatem dicti Theoderici Vroede ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum dicto Theoderico Vroede ab eodem pro censu 

domini fundi etc et pro hereditaria paccione viginti trium lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Leonio ab altero purificatione 

et in Zoemeren tradenda ex premissis et erit ulterius prout in primodicto 

contractu et alter repromisit ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345r 12 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde zijn voornoemde broer schadeloos te houden. 
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Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum suum fratrem 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 09 f.345v. 

 in crastino Mathije: vrijdag 26-02-1384. 

 

BP 1176 f 345v 01 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Gerardus zvw Martinus Hout (1) 

een huis, hofstad en tuin, in Someren, tussen de gemene weg gnd die 

Steenstraat enerzijds en Petrus gnd des Heex soen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg tot aan de gemene waterlaat, (2) een stukje land, 

aldaar, tussen Heilwigis Ghiben enerzijds en Johannes zvw voornoemde 

Martinus Hout anderzijds, (3) een stukje land aldaar, tussen voornoemde 

Gerardus zvw Martinus Hout enerzijds en erfgoed van de kerk van Someren 

anderzijds, strekkend tot aan de weg gnd die Hoge Weg, (4) een stukje land 

gnd dat Klootke, aldaar, naast erfg vw Reijnerus Haengreve van Stipdonc, 

(5) een akker gnd tVinken?, in Someren, naast de weg gnd die Hoge Weg; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

Voornoemde Leonius en zijn broer Arnoldus Stamelaert beloofden andere 

lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius de Penu domum domistadium et ortum sitos in parochia de 

Zomeren inter (dg: hereditatem) communem platheam dictam die Steenstraet 

ex uno et hereditatem Petri dicti des Heex soen ex alio (dg: cum att) 

tendentem a plathea !a communem auqeductum atque (dg: u) particulam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Heilwigis Ghiben ex uno et hereditatem 

Johannis (dg: u) filii quondam Martini Hout ex alio item particulam terre 

sitam ibidem inter (dg: duas vias dictas die Hoege Wege) hereditatem 

Gerardi filii dicti quondam Martini Hout ex uno et hereditatem spectantem 

ad ecclesiam de Zoemeren #ex alio# tendentem ad (dg: d) viam dictam die 

Hoege Wech item particulam terre dictam dat Cloetken sitam ibidem (dg: 

inter) #iuxta# hereditatem heredum quondam Reijneri Haengreve de Stipdonc 
!ex !uno (dg: et inter) ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum 

dicto Gerardo filio dicti quondam Martini Hout pro censu domini fundi 

inde solvendo etc et pro hereditaria paccione) item agrum terre dictum 

(dg: tV) tVinken? situm in dicta parochia (dg: inter h) iuxta (dg: .) 

viam dictam die Hoghe Wech prout ibidem est situm et ad dictum Leonium 

pertinere dinoscitur ut dicebat !ad hereditarium pactum dicto Gerardo 

filio quondam Martini Hout ab eodem pro censu domini fundi etc et pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Zoemeren danda 

dicto Leonio ab altero purificatione et in dicta domo tradenda ex 

premissis promittens dictus Leonius warandiam pro premissis et promisit 

et cum eo Arnoldus Stamelaert eius frater omnem aliam obligationem 

deponere et alter repromisit se daturum dicto Leonio ex premissis. Testes 

Ws et Scilder datum in crastino Mathije. 

 

BP 1176 f 345v 02 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde voornoemde Arnoldus Stamelaert schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda predictum Arnoldum Sta 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345v 03 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Petrus zv Gerardus Heert een 

akker gnd die Klamakker, in Someren, tussen erfg gnd des Vroede erfgenamen 

enerzijds en Wolterus gnd des Vroeden soen en voornoemde Gerardus gnd Heert 

anderzijds, strekkend vanaf Reijnerus Haengreve tot aan de beemd van erfg 
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vw Willelmus Koetke; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans 

voor een n-erfpacht van 35 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in 

Someren te leveren. Voornoemde Leonius en zijn broer Arnoldus Stamelaert 

beloofden andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius agrum terre dictum die Clamacker situm in parochia de 

Zoemeren inter hereditatem heredum dictorum des Vroede erfgename ex uno 

et hereditatem Wolteri dicti des Vroeden soen et Gerardi dicti Heert ex 

alio tendentem ab hereditate Reijneri Haengreve ad pratum (dg: s qu) 

heredum quondam Willelmi Koetke ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Petro filio dicti Gerardi Heert ab eodem pro censu domini fundi etc et 

pro hereditaria paccione triginta quinque lopinorum siliginis mensure de 

Zoemeren danda dicto Leonio ab altero purificatione et in Zoemeren 

tradenda ex premissis et erit ulterius prout in contractu precedente et 

alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345v 04 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde voornoemde Arnoldus Stamelaert schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum Arnoldum Sta 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345v 05 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Henricus Ghisels soen een stuk 

land, in Someren, ter plaatse gnd Donkwinkel, tussen erfg vw Johannes Hagen 

enerzijds en Mijchael gnd des Scouts soen anderzijds, strekkend vanaf de 

weg gnd die Hoge Weg tot aan Gerardus gnd Heert; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. Voornoemde Leonius en zijn 

broer Arnoldus Stamelaert beloofden andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius peciam terre (dg: dictam) sitam in parochia de Zomeren in 

loco dicto Doncwinckel inter hereditatem heredum quondam Johannis Hagen 

ex uno et hereditatem Mijchaelis dicti des Scouts soen ex alio tendentem 

a via dicta die Hoeghe Wech ad hereditatem Gerardi dicti Heert ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Henrico Ghisels soen ab eodem pro censu 

domini fundi etc et pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis 

mensure de Zoemeren danda dicto (dg: Henrico) Leonio a dicto Henrico 

purificatione et in Zoemeren tradenda ex premissis et erit totum ut 

superius in primodicto contractu et alter repromisit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 345v 06 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde zijn voornoemde broer schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum suum fratrem 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345v 07 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius van de Kelder gaf uit aan Johannes zvw Henricus gnd 

Zwaen (1) een akker gnd die Rode Akker, in Someren, tussen Arnoldus gnd 

Haengreve, Mechtildis Haex en erfg vw Willelmi Stakenborch enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Someren anderzijds, met een beemdje achter deze 

akker gelegen, (2) een stukje land, aldaar, ter plaatse gnd die Lange 

Horst, naast erfgoed van Johannes zv Nicholaus gnd Mauwaert, (3) een stuk 

land gnd die Hasemortel, aldaar, naast kv Willelmus gnd Meggher, (4) een 

stukje land in Someren, naast de plaats gnd der Goerter Paert, naast kv 

Nenna gnd Wouters; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 
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een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren 

te leveren. Voornoemde Leonius en zijn broer Arnoldus Stamelaert beloofden 

andere lasten af te handelen. 

 

Dictus Leonius agrum terre dictum die Rode Acker situm in parochia de 

Zomeren inter hereditatem Arnoldi dicti Haengreve Mechtildis Haex #?et# 

heredum quondam Willelmi Stakenborch ex uno et hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Zoemeren ex alio cum pratulo retro dictum agrum terre sito 

atque particulam terre sitam ibidem in loco dicto die Lange Horst (dg: 

inter) #iuxta# hereditatem Johannis filii Nicholai dicti Mauwaert item 

peciam terre dictam die Hasemortel #sitam ibidem# iuxta hereditatem 

liberorum Willelmi dicti Meggher item particulam terre sitam (dg: inter) 

in dicta parochia iuxta locum dictum der Goertter Paert (dg: inter) 

#iuxta# hereditatem liberorum Nenne dicte Wouters (dg: ex uno) ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni filio quondam Henrici dicti Zwaen ab 

eodem pro censu domini fundi etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Leonio ab altero purificatione 

et in Zoemeren tradenda ex premissis et erit ulterius prout in primodicto 

contractu et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345v 08 vr 26-02-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde zijn voornoemde broer Arnoldus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Leonius promisit super habita et habenda dictum Arnoldum suum 

fratrem indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 345v 09 vr 26-02-1384. 

Stamelaert gaf 1 gulden voor voornoemde 10 kwijtingen. Het geld dat 

overblijft wordt bij zijn broer Leonius in mindering gebracht voor zijn 

brieven. Alle kwijtingen zijn tezamen in een brief geschreven. 

 

II. 

Notum Stamelaert dedit florenum pro predictis X quitanciis et pecunia 

supercrescens defalcabitur Leonio suo fratri in suis litteris et libenter 

videtur si commode posset fieri quod omnes quitancie scribentur in una 

littera et sic sunt scripte in una littera. 

 

BP 1176 f 345v 10 vr 26-02-1384. 

Henricus Scilder verhuurde aan Nicholaus zvw Woltherus Marien soen (1) 4 

morgen land, ter plaatse gnd Bemmelaar (2) 3 morgen minus ½ vadem, ter 

plaatse gnd die Delen, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Gertrudis 

aanstaande (do 17-03-1384), voor (a) 4 vadem dijk, ter plaatse gnd 

Overerst, (b) ½ vadem dijk, bij de plaats gnd des Smeeds Hostat, (c) 1 

Hollandse dobbel, 1 oude schild en 22 plakken per morgen, met Kerstmis te 

betalen. Huurder zal ook sluizen, waterlaten en andere lasten op zich 

nemen. Nicholaus zal ontlast zijn van eventueel nieuw werk. 

 

Extraneus solvit III plack. Promisit XXI plack. 

Henricus Scilder quatuor jugera terre sita in loco dicto Bemmelaer atque 

(dg: XIII) tria jugera dimidia mensura dicta vadem minus sita in loco 

dicto die Delen prout (dg: ib) dicte hereditates ibidem sunt site et ad 

dictum Henricum pertinere dinoscuntur ut dicebat locavit Nicholao filio 

quondam Woltheri Marien soen ab eodem ad spacium sex annorum a die beate 

Gertrudis proxime futuro sine medio subsequentium possidenda pro quatuor 

mensuris dictis vadem aggeris sitis in loco dicto Overerst et pro dimidia 

mensura dicta vadem aggeris sita prope locum dictum des Smeeds Hostat ad 

dictas hereditates spectantibus tenendis et conservandis a dicto Nicholao 

termino in hoc consueto durante dicto ?termino atque pro uno Hollant 

dobbel et (dg: uno) pro uno aude scilt #et viginti duo placken# de 
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quolibet (dg: j) jugero terre (dg:sol) dictorum jugerum terre solvendis 

dandis dicto Henrico ab altero quolibet dictorum sex annorum in 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et et alter 

repromisit super omnia et quod ipse dictos aggeres (dg: oc) taliter 

conservabit et cetera onera dictorum jugerum terre portabit tam de slusis 

aqueductibus et ceteris oneribus quod dicto Henrico nullum dampnum exinde 

eveniat et si aliquod novum opus dictum nu wercke in premissis fieri 

veniret extunc idem Nicholaus exinde exoneratus permanebit. Testes Ws et 

Berwout datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 10 f.346. 

 in crastino Mathije: vrijdag 26-02-1384. 

 

BP 1176 f 346r 01 vr 26-02-1384. 

Theodericus Vullinc snijder verkocht aan Henricus van Erpe een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit de helft van de goederen gnd te Tobbeke, in Zeelst, welke pacht aan hem 

was verkocht door Leonius zvw Leonius van Erpe. Ghisbertus zv voornoemde 

Theodericus deed afstand. 

 

Theodericus Vullinc sartor hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex medietate (dg: bonorum) quorundam bonorum dictorum te 

Tobbeke sitorum in parochia de Zeelst atque ex attinentiis dicte 

medietatis dictorum bonorum singulis et universis (dg: prout in litteris 

h) venditam sibi a Leonio filio quondam Leonii de Erpe prout in litteris 

hereditarie vendidit Henrico de Erpe supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Ghisbertus filius dicti Theoderici super predicta paccione et jure 

#competente et competituro# ad opus dicti Henrici renunciavit (dg: 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere). Testes 

Willelmus et Berwout datum in crastino Mathije. 

 

BP 1176 f 346r 02 vr 26-02-1384. 

Theodericus Vullinc en zijn zoon Ghisbertus beloofden dat zijn kinderen hr 

Johannes en Metta, en Ghibo en Theodericus, kvw Aleidis dv eerstgenoemde 

Theodericus, tussen nu en Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) afstand 

zullen doen. 

 

Theodericus Vullinc et Ghisbertus eius filius promiserunt super omnia 

quod ipsi (dg: Joh) dominum Johannem #et Mettam eius liberos# (dg: et 

eius filium) atque Ghibonem et Theodericum liberos quondam Aleidis filie 

primodicti Theoderici infra hinc et festum penthecostes (dg: super) 

proxime super predicta paccione ad opus dicti Henrici facient renunciare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346r 03 vr 26-02-1384. 

Theodericus Meker van Lieshout beloofde aan Arnoldus van de Broek, tbv 

Rutgerus van Erpe, 60 oude Franse of Vlaamse schilden of de waarde, na 

maning te betalen. 

 

Theodericus Meker de Lieshout promisit Arnoldo de Palude ad opus Rutgeri 

de (dg: E) Erpe LX aude scilde Francie vel Flandrie vel valorem eorundem 

in auro ad monitionem persolvenda. Testes Heijme et Willelmus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 346r 04 vr 26-02-1384. 

De broers Johannes en Gerardus, kvw Johannes zvw Ermegardis van Kilsdonc, 

en Nicholaus zvw Johannes Sijmons soen ev Gheerburgis dvw voornoemde 

Johannes verkochten aan Luijtgardis Bauderix wv Theodericus smid van 

Turingen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te 
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betalen, gaande uit een stuk land gnd Bertouts Stuk, in Schijndel, tussen 

Mathias van Hermalen enerzijds en Willelmus Hamer anderzijds. 

 

Johannes et Gerardus fratres liberi quondam Johannis filii quondam 

Ermegardis de Kilsdonc et Nicholaus filius quondam Johannis Sijmons soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Gheerburgis sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis hereditarie vendiderunt Luijtgardi (dg: re) 

Bauderix relicte quondam Theoderici fabri de Turingen hereditarium censum 

(dg: XLI) quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie 

purificatione et in Busco tradendum ex (dg: pece) pecia terre dicta 

Berthouts Stucke sita in parochia de Scijnle inter hereditatem Mathie de 

Hermalen ex uno et hereditatem Willelmi Hamer ex alio ut dicebant 

promittentes indivisi warandiam et aliam obligationem deponere 

promiserunt sufficientem facere. Testes Sijmon et Berwout datum in 

crastino Mathije. 

 

BP 1176 f 346r 05 vr 26-02-1384. 

Henricus van Haren vleeshouwer verkocht aan Gerardus Pels de helft van een 

huis en erf van wijlen Johannes gnd Hoen 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 erfgoed 

van voornoemde wijlen Franco, welke helft voornoemde Henricus van Haren in 

cijns42,43 verkregen had van Reijnerus Hillens, belast met de cijns in de 

brief vermeld. 

 

Henricus de Haren carnifex medietatem domus et aree (dg: s) quondam 

Johannis dicti Hoen site in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem quondam Franconis de Haren ex uno et hereditatem (dg: 

Danielis) Gerardi filii quondam Lamberti Rijxken ex alio scilicet illam 

medietatem dicte domus et aree que sita est contigue iuxta hereditatem 

dicti quondam Franconis quam medietatem dictus Henricus de Haren erga 

Reijnerum Hillens ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo Pels supportavit cum dictis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contentis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346r 06 vr 26-02-1384. 

Ghibo Buijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Buijc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346r 07 vr 26-02-1384. 

Gerardus Gruijter, Johannes van Os verwer, Paulus bv voornoemde Johannes en 

Theodericus zv Johannes Monijns soen beloofden aan Petrus Deijnen 40 oude 

schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus Gruijter Johannes de Os tijnctor! Paulus frater dicti Johannis 

Theodericus filius Johannis Monijns soen promiserunt Petro Deijnen XL 

aude scilde vel valorem ad pasche proxime persolvenda. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 346r 08 vr 26-02-1384. 

Gerardus Gruijter en zijn vrouw Yda dv Petrus van Hijnen beloofden de 

anderen schadeloos te houden. 

 

                         
42 Zie ← BP 1176 f 328v 05 do 03-12-1383, uitgifte van deze helft. 
43 Zie → BP 1176 f 117r 09 do 31-03-1384, verkoop van de cijns van 3 pond, 

waarvoor deze helft van het huis verkregen werd. 
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Solvit 2 plack. 

(dg: primus) Gerardus Gruijter et Yda filia Petri de Hijnen eius uxor 

promiserunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346r 09 vr 26-02-1384. 

Georgius gnd Jhorijs zvw Erenbertus van Kessel verkocht aan zijn broer 

Johannes 1½ morgen land in Kessel, achter Willelmus van Hees, tussen hr 

Ricoldus Koc enerzijds en Henricus Berns soen anderzijds, belast met een 

b-erfcijns van 3 pond geld, dijken, sloten, sluizen en waterlaten. 

 

Georgius dictus Jhorijs filius quondam Erenberti de Kessel unum et 

dimidium jugera terre sita in parochia de Kessel #retro hereditatem 

Willelmi de Hees# inter hereditatem domini Ricoldi Koc ex uno et 

hereditatem Henrici (dg: Berms) Berns soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu trium librarum monete inde solvendo et 

aggeribus fossatis slusis et (dg: su) aqueductibus ad premissa 

spectantibus ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346r 10 vr 26-02-1384. 

Leonius en Margareta, nkv Petrus Loeders verwekt bij Bela dv Johannes 

Brocke, deden tbv Gerardus Zwijme afstand van ¼ deel van een stuk land gnd 

Vijchelaar, in Helvoirt, ter plaatse gnd Giselle, tussen Engella gnd 

Brockel enerzijds en voornoemde Gerardus Zweijme anderzijds. De brief 

overhandigen aan Johannes Stempel. 

 

Solvit totum. 

Leonius et Margareta (dg: liberi quond) pueri naturales (dg: Petris) 

Petri Loeders ab ipso Petro et Bela filia Johannis Brocke pariter geniti 

#cum tutore# super (dg: pecia terre) quarta parte pecie terre dicte 

Vijchelaer site in parochia de Helvoert in loco dicto Ghiselle inter 

hereditatem Engelle dicte Brockel ex uno et hereditatem (dg: re.. G..) 

Gerardi Zweijme ex alio atque super toto jure ut dicebat ad opus dicti 

Gerardi Zwijme hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

Detur Johanni Stempel. 

 

BP 1176 f 346r 11 vr 26-02-1384. 

Theodericus van Hijntham beloofde aan Henricus Jeger en Henricus Colen 33 

oude schilden of de waarde op zondag Quasimodo aanstaande (zo 17-04-1384) 

te betalen. 

 

Theodericus de Hijntham promisit Henrico Jeger et Henrico Colen vel eorum 

alteri XXXIII aude scilde vel valorem ad Quasimodo proxime persolvenda. 

Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346r 12 vr 26-02-1384. 

Wolterus, nzv Wolterus van Goerle verwekt bij Margareta dvw Godefridus van 

Dommellen, droeg over aan Willelmus van Waderle 400 oude schilden, aan Adam 

van Mierde, tbv eerstgenoemde Woltherus, beloofd door voornoemde Wolterus 

van Goerle. Met adiusticatie. 

 

Wolterus filius naturalis Wolteri de Goerle ab eodem Woltero et Margareta 

filia quondam Godefridi de Dommellen pariter genitus IIIIc aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos Ade de Mierde 

ad opus primodicti Woltheri a dicto Woltero de Goerle prout in litteris 

legitime supportavit Willelmo de Waderle (dg: cum) cum litteris et jure 

et adiusticatione inde facta ut dicebat. Testes Arnoldus Heijme et 

Willelmus datum ut supra. 
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BP 1176 f 346r 13 vr 26-02-1384. 

Willelmus van Ouden droeg over aan Zebertus van Megen 14 oude schilden, aan 

hem beloofd44 door Johannes van Zonne vleeshouwer. Met adiusticatie. 

 

Willelmus de Ouden XIIII aude scilde promissos sibi a Johanne de Zonne 

carnifice prout in litteris legitime supportavit Zeberto de Megen simul 

cum litteris et adiusticatione etc. Testes Sijmon et Berwout datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 346r 14 vr 26-02-1384. 

Johannes van Andel ontlastte Leonius van Erpe van alle schulden, die 

voornoemde Leonius beloofd had aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Andel quitum proclamavit Leonium de Erpe ab omnibus debitis 

que dictus Leonius dicto Johanni promiserat a quocumque tempore usque in 

hodiernum diem ut dicebat. Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 11 f.346v. 

 Sabbato post Mathie: zaterdag 27-02-1384. 

 anno LXXXIIII mensis fenruarii die antepenultima: zondag 28-02-1384. 

 

BP 1176 f 346v 01 za 27-02-1384. 

Johannes Bitter verkocht aan Ghibo van Best een n-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 2 morgen land, achter Porta 

Celi, in een kamp, dat gelegen is tussen Elisabeth van Zonne enerzijds en 

kvw Everardus van den Water anderzijds, reeds belast met 12 schelling aan 

de stad Den Bosch. 

 

Johannes Bitter hereditarie vendidit Ghiboni de Best hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: carnis) Martini ex duobus 

iugeribus terre sitis (dg: in par) retro Portam (dg: Ce) Celi in quodam 

campo sito inter hereditatem Elisabeth de Zonne ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Everardi van den Water ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XII solidis oppido de 

Busco inde prius solvendis promisit sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Scilder datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1176 f 346v 02 za 27-02-1384. 

Henricus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Arennest prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346v 03 za 27-02-1384. 

Johannes gnd Rike zvw Godefridus Rike verkocht aan Engbertus Zager een 

streep land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen kvw 

Wolterus Rike enerzijds en Johannes gnd Han Zelen soen anderzijds, belast 

met 3 penning nieuwe cijns aan erfg vw Gerardus van Neijnsel. 

 

Johannes dictus Rike filius quondam Godefridi Rike strepam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Cromvoert (dg: ex uno) 

inter hereditatem liberorum quondam Wolteri Rike ex uno et hereditatem 

Johannis dicti Han Zelen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Engberto Zager promittens warandiam et obligationem deponere exceptis III 

denariis novi census heredibus quondam Gerardi de Neijnsel inde 

solvendis. Testes Ws et Sijmon datum ut supra. 

 

                         
44 Zie ← BP 1176 f 296r 05 za 21-02-1383, belofte 14 oude schilden op 22-03-

1383 te betalen. 
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BP 1176 f 346v 04 za 27-02-1384. 

Thomas Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346v 05 za 27-02-1384. 

Johannes van Bruheze, Gerardus van Berkel en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan Philippus Jozollo 230 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384; 2+31+30+31+24=118 dgn) te betalen, op straffe 

van 10. 

 

Johannes de Bruheze Gerardus de Berkel et Henricus Dicbier filius 

Godefridi promiserunt Philippo Jozollo IIc et XXX aude scilde Francie ad 

Johannis proxime persolvenda pena X. Testes Sijmon et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 346v 06 za 27-02-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346v 07 za 27-02-1384. 

Godefridus van Uden zvw Arnoldus Palke verkocht aan Arnoldus Nollekens zvw 

Gerongius handschoenmaker45 een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 3 kamers 

met ondergrond en uit een huis46 en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Theodericus van der Aelsvoert enerzijds en erfgoed 

van Elisabeth dvw Oda gnd van der Meer anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Godefridus was verkocht door Everardus van Pettelaer. 

 

Godefridus de Uden filius quondam Arnoldi Palke hereditarium censum 

IIIIor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex tribus cameris (dg: et) cum earum fundis atque ex domo et 

area sita in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Theoderici van 

der Aelsvoert ex uno et hereditatem Elisabeth file quondam Ode dicte van 

der Meer ex alio venditum dicto Godefrido ab Everardo de Pettelaer prout 

in litteris hereditarie vendidit Arnoldo Nollekens filio quondam Gerongii 

cyrothecarii supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Berwout datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 346v 08 za 27-02-1384. 

Katherina wv Wolterus gnd Backe van Broechoeven, haar zoon Henricus en 

Woltherus zvw Wolterus van Oerle verkochten aan Bruijstinus gnd Palaert 6 

morgen land ter plaatse gnd die Hoeven, tussen wijlen Gerardus Eelkens 

enerzijds en Henricus Dicbier en Nicholaus van Berze anderzijds, belast met 

dijken en waterlaten. 

 

Katherina relicta quondam Wolteri dicti Backe de Broechoeven (dg: cum H) 

cum tutore Henricus eius filius et Woltherus filius quondam Wolteri de 

                         
45 Zie → VB 1799 f 052r 02, ma 09-01-1391; VB 1799 f 053r 09, ma 23-01-1391; 

VB 1799 f 055r 01, ma 06-02-1391: Art geheijten Nolleken soen wilner 

Geroncs die Hantscoenmaker was gericht … aen III cameren met horen gronde 

atque aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche ter straten geheijten 

Huls tusschen den erve Dirc van der Aelsvoert ende tusschen den erve 

Lijsbetten dochter wilner Oden van der Meer overmids gebrec van erfcijns 

die hij dair aen hadde. 
46 Zie → BP 1177 f 146v 06 do 25-08-1384, belofte van een erfcijns van 4 

pond, uit dit huis, erf en 3 kamers. 
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Oerle sex jugera terre sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem 

quondam Gerardi Eelkens ex uno et hereditatem Henrici Dicbier et (dg: 

Arnoldi dicti quo) Nicholai de Berze ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Bruijstino dicto Palaert promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus et aqueductibus ad premissa 

spectantibus ut dicebant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346v 09 za 27-02-1384. 

Woltherus zvw Wolterus van Oerle beloofde aan voornoemde Katherina 20 

gulden hellingen met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), hetzelfde bedrag 

met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385), over 2 jaar (di 25-12-1386) en 

over 3 jaar (wo 25-12-1387). 

 

Woltherus filius quondam Wolteri de Oerle promisit super omnia Katherine 

predicte XX gulden hellinge in festo nativitatis Domini proxime et tantum 

ultra annum et tantum ultra duos annos et tantum ultra tres annos 

persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Ws et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1176 f 346v 10 za 27-02-1384. 

Voornoemde Wolterus beloofde aan voornoemde Katherina, bij de deling van de 

goederen die voornoemde Katherina zal nalaten, 50 Brabantse dobbel in te 

brengen. 

 

Dictus Wolterus promisit super omnia dicte Katherine si dictus Wolterus 

post mortem dicte Katherine ad divisionem faciendam de bonis que dicta 

Katherine in eius morte post se relinquet venire voluerit extunc dictus 

Wolterus ad eandem divisionem importabit quinquaginta (dg: aude scilde) 

#Brabant dobbel# antequam huiusmodi bona valeat condividere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 346v 11 zo 28-02-1384. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(wo 11-11-1383), met 150 oude schilden of de waarde. Het terugkopen moet 

plaatsvinden binnen 8 dagen rond Sint-Martinus. Opgesteld in de kamer van 

de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Nijcholaus van 

Kessel en Johannes van Os gewantsnijder. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium (dg: Martini proxime preteritum) trium 

annorum a festo Martini proxime (dg: fut) preteritum! deinceps sine medio 

medio sequentium semper cum CL aude scilde seu valorem et huiusmodi 

redempcio fiet in festo Martini seu infra octo dies sine medio 

precedentes seu infra octo dies sequentes ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Johanne de Globo Nijcholao de Kessel Johanne de Os 

pannicida anno LXXXIIII mensis februarii die antepenultima hora 

vesperarum. 

 

BP 1176 f 346v 12 zo 28-02-1384. 

Voornoemde Katherina, haar zoon Henricus en Wolterus beloofden voornoemde 

Bruijstinus schadeloos te houden van het voorgaande. 

 

A. 

Dicti Katherina (dg: W) Henricus eius filius et Wolterus promiserunt 

dictum Bruijstinum indempnem servare a prelatorum dampnis #sibi# exinde 

eventuris. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 346v 13 zo 28-02-1384. 

Hugo Zwartoge, Ghisbertus Veer en Johannes Haijken maakten een erfdeling 

van alle goederen, die waren van wijlen Nicholaus Clemeijnssen soen en zijn 

vrouw Heilwigis. 

Voornoemde Hugo kreeg (1) 4½ morgen land, ter plaatse gnd Henxtem, in een 
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kamp gnd die Nederste Kamp, (2) 16 hont land, in Empel, in een kamp gnd die 

Kort Beemden, tussen voornoemde Hugo enerzijds en erfg vw Lambertus Raet 

anderzijds, (3) 2½ hont land, gnd die Spoije, in een kamp gnd der Kerken 

Kamp, (4) 1½ hont land, ter plaatse gnd die Klein Hostaden, tussen 

voornoemde Hugo enerzijds en wijlen Bertoldus gnd Tresen anderzijds, (5) 

een huis en hofstad, ter plaatse gnd op die Woert, tussen Theodericus 

Lemmens soen enerzijds en voornoemde Hugo anderzijds. Hugo zal de dijken en 

lasten van deze goederen op zich nemen en de cijnzen en pachten hieruit 

betalen. 

 

Hugo Zwartoge Ghisbertus Veer et Johannes Haijken palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis que fuerant 

quondam Nicholai Clemeijnssen soen et Heilwigis eius uxoris ut dicebant 

mediante qua divisione quatuor et dimidium jugera terre sita in loco 

dicto Henxtem in campo dicto die Nederste Camp atque sedecim hont terre 

sita in parochia de Empel (dg: inter) in campo dicto die Cort Beemden 

inter hereditatem dicti Hugonis ex uno et hereditatem heredum quondam 

Lamberti Raet ex alio item duo et dimidium hont terre (dg: s) dicta die 

Spoije sita in campo dicto der Kerken Camp item unum et dimidium hont 

terre sita in loco dicto die Cleijn Hostaden inter hereditatem dicti 

Hugonis ex uno et inter hereditatem quondam Bertoldi dicti (dg: Tr) 

Tresen ex alio (dg: ut) item domum et domistadium sitas in loco dicto 

(dg: die) op die Woert (dg: ex uno) inter hereditatem Theoderici Lemmens 

soen ex uno et hereditatem dicti Hugonis ex alio latere ut dicebant dicto 

Hugoni cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes ratam servare (dg: tali condicione quod dictus Hugo) et si 

via juris etc tali condicione quod dictus Hugo aggeres et onera (dg: -s) 

ad dictas hereditates sibi in partem cessas spectantes taliter 

conservabit atque census et pacciones inde solvendos solvet quod dictis 

Ghisberto et Johanni nullum dampnum exinde eveniat. Testes Berwout et 

Scilder datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 12 f.347. 

 Sabbato post Mathie: zaterdag 27-02-1384. 

 Secunda post invocavit: maandag 29-02-1384. 

 

BP 1176 f 347r 01 za 27-02-1384. 

Voornoemde Ghisbertus Veer kreeg (1) 4 morgen land in Meerwijk, ter plaatse 

gnd Buisen Eggen, tussen Hugo Zwartoge enerzijds en Batha Posteels 

anderzijds, (2) 10 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Heuvel, over 

de waterlaat, tussen kvw Theodericus Proest enerzijds en Gevardus rademaker 

anderzijds, (2) 1 morgen land, ter plaatse gnd die Lange Roden, beiderzijds 

tussen Johannes van Genderen, (3) 1 morgen land, ter plaatse gnd dat Kalver 

Kampke, tussen erfg van Stephanus van den Eijnde enerzijds en Godefridus 

gnd Aude Heijnen soen anderzijds, (4) ½ hofstad, ter plaatse gnd die 

Hostaden. Theodericus Nobel, Lambertus en Johannes, kv voornoemde Hugo 

Zwartoge, deden afstand. 

 

Et mediante eadem divisione IIIIor jugera terre sita in parochia de 

Meerwijc in loco dicto Buijsen Eggen inter hereditatem Hugonis Zwartoge 

ex uno et hereditatem Bathe Posteels ex alio item X hont terre sita in 

dicta parochia in loco dicto die Hovel ultra aqueductum inter hereditatem 

liberorum quondam Theoderici Proest ex uno et hereditatem Gevardi 

rotificis ex alio item unum juger terre situm in loco dicto die Lange 

Roden inter hereditates Johannis de Genderen ex (dg: alio) utroque latere 

item unum iuger terre situm in loco dicto dat (dg: C) Calver Kempken 

inter hereditatem heredum Stephani van den Eijnde ex uno et hereditatem 

Godefridi dicti Aude Heijnen soen ex alio item dimidium domistadium situm 

ad locum dictum die Hostaden (dg: inter hereditatem Johannis va) ut 

dicebant dicto Ghisberto Veer cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

et erit totum ut supra. Quo facto Theodericus Nobel Lambertus Johannes 
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liberi dicti Hugonis Zwartoge super dictis bonis dicto Ghisberto in 

partem cessis ad opus dicti Ghisberti renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes Berwout et Scilder datum sabbato post Mathije. 

 

BP 1176 f 347r 02 za 27-02-1384. 

Voornoemde Johannes Haijken kreeg (1) 4½ morgen land, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd die Hoeven, naast Goessuinus Model van den Steenwege, (2) 1½ 

morgen land, ter plaatse gnd die Heuvel, (3) 2 morgen land, ter plaatse gnd 

Henxtem, tussen Hugo Zwartoge enerzijds en Hermannus Scut jongh Heijnen 

soen anderzijds. Hij zal dijken en lasten op zich nemen. Theodericus Nobel, 

Lambertus en Johannes, kv voornoemde Hugho, deden afstand. 

 

Et mediante eadem divisione quatuor et dimidium jugera terre sita in 

parochia de Meerwijc in loco dicto die Hoeven (dg: atque unum et dimidium 

jugera terre sita in loco dicto) inter #iuxta# hereditatem Goessuini 

Model van den Steenwege ex uno (dg: et) item unum et dimidium jugera 

terre sita in loco dicto die (dg: Hoevel) Hoevel item duo jugera terre 

sita in loco dicto Henxtem inter hereditatem Hugonis Zwartoge ex uno et 

hereditatem Hermanni Scut jongh Heijnen soen ex alio ut dicebant dicto 

Johanni Haijken cesserunt in partem promittentes ratam servare et si via 

juris etc et tenebit aggeres et onera ut supra. Quo facto Theodericus 

Nobel (dg: Theodericus) #Lambertus# et Johannes liberi dicti Hughonis 

super dictis bonis ad opus dicti Johannis Haijken renunciaverunt 

promittentes ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347r 03 za 27-02-1384. 

Hugo Zwartoge en Ghisbertus Veer beloofden Johannes Haijken schadeloos te 

houden van 2/3 deel van een b-erfcijns van 10 oude schilden, die Gerardus 

van Geffen gekocht had van voornoemde Hugo, Ghisbertus en Johannes. 

 

Hugo Zwartoge et Ghisbertus Veer promiserunt super omnia quod ipsi 

Johannem Haijken indempnem servabunt a duabus terciis partibus 

hereditarii census X aude scilde quem Gerardus de Geffen erga (dg: 

Hugonem Zw) predictos Hugonem Ghisbertum et Johannem emendo acquisiverat 

ut dicebant et a dampnis dicto Johanni occacione dictarum duarum 

terciarum partium dicti census evenientibus quitabunt. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 347r 04 za 27-02-1384. 

Ghisertus Veer, Johannes Haijken en Stephanus zvw Lambertus Raet verkochten 

aan Johannes Wouters soen van Driel een huis en hofstad in Meerwijk, ter 

plaatse gnd die Woert, tussen Agnes Vrancken enerzijds en Yda dv Wolterus 

Vrancken anderzijds, belast met 11 schelling geld en met 3 schreden 

Maasdijk in de dijk gnd Diependijk, tussen de dijk van Agnes Vrancken 

enerzijds en de dijk van Yda dv Wolterus Vrancken anderzijds. 

 

Ghisertus Veer Johannes Haijken et Stephanus filius quondam Lamberti Raet 

domum et domistadium sitas in parochia de Merewijc in loco dicto die 

Woert inter hereditatem Agnetis Vrancken ex uno et hereditatem Yde filie 

Wolteri Vrancken ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Wouters soen de Driel promittentes warandiam et obligationem deponere 

exceptis undecim solidis monete inde solvendis et tribus passibus aggeris 

Mose sitis in aggere dicto Dijependike inter aggerem Agnetis Vrancken et 

inter aggerem Yde filie Wolteri Vrancken ad premissa spectantibus. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347r 05 za 27-02-1384. 

Ghisbertus Veer en Johannes Haijken verkochten aan Stephanus zvw Lambertus 

Raet twee delen in (1) 1 morgen land, in Empel, in een kamp gnd dat Klein 

Roets Kampke, tussen mr Wolphardus enerzijds en erfgoed van de kerk en van 

de investiet van Empel anderzijds, (2) 2 hont land, ter plaatse gnd die 
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Spoijen, tussen Henricus Wever enerzijds en erfg vw Stephanus van den 

Eijnde anderzijds, (3) ½ morgen land, in een kamp gnd die Vier Morgen, 

tussen Johannes Ghevaert enerzijds en kvw Henricus gnd Hoernocs anderzijds, 

belast met 10 schelling geld, dijken en sloten. 

 

Ghisbertus Veer et Johannes Haijken duas partes ad se spectantes (dg: 

unius) #in hereditatibus infrascriptis primo videlicet in uno# jugero 

terre sito in parochia de Empel (dg: int) in campo dicto dat Cleijn Roets 

Kempken inter hereditatem magistri Wolphardi ex uno et hereditatem 

spectantem ad ecclesiam et ad investitum de Empel ex alio (dg: ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Stephano filio quo) atque in quinque 

hont terre sitis in loco dicto die Spoijen inter hereditatem Henrici 

Wever ex uno et hereditatem heredum quondam Stephani van den Eijnde ex 

alio item in dimidio jugero terre sito in campo dicto die Vier Margen 

inter hereditatem Johannis Ghevaert ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Henrici dicti Hoernocs ex alio (dg: i) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Stephano filio quondam Lamberti Raet promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis X solidis monete inde solvendis atque 

aggeribus et fossatis ad premissa spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347r 06 za 27-02-1384. 

Martinus Berwout en Johannes Rike beloofden aan Gerardus van Uden en 

Gerardus Hacken 32½ oude schild of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Martinus Berwout et Johannes Rike promiserunt Gerardo de Uden et Gerardo 

Hacken (dg: XII) XXXIIJ aude scilde vel valorem in festo Martini proxime 

persolvenda. Testes (dg: dta) datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347r 07 za 27-02-1384. 

Voornoemde Martinus Berwout en Johannes Rike beloofden aan voornoemde 

Gerardus van Uden en Gerardus Hacken 32½ oude schild met Sint-Martinus over 

een jaar (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dictis creditoribus XXXIIJ aude scilt vel 

valorem a Martini proxime ultra annum persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347r 08 za 27-02-1384. 

Nicholaus van Orthen beloofde aan Philippus Jans soen 30 lichte schilden, 

een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en de andere helft met 

Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385), op straffe van 6 frank aan de 

hertog. 

 

Nicholaus de (dg: Orth) Orthen promisit Philippo Jans #soen# XXX licht 

scilt mediatim Johannis et mediatim carnisprivium proxime persolvenda 

(dg: testes) pena sex francorum domino duci solvendorum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 347r 09 za 27-02-1384. 

Johannes van Zonne, Johannes van Ghemert zv Johannes en Gheerlacus Cnode 

zvw Geerlacus metten Brode beloofden aan Paulus zv Henricus van Geffen 20 

oude schilden, 39½ plak voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Johannes de Zonne (dg: fi) Johannes de Ghemert filius Johannis et 

Gheerlacus Cnode filius quondam Geerlaci metten Brode promiserunt Paulo 

filio Henrici de Geffen XX aude scilde (dg: vel valorem ad) vel pro 

quolibet XXXIX et dimidium placke ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 347r 10 za 27-02-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347r 11 ma 29-02-1384. 

Johannes gnd Kathelinen soen, zijn broer Arnoldus en Petrus zv Everardus 

beloofden aan Maria dvw Henricus gnd Gheronc 13 Brabantse dobbel of de 

waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 19-02-1385) te betalen. 

 

Johannes dictus Kathelinen soen Arnoldus eius frater et Petrus filius 

Everardi promiserunt Marie filie quondam Henrici dicti Gheronc XIII 

Brabant dobbel vel valorem ad dominicam invocavit proxime persolvendos. 

Testes Berwout et Scilder datum secunda post invocavit. 

 

BP 1176 f 347r 12 ma 29-02-1384. 

Godefridus van Zomeren en zijn broer Henricus beloofden aan Johannes 

Bierman en Conrardus Arts soen 38 Hollandse dobbel of de waarde na maning 

te betalen. 

 

Godefridus de Zomeren et Henricus eius frater promiserunt Johanni Bierman 

et Conrardo Arts soen vel eorum alteri XXXVIII Hollant dobbel vel valorem 

ad monitionem ipsorum vel alterius eorum monitionem persolvendos. Testes 

Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

1176 mf9 E 13 f.347v. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 01-03-1384. 

 Quarta post invocavit: woensdag 02-03-1384. 

 Quinta post invocavit: donderdag 03-03-1384. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 05-03-1384. 

 

BP 1176 f 347v 01 di 01-03-1384. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch en Johannes van der 

Hautaert beloofden aan Johannes van Doerne, tbv hr Henricus van Mordrecht, 

30 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te 

leveren. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch et 

Johannes van der Hautaert promiserunt Johanni de Doerne ad opus domini 

Henrici de Mordrecht XXX modios siliginis mensure de Busco ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Ws et Scilder datum 3a post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 347v 02 di 01-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 347v 03 di 01-03-1384. 

Arnoldus van Eijndoven, Johannes zv Johannes van Gemert en Johannes van 

Achel beloofden aan Philippus Jozollo 76 oude Franse schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384; 30+30+29=89 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Arnoldus de Eijndoven Johannes filius Johannis de Gemert Johannes de 

Achel promiserunt Philippo Jozollo LXXVI aude scilde Francie ad 

penthecostes proxime persolvenda pena II. Testes Willelmus et Berwout 

datum ut supra. 
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BP 1176 f 347v 04 di 01-03-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347v 05 di 01-03-1384. 

Johannes van Gestel en Johannes van Bucstel beloofden aan voornoemde 

Philippus Jozollo 36 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1384; 30+30+31+24=115 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Gestel et Johannes de Bucstel promiserunt dicto Philippo 

XXXVI aude scilde Francie ad Johannis proxime pena II. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 347v 06 di 01-03-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347v 07 di 01-03-1384. 

Egidius Rover zvw Johannes van Hellu en Johannes van Gestel beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 40 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384; 30+30+31+24=115 dgn) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Egidius Rover filius quondam Johannis de Hellu et Johannes de Gestel 

promiserunt dicto Philippo XL aude scilde Francie ad Johannis proxime 

pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347v 08 di 01-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347v 09 wo 02-03-1384. 

Johannes zvw Arnoldus Palken soen verkocht aan Arnoldus Nolleken Gerongs 

een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Uden te 

leveren, gaande uit erfgoederen, die Hubertus gnd Spikerboer in pacht 

gekregen had van Henricus gnd Godevaerts soen, in Uden, ter plaatse gnd 

Zeeland. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Palken soen #hereditarie vendidit Arnoldo 

Nolleken Gerongs# hereditariam paccionem (dg: duo) sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificatione et in Uden tradendam ex hereditatibus quas Hubertus dictus 

Spikerboer erga Henricum dictum Godevaerts soen ad pactum acquisiverat 

sitis in parochia de Uden in loco dicto Zelant ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem in dicta (dg: p) paccione deponere. Testes 

Sijmon et Berwout datum quarta post invocavit. 

 

BP 1176 f 347v 10 wo 02-03-1384. 

Adam van den Kerchoeve schoenmaker gaf uit aan Johannes nzv Arnoldus Heijme 

een tuintje, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen wijlen Wolterus 

Neijser enerzijds en Ghibo Snijder anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een b-erfcijns van 10 schelling aan erfg vw Everardus Claes soen en thans 

voor een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te 

leveren. 
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Adam van den Kerchoeve sutor (dg: particu) ortulum quod ad se spectat 

situm in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: Heze) #Bruggen# inter 

hereditatem quondam Wolteri Neijser ex uno et hereditatem Ghibonis 

Snijder ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio 

naturali Arnoldi Heijme ab eodem pro hereditario censu X solidorum 

heredibus quondam Everardi Claes soen dando et solvendo et pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Ade ab altero Remigii ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligtionem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 347v 11 wo 02-03-1384. 

Woltherus zvw Woltherus van Zoemeren, Hermannus gnd Brants soen, 

Theodericus Willems soen en Henricus Jans soen droegen over aan Johannes 

zvw Sijmon van Boeningen, tbv kvw Arnoldus gnd Nollen van der Eghelmere, 

alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Truda van der 

Eghelmeer, gelegen onder Bakel. 

 

Woltherus filius quondam Woltheri de Zoemeren et Hermannus dictus Brants 

soen et Theodericus Willems soen et Henricus Jans soen omnes hereditates 

ipsis de morte quondam Trude van der Eghelmeer successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum infra parochia de Bakel sitas ut dicebant !ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni filio quondam Sijmonis de 

Boeningen ad opus liberorum (dg: dicto) #quondam# Arnoldi dicti Nollen 

van der Eghelmere promittentes ratam servare. Testes Ws et Sijmon datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 347v 12 wo 02-03-1384. 

Voornoemde Woltherus zvw Woltherus van Zoemeren, Hermannus gnd Brants soen, 

Theodericus Willems soen en Henricus Jans soen droegen over aan Johannes 

Molman van Helmont 2 stukken land, in Bakel, (1) die Heuvel, achter het 

huis van Johannes van der Berf Vlaesschen, (2) die Hegakker, naast de 

plaats gnd die Pas. 

 

Dicti Woltherus Hermannus Theodericus et Henricus duas pecias terre sitas 

in parochia de Bakel quarum una die Hoevel (dg: inter) retro domum 

Johannis van der Berf Vlaesschen et altera die Hegacker nuncupantur juxta 

locum dictum die Pas sunt site ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni Molman de Helmont promittentes ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 347v 13 do 03-03-1384. 

Hr Gerardus zvw Theodericus apotheker kanunnik van het Eiland van de 

H.Maria priester in Reijnoije verkocht aan zijn broer Amelius (1) een kamp, 

7 morgen groot, gnd Hazeldonk, achter het klooster van Porta Celi, tussen 

een kamp gnd de Loijers Kamp enerzijds en een kamp gnd die Aalkamp 

anderzijds, (2) 1½ morgen land, ter plaatse gnd Wolfsdonk, welk kamp en 1½ 

morgen aan hem gekomen waren na erfdeling na overlijden van zijn ouders. 

 

Dominus Gerardus filius quondam Theoderici apothecarii canonicus insule 

beate Marie curatus in Reijnoije (dg: se) campum quendam septem jugera 

terre continentem dictum Hazeldonc situm (dg: in) retro conventum Porta 

Celi inter campum dictum de Loijers Camp ex uno et inter campum dictum 

die Aelcamp ex alio atque unum et dimidium jugera terre sita in loco 

dicto Wolfsdonc prout huiusmodi campus et IJ jugera terre sibi de morte 

suorum parentum sunt advoluta et sibi mediante divisione cesserunt in 

partem ut dicebat hereditarie vendidit Amelio suo fratri promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1176 f 347v 14 ±do 03-03-1384. 

Theodericus Werneer zvw Johannes van den Hoevel: een n-erfpacht van 1 mud 
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rogge, uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, te weten rogge 

zoals dat op de onderpanden groeit, welke pacht van 7 mud Henricus van den 

Doeren beloofd had aan voornoemde Theodericus Werneer, met Kerstmis op de 

onderpanden te leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus Werneer filius quondam Johannis van den Hoevel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis de hereditaria paccione septem modiorum 

siliginis mensure de Busco scilicet talis siliginis qualis pro tempore 

crescet supra hereditates infrascriptas (dg: solvendam he) quam paccionem 

septem modiorum siliginis predictam Henricus van den Doeren promiserat se 

daturum et soluturum dicto Theoderico Werneer hereditarie hereditarie in 

festo nativitatis Domini et supra hereditates infrascriptas tradendam. 

 

BP 1176 f 347v 15 ±do 03-03-1384. 

Een vidimus maken. Vervolgens. 

 

Et fiet vidimus. Quo facto. 

 

BP 1176 f 347v 16 za 05-03-1384. 

Theodericus Werneer zvw Johannes gnd van den Hoevel verkocht aan Adam van 

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

Bosch te leveren, uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, die 

zijn schoonzoon Henricus van den Doeren met Kerstmis moet leveren aan 

voornoemde Theodericus, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, die behoorden aan voornoemde Theodericus, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporkt, tussen een steeg gnd die 

Poeldonkse Steeg enerzijds en Daniel van den Pettelaer anderzijds, 

strekkend vanaf de gemeint tot aan erfgoed gnd die Poldonkse Hoeve, welke 

pacht van 7 mud reeds belast was met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Theodericus Werneer filius quondam (dg: Johannes) Johannis dicti van den 

Hoevel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis dicte mensure quam Henricus van den 

Doeren eius gener dicto Theoderico solvere tenetur hereditarie in 

nativitatis Domini ex domo orto et hereditatibus eis adiacentibus que 

spectabant ad dictum Theodericum sitis infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum dictum die Sporct inter stegam dictam die Poeldoncsche Stege ex 

uno et hereditatem Danielis van den Pettelaer ex alio tendentibus a 

communitate ad hereditatem dictam die (dg: Pos) Poldoncsche! Hoeve ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: m) #Ade de Mierd# promittens super 

habita et acquirenda warandiam et obligationem in dicta paccione VII 

modiorum deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

prius ex dicta paccione solvenda promittens #super habita et habenda# 

sufficientem facere. Testes W et Scilder datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1176 f 347v 17 ±za 05-03-1384. 

(dg: een vidimus maken van de brief die begint met). 

 

(dg: et fiet vidimus vidimus de littera incipiente). 

 

1176 mf9 E 14 f.348. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 04-03-1384. 

 

BP 1176 f 348r 01 ±za 05-03-1384. 

Arnoldus Stamelaert zvw Arnoldus Stamelaert van Bruheze verkocht aan 

Johannes van Doerne, tbv jkvr Katherina wv Willelmus van Bruheze en 

Margareta dv voornoemde jkvr Katherina (dg: een erfpacht) {niet afgewerkt 

contract}. 
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Arnoldus Stamelaert filius quondam Arnoldi Stamelaert de Bruheze 

hereditarie vendidit Johanni de Doerne ad opus domicelle (dg: La) 

Katherine relicte quondam Willelmi de Bruheze et ad opus Margarete filie 

dicte domicelle Katherine (dg: hereditariam p). 

 

BP 1176 f 348r 02 vr 04-03-1384. 

Arnoldus Stamelaert zvw Arnoldus Stamelaert van Bruheze droeg over aan 

Johannes van Doerne, tbv jkvr Katherina wv Willelmus van Bruheze en 

Margareta dv voornoemde jkvr Katherina, 1/3 deel van een beemd gnd die 

Grote Beemd, in Deurne, achter de plaats gnd Bruheze, beiderzijds tussen 

die van den Erpendonc, belast met grondcijnzen. Voornoemde Arnoldus 

verklaarde dat voornoemde Katherina en Margareta dat 1/3 deel tot nu toe, 

met zijn instemming, in bezit hadden. 

 

Arnoldus Stamelaert filius quondam Arnoldi Stamelaert de Bruheze terciam 

partem ad se spectantem cuiusdam prati dicti die Grote Beemt siti in 

parochia de Doerne retro locum dictum Bruheze inter hereditatem (dg: 

dicto) illorum van den Erpendonc ex utroque latere scilicet dividendo 

dictum pratum in 3 partes (dg: un) unam partem de hiis (dg: h) ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Doerne ad opus domicelle Katherine 

relicte quondam Willelmi de Bruheze et ad opus Margarete filie dicte 

domicelle Katherine promittens warandiam et obligationem exceptis 

censibus dominorum inde solvendis preterea recognovit dictus Arnoldus id 

esse sue libere voluntatis quod dicte Katherina et Margareta dictam 

terciam partem hocusque possidebant. Testes Heijme et Berwout datum sexta 

post invocavit. 

 

BP 1176 f 348r 03 vr 04-03-1384. 

Arnoldus van den Hoeve verkocht aan Arnoldus van Beke nzv etc een 

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

leveren, gaande uit een akker gnd Bredeakker, in Son, tussen erfgoed 

behorend aan het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Eindhoven 

enerzijds en erfg van Hessello van Keeldonc anderzijds. 

 

(dg: Arnoldus van d) Arnoldus van den Hoeve hereditarie vendidit Arnoldo 

de Beke filio naturali etc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam (dg: p) purificatrione et in Busco ex agro 

terre dicto Bredeacker sito in parochia de Zonne inter hereditatem 

spectantem ad (dg: ecclesiam ...) altare sancte Katherine siti in 

ecclesia de Eijndoven ex uno et hereditatem heredum Hessellonis de 

Keeldonc ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348r 04 vr 04-03-1384. 

Arnoldus van Enode beloofde aan Johannes van Drost? schoenmaker 10 oude 

schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Enode promisit Johanni de Drost? sutori X aude scilde vel 

valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 348r 05 vr 04-03-1384. 

Wautgherus van Zweensberch verkocht. 

 

Wautgherus de Zweensberch hereditarie v. 

 

BP 1176 f 348r 06 vr 04-03-1384. 

(dg: B Barner). 

 

BP 1176 f 348r 07 vr 04-03-1384. 

Barnijerus gnd Andries soen droeg over aan Jacobus Dorre 1/3 deel in (1) al 
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het hout dat groeit op erfgoederen, waarin Bartholomeus gnd Meus Godekens 

soen overleed, in Berlicum, (2) een huis en schuur zonder ondergrond, van 

voornoemde wijlen Bartholomeus, staande op voornoemde erfgoederen van 

wijlen Bartholomeus, welk 1/3 deel aan voornoemde Barnijerus was verkocht 

door Henricus gnd Zeben soen ev Yda dvw voornoemde Bartholomeus. 

 

Barnijrius #Barnijerus# dictus Andries soen terciam partem in omnibus 

lignis crescentibus super (dg: he #...# in) hereditates in quibus 

Bartholomeus dictus Meus Godekens soen decessit sitis in parochia de 

Berlikem necnon in domo et horreo sine fundo dicti quondam Bartholomei 

stantibus supra dictas hereditates ipsius quondam Bartholomei venditam 

dicto (dg: q) Barnijero ab Henrico dicto Zeben soen marito et tutore 

legitimo Yde sue uxoris filie dicti quondam Bartholomei prout in litteris 

hereditarie supportavit Jacobo Dorre cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: testes Sijmon 

et Bodonis datum sexta post invocavit) Testes Willelmus et Sijmon datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 348r 08 vr 04-03-1384. 

Wautgherus van Zweensberch verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns 

van 3 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een kamp in 

Breugel, ter plaatse gnd op Oerle, tussen Willelmus Hake enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een kamp gnd Boijdekens Kamp, in Breugel, tussen 

erfgoed gnd Heinkens Papenbroek enerzijds en erfgoed gnd Lemmen Oeden soens 

Broek anderzijds. Verkoper en zijn natuurlijke zoon Johannes beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd 20 schelling, geld in Son gangbaar. 

 

Wautgherus de Zweensberch hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum trium aude scilt solvendum hereditarie purificatione 

ex campo sito in parochia de Broegel in loco dicto op Oerle inter 

hereditatem Willelmi Hake ex uno et inter communem platheam ex alio (dg: 

ut) atque ex campo dicto Boijdekens Camp sito in dicta parochia inter 

hereditatem dictam Heijnkens Papenbroec ex uno et hereditatem dictam 

Lemmen Oeden soens Broeke ex alio ut dicebat (dg: promittens warandiam et 

al) promittentes et cum eo Johannes eius filius naturalis indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex 

XX) exceptis XX solidis monete in Zonne currentis inde prius solvendis et 

promittens sufficientem facere. Testes Ws et Sijmon datum sexta post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 348r 09 vr 04-03-1384. 

Johannes Rike, Henricus van Merlaer de jongere en Johannes van Vucht 

beloofden aan Paulus zv Henricus van Geffen 18½ oude schild met Sint-Jan 

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

 

Johannes Rike (dg: Jo) Henricus de Merlaer junior et Johannes de Vucht 

promiserunt Paulo filio Henrici de Geffen XVIII et dimidium aude scilde 

ad Johannis proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348r 10 vr 04-03-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348r 11 vr 04-03-1384. 

Gerardus nzvw Rodolphus van Tula ev Katherina dvw Theodericus gnd Belen 

soen verkocht aan Nicholaus der Kijnder den Plaetmaker een b-erfcijns van 

20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een erfgoed gnd 

Plaatmakers Land, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, beiderzijds tussen 
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Willelmus Kepken. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Rodolphi de Tula maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici (dg: 

Belen) dicti Belen soen hereditarium censum XX solidorum monete #quem se# 

solvendum #habere dicebat# hereditarie in nativitatis Domini ex 

hereditate dicta Plaetmakers Lant sita in parochia de Nuwelant in loco 

dicto Wilshusen inter hereditatem Willelmi Kepken ex utroque latere ut 

dicebat hereditarie vendidit Nicholao der Kijnder den Plaetmaker 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex) in dicto censu deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348r 12 vr 04-03-1384. 

Theodericus zv Gerardus nzvw Rodolphus van Tula vroeg aan zijn vader om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan 

van zijn vader {niet afgewerkt contract}. 

 

Theodericus filius Gerardi filii naturalis quondam Rodolphi de Tula 

instanter supplicavit dicto Gerardo suo patri quatenus sibi daret 

licenciam recedendi ?a domo convictu et expensis etc dictus Gerardus 

annuens suis precibus etc dedit sibi potestatem recedendi extra domum. 

 

BP 1176 f 348r 13 vr 04-03-1384. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Henricus van 

Goderheile verwer een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

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

een hoeve, gnd ten Hulse, in Sint-Oedenrode, reeds belast met een 

b-erfcijns van 20 pond geld. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarie 

vendidit Henrico de Goderheile tinctori hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione 

et in Busco #ad domum dicti emptoris [?tradendam]# ex manso ipsius 

venditoris dicto ten Hulse sito in parochia de Rode et ex eius 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX librarum monete prius inde solvendo 

promisit sufficientem facere. Testes Ws et Sijmon datum sexta post 

invocavit. 

 

BP 1176 f 348r 14 vr 04-03-1384. 

Barnerus Andries soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Barnerus Andries soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 01 f.348v. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 05-03-1384. 

 Secunda post invocavit: maandag 29-02-1384. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 09-03-1384. 

 

BP 1176 f 348v 01 vr 04-03-1384. 

Destijds had Jacobus Dor verhuurd aan Jacobus van den Yvelaer een tuin, in 

Berlicum, voor een periode van 10 jaar, ingaande op de datum van de brief, 

per jaar voor 7 pond geld, met Sint-Jacobus te betalen. Voornoemde Jacobus 

Dor droeg geheel de huursom van de komende tijd thans over aan Barnerius 

Andries soen. 

 

Notum sit universis quod cum Jacobus Dor quendam ortum situm in parochia 

de Berlikem locasset Jacobo van den Yvelaer ab eodem ad spacium decem 

annorum datum litterarum exinde confectarum subsequentium anno quolibet 

dictorum decem annorum pro septem libris monete dicto Jacobo Dor exinde 

solvendis quolibet eorundem decem annorum in festo beati Jacobi prout in 
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litteris constitutus dictus Jacobus Dor totam pecuniam sibi de dicta 

locacione de tempore futuro competentem ut dicebat legitime supportavit 

Barnerio Andries soen simul cum litteris et jure promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 02 za 05-03-1384. 

Willelmus van den Velde verkocht aan Gherardus zvw Henricus van der Oether 

een huis47 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Henricus van Hedel enerzijds en erfgoed van Henricus Foebeken anderzijds, 

aan hem overgedragen48 door Egidius Zeelmaker. 

 

Willelmus van den (dg: V) Velde domum et aream sitam in Busco ad aggerem 

vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel ex uno et inter 

hereditatem Henrici Foebeken ex alio supportatam sibi ab Egidio Zeelmaker 

prout in litteris hereditarie vendidit Gherardo filio quondam Henrici van 

der Oether supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Berwout datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1176 f 348v 03 za 05-03-1384. 

Henricus zv voornoemde Willelmus van den Velde verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius dicti Willelmi van den Velde prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 04 za 05-03-1384. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan Henricus zv Willelmus van den Velde 

8½ Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus emptor promisit Henrico filio Willelmi van den Velde octo 

et dimidium Brabant dobbel vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 05 za 05-03-1384. 

Johannes Zanders beloofde aan Henricus van Aken 24 nobel, 69 plakken voor 1 

nobel gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Johannes Zanders promisit Henrico de Aken XXIIII nobel vel pro quolibet 

LXIX placken ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 06 za 05-03-1384. 

Nicholaus van Kessel verkocht aan Johannes van Zalmen oude schoenmaker ½ 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoge Vliedert, ter plaatse gnd die Veertig 

Morgen, belast met 3 schelling aan de stad Den Bosch. Slechts te 

vervreemden aan medepoorters. 

 

Nicholaus de Kessel dimidium juger terre situm loco dicto die Hoege 

Vliedert ad locum dictum die Veertich Mergen ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Zalmen antiquo sutori promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus solidis oppido de Busco inde 

solvendis et non alienabit. Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 07 za 05-03-1384. 

Theodericus Scout schoenmaker en zijn kinderen Arnoldus en Henricus 

verkochten aan Nicholaus Koc een erfgoed in Den Bosch, in de straat gnd 

                         
47 Zie → BP 1177 f 168r 08 do 01-12-1384, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
48 Zie ← BP 1177 f 087r 07 ±do 05-11-1383, aankoop van dit huis. 
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Huls, tussen erfgoed van Johannes van Os enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Nicholaus gnd Koc anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van 

Willelmus Olisleger tot aan de stadsmuur, belast met 4 schelling geld. 

Petrus en Theodericus, kv eerstgenoemde Theodericus, zijn uitlandig en 

zullen afstand doen, zodra ze teruggekeerd zijn. 

 

Theodericus Scout sutor (dg: domus) Arnoldus et Henricus eius liberi 

quandam hereditatem ad se spectantem sitam in Busco in vico dicto Huls 

inter hereditatem (dg: Johannis Olisleger ex uno) !hereditatem Johannis 

de Os ex uno et hereditatem Nicholai dicti Koc ex alio tendentem (dg: 

retrorsum) ab hereditate Willelmi Olisleger ad murum oppidi ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Nicholao Koc promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIII solidis monete inde solvendis et 

promiserunt quod ipsi Petrum et Theodericum liberos primodicti Theoderici 

extra partiam existentes quamcito ad patriam redierint super premissis et 

jure facient renunciare ad opus dicti emptoris. 

 

BP 1176 f 348v 08 ma 29-02-1384. 

Theodericus Scout schoenmaker en zijn kinderen Arnoldus en Henricus droegen 

over aan Nijcholaus gnd Koc een geheel erfgoed49 met gebouwen in Den Bosch, 

aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Willelmus gnd Wijnter 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Lijt, eertijds wijlen Mathijas gnd 

van Berlikem, anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van Theodericus Kempen 

achterwaarts tot aan de stadsmuur, met recht in een weg, aan voornoemde 

Theodericus Scout verkocht door Heijlwigis gnd Smeeds. Petrus en 

Theodericus, kv eerstgenoemde Theodericus, zijn uitlandig en zullen afstand 

doen, zodra ze teruggekeerd zijn. 

 

Theodericus Scout sutor Arnoldus et Henricus eius liberi totam 

hereditatem sitam in Busco ad viam dictam Huls inter hereditatem quondam 

Willelmi dicti Wijnter ex uno et inter hereditatem Johannis de Lijt que 

feurat quondam Mathije dicti de Berlikem ex alio tendentem ibidem ab 

hereditate Theoderici Kempen retrorsum ad murum oppidi de Busco cum 

edificiis in primodicta hereditate consistentibus atque cum toto jure 

sibi in quadam via ibidem sita competente venditam dicto Theoderico Scout 

ab Heijlwige dicta Smeeds prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Nijcholao dicto Koc cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi 

Theodericum (dg: sc) et Petrum liberos primodicti Theoderici super 

premissis et jure facient renunciare. Testes Berwout (dg: Sclid) Scilder 

datum secunda post invocavit. 

 

BP 1176 f 348v 09 ma 29-02-1384. 

Gerardus Heerken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Heerken prebuit et reportavit. Testes Sijmon et Berwout datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 348v 10 za 05-03-1384. 

Jkvr Elizabeth dvw Arnoldus Stamelart van Bruheze kloosterlinge in 

Bijnderen machtigde Johannes van Doerne snijder een lijfrente te manen van 

10 pond geld, die Arnoldus Stamelart zvw voornoemde Arnoldus Stamelart 

beloofd had aan zijn voornoemde zuster jkvr Elizabeth. 

 

Domicella Elizabeth (dg: reli) filia quondam Arnoldi Stamelart de Bruheze 

(dg: de) monalis in Bijnderen dedit potestatem Johanni de Doerne sartori 

(dg: po) monendi etc vitalem pensionem X librarum monete quam pensionem 

Arnoldus Stamelart filius dicti quondam Arnoldi Stamelart promisit dare 

et solvere dicte domicelle Elizabeth sue sorori prout in litteris usque 

                         
49 Zie → BP 1177 f 241r 06 wo 30-05-1386, verkoop van dit erfgoed. 
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ad revocacionem. Testes W et Sij datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1176 f 348v 11 za 05-03-1384. 

Voornoemde jkvr Elizabeth maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door haar broer Arnoldus Stamelart met zijn 

goederen. 

 

Solvit. 

Dicta domicella Elizabeth omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Arnoldum Stamelart suum fratrem cum suis bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 348v 12 za 05-03-1384. 

Johannes van den Berghe van Dommellen beloofde aan Wellinus van Beke 20 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen promisit Wellino de Beke XX aude 

scilde seu valorem ad pasca proxime futurum persolvenda. Testes Berwout 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 348v 13 wo 09-03-1384. 

Johannes zvw Arnoldus van Engelant verkocht aan Arnoldus Berwout een 

n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) 2 zester land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Reedonk, tussen 

Johannes van der Drie- Vriborch enerzijds en Thomas van Hijntham 

anderzijds, (2) 2½ morgen land in Rosmalen, tussen Jacobus van Engelant 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, deze 2½ morgen reeds belast met 3 

pond 15 schelling. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Engelant hereditarie vendidit Arnoldo 

Berwout hereditarium censum unius aude scilde Francie vel valorem 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex duabus sextariatis terre 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Reedonc inter hereditatem 

Johannis van der #Drie#-Vriborch ex uno et hereditatem Thome de Hijntham 

ex alio atque ex duobus et dimidio jugeribus terre (dg: siliginee) sitis 

in dicta parochia inter hereditatem Jacobi de Engelant ex uno et (dg: 

hereditatem) inter communem platheam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem exceptis III libris et XV solidis ex 

dictis duobus et dimidio iugeribus terre inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Ws et Berwout datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 348v 14 wo 09-03-1384. 

Arnoldus van Baest en Wolterus van Audenhoeven beloofden aan Philippus 

Jozollo 60 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384; 

22+30+31+24=107 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Arnoldus de Baest et Wolterus de Audenhoeven promiserunt Philippo Jozollo 

LX aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvenda pena IIIIor. 

Testes Sijmon et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 15 wo 09-03-1384. 

Henricus gnd Paedse ev Getrudis dvw Johannes van Postel verkocht aan 

Johannes zv Hubertus van Gemert 1/3 deel in een huis50 en erf, eertijds van 

voornoemde wijlen Johannes van Postel, in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van Johannes Cuper enerzijds en erfgoed van Katherina van 

Sceijnskens anderzijds, welk 1/3 deel aan voornoemde Henricus en zijn vrouw 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Gertrudis, belast 

                         
50 Zie ← BP 1175 f 241v 04 do 17-10-1370 (1), verkoop van erfcijns uit onder 

meer dit huis. 
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met 1/3 deel van de hertogencijns en 1/3 deel van 11 pond geld. 

 

Henricus dictus Paedse maritus et tutor legitimus ut asserebat Getrudis 

sue uxoris filie quondam Johannis de Postel (dg: totam) terciam partem ad 

se spectantem in domo et area que fuerat dicti quondam Johannis de Postel 

sita in Busco ad forum inter hereditatem Johannis Cuper ex uno et 

hereditatem Katherine de Sceijnskens ex alio ut dicebat quam terciam 

partem dictus Henricus sibi et dicte sue uxori de morte quondam parentum 

dicte Gertrudis successione hereditarie advolutam esse dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio Huberti de Gemert promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis tercia parte census ducis et tercia 

parte undecim librarum monete (dg: ex dicta tercia parte de) #exinde# 

jure solvendis. Testes Heijme et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 16 wo 09-03-1384. 

Rodolphus van den Zande verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus van den Zande prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 17 wo 09-03-1384. 

Johannes Bathenberch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo 120 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384; 

22+30+31+24=107 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Bathenberch Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo Jozollo C 

et XX aude scilde Francie ad Johannis proxime pena V. Testes dominus 

Theodericus et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1176 f 348v 18 wo 09-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 02 f.349. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 10-03-1384. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 11-03-1384. 

 Tercia post dominicam palmarum: dinsdag 05-04-1384. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 12-03-1384. 

 

BP 1176 f 349r 01 do 10-03-1384. 

Hermannus van der Espendonc verkocht aan zijn dochter Elisabeth 1/6 deel 

van een kamp in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd Espendonk, 

beiderzijds tussen Johannes van Oevenken?. 

 

Hermannus van der Espendonc sextam partem cuiusdam campi siti in parochia 

de Uden in loco dicto Bokel! ad locum dictum Espendonc inter hereditatem 

Johannis de Oev[en?]ken ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

hereditarie vendidit Elisabeth sue filie promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Ws et Scilder datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 02 ±do 10-03-1384. 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc: een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen 

erfgoed van Wolterus Walle met een weg ertussen enerzijds en erfgoed van 

Nicholaus Bresser anderzijds, strekkend vanaf de weg achterwaarts {niet 

afgewerkt contract51}. 

 

                         
51 Voor afgewerkte contract zie BP 1177 f 117v 09. 
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Johannes Plaetmaker de de Moudewijc (dg: s) domum et aream sitam in Busco 

(dg: supra locum di) in vico tendente a (dg: vico) #loco# dicto Zile 

versus domum de Postula inter hereditatem Wolteri Walle quadam via (dg: 

ex alio) interposita ex uno et hereditatem Nicholai Bresser ex alio 

tendentem a plathea retrorsum. 

 

BP 1176 f 349r 03 vr 11-03-1384. 

Johannes van de Dijk en Marcelius van den Laer beloofden aan Philippus 

Jozollo 40 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384; 

20+30+31+24=105 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes de Aggere et Marcelius van den Laer promiserunt Philippo Jozollo 

XL aude scilde Francie ad Johannis proxime pena II. Testes Berwout et 

Scilder datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 04 vrijdag 11-03-1384. 

Johannes van de Kloot verhuurde aan Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus 

van Os 2 morgen land, naast de dijk gnd Baseldonkse Dijk, voor het lopende 

jaar, voor 3 pieter leuvens of de waarde met Sint-Martinus te betalen. 

 

Non scribatur. 

Johannes de Globo duo jugera terre ad se spectantia sita juxta aggerem 

dictum Baseldoncschen Dike ut dicebat locavit etc Bele relicte quondam 

Theoderici (dg: de Stee) filii quondam domini Godefridi de Os (dg: ad) ab 

eadem ad spacium (dg: pro) presentis anni possidenda pro tribus petris 

Lovaniensibus vel valorem dandis dicto Johanni Martini promittens ratam 

servare et alter repromisit super omnia. Testes Sijmon et Berwout datum 

sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 05 vr 11-03-1384. 

Henricus Deenkens soen van Berchen vernaderde een b-erfcijns van 10 pond, 

aan Jacobus van Eesel verkocht door Henricus Bruijn van Scadewijc. De ander 

week. Hij droeg weer over. 

 

Henricus Deenkens soen de Berchen prebuit ad redimendum hereditarium 

censum decem librarum (dg: m) venditum Jacobo de Eesel ab Henrico Bruijn 

de Scadewijc ut dicebat et alter cessit et reportavit. Testes Willelmus 

et Berwout datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 06 di 05-04-1384. 

Heilwigis dvw Johannes snijder, zvw mr Theodericus steensnijder gnd 

Steensnider verwekt bij zijn vrouw Elsebena, droeg over aan Johannes gnd 

Vucht zvw Petrus gnd Akerijns (1) 20 schilden, die Amelius zv Theodericus 

apotheker beloofd had aan voornoemde Johannes snijder, direct na overlijden 

van Margareta wv Johannes van Goerp te betalen, (2) 40 schilden, die 

Amelius zv Theodericus apotheker beloofd had aan Martinus van Pijpengael, 

tbv Petrus zv Margareta wv Johannes van Goerpe, direct na overlijden van 

voornoemde Margareta te betalen, welke 40 schilden voornoemde Petrus zv 

Margareta overgedragen had aan voornoemde Johannes snijder, tbv hem, 

Elsebene ev voornoemde Johannes, en kv voornoemde Johannes en Elsebena, ook 

die nog geboren zullen worden, al welk geld nu aan haar behoort. 

 

Heilwigis filia quondam Johannis sartoris filii quondam magistri 

Theoderici calculiscide dicti Steensnider #ab ipso et Elsebena eius uxore 

genit[a]# (dg: medietatem ad se spectantem in) viginti denarios aureos 

conventualiter scilde nominatis! legalibus #-os# et dativis #-os# atque 

iusti ponderis cum quibus mercator alteri mercatori sua debita tempore 

solucionis dicte pecunie libere persolvere valebit quos viginti denarios 

aureos conventualiter scilde vocatos Amelius filius (dg: quondam) 

Theoderici apothecarii dicto Johanni sartori immediate post mortem 

Margarete relicte quondam Johannis de Goerp (dg: proper) #promiserat# 
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persolvendos prout in litteris atque (dg: medietatem ad se spectantem in) 

quadraginta denarios aureos conventualiter scilde nominatos quos Amelius 

filius Theoderici apothecarii Martino de Pijpengael ad opus Petri filii 

Margarete relicte quondam Johannis de Goerpe immediate post mortem dicte 

Margarete promiserat persolvendos (dg: prout in litteris) et quos XL 

denarios aureos conventualiter scilde nominatos dictus Petrus filius 

dicte Margarete #dicto# Johanni sartori (dg: filio quondam magistri 

Theoderici Calculoscide) ad opus sui et ad opus Elsebene uxoris eiusdem 

Johannis ac ad opus liberorum ab ipsis Johanne et Elsebena pariter 

genitorum et generandorum supportaverat prout in aliis litteris quam (dg: 

medietatem dictarum summarum pecuniarum dicta Heilwigis) #pecuniam 

integram# nunc ad se spectare dicebat legitime supportavit Johanni dicto 

Vucht filio #quondam# Petri dicti #Akerijns# cum litteris et jure. Testes 

Sijmon et Berwout datum 3a post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 349r 07 di 05-04-1384. 

Voornoemde Johannes Vucht beloofde aan Arnoldus Buijs 20 gulden hellingen 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. 

 

Dictus Johannes Vucht promisit Arnoldo Buijs XX gulden hellinge vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349r 08 vr 11-03-1384. 

Johannes Sluijsman van Geldorp beloofde aan Johannes schoenmaker van 

Geldorp 150 dobbel van Vilvoorde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Johannes Sluijsman de Geldorp promisit Johanni sutori de Geldorp IJc 

dobbel Filfordie ad Johannis proxime persolvendos. Testes Berwout et 

Scilder datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 09 vr 11-03-1384. 

Gerardus van Berkel en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan de 

secretaris, tbv hr Willelmus van Aa ridder en Johannes Kuijst?, 160 

Hollandse gulden hellingen en 20 oude schilden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Gerardus de Berkel Arnoldus Sta de Penu promiserunt (dg: domino Willelmo 

de Aa .) michi ad opus domini Willelmi de Aa militis et Johannis (dg: K) 

K[!iij?]st vel ad opus alterius eorum C et LX Hollant gulden hellinge et 

XX aude scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes W et Sijmon datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 10 vr 11-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349r 11 za 12-03-1384. 

Meijna dvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan haar 

moeder Bela alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

haar voornoemde vader Theodericus, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar voornoemde moeder Bela, van welke goederen haar 

voornoemde moeder Bela haar vruchtgebruik overgedragen had aan voornoemde 

Meijna. 

 

Meijna filia quondam (dg: Godefridi) Theoderici filii quondam domini 

Godefridi de Os militis cum tutore omnia bona sibi de morte dicti quondam 

Theoderici sui patris successione hereditarie advoluta atque post mortem 

(dg: dicte) Bele sue matris successione hereditarie advolvenda quocumque 
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locorum sita de quibus bonis dicta Bela eius mater suum usufructum quem 

habuit in eisdem dicte Meijne supportaverat ut dicebat hereditarie 

supportavit dicte Bele sue matri promittens cum tutore ratam servare (dg: 

et obligationem ex parte sui deponere testes Sijmon ...). Willelmus et 

Sijmon datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1176 f 349r 12 za 12-03-1384. 

Vervolgens beloofde voornoemde Bela aan voornoemde Meijna een lijfrente van 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemde goederen. Zolang voornoemde Bela leeft, zal 

voornoemde Meijna niets van deze rente ontvangen. 

 

Notum sit universis quod cum premissa sic facta fuissent constituta dicta 

Bela promisit se daturam et soluturam dicte Meijne vitalem pensionem XL 

librarum monete anno quolibet ad eius vitam mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex predictis bonis ut dicebat tali condicione quod dicta Meijna 

quamdiu dicta Bela eius mater vixerit de dicta pensione nichil percipiet. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349r 13 za 12-03-1384. 

Theodericus Writer van Vechel verkocht aan Nicholaus van Colen een 

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

leveren, gaande uit een kamp gnd Liekendonk, in Schijndel, op het water gnd 

die Oude Aa enerzijds en Godefridus Sceijvel anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns. 

 

Theodericus Writer de Vechel hereditarie vendidit Nicholao de Colen 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco ex campo dicto 

Lijekendonc sito in parochia de Scijnle super aquam dictam die Aude #Aa# 

ex uno et hereditatem Godefridi Sceijvel ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis inde prius 

solvendo promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349r 14 za 12-03-1384. 

Theodericus zv Theodericus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius Theoderici Writer prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

1176 mf9 F 03 f.349v. 

 Dominica oculi: zondag 13-03-1384. 

 in crastino Gregorii anno LXXXIIII: zondag 13-03-1384. 

 Secunda post oculi: maandag 14-03-1384. 

 Tercia post oculi: dinsdag 15-03-1384. 

 

BP 1176 f 349v 01 zo 13-03-1384. 

Boudewinus van Zelant verkocht aan hr Tielmannus van Mulsel priester een 

lijfrente van 4 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Jacobus en de 

andere helft met Lichtmis, gaande uit een stuk land gnd die Dommellen, in 

Geffen, tussen Johannes van Nuwelant enerzijds en Mechtildis Goddijns 

anderzijds. 

 

Boudewinus de Zelant legitime vendidit domino Tielmanno de Mulsel 

presbitro vitalem pensionem IIIIor aude scilde vel valorem solvendam ad 

eius vitam et non ultra mediatim Jacobi et mediatim purificatione ex 

pecia terre dicta die Dommellen sita in parochia de Geffen inter 

hereditatem Johannis de Nuwelant ex uno et hereditatem Mechtildis 

Goddijns ex alio ut dicebat promittens #super habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: promittens s u) promittens 

sufficientem et cum mortua fuerit etc. (dg: d) W et Berwout datum 
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dominica oculi. 

 

BP 1176 f 349v 02 zo 13-03-1384. 

Destijds had Albertus zvw Jacobus van Bruggen overgedragen aan Willelmus 

Kepken van Nuwelant alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Jacobus. Voornoemde Willelmus Kepken van Nuwelant 

droeg thans over aan Willelmus Hels zijn deel in een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen voornoemde Willelmus Hels 

enerzijds en Johannes Kemerlinc anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Albertus filius quondam Jacobi de Bruggen 

omnia et singula bona sibi de morte quondam predicti Jacobi sui patris 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie 

supportasset Willelmo Kepken de Nuwelant prout in litteris #quas vidimus# 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus Kepken 

de Nuwelant totam partem et omne jus dicto Willelmo Kepken comptentes in 

quadam pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen 

inter hereditatem Willelmi (dg: Hel) Hels ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kemerlinc ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Willelmo Hels promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 349v 03 zo 13-03-1384. 

En hij kan terugkopen met 32 oude schilden of de waarde en met de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van Gerardus Balijart en Rodolphus Bubbe. 

 

A. 

Et poterit redimere cum XXXII aude scilde seu valorem et cum pleno censu 

anni redempcionis semper quando sibi placuerit ut in forma. Acta in 

camera scriptorum presentibus Gerardo Balijart et (dg: Wil) Rodolpho 

Bubbe. Testes datum in crastino Gregorii anno LXXXIIII hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 349v 04 ma 14-03-1384. 

Ghisbertus Kesselman snijder verkocht aan Elisabeth van Roesmalen ndvw hr 

Hermannus van Roesmalen twee kamers met ondergrond in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Windmolenberg, aan hem verkocht52 door Aleidis wv Johannes 

Kemmer. 

 

Ghisbertus Kesselman sartor duas cameras cum earum fundis sitas in Busco 

ad locum dictum Wijnmolenberch venditas sibi ab Aleide relicta quondam 

Johannis Kemmer prout in litteris hereditarie vendidit Elisabeth de 

Roesmalen filie quondam naturalis domini Hermanni de Roesmalen 

supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Scilder datum secunda 

post oculi. 

 

BP 1176 f 349v 05 di 15-03-1384. 

Petrus van Baescot, Henricus Goetkijnt, en de broers Henricus en Wellinus, 

kv voornoemde Henricus, beloofden aan Johannes van den Wege 45 Hollandse 

dobbel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

(dg: H) Petrus de Baescot Henricus Goetkijnt Henricus et Wellinus fratres 

filii dicti Henrici promiserunt Johanni van den Wege XLV Hollant dobbel 

vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Berwout et 

Scilder datum 3a post oculi. 

 

BP 1176 f 349v 06 di 15-03-1384. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven ev Jutta dvw Petrus Steenwech verkocht 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 027v 11 do 26-02-1383, aankoop van deze 2 kamers. 
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aan Jacobus van den Wiel een b-erfcijns van 20 pond geld, met Kerstmis in 

Den Bosch te betalen, gaande uit een hoeve van hr Gheerlacus Rover, gnd ten 

Hulse, in Sint-Oedenrode, welke cijns aan voornoemde wijlen Petrus 

Steenwech was verkocht door wijlen voornoemde hr Gheerlacus, en welke 

cijns, en nog andere goederen, Heilwigis wv voornoemde Petrus Steenwech 

geschonken had aan voornoemde Arnoldus en Jutta. 

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris filie quondam Petri Steenwech hereditarium 

censum viginti librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendum ex quodam manso #[domini] Gheerlaci Rover# dicto 

ten Hulse sito in parochia de Rode sancte Ode et ex attinentiis predicti 

mansi singulis et universis venditum dicto quondam Petro Steenwech a 

dicto quondam domino Gheerlaco prout in litteris et quem censum Heilwigis 

relicta dicti quondam Petri Steenwech dicto Arnoldo cum quibusdam aliis 

bonis cum dicta (dg: Heilwige) Jutta nomine dotis ad jus oppidi dederat 

prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Jacobo van den Wiel 

supportavit cum primodictis litteris et jure promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 349v 07 di 15-03-1384. 

Emondus zv Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus filius Johannis de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 349v 08 di 15-03-1384. 

Aleidis wv Wolterus Pinappel schonk aan haar schoonzoon Johannes Molle en 

diens vrouw Heilwigis dv voornoemde Aleidis het vruchtgebruik in (1) de 

helft van een b-erfcijns van 17 pond 2 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Nicholaus Pielze in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Ghisbertus Lisscap de jongere 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Poeldonc anderzijds, (2) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus Boef met Sint-

Andreas leverde, gaande uit de goederen van voornoemde wijlen Henricus 

Boef, in Oisterwijk. 

 

....... .. solvit. 

Aleidis relicta quondam (dg: Petri P) Wolteri Pinappel cum tutore 

usufructum quem habet #in# medietate hereditarii census decem et septem 

librarum #et duorum solidorum# monete solvendum hereditarie nativitatis 

(dg: Domini) #Johannis# ex domo et area quondam Nicholai Pielze sita in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem Ghisberti Lisscap junioris ex 

uno et hereditatem quondam Arnoldi Poeldonc ex alio atque in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam Henricus Boef 

solvere tenetur hereditarie Andree ex bonis dicti quondam Henrici Boef 

sitis in #parochia de# Oesterwijc ut dicebat ut dicebat legitime 

supportavit Johanni Molle suo genero cum Heilwige eius uxore filia dicte 

Aleidis (dg: a) nomine dotis ad jus oppidi etc promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349v 09 di 15-03-1384. 

Voornoemde Aleijdis schonk aan haar schoonzoon Matheus zv Johannes Kitsaert 

en diens vrouw Mechtildis dv voornoemde Aleidis het vruchtgebruik in de 

andere helft van de b-erfcijns van 17 pond 2 schelling als hierboven. 

 

Dicta Aleijdis cum tutore usufructum quem habet in altera medietate dicti 

census XVII librarum et II solidorum ut supra et non mag.... in dicta 

medietate dicti census ut dicebat legitime supportavit Matheo filio 

Johannis Kitsaert (dg: p) suo genero cum Mechtilde eius uxore filia dicte 
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Aleidis nomine dotis ad jus oppidi promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349v 10 di 15-03-1384. 

Johannes Molle en Matheus zv Johannes Kitsaert verklaarden van Aleidis wv 

Wolterus Pinappel alle goederen ontvangen te hebben die zij aan hen beloofd 

had. 

 

Johannes Molle et Matheus (dg: K) filius Johannis Kitsaert recognoverunt 

se recepisse ab Aleide relicta quondam Wolteri Pinappel omnia bona que 

ipsis aut et eorum cuilibet nomine dotis promiserat ut dicebant clamantes 

inde quitam. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 349v 11 di 15-03-1384. 

Adam zvw Thomas van den Kerchoeve ev Oda dvw Otto gnd Peters soen van Empel 

verkocht aan Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel 1 morgen land, in 

Empel, ter plaatse gnd des Papen Haere, tussen Johannes van Diest enerzijds 

en Godefridus Peters soen van Empel anderzijds, welke morgen aan voornoemde 

Adam en zijn vrouw was geschonken. 

 

Adam filius quondam Thome van den Kerchoeve maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Ode sue uxoris filie quondam Ottonis dicti Peters soen de Empel 

unum juger terre situm in parochia de Empel in loco dicto des Papen Haere 

inter hereditatem Johannis de Diest ex uno et hereditatem Godefridi 

Peters soen de Empel ex alio quod juger terre predictum dictus Adam cum 

dicta eius uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo de Eijke filio quondam Henrici Posteel promittens super habita et 

acquirenda warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. 

Testes Ws et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 349v 12 di 15-03-1384. 

Judocus Bruijstens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Judocus Bruijstens soen prebuit et reportavit. 

 

1176 mf9 F 04 f.350. 

 Quinta post oculi: donderdag 17-03-1384. 

 Quinta post Judica: donderdag 31-03-1384. 

 

BP 1176 f 350r 01 do 17-03-1384. 

Nicholaus zvw Everardus gnd Claes soen verkocht aan Gerardus zvw Gerardus 

Broes soen een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van 2 morgen land in 

Rosmalen, tegenover Hees, tussen Johannes van Zwalmen enerzijds en Gerardus 

van Herlaer anderzijds. 

 

Nicholaus filius quondam (dg: Erardi) #Everardi# dicti Claes soen 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Gerardi Broes soen 

hereditariam paccionem duorum (dg: ?lopinorum) #sextariorum# siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in Busco tradendam ex 

medietate ad se spectante duorum iugerum terre sitorum in parochia de 

Roesmalen in opposito de Heze inter hereditatem Johannis de Zwalmen ex 

uno et hereditatem Gerardi de Herlaer ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere promisit sufficientem facere. 

Testes Willelmus et Sijmon datum quinta post oculi. 

 

BP 1176 f 350r 02 do 17-03-1384. 

Johannes van Vucht zvw Henricus Goeskens soen verkocht aan Henricus 

Hoessche kramer een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den 

Bosch te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 10 

lopen rogge groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Willelmus 
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Mijnnemere enerzijds en Godefridus Sceijnckel anderzijds, reeds belast met 

40 schelling voornoemd geld aan voornoemde Godefridus Sceijnckel. 

 

Johannes de Vucht filius quondam Henrici Goeskens soen hereditarie 

vendidit Henrico Hoessche institori hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie purificatione et in Busco tradendum ex domo 

orto cum hereditatibus sibi adiacentibus (dg: sitis in) X lopina 

siliginis in semine capientibus sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Onrode inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex uno et hereditatem 

(dg: Godefridi) Godefridi Sceijnckel ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis XL solidis monete predicte 

dicto Godefrido Sceijnckel inde solvendis promittens sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 350r 03 do 17-03-1384. 

Johannes zvw Ghibo van der Reijndonc beloofde aan zijn broer Theodericus 80 

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

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Reijndonc promisit Theoderico 

suo fratri LXXX Brabant dobbel ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 350r 04 do 17-03-1384. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech en Henricus zvw Gerardus Monic voor Johannes 

Lonijs verhuurden aan Theodericus van Vlijmen, Willelmus gnd des Proes 

soen, Godefridus Hannen soen en Johannes Luwe zvw Johannes Luwe de helft 

van 16 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Slagen, tussen de sloot van 

de stad enerzijds en een gemene weg anderzijds, voor een periode van 8 

jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1383), per jaar voor 18 oude 

schilden of de waarde en 32 Hollandse plakken, met Kerstmis aan voornoemde 

Jacobus en Johannes te betalen. De huurders zullen alle sloten, waterlaten, 

omheiningen, dijken en andere oude lasten, bij deze helft behorend, voor 

hun rekening nemen. De huurders zullen voornoemde helft in het laatste jaar 

niet bezaaien. Drie brieven, waarvan een voor Jacobus. De brief van de 

buitenlui overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Solverunt extranei totum. 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech #(dg: ...)# Henricus filius 

quondam Gerardi Monic #pro Johanne Lonijs medietatem sedecim jugerum 

terre# (dg: octo) jugera terre sita in parochia de Empel in loco dicto 

Slagen inter (dg: hereditatem) fossatum oppidi (dg: et int) ex uno et 

inter communem platheam ut dicebant locaverunt Theoderico de Vlijmen 

Willelmo dicto des Proes! soen Godefrido Hannen soen et Johanni Luwe 

filio quondam Johannis Luwe ab eisdem ad spacium (dg: octorum) #octo# 

annorum a festo nativitatis Domini proxime preterito subsequentium (dg: 

ab eodem) anno quolibet eorundem pro decem et octo aude scilde vel 

valorem et pro XXXII placken Hollant anno quolibet dicto Jacobo (dg: 

mediatim) dictis Jacobo #et Johanne!# (dg: et alteram medietatem Johanni) 

Leonii de Erpe a dictis quatuor quolibet dictorum octo annorum in 

nativitatis Domini et pro primo Domini proxime futuro ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis (dg: et aliam obligationem deponere) 

et alii repromiserunt super omnia et quod ipsi (dg: dictam medietatem 

tenebit) omnes fossata aqueductus et sepes et cetera onera (dg: ant) 

#aggeres# antiqua ad dictam medietatem spectantes tenebunt quod dictis 

locatoribus nullum dampnum exinde eveniat hoc eciam addito quod ipsi 

dictam medietatem ultimo dictorum octo annorum non seminabunt et erunt 3 

littere quarum unam habebit Jacobus. Testes datum ut supra. Detur littera 

extraneorum dicto Willelmo. 

 

BP 1176 f 350r 05 do 17-03-1384. 

Lambertus Arts soen en Beatrix gnd Loden verhuurden de andere helft van 
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voornoemde 16 morgen aan Arnoldus Ruver en Denekinus gnd Hannen, voor een 

periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1383), voor 18 

oude schilden en 32 Hollandse plakken per jaar, met Kerstmis te betalen. De 

huurders zullen alle sloten, waterlaten, omheiningen, dijken en andere oude 

lasten, bij deze helft behorend, voor hun rekening nemen. De huurders 

zullen voornoemde helft in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Extranei solverunt totum. 

(dg: Dicti Jacobus et Henricus) Lambertus Arts soen et Beatrix dicta 

Loden alteram medietatem dictorum XVI jugerum terre ut dicebant 

locaverunt Arnoldo (dg: Rover) #Ruver# Denekino dicto Hannen soen ab 

eisdem ad spacium octo annorum a nativitatis Domini proxime preterito 

subsequentium !pro possidendam pro XVIII aude scilde et XXXII placken 

Hollant dandis dictis Lamberto et Beatrici quolibet dictorum octo annorum 

die nativitatis Domini et pro primo Domini proxime et promittentes 

warandiam etc et erit ulterius ut supra. Testes datum ut supra. ....... 

....... dicto ....... 

 

BP 1176 f 350r 06 ±do 17-03-1384. 

Gertrudis wv Rodolphus gnd Praems? soen en haar zoon Wolterus Coelborner: 

en huis, tuin en aangelegen erfgoederen in Boxtel {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Gertrudis relicta quondam (dg: W) Rodolphi dicti Praems? soen (dg: cum W) 

cum tutore (dg: X) et Wolterus Coelborner (dg: ex) eius filius domum 

ortum cum hereditatibus ipsis adiacentibus sitos in parochia de Bucstel. 

 

BP 1176 f 350r 07 ±za 19-03-1384. 

Leonius van Gravia en zijn broer Stamelart beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 40 Brabantse dobbel met Pinksteren (zo 29-05-1384; 12+30+29=71 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Leonius de Gravia et Sta eius frater promiserunt Philippo Jozollo etc XL 

Brabant dobbel ad penthecostes pena II. Testes Ws et Berwout datum 

sabbato post ........ 

 

BP 1176 f 350r 08 do 31-03-1384. 

Henricus Raet verhuurde aan Johannes Scerpinc 1 streep land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen Johannes Sceijvel enerzijds en Johannes 

Bruijstens anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus (wo 11-11-1383), voor 3 oude schilden of de waarde per jaar, 

met Sint-Martinus te betalen. Belast met zegedijken en sloten. Zou er enig 

nieuw werk op deze streep komen, dan zal voornoemde Henricus voornoemde 

Johannes daarvan ontheffen. Zou Henricus de streep binnen voornoemde 3 jaar 

verkopen, dan eindigt de verhuur. Een brief voor Henricus. 

 

Henricus (dg: .) Raet (dg: u) unam strepam terre sitam in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze (dg: super locum dictum ... Akens) inter 

hereditatem Johannis Sceijvel ex uno et hereditatem Johannis Bruijstens 

ex alio ut dicebat locavit etc Johanni (dg: Scerpinc) Scerpinc ab eodem 

ad spacium trium annorum a Martini proxime preterito subsequentium 

possidendam pro tribus aude scilde vel valorem dandis dicto Johanni ab 

altero Martini et pro primo Martini proxime futuro ex premissis 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ...) 

aggeribus (dg: foss) Zegedige! et fossatis ad premissa spectantibus 

deponere et alter repromisit super omnia #dictam pecuniam# et quod ipsi 

dictos aggeres et fossatos coram spiculatoribus dictis scouwe 

conservabunt taliter quod dicto Henrico nullum dampnum exinde eveniat hoc 

eciam addito si aliquid novum opus dictum nuwe werke super dictam strepam 

evenerit fieri extunc dictus Henricus dictum Johannem exinde relevabit 

hoc eciam addito si dictus Henricus dictam strepam infra [dictos?] tres 
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annos vendiderit extunc dicta locacio post huiusmodi vendicionem 

exspirabit scilicet extunc dictus Johannes exinde et pecunia locacionis 

(dg: exinde) quitus erit. Testes (dg: Ws et Sijmon datum quinta post 

judica). Testes datum ut (dg: s) infra et erit una littera quam habebit 

Henricus. 

 

BP 1176 f 350r 09 do 31-03-1384. 

Marcelius zvw Willelmus gnd Hoel en Albertus zv Arnoldus gnd Lodewichs soen 

van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo 36 oude Franse schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384; 30+31+30+25=116 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Marcelius filius quondam Willelmi dicti Hoel Albertus filius Arnoldi 

dicti Lodewichs soen de Kessel promiserunt Philippo Jozollo XXXVI aude 

scilde Francie ad Jacobi proxime pena III. Testes Ws et Sijmon datum 

quinta post Judica. 

 

BP 1176 f 350r 10 do 31-03-1384. 

Gheerbrandus zv Henricus Wouters soens soen van Kessel en voornoemde 

Albertus zv Arnoldus gnd Lodewichs soen van Kessel beloofden aan voornoemde 

Philippus Jozollo 16 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1384; 30+31+30+25=116 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gheerbrandus filius Henrici Wouters soens soen de Kessel et Albertus 

predictus promiserunt dicto Philippo (dg: LX) XVI aude scilde ad Jacobi 

proxime persolvenda pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 350r 11 do 31-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 05 f.350v. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 04-04-1384. 

 Quarta post palmarum: woensdag 06-04-1384. 

 in coena Domini: witte donderdag 07-04-1384. 

 

BP 1176 f 350v 01 ma 04-04-1384. 

Johannes Becker zvw Henricus Becker verkocht aan zijn zoon Henricus ¼ deel 

uit ¾ deel van de windmolen met ondergrond, die behoorde aan het klooster 

Porta Celi, gelegen tussen het leprozenhuis en Hintham, welk ¾ deel hr 

Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch, voornoemde Johannes Becker 

en Nicholaus van Berze gekocht hadden van Lambertus zvw Godefridus Gruwel. 

 

Johannes Becker filius quondam Henrici Becker unam quartam partem (dg: de 

trib) ad se spectantem de tribus quartis partibus molendini venti cum suo 

fundo quod ad conventum de Porta Celi prope Buschumducis situm spectabat 

siti inter domum leprosorum et Hijntham cum omnibus et singulis juribus 

#jus# et attinentiis quas tres quartas partes dicti molendini dominus 

Henricus Buc canonicus ecclesie (dg: sancti) de Busco Johannes Becker 

predictus et Nicholaus de Berze erga Lambertum filium quondam Godefridi 

Gruwel emendo acquisiverant prout in litteris hereditarie vendidit 

Henrico suo filio supportavit cum dictis litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

infra. 

 

BP 1176 f 350v 02 ma 04-04-1384. 

Willelmus van den Hoernic droeg over aan Johannes gnd van Bladel een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Sint-Bartholomeus, gaande uit een stuk land in Vught Sint-
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Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd Hoeve, welke cijns 

aan hem was overgedragen door Henricus gnd Jonge zvw Henricus gnd Jonge. 

 

Willelmus van den Hoernic hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Bartholomei ex pecia 

terre sita in parochia sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum Cromvoert 

in loco dicto Hoeve supportatum sibi ab Henrico dicto Jonge filio quondam 

Henrici dicti Jonge prout in litteris hereditarie supportavit (dg: dicto) 

Johanni dicto de Bladel cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: testes datum ut 

supra). Testes Willelmus et Sijmon datum secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1176 f 350v 03 ma 04-04-1384. 

Johannes die Rode en zijn broer Robbertus van Neijnsel beloofden aan 

Johannes Borman van Tricht 1 last haring, tussen nu en Lichtmis aanstaande 

(do 02-02-1385) te leveren. 

 

Johannes #die# Rode Robbertus de Neijnsel eius frater promiserunt Johanni 

Borman de Tricht unum last allecium plenorum dulcium bene salsatorum et 

coadunatorum infra hinc et festum purificationis proxime persolvendum. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 350v 04 ma 04-04-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 350v 05 ma 04-04-1384. 

Johannes zv Theodericus van Orthen, Johannes zv Johannes van Hees en 

Johannes van Vroenhoeven beloofden aan Henricus Ghoes 97½ oude schilden of 

de waarde met Maria-Geboorte aanstaande (do 08-09-1384) te betalen. 

 

Johannes filius Theoderici de Orthen Johannes filius Johannis de Hees et 

Johannes de Vroenhoeven promiserunt Henrico Ghoes nonaginta septem et 

dimidium aude scilde vel valorem ad festum nativitatis Marie proxime 

futurum persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 350v 06 ma 04-04-1384. 

Godefridus nzvw Godefridus van Bussel droeg over aan zijn zoon, broeder 

Nijcholaus, van de orde van de Predikheren, het vruchtgebruik in een stenen 

huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Wijnricus 

van Oijen enerzijds en erfgoed van wijlen Adam gnd Tesschemaker anderzijds. 

 

Godefridus filius naturalis quondam Godefridi de Bussel suum usufructum 

sibi competentem in domo lapidea et area sita in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Wijnrici de Oijen ex uno et inter hereditatem quondam 

Ade dicti Tesschemaker ex alio ut dicebat supportavit (dg: Nijch) fratri 

Nijcholao suo filio ordinis predicorum promittens ratam servare et 

obligationem in dicto usufructu existentem deponere. Testes W et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1176 f 350v 07 ma 04-04-1384. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus Hessels en Arnoldus die Writer ev 

Margareta dvw voornoemde Arnoldus Hessels verkochten aan Godefridus zvw 

Enghela gnd Goden (1) een b-erfcijns van 14 kleine schellingen, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Petrus smid grootvader van 

wijlen voornoemde Arnoldus Hessel met Sint-Lambertus beurde, gaande uit een 

beemd gnd die Koeteldonk?, in Hilvarenbeek, naast het huis van Henricus gnd 

van der Bevert, (2) een b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van 
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Hilvarenbeek, die voornoemde wijlen Petrus smid met Sint-Andreas beurde, 

gaande uit een stuk land, gelegen tegenover de huizinge van voornoemde 

Henricus van Bevert. 

 

Reijnerus de Mechelen #filius quondam Arnoldi Hessels# et Arnoldus die 

Writer maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris (dg: 

sor) filie dicti quondam Arnoldi Hessels hereditarium censum quatuordecim 

solidorum! parvorum denario grosso Turonensi (dg: denario) antiquo monete 

regis Francie pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem Petrus faber avus olim dicti quondam Arnoldi Hessel 

solvendum habuit in die beati Lamberti martiris ex quodam prato dicto 

communiter die Coe[?t]eldonc sito in parochia de Hildwarenbeke (dg: .) 

iuxta domum Henrici dicti van der Bevert atque hereditariam paccionem 

quinque lopinorum siliginis mensure de Beke predicta quam dictus quondam 

Petrus faber solvendam habuit hereditarie Andree ex quadam pecia terre 

sita coram mansione predicti Henrici de Bevert ut dicebant et quos censum 

et paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Godefrido filio quondam Enghele dicte Goden promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et quorumcumque aliorum 

heredum dicti quondam Petri in premissis existentem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 350v 08 ma 04-04-1384. 

(dg: Agnes dvw Gerardus Ketelleer). 

 

(dg: Agnes filia quondam Gerardi Ketelleer .). 

 

BP 1176 f 350v 09 wo 06-04-1384. 

Agnes dvw Gerardus Ketelaar en Gerardus zvw Denekinus Keteleer verkochten 

aan Ghisbertus Cuper en Willelmus gnd Luppen soen een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 

lopen roggeland, Bossche maat, gelegen in de goederen gnd ten Mellikhoeven, 

in Best, in Oirschot, welke pacht aan voornoemde wijlen Gerardus was 

overgedragen door Theodericus van Asten wollenklerenwever, en welke pacht 

zij nu bezitten. 

 

Agnes filia quondam Gerardi Cacabarii cum tutore et Gerardus filius 

quondam Denekini Keteleer hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco dandam et solvendam hereditarie purificatione et ad 

Buscum tradendam ex tribus lopinatis terre siliginee siliginis mensure de 

Busco sitis in bonis dictis ten Mellichoeven in Best in parochia de 

Oerscot (dg: venditam) #supportatam# dicto quondam Gerardo a Theoderico 

de Asten textore laneorum prout in litteris et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Ghisberto Cuper et Willelmo 

dicto Luppen (dg: soen) soen supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

heredum dicti quondam Gerardi deponere. Testes W et Scilder datum quarta 

post palmarum. Tradetur littera alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1176 f 350v 10 wo 06-04-1384. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Agnes en Gerardus, verkopers, 6½ 

Brabantse dobbel of de waarde en 6 Hollandse plakken met Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt dictis Agneti et (dg: v) Gerardo venditoribus 

sex et dimidium Brabant dobbel seu valorem et sex Hollant placken ad 

penthecostes proxime futurum ?persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 350v 11 do 07-04-1384. 

Ghisbertus Buijc vleeshouwer ev Katherina dvw mr Johannes van Roesmalen 

verkocht aan Theodericus gnd Clinge (1) een b-erfcijns van 18 schelling, 
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gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, welke cijns de 

begijn Elisabeth dvw Goessuinus Knode verworven had van Johannes 

Zwertfeger, (2) een b-erfcijns van 12 schelling, die Ancelmus van den Wiel 

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

een huis en erf van Theodericus van Velpe zvw Guddo van Velpe, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, welke cijns aan Elisabeth gnd Cnode was verkocht 

door voornoemde Ancelmus van den Wiel, en welke cijnzen aan voornoemde 

Ghisbertus waren gekomen na overlijden van zijn schoonvader, voornoemde mr 

Johannes van Roesmalen. 

 

Ghisbertus Buijc carnifex maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam magistri Johannis de Roesmalen 

hereditarium censum decem et octo solidorum solvendum hereditarie in domo 

et area sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis quem censum Elisabeth 

beghina filia quondam Goessuini Knode erga Johannem Zwertfeger 

acquisiverat atque hereditarium censum duodecim solidorum quem Ancelmus 

van den Wiel solvendum habuit anno quolibet hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini in domo et area Theoderici de Velpe filii quondam 

Guddonis de Velpe sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis venditum 

Elisabeth dicte Cnode a dicto Ancelmo (dg: .......) van den Wiel prout in 

aliis litteris et quos census predictos dictus Ghisbertus sibi de morte 

dicti quondam magistri Johannis de Roesmalen sui soceri successione 

hereditarie advolutos esse dicebat hereditarie vendidit Theoderico dicto 

Clinge supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam magistri Johannis et eius 

heredum (dg: ex) in dictis censibus deponere. Testes Sijmon et Berwout 

datum in coena Domini. 

 

1176 mf9 F 06 f.351. 

 in coena Domini: witte donderdag 07-04-1384. 

 Incipit annus LXXXIIII: 1384. 

 Tercia post pascha: dinsdag 12-04-1384. 

 

BP 1176 f 351r 01 do 07-04-1384. 

Henricus zvw Godefridus gnd Dicbier maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 30 dobbel mottoen van Vilvoorde, met Pasen te betalen, 

gaande uit de helft van de tiende van de villa van Haaren bij Megen, welke 

cijns voornoemde Henricus verworven had van jkr Johannes graaf van Megen. 

 

Henricus filius quondam Godefridi dicti Dicbier hereditarium censum XXX 

(dg: aude scilde) aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum 

monete Filfordie solvendum hereditarie pasche ex medietate decime ville 

de Haren prope Megen quem censum dictus Henricus erga domicellum Johannem 

comitem de Megen acquisiverat prout in litteris monuit de tribus annis. 

Testes Sijmon et Berwout datum in cena Domini. 

 

BP 1176 f 351r 02 do 07-04-1384. 

Marcelius van der Scutte verkocht aan Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden 

een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde en 4 kapoenen, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd in Groot? Tongeren?, ter 

plaatse gnd het Goer, tussen erfgoed van de abdis van Bijnderen enerzijds 

en Johannes Blake van Tongerle anderzijds, reeds belast met 3 schelling aan 

de heer van Helmond. 

 

Marcelius van der Scutte hereditarie vendidit Engberto Ludinc filio 

quondam Jacobi de Uden hereditarium censum quatuor aude scilde (dg: et 

qu) vel valorem et quatuor caponum solvendum hereditarie purificatione et 

in Busco tradendum ex prato ipsius venditoris sito in parochia de 

#Groet?# Tongeren? (dg: ..) in loco dicto tGoer inter hereditatem 

abbatisse de Bijnderen ex uno et hereditatem Johannis Blake de Tongerle 

ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam) super habita et habenda 
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warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu) tribus 

solidis# domino de Helmont inde solvendis promisit sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 03 do 07-04-1384. 

Henricus gnd Wellen soen van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus dictus Wellen soen de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 04 do 07-04-1384. 

Arnoldus zvw Nicholaus Snijder ....... verkocht aan Theodericus van der 

Ynden een huis53 en erf in Den Bosch, aan de straat die loopt van de 

Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Henricus Veerdonc enerzijds en erfgoed van Hilla gnd Coppen anderzijds, aan 

hem verkocht door Gherisius gnd Gherijs zvw Gerardus gnd Bessellen van Os. 

 

Arnoldus filius quondam Nicholai Snijder ....... domum et aream sitam in 

Busco (dg: ..) ad viculum tendentem a vico Hijnthamensi versus locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Henrici Veerdonc ex uno et 

hereditatem Hille dicte Coppen ex alio venditam sibi a Gherisio dicto 

Gherijs filio quondam Gerardi dicti Bessellen de Os prout in litteris 

hereditarie vendidit Theoderico van der Ynden supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 05 do 07-04-1384. 

Johannes zv Arnoldus van der Stegen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Arnoldi van der Stegen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 06 do 07-04-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 23 oude schilden, 39 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXIII aude scilde (dg: vel 

valorem) #XXXIX placken pro quolibet# ad Remigii proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 07 do 07-04-1384. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goessuinus gaven uit aan Emondus van 

der Straten de helft van een stuk land in Rosmalen, achter de plaats gnd 

Bruggen, ter plaatse gnd den Aart, tussen Ancelmus Toelinc enerzijds en 

Bela Scouten anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Ancelmus; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis in 

Den Bosch te betalen. Slechts op te geven met 15 pond voornoemd geld eens. 

 

Johannes van der Dijesen et Goessuinus eius filius medietatem ad se 

spectantem pecie terre (dg: dicte d) site in parochia de Roesmalen retro 

locum dictum Bruggen in loco dicto den Aert inter hereditatem (dg: Willi) 

Ancelmi Toelinc ex uno et hereditatem Bele Scouten ex alio videlicet 

illam medietatem que sita est !v contigue iuxta hereditatem dicti Ancelmi 

ut dicebant dederunt ad hereditarium censum Emondo van der Straten ab 

eodem possidendam pro hereditario censu quatuor librarum monete dando 

dictis (verbeterd uit: dicto) Johanni et Goessuino ab altero 

purificatione et in Busco tradendo promittentes warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit nisi 

                         
53 Zie → BP 1177 f 270r 09 wo 24-01-1386, afstand doen van dit huis. 
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cum XV libris dicte monete dictis Johanni et Goessuino semel dandis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 08 do 07-04-1384. 

Begint het jaar 84. 

 

Incipit annus LXXXIIII. 

 

BP 1176 f 351r 09 di 12-04-1384. 

Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer verkocht aan Emondus zv Henricus 

van Rode (1) een akker gnd die Ledeakker, 9 hont 25 roeden groot, op die 

Dungen, ter plaatse gnd des Gasthuisdonk, tussen erfgoed behorend aan het 

gasthuis in Den Bosch enerzijds en Egidius gnd Willems soen anderzijds, (2) 

een streep land, 95 roeden groot, aldaar, tussen erfgoed behorend aan het 

Gasthuis in Den Bosch enerzijds en Arnoldus zv Ghibo van der Eijkendonc 

anderzijds, (3) een stukje land, gnd een schild, 2½ hont 5 roeden groot, 

aldaar, tussen Henricus van den Hoernic enerzijds en tussen erfgoed 

behorend aan het Gasthuis in Den Bosch anderzijds, aan voornoemde Lambertus 

overgedragen54 door Johannes zvw Arnoldus zvw Mijchael van der Tangherrijt. 

 

Lambertus filius Henrici Moelner de Herlaer quendam agrum terre dictum 

die Ledeacker novem hont et XXV virgatas terre continentem situm supra 

locum dictum die Dungen ad locum dictum des Gasthuijsdonc inter 

hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex uno et inter hereditatem 

Egidii dicti Willems soen ex alio atque unam strepam terre nonaginta 

quinque virgatas terre continentem sitam ibidem inter hereditatem 

spectantem ad dictum hospitale ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii 

Ghibonis van der Eijkendonc ex alio insuper particulam terre dictam 

communiter een scilt duo (dg: hont) et dimidium hont (dg: et sedecim et 

dimidiam) #et quinque# virgatas terre continentem sitam ibidem inter 

hereditatem Henrici van den Hoernic et hereditatem ad dictum (dg: hospita 

le) hospitale spectantem ex alio supportatas dicto Lamberto a Johanne 

filio quondam Arnoldi filii quondam Mijchaelis van der Tangherrijt prout 

in litteris hereditarie vendidit Emondo filio (dg: qu) Henrici de Rode 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum 3a 

post pascha.  

 

BP 1176 f 351r 10 di 12-04-1384. 

Johannes zvw Arnoldus zv Mijchael van der Tangherrijt verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi filii Mijchaelis van der Tangherrijt 

prebuit et reportavit. Testes datum ut supra.  

 

BP 1176 f 351r 11 di 12-04-1384. 

Een onleesbaar contract. 

 

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

 

BP 1176 f 351r 12 di 12-04-1384. 

Voornoemde Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer verkocht aan Emondus 

zv Henricus van Rode een huis en tuin onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, tussen Rutgherus gnd Ghiben soen enerzijds en Arnoldus 

van der Tangherrijt anderzijds, aan hem overgedragen55 door Johannes zvw 

voornoemde Arnoldus van der Tangherrijt. 

 

                         
54 Zie ← BP 1177 f 094r 11 za 02-01-1384, overdracht van deze goederen. 
55 Zie ← BP 1177 f 094r 09 za 02-01-1384, overdracht van dit huis. 
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Dictus Lambertus venditor domum et ortum cum suis attinentiis sitos infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen inter hereditatem 

Rutgheri dicti Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der 

Tangherrijt ex alio supportatos sibi a Johanne filio quondam dicti 

Arnoldi van der Tangherrijt prout in litteris hereditarie vendidit Emondo 

filio Henrici de Rode supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 13 di 12-04-1384. 

Johannes zvw Arnoldus zv Mijchael van der Tangherrijt verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi filii Mijchaelis van der Tangherrijt 

prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 14 di 12-04-1384. 

Voornoemde Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer verkocht aan Emondus 

zv Henricus van Rode twee stukken land onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, tussen Theodericus Kepken enerzijds en Arnoldus van der 

Tangherrijt anderzijds, aan hem overgedragen56 door Johannes zvw voornoemde 

Arnoldus van der Tangherrijt. 

 

Dictus Lambertus venditor duas pecias terre sitas infra libertatem oppidi 

de Busco supra locum dictum Dunghen inter hereditatem Theoderici Kepken 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Tangherrijt ex alio 

supportatas sibi a Johanne filio dicti quondam Arnoldi van der 

Tangherrijt prout in litteris hereditarie vendidit Emondo filio Henrici 

de Rode supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 351r 15 di 12-04-1384. 

Johannes zvw Arnoldus zv Mijchael van der Tangherrijt verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi filii Mijchaelis van der Tangherrijt 

prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351r 16 di 12-04-1384. 

(dg: Voornoemde Emondus beloofde aan Johannes zv Arnoldus zv Mijchael). 

 

(dg: Dictus Emondus promisit Johanni filio Arnoldi filii Mijchaelis). 

 

BP 1176 f 351r 17 di 12-04-1384. 

(dg: Voornoemde Emondus beloofde aan voornoemde). 

 

(dg: Dictus Emondus promisit dicto). 

 

BP 1176 f 351r 18 di 12-04-1384. 

Voornoemde koper, Emondus zv Henricus van Rode, beloofde aan voornoemde 

verkoper, Lambertus zv Henricus Moelner van Herlaer, 21 oude schilden met 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Lamberto venditori XXI aude [scilde] (dg: ad 

.) vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 07 f.351v. 

 Tercia post pascha: dinsdag 12-04-1384. 

 Quarta post pasca: woensdag 13-04-1384. 

                         
56 Zie ← BP 1177 f 094r 10 za 02-01-1384, overdracht van deze twee stukken. 
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 Sexta post pascha: vrijdag 15-04-1384. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 16-04-1384. 

 

BP 1176 f 351v 01 di 12-04-1384. 

Johannes van den Bijesen droeg over aan Henricus van de Kelder 2 kampen in 

Veghel, op de gemeint van Veghel, aan weerszijden van een steeg aldaar, 

tussen Hermannus van Bijstervelt enerzijds en Johannes Hughen anderzijds, 

welke 2 kampen voornoemde Johannes van den Bijesen, na schepenvonnis, 

gewonnen had van Willelmus van Hamvelt spoormaker, met achterstallige 

termijnen en de oogst, die hij nog uit deze 2 kampen moet krijgen. 

 

Johannes van den Bijesen duos campos sitos in parochia de Vechel #supra 

communitatem de Vechel# ab utroque latere cuiusdam steghe ibidem inter 

hereditatem Hermanni de Bijstervelt ex uno et inter hereditatem Johannis 

Hughen ex alio et quos duos campos dictus Johannes van den Bijesen erga 

Willelmum van Hamvelt calcariatorem per sententiam scabinorum in Busco 

obtinuit et vicit ut dicebat supportavit Henrico de Penu simul 

arrestadiis et fructibus dictis scharen sibi de dictis duobus campis 

deficientibus et restantibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ut dicebat promittens ratam servare. Testes Heijme et Scilder 

datum tercia post pascha. 

 

BP 1176 f 351v 02 ±wo 13-04-1384. 

Voornoemde Henricus van de Kelder droeg voornoemde 2 kampen over aan 

Gerardus Vrijese zvw Arnoldus Goedekens soen. 

 

Dictus Henricus dictos duos campos hereditarie supportavit Gerardo 

Vrijese (dg: promittens ratam servare) filio quondam Arnoldi Goedekens 

soen promisit ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Berwout datum quarta post Ca...... 

 

BP 1176 f 351v 03 wo 13-04-1384. 

Sijmon van Gheldenaken zvw hr Wolterus van Geldenaken ridder verkocht aan 

Zibertus van Hoculem een n-erfcijns van 2 oude schilden, geld van Frankrijk 

of van de keizer of de waarde, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een hoeve57 gnd het Goed ten Dijke, in Stiphout, reeds belast met 2 oude 

groten en 2 hoenderen aan de heer van Helmond, 1 hoen, een b-erfpacht58 van 

3 mud rogge, Bossche maat, en een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, aan Elizabeth Wautgheers op haar leven. 

 

Sijmon de Gheldenaken filius quondam domini Wolteri de Geldenaken militis 

hereditarie vendidit Ziberto de Hoculem hereditarium censum duorum aude 

scilde #monete Francie vel imperatoris# (dg: vel) vel valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum ex manso dicto tGoet 

ten Dike sito in parochia de Stiphout et ex eius attinentiis ut dicebat 

#et in Busco tradendum# promittens (dg: super) warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis II aude ?grote et duobus (dg: do) pullis 

domino de Helmont uno pullo (dg: mense sancti spiritus) atque hereditaria 

paccione trium modiorum silginis mensure de Busco et vitali pensione 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont (dg: ?domine Margarete) 

Elisabeth Wautgheers ad eius vitam prius inde solvendis promittens 

sufficientem facere. Testes Ws et Berwout datum quarta post pasca. 

 

BP 1176 f 351v 04 wo 13-04-1384. 

Henricus gnd van Loet zvw Johannes Loet droeg over aan zijn zuster Bela 

                         
57 Zie → BP 1177 f 190r 06 ma 08-05-1385, verkoop van een erfcijns van 10 

oude schilden uit de hoeve. 
58 Zie ← BP 1176 f 337r 14 di 19-01-1384, resp. ← BP 1176 f 337r 15 di 19-

01-1384, verkoop twee een erfpachten, één van 2 mud en één van 1 mud, uit 

deze hoeve. 
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alle erfgoederen die hij in Oss heeft liggen. 

 

Henricus (dg: f) dictus de Loet filius quondam Johannis Loet omnes 

hereditates quas ipse in parochia de Os habuit sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Bele sue sorori promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Rover et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351v 05 vr 15-04-1384. 

Henricus van Ghemert verkocht aan Hilla Jonckers een n-erfcijns van 5 pond 

geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een hoeve, gnd het 

Goed ten Hoeve, in Gemert. 

 

(?dg: ..) Henricus de Ghemert hereditarie vendidit Hille Jonckers 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini et in Busco tradendum ex manso ipsius venditoris (dg: 

s) dicto communiter tGoet ten Hoeve sito in parochia de Ghemert et ex 

attinentiis eiusdem mansi ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes (dg: datum) 

Willelmus et Berwout datum sexta post pascha. 

 

BP 1176 f 351v 06 vr 15-04-1384. 

Goessuinus Steenwech de jongere ev Bela dv Theodericus van Ghemert 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goessuinus Steenwech junior maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele 

sue uxoris filie Theoderici de Ghemert prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 351v 07 vr 15-04-1384. 

Gerardus van Berkel wonend in Vught verkocht aan Henricus Britter een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en mudzaad roggeland, in Vught Sint-

Petrus, tussen Ghevardus van Achel enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gerardus de Berkel commorans in Vucht hereditarie vendidit Henrico 

Britter hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo 

orto et modiata terre siliginee ipsius venditoris sitis in Vucht in 

parochia sancti Petri inter hereditatem Ghevardi de Achel ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere promittens sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 351v 08 za 16-04-1384. 

Rutgherus zvw Goeswinus Moedel van der Donc en Goeswinus Moedel zvw 

Bertoldus zv Theodericus maakten een erfdeling van een beemd en broekland, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Beek, tussen hr Johannes bv voornoemde 

Rutgherus enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. Voornoemde 

Rutgherus kreeg de helft naast voornoemde hr Johannes. Rutgherus zal recht 

van weg hebben over de andere helft. 

 

Rutgherus filius quondam Goeswini Moedel van der Donc et Goeswinus Moedel 

filius quondam Bertoldi filii Theoderici palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam prato et palude sitis 

in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Beke inter hereditatem 

domini Johannis fratris dicti Rutgheri ex uno et inter aquam dictam die 

Aa ex alio ut dicebat mediante qua divisione una medietas dictorum prati 

et paludis que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti domini 

Johannis ut dicebant dicto Rutghero cessit in partem ut alter recognovit 

super qua et jure etc promittens ratam servare tali condicione quod 

dictus Rutgherus (dg: ob) habebit et obtinebit in reliqua medietate 
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dictorum prati et paludis sita iuxta dictam aquam die Aa vocatam (dg: et 

q v) dicto Goeswino Moedel filio dicti quondam Bertoldi (dg: in parte) 

mediante eadem divisione in partem cessa viam ad minus dampnum veniendi 

et pergendi ad predictam medietatem dicto Rutghero in partem cessam. 

Testes Willelmus et Scilder datum sabbato post pasca. 

 

BP 1176 f 351v 09 za 16-04-1384. 

Voornoemde Goeswinus Moedel zvw Bertoldus kreeg de helft naast voornoemd 

water gnd die Aa en moet recht van weg verlenen aan de andere helft. 

 

Et mediante qua divisione medietas dictorum prati et paludis scilicet 

illa medietas que sita est contigue iuxta dictam aquam die Aa vocatam ut 

dicebant dicto Goeswino Moedel filio quondam Bertoldi cessit in partem ut 

alter promittens ratam servare addita condicione predicta. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 351v 10 za 16-04-1384. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus verkochten aan Matheus Lu 

een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en 

de andere helft met Pasen, gaande uit een stuk land gnd die Art {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Johannes van der Dijesen et Goeswinus (dg: f) eius filius hereditarie 

vendiderunt Matheo Lu hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim (dg: Johannis et mediatim Domini) Remigii et 

mediatim pasche ex pecia terre dicta (dg: die) #die# Art. 

 

BP 1176 f 351v 11 za 16-04-1384. 

Johannes van Eijke de oudere, Ancelmus zvw Henricus Willems en Goessuinus 

van Best beloofden aan de secretaris, tbv hr Willelmus van Aa ridder, 85 

Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Johannes de Eijke senior Ancelmus filius quondam Henrici Willems et 

Goessuinus de Best promiserunt mihi ad opus domini Willelmi de Aa militis 

LXXXV Brabant dobbel vel valorem ad purificationem proxime persolvendos. 

Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 351v 12 ma 18-04-1384. 

Johannes van der Dijsen! droeg over aan zijn zoon Goessuinus zijn 

vruchtgebruik in de navolgende cijns, en erfgoederen, gelegen in Rosmalen, 

(1) een b-erfcijns van 5 pond geld, die Emondus van der Straten hem met 

Lichtmis moet betalen, gaande uit de helft van een stuk land, in Rosmalen, 

achter de plaats gnd Bruggen, ter plaatse gnd in der Aart, tussen Ancelmus 

Toelinc enerzijds en Bela Scouten anderzijds, te weten uit de helft naast 

voornoemde Ancelmus, (2) een stuk land, tussen Ghisbertus Lisscap enerzijds 

en Thomas zv Adam anderzijds, (3) een stuk land, tussen erfgoed van de kerk 

van Rosmalen enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, (4) een stuk 

land, tussen Theodericus Toelinc enerzijds en wijlen Alardus Becker 

anderzijds, (5) een stuk land, tussen Ghibo Herinc bv voornoemde Johannes 

enerzijds en Matheus Poijnen soen anderzijds, {f.352r} (6) een stuk land, 

tussen erfgoed van de kerk van Rosmalen enerzijds en Johannes Kemerlinc 

anderzijds, (7) een stuk land, tussen {hier staan twee puntjes} gnd Balen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds. De brief overhandigen aan Mathias 

Luwe. 

 

Johannes van der Dijsen! usufructum quem habuit in hereditatibus 

infrascriptis #et censu infrascripto# sitis in parochia de Roesmalen 

primo videlicet (dg: in pecia terre) in hereditario censu quinque 

librarum monete quem Emondus van der Straten sibi solvere tenetur 

hereditarie (dg: ex m) purificatione ex medietate pecie terre site (dg: 
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retro) #in parochia de# Roesmalen retro locum dictum (dg: d) Bruggen in 

loco dicto in der Aert inter hereditatem (dg: An) Ancelmi Toelinc ex uno 

et hereditatem Bele Scouten ex alio scilicet ex illa medietate que sita 

est iuxta hereditatem dicti Ancelmi ut dicebat atque in pecia terre sita 

in parochia de Roesmalen inter hereditatem Ghisberti Lisscap ex uno et 

hereditatem Thome filii Ade ex alio atque in pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio item (dg: ex) #in# pecia terre 

sita ibidem inter hereditatem Theoderici Toelinc ex uno et hereditatem 

quondam Alardi Becker ex alio item ex #in# pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem Ghibonis f Herinc fratris dicti Johannis ex uno et 

hereditatem Mathei Poijnen soen ex alio 

 

1176 mf9 F 08 f.352. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 18-04-1384. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 22-04-1384. 

 Tercia post octavas pasce: dinsdag 19-04-1384. 

 

BP 1176 f 352r 01 ma 18-04-1384. 

item in pecia terre sita ibidem inter hereditatem spectantem ad ecclesiam 

de Roesmalen ex uno et hereditatem Johannis Kemerlinc ex alio item in 

(dg: p) pecia terre sita inter hereditatem {hier staan twee puntjes} 

dicti Balen ex uno et inter communem stegam ex alio ut dicebat legitime 

supportavit Goessuino suo filio promittens ratam servare. Testes Sijmon 

et Scilder datum secunda post octavas pasche. Detur Mathie Luwe. 

 

BP 1176 f 352r 02 ±ma 18-04-1384. 

(dg: Voornoemde Goessuinus: voornoemde cijns van 5 pond voornoemd geld en 

een erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, die voornoemde Johannes van 

der Dijesen en). 

 

(dg: Dictus Goessuinus dictum censum quinque librarum dicte monete ut 

supra atque hereditarium censum XX solidorum dicte monete dictu! Johannes 

van der Dijesen et). 

 

BP 1176 f 352r 03 vr 22-04-1384. 

Voornoemde Goessuinus verkocht aan Matheus zvw Willelmus Luwe een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, gaande uit voornoemde cijns van 5 pond voornoemd 

geld en uit voornoemde erfgoederen. Voornoemde Goessuinus en zijn vader 

Johannes van der Dijesen beloofden lasten af te handelen. 

 

Dictus Goessuinus hereditarie vendidit Matheo filio quondam Willelmi Luwe 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim in 

Remigii et mediatim pasca ex dicto censu quinque librarum dicte monete 

atque ex dictis hereditatibus in precedenti contractu conscriptis 

promittentes et cum eo Johannes van der Dijesen eius pater warandiam et 

aliam obligationem deponere. Testes Ws et Scilder datum sexta post 

octavas pasce. 

 

BP 1176 f 352r 04 di 19-04-1384. 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen vroeg aan zijn moeder 

Elisabeth om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten 

te mogen gaan van zijn moeder. 

 

Theodericus Rover filius quondam Theoderici Rover de Oij[en] instanter 

petiit Elisabeth eius matri quatenus sibi daret licenciam recedendi a 

domo et expensis #sub modo emancipationis# et ipsa annuens etc. Testes 

Sijmon et Scilder datum 3a post octavas pasce. 
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BP 1176 f 352r 05 ±di 19-04-1384. 

Godefridus van Vaerlaer beloofde aan Zegerus van Baerle een lijfpacht van 2 

mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit 

al zijn goederen. 

 

Godefridus de Vaerlaer legitime (dg: vendidit Zegero de Baerle #promisit) 

promisit super omnia se daturum Zegero de Baerle# vitalem pensionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Mierle solvendam ad eius vitam 

purificatione et in Mierle tradendam ex omnibus suis bonis ut dicebat et 

mortuus etc. 

 

BP 1176 f 352r 06 vr 22-04-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 177, inv.nr.1870, 22-04-1384. 

Johannes van den Stripe verkocht aan Godefridus van Vlimen een erfpacht van 

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

een hoeve59,60 van verkoper gnd te Strijp, in Esch, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 12 pond geld aan Nicholaus Scilder. 

 

Johannes van den Stripe hereditarie vendidit Godefrido de Vlimen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex manso ipsius 

venditoris dicto te Strijpe sito in parochia de Essche et ex eius 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu ducis et hereditario censu XII librarum monete 

Nicholao Scilder inde prius solvendis. Testes Ws et Scilder datum sexta 

post octavas pasche. 

 

BP 1176 f 352r 07 vr 22-04-1384. 

Arnoldus Truden soen van Warghaertshusen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

C. Arnoldus Truden soe soen van Warghaertshusen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352r 08 vr 22-04-1384. 

(dg: Arnoldus Truden soen). 

 

BP 1176 f 352r 09 di 19-04-1384. 

Petrus Jans soen van der Zanden? verklaarde, namens Margareta wv Bertoldus 
?Ruijtijnc, ontvangen te hebben alle schulden, die Paulus Haest moest 

betalen aan voornoemde wijlen Bertoldus. Hij beloofde voornoemde Paulus mbt 

deze schulden schadeloos te houden, indien hij daarover door iemand zou 

worden aangesproken. 

 

Solvit. 

Petrus Jans soen van der Zanden? ex parte et nomine Margarete relicte 

quondam Bertoldi [?Ruijt]ijnc recognovit se ad opus dicte Margarete 

plenarie recepisse omnia debita que (?dg: dictus) Paulus Haest {deze twee 

woorden zijn onderstreept; boven het contract staat: Paulus Haest} dicto 

quondam (dg: Bartholomeo) #Bertoldo# solvere tenebatur a quocumque 

tempore usque in hodiernum diem ut dicebat clamans inde quitum (dg: 

.......) promisit super omnia se! dictus? Paulus occacione dictorum 

debitorum (dg: dam) ab aliquo impetetur et dampna sustineret extunc 

dictum (dg: P) Paulum exinde indempnem servabit. Testes Ws et Berwout 

datum 3a post octavas pasche. 

 

BP 1176 f 352r 10 di 19-04-1384. 

Henricus zvw Arnoldus gnd van Heelwijc ev Elisabeth dv Arnoldus gnd Roeper 

                         
59 Zie → BP 1177 f 171r 03 do 22-12-1384, verkoop van een erfcijns uit deze 

hoeve. 
60 Zie → BP 1178 f 087r 17 do 11-02-1389, verkoop erfcijns uit de goederen. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 125 

verklaarde voldaan te zijn van alle beloften, die Engbertus zvw Willelmus 

van den Dijcgrave van Scijnle beloofd had aan voornoemde Henricus of 

Elisabeth. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti de Heelwijc maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elisabeth (dg: filius) #sue uxoris filie# Arnoldi 

dicti Roeper palam recognovit sibi fore plenarie satisfactum ab omnibus 

promissionibus quas Engbertus filius quondam Willelmi van den Dijcgrave 

#de Scijnle# dicto Henrico (?dg: ...) dicte Elisabeth aut alteri eorum 

promiserat a quocumque tempore usque in hodiernum diem ut dicebat clamans 

inde quitum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352r 11 ±di 19-04-1384. 

Gertrudis dvw Walterus. 

 

Gertrudis filia quondam Walter. 

 

BP 1176 f 352r 12 vr 22-04-1384. 

Hilla wv Ghisbertus gnd Bastaert van Empel nu ev Ghisbertus Wael beloofde 

aan Albertus Wael en zijn vader Lambertus Wael 125 gulden hellingen na 

maning te betalen. 

 

Hilla relicta quondam Ghisberti dicti Bastaert de Empel (dg: ..) nunc 

uxor legitima Ghisberti Wael promisit Alberto Wael et Lamberto Wael suo 

patri C et XXV gulden hellinge ad monitionem persolvendos. Testes Sijmon 

et Berwout datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1176 f 352r 13 vr 22-04-1384. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Wolterus Delien soen een 

stuk land, gnd die Braak, in Oss, ter plaatse gnd dat Roedenveld, tussen 

voornoemde Wolterus Delijen soen enerzijds en kvw Johannes van Megen 

anderzijds. Verkoper en Godefridus zvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os 

ridder beloofden lasten af te handelen. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest peciam terre #dictam die 

Brake# sitam in parochia de Os in loco dicto dat Roedenvelt inter 

hereditatem Wolteri Delijen soen ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Megen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Woltero 

Delien soen promittens et cum eo Godefridus filius quondam Theoderici 

filii quondam domini Godefridi de Os militis warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes Willelmus et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 352r 14 vr 22-04-1384. 

Adam Luwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam Luwe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352r 15 vr 22-04-1384. 

Zebertus zvw Ludovicus van Alem deed tbv Elisabeth, dvw Henricus Vrient en 

wv ?zijn broer? Hermannus, afstand van alle goederen, die wijlen voornoemde 

Hermannus en Elisabeth samen bezaten, voor voornoemde Zebertus uitgezonderd 

1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd Koelede, naast Ghibo Heijnen soen. 

 

Zebertus filius quondam Ludovici de Alem super omnibus et singulis bonis 

que (dg: fuerant) quondam Hermannus ?suus fratres!? et Elisabeth eius uxor 

filia quondam Henrici Vr[ie]nt simul possidebant quocumque locorum sitis 

salvo et dicto Zeberto uno jugero terre sito in parochia de Maren in loco 

dicto Coelede (dg: inter) #iuxta# hereditatem Ghibonis Heijnen soen ut 

dicebat ad opus dicte Elisabeth relicte dicti quondam Hermanni 

hereditarie renunciavit promittens tam pro se quam post ha.. heredibus 
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dicti quondam Hermanni ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352r 16 vr 22-04-1384. 

Johannes van den Dijstelberch en zijn vrouw Elisabeth dvw Henricus Vrient 

droegen over aan Zebertus zvw Ludovicus van Alem het vruchtgebruik, dat 

voornoemde Elisabeth had in 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd 

Koelede, naast Ghibo Heijnen soen. 

 

Johannes van den Dijstelberch maritus legitimus ut asserebat Elisabeth 

sue uxoris (dg: relicte) filie quondam Henrici Vrient et ipsa Elisabeth 

cum eo tamquam cum suo tutore (dg: ?super) #usufructum quem predicta 

Elisabeth habuit# in uno jugero terre sito in parochia de Maren in loco 

dicto Coelede iuxta hereditatem Ghibonis Heijnen soen ut dicebant 

legitime supportaverunt Zeberto filio quondam Ludovici de Alem 

promittentes cum ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 09 f.352v. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 22-04-1384. 

 Secunda post misericordia: maandag 25-04-1384. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 26-04-1384. 

 Quarta post misericordia: woensdag 27-04-1384. 

 

BP 1176 f 352v 01 vr 22-04-1384. 

Theodericus Becker van Vucht verkocht aan Theodericus van Wolkenberch, tbv 

hem en Heilwigis dvw Johannes van Berze wever, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, tussen Rodolphus van 

Werghaertshuijsen enerzijds en Wolterus Ghisen soen anderzijds, en uit 

erfgoederen van voornoemde Theodericus, ter plaatse gnd Cromvoirt, reeds 

belast met 1 mud rogge en 12 plakken. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Theodericus Becker de Vucht legitime vendidit Theoderico de Wolkenberch 

ad opus sui et ad opus Heilwigis sue uxoris filie quondam Johannis de 

Berze textoris vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam ad eorum vitam vel alterius eorum Martini et in Busco tradendam 

ex domo et orto sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht (dg: ex) inter 

hereditatem Rodolphi de Werghaertshuijsen ex uno et inter hereditatem 

Wolteri Ghisen soen ex alio atque (dg: omnes) #ex# suas#is# hereditatibus 

#dicti Theoderici# in loco dicto Cromvoert sitis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno modio siliginis et 

XII placken prius inde solvendis et alter eorum diutius vivens 

integraliter possidebit etc (dg: da). Testes Ws et Scilder datum sexta 

post octavas pasche. 

 

BP 1176 f 352v 02 ma 25-04-1384. 

Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfcijns 

van 3 oude schilden, geld van de keizer of de waarde, met Kerstmis in Den 

Bosch te betalen, gaande uit (1) een hoeve, gnd het Goed ter Heiden, in 

Helmond, (2) een hoeve gnd ten Heuvel, in Nuenen, reeds belast met 

grondcijnzen. De brief overhandigen aan Johannes. 

 

Johannes Scillinc de Helmont hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken 

hereditarium censum trium aude scilde #monete imperatoris# vel valorem 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini et in Busco tradendum ex (dg: 

domo) manso ipsius venditoris dicto tGoet ter Heijden sito in parochia de 

Helmont (dg: et ex eius attinentiis) atque ex manso dicto ten Hoevel sito 

in parochia de Nuenen ex eorum attinentiis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi inde prius solvendis promisit super habita et habenda sufficientem 
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facere. Testes Rover et Berwout datum secunda post misericordia. Detur 

Johanni. 

 

BP 1176 f 352v 03 ma 25-04-1384. 

Johannes van den Morel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Morel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352v 04 ma 25-04-1384. 

Voornoemde Johannes Scillinc van Helmont verkocht aan Gertrudis ev 

Tielmannus gnd Mathijs soen, tbv voornoemde Tielmannus, een n-erfcijns van 

4 oude schilden, geld van de keizer of de waarde, met Kerstmis in Den Bosch 

te betalen, gaande uit (1) een hoeve, gnd het Goed ter Heiden, in Helmond, 

(2) een hoeve gnd ten Heuvel, in Nuenen, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Dictus (dg: Ar) Johannes venditor hereditarie vendidit Gertrudi (dg: f) 

uxori Tielmanni dicti Mathijs soen ad opus dicti Tielmanni sui mariti 

hereditarium censum IIIIor aude scilde monete imperatoris vel valorem 

solvendum hereditarie in nativitatis (dg:Johannis et) Domini et in Busco 
?tradendum ex predictis bonis et erit totum ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 352v 05 ma 25-04-1384. 

Johannes van den Morel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Morel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352v 06 ma 25-04-1384. 

Arnoldus van Buchoeven ev Elisabeth dv Henricus van der Langdonc droeg over 

aan Udo nzvw Godefridus van Erpe zijn deel in een hofstad in Maalstram, 

tussen Eefsa van der Oether enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Arnoldus de Buchoeven maritus et tutor legitimus legitimus Elisabeth sue 

uxoris filie Henrici van der Hr Langdonc totam partem et omne jus sibi 

competentes (dg: in domistadio) in domistadio sito in Maelstram inter 

hereditatem Eefse van der Oether ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Udoni filio naturali quondam Godefridi de 

Erpe promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Ws et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352v 07 ma 25-04-1384. 

Johannes Hasselman droeg over aan Henricus zv Elijas een b-erfpacht van 10 

lopen rogge, maat van Oerle, die voornoemde Henricus beloofd had aan 

voornoemde Johannes, met Lichtmis in Wintelre te leveren, gaande uit een 

stuk land gnd dat Nieuweland, in Wintelre, tussen voornoemde Henricus 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 
?Extraneus solvit totum. 

Johannes Hasselman hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis 

mensure de Oerle quam Henricus filius Elije promiserat se daturum dicto 

Johanni hereditarie purificatione et in Wijnterle tradendam ex pecia 

terre dicta dat Nuwelant sita in parochia de (dg: W) Wijnterle inter 

hereditatem dicti Henrici ex uno et inter communem platheam ex alio (dg: 

ut) prout in litteris hereditarie supportavit #dicto Henrico# cum 

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

sui) #in paccione# deponere. Datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352v 08 ma 25-04-1384. 

Johannes van Kreijelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes van Kreijelt prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 352v 09 di 26-04-1384. 

Cristina ev Johannes van Casteren droeg over aan Johannes Raet 430 gulden 

hellingen, die zij gerechtelijk gevorderd had van Theodericus van Hijntham, 

en 430 gulden hellingen, die zij gevorderd had van Jacobus zv Gerardus 

Claes soen. 

 

Solvit III plack. 

Cristina uxor Johannis de Casteren IIIIc et XXX (dg: aude scilde) #gulden 

hellinc# quos ipsa via juris et mediante scabinorum in Theodericum de 

Hijntham fuerat assecuta atque IIIIc et XXX (dg: aude scilde) #gulden 

hellinge# quos ipsa in Jacobum filium Gerardi Claes soen assecuta ut 

dicebat legitime supportavit Johanni Raet (dg: promittens ratam). Testes 

Ws Berwout et Scilder datum 3a post misericordia. 

 

BP 1176 f 352v 10 wo 27-04-1384. 

Woltherus zvw Woltherus van Oerle verklaarde dat de helft van alle beesten 

en varend goed, die de komende 6 jaar zijn op de goederen van voornoemde 

Wolterus, gnd Hasenbos, in Blaarthem Sint-Severinus, behoort aan Gerardus 

Molenman van der Smedebroec. Voornoemde Wolterus verklaarde dat de 

hoevenaar van voornoemde goederen, voornoemde helft, tbv voornoemde 

Gerardus, zal weiden en voeden. 

 

Woltherus filius quondam Woltheri de (dg: Erpe) #O[e]rle# palam 

recognovit quod medietas omnium bestiarum et bonorum pecoralium 

existentium seu eventurorum ad spacium sex annorum proxime futurorum in 

bonis ipsius Wolteri dictis communiter Hasenbosch (dg: in parochia) sitis 

in parochia de Blaerthem sancti Severini est et permanebit per temporem 

predictum ad Gerardum Molenman van der Smedebroec recognovit insuper 

dictus Wolterus quod colonus predictorum bonorum qui huiusmodi bona ad 

presens (dg: ..) possidet aut possidebit medietatem omnium bestiarum 

dicto spacio pendente (dg: ... ...) opus predicti Gerardi in dictis bonis 

depascet et nutriet (dg: id f) ut si huiusmodi medietas dictarum 

bestiarum ad dictum Woltherum pertineret promittens recognacionem ratam 

servare. Testes Willelmus et Scilder datum quarta post misericordia. 

 

BP 1176 f 352v 11 wo 27-04-1384. 

Ogerus Vinsot snijder beloofde aan Ghibo van Best 80 Hollandse gulden, een 

helft te betalen met Sint-Jacobus (ma 25-07-1384) en de andere helft met 

Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Ogerus #Vinsot# sartor promisit Ghiboni de Best LXXX Hollant gulden 

mediatim Jacobi et mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 352v 12 wo 27-04-1384. 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker, Marcelius van Geffen ev Elisabeth dvw 

voornoemde Egidius en Johannes Jonge ev Deliana dvw voornoemde Egidius 

verkochten aan Woltherus Delien soen een b-erfcijns van 3 oude schilden 

geld van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een hoeve, 3½ mudzaad roggeland en 13 

morgen broekland groot, in Oss, (2) een rosmolen voor olie, in Oss, welke 

cijns aan voornoemde wijlen Egidius was verkocht door Johannes van Dijnther 

zvw Theodericus van Dijnther alias gnd van Gestel, en welke cijns nu aan 

hen behoort. 

 

Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker Marcelius de Geffen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris #filie dicti quondam 

Egidii# Johannes Jonge maritus #et tutor# legitimus ut asserebat Deliane 

sue uxoris filie dicti quondam Egidii hereditarium censum trium (dg: aude 
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scilde) aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

monete regis Francie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie (dg: purificatione) in festo 

nativitatis Johannis ex manso quodam tres et dimidiam modiatas terre 

siliginee et tredecim iugera terre paludialis continente sito in parochia 

de Os atque ex (dg: moelndino) molendino equorum exprimente seu 

concutiente oleum cum suis attinentiis sito in parochia de Os predicta 

venditum dicto quondam Egidio a Johanne de Dijnther filio quondam 

Theoderici de Dijnther alias dicti de Gestel prout in litteris et quem 

censum ipsi nunc ad se pertinere dicebant hereditarie vendiderunt 

Wolthero Delien soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Egidii 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 10 f.353. 

 Quarta post misericordia: woensdag 27-04-1384. 

 Quinta post misericordia: donderdag 28-04-1384. 

 

BP 1176 f 353r 01 wo 27-04-1384. 

Willelmus Walraven verkocht aan Johannes van Edingen een lijfrente van 4 

gulden hellingen of ander paijment, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en tuin in Nistelrode, tussen voornoemde verkoper enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, welk huis en tuin voornoemde verkoper verworven 

had van de broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Gemert, reeds belast 

met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Willelmus Walraven legitime vendidit Johanni de Edingen vitalem pensionem 

IIIIor florenorum dictorum gulden hellinge vel alterius pagamenti 

solvendam ad eius vitam et non ultra in nativitatis Domini ex domo et 

orto ipsius venditoris sitis in parochia de Nijsterle inter hereditatem 

dicti venditoris ex uno et inter communem stegam ex alio quos domum et 

ortum dictus venditor erga Johannem et Emondum fratres liberos Johannis 

de Gemert acquisiverat ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis inde solvendo promittens 

sufficientem et cum mortuus fuerit etc. Testes Willelmus et Scilder datum 

quarta post misericordia. 

 

BP 1176 f 353r 02 do 28-04-1384. 

Goessuinus Emonts soen van Erpe verkocht aan Johannes zvw Arnoldus 

Hoessche, tbv hem en zijn vrouw Gertrudis dvw Bartholomeus van den Winckel, 

een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een kamp met gebouwen in Erp, tussen de gemeint van Erp 

enerzijds en Johannes Melcer anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht 

 

Goessuinus Emonts soen de Erpe legitime vendidit Johanni filio quondam 

Arnoldi Hoessche ad opus sui et ad opus Gertrudis sue uxoris filie 

quondam (dg: Bartho) Bartholomei van den Winckel vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Erpe solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum 

amborum vel alterius eorum purificatione et in Busco tradendam ex campo 

ipsius venditoris sito in parochia de Erpe inter communitatem de Erpe ex 

uno et hereditatem Johannis Melcer ex alio atque ex edificiis in dicto 

campo situatis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere promisit sufficientem facere et diutius vivens integraliter 

habebit etc. Testes Willelmus et Scilder datum quinta post misericordia. 

 

BP 1176 f 353r 03 do 28-04-1384. 

Thomas Ghenen soen van Bucstel verkocht aan Gherardus van Hemert een 

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

leveren, gaande uit een stuk land, gnd Dullenhoeve, in Boxtel, ter plaatse 
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gnd Bruekelen, tussen Johannes zvw Mathijas molenaar enerzijds en Henricus 

gnd van den Dike anderzijds, reeds belast met 3 oude groot en 7 penningen. 

 

Thomas Ghenen soen de Bucstel hereditarie vendidit Gherardo de Hemert 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

Dullenhoeve sita in parochia de Bucstel ad locum dictum Bruekelen inter 

hereditatem Johannis filii quondam Mathije [m]ultoris ex uno et 

hereditatem Henrici dicti van den Dike ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

tribus antiquis grossis et septem denariis (dg: p) prius solvendis 

promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353r 04 do 28-04-1384. 

Johannes van Dommellen bakker gaf uit aan Willelmus zvw Godefridus gnd Gud 

van Halle een erfgoed met gebouwen, 34 voet lang, in Den Bosch, in een 

straat die loopt naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Johannes Monic 

enerzijds en erfgoed van Sophia Bellens anderzijds, met de helft in een 

stenen muur op de rand van dit erfgoed; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 

oude sterlingen minus 1 obool aan de hertog, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Johannes de Dommellen pistor quandam hereditatem XXXIIII pedatas in 

longitudine continentem sitam in Busco in vico tendente versus forum 

piscium inter hereditatem Johannis Monic ex uno et hereditatem Sophie 

Bellens ex alio cum edificiis in eadem hereditate consistentibus atque 

cum medietate muri lapidei (dg: ret) #in latore# dictam hereditatem siti 

scilicet cum illa medietate dicti muri que sita est versus dictam 

hereditatem prout huiusmodi (dg: p) medietas dicti muri (dg: inter) #in 

latore# primodictam hereditatem consistet ut dicebat dedit ad censum 

Willelmo filio quondam Godefridi dicti Gud de Halle ab eodem pro duobus 

antiquis sterlingis minus obulo domino nostro duci dandis etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando dicto Johanni ab altero 

mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino in nativitatis 

Domini proxime futuro ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353r 05 do 28-04-1384. 

Godefridus zv Johannes van Dommellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Johannis de Dommellen prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353r 06 do 28-04-1384. 

Willelmus zvw Godefridus gnd Gud van Hal beloofde aan voornoemde Johannes 

van Dommellen 24 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 Brabantse 

dobbel gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Godefridi dicti Gud de Hal promisit dicto 

Johanni de Dommellen XXIIII Brabant dobbel vel pro quolibet quinquaginta 

Hollant placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353r 07 do 28-04-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd Monic”. 

Johannes van Dommellen beloofde de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan 

voornoemde Willelmus zvw Godefridus Gud koper. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus Monic quibus 

litteris sic visis Johannes de Dommellen promisit dictam litteram 
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porrigere (dg: Godefrido) #Willelmo# filio quondam Godefridi Gud predicto 

emptori ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353r 08 do 28-04-1384. 

(dg: Maria gnd Claus beloofde). 

 

(dg: Maria dicta Cl Claus promi). 

 

BP 1176 f 353r 09 do 28-04-1384. 

Johannes en Paulus, kvw Arnoldus Veren Berthen soen van Berlikem, de broers 

Arnoldus en Martinus, kv voornoemde Johannes, Arnoldus zv Willelmus van den 

Yvelaer en Boudewinus Otten soen maakten een erfdeling van alle goederen 

die waren van wijlen voornoemde Arnoldus Veren Berthen soen. 

Voornoemde Johannes en zijn kinderen Arnoldus, Martino en Barnierius kregen 

(1) 2 morgen land, ter plaatse gnd in Geen Enge, (2) 7 lopen land, ter 

plaatse gnd die Loeffoertse Hoeve, (3) een b-erfpacht van 7 lopen rogge, 

die Gerardus Maes soen, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Jacobus van 

den Yvelaer, (5) een b-erfcijns van 20 schelling, die Elisabeth van den 

Beirgulen moet betalen, (6) ½ morgen land, ter plaatse gnd Yvenlaar. 

 

Johannes et Paulus liberi quondam Arnoldi Veren Berthen soen de Berlikem 

(dg: Arnoldus filius Willelmi) Arnoldus et Martinus fratres liberi dicti 

Johannis Arnoldus (dg:Willelmus) filius Willelmi van den Yvelaer 

Boudewinus Otten soen palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

fecisse de omnibus bonis que fuerat dicti quondam Arnoldi Veren Berthen 

soen ut dicebant mediante qua divisione duo jugera terre sita in loco 

dicto in Gheen Enge atque septem lopinata (dg: -s) terre sita in loco 

dicto die Loeffoertsche Hoeve item hereditaria paccio septem (dg: lib) 

lopinorum siliginis quam Gerardus Maes soen #item# hereditaria paccio 

unius modii siliginis quam Jacobus van den Yvelaer item hereditarius 

censu XXti solidorum quem Elisabeth van den Beirgulen solvere tenentur 

item dimidium juger terre situm ad locum dictum Yvelaer ut ipsi dicebant 

dictis Johanni Arnoldo Martino et Barnierio eius liberis cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt super quibus et jure etc promittentes ratam 

servare et si via juris evincetur dampna equaliter portabunt. Testes 

Berwout et Scilder datum quinta post misericordia. 

 

BP 1176 f 353r 10 do 28-04-1384. 

Voornoemde Paulus zvw Arnoldus Veren Berthen soen van Berlikem kreeg (1) 

een kamp met gebouwen, ter plaatse gnd die Loeffoert, dat was van wijlen 

voornoemde Arnoldus Veren Berthen soen, (2) ½ bunder beemd, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Roemput, (3) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

die Blok. Voornoemde Johannes en zijn kinderen Arnoldus en Marcelius 

beloofden dat Bernierus minderjarige zv voornoemde Johannes, zodra hij 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

(dg: Ca) Et mediante eadem divisione campus quidam cum eius edificiis 

situs in loco dicto die Loeffoert qui fuerat dicti quondam Arnoldi Veren 

Berthen soen item dimidium bonarium prati situm in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Roemput item unum juger terre situm in dicta parochia in 

loco dicto die Bloc ut dicebant dicto Paulo cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt promittens ut supra per totum insuper promiserunt dicti 

Johannes Arnoldus et Marcelius eius liberi super omnia quod ipsi 

Bernierum filium primodicti Johannis dum ad annos pervenerit dicte 

divisioni facient consentire et ....... ....... servare. Testes datum 

[supra]. 

 

1176 mf9 F 11 f.353v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 28-04-1384. 
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BP 1176 f 353v 01 do 28-04-1384. 

Voornoemde Arnoldus zv Willelmus van den Yvelaer en Boudewinus Otten soen 

kregen een hoeve die was van wijlen voornoemde Arnoldus Veren Berthen soen, 

ter plaatse gnd Middelrode, aan die Berg. Voornoemde Johannes en zijn 

kinderen Arnoldus, Martinus en Bernerus, krijgen uit deze hoeve een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Arnoldus zv 

Willelmus en Boudewinus heden beloofden aan voornoemde Johannes, Arnoldus 

en Martinus, tbv hen en voornoemde Bernerus. 

 

Et mediante eadem divisione mansus quidam qui fuerat dicti quondam 

Arnoldi Veren Berthen soen situs in loco dicto Middelroede aen die Berge 

cum omnibus suis attinentiis ut dicebant dictis Arnoldo filio Willelmi 

van den Yvelaer et Boudewino cessit in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc et erit totum in iamdicto contractu precedenti salva (dg: e) 

tamen dicti Johanni Arnoldo Martino et Bernero suis liberis et a dictis 

renunciacione et divisione reservata (dg: hereditaria p) in dicto manso 

cum eius attinentiis hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure 

de Busco quam dicti Arnoldus filius Willelmi et Boudewinus dictis Johanni 

Arnoldo et Martino suis liberis ad opus ipsorum et ad opus dicti Berneri 

ex dicto manso et eius attinentiis coram scabinis infrascriptis 

promiserant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353v 02 do 28-04-1384. 

Voornoemde Arnoldus zv Willelmus van den Yvelaer en Boudewinus Otten soen 

beloofden aan Johannes zvw Arnoldus Veren Berthen soen en zijn kinderen 

Arnoldus en Martinus, tbv hen en Bernerus zv voornoemde Johannes, een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis ter plaatse 

Yvenlaar te leveren, gaande uit voornoemde hoeve. 

 

Dictus Arnoldus filius Willelmi van den Yvelaer et Boudewinus Otten soen 

promiserunt se daturos (dg: Arnoldo) Johanni filio quondam Arnoldi Veren 

Berthen soen Arnoldo et Martino eius liberis ad opus eorum et ad opus 

Berneri filii dicti Johannis hereditariam paccionem sex lopinorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione #et in loco dicto 

Yvelaer tradendam# ex dicto manso et eius attinentiis ut dicebant. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353v 03 do 28-04-1384. 

Gerardus Tijmmerman van Rode verkocht aan Theodericus Bever zvw Rodolphus 

Bever een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis 

op de onderpanden te leveren, gaande uit een kamp met gebouwen, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Evershoet, tussen Sophia gnd des Ghast enerzijds 

en de gemeint anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, en 45 schelling. 

 

Gerardus Tijmmerman de Rode legitime vendidit Theoderico Bever filio 

quondam Rodolphi Bever vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de 

Rode solvendam ad eius vitam purificatione et super hereditates 

infrascriptas tradendam ex quodam campo sito in parochia de Rode ad locum 

dictum Evershoet inter hereditatem Sophie dicte des Ghast ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex eius edificiis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

IIIIor lopinorum #siliginis# dicte mensure et (dg: XL) XLV solidis inde 

solvendis (dg: et d....... ..) promittens sufficientem et cum mortuus 

fuerit etc. Testes ... Berwout et Scilder datum quinta post misericordia. 

 

BP 1176 f 353v 04 do 28-04-1384. 

Arnoldus gnd Cnode zvw Jacobus gnd Bulle en Johannes zvw Henricus Cnoden 

soen verkochten aan Ywanus Stierken de helft in een beemd gnd dat Lijelaar, 

in Vught Sint-Petrus, beiderzijds tussen voornoemde Ywanus Stierken, welke 

helft aan voornoemde Arnoldus en Johannes gekomen was na overlijden van 
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Albertus Cnoden soen. 

 

Arnoldus dictus Cnode filius quondam Jacobi dicti Bulle et Johannes 

filius quondam Henrici Cnoden soen medietatem ad ipsos spectantem in 

prato dicto dat Lijelaer sito in parochia de Vucht sancti Petri inter 

hereditates (dg: predictorum Ar et Johannis ex) #Ywani Stierken# [ex] 

utroque latere quam medietatem dicti Arnoldus et Johannes ad se de morte 

quondam Alberti Cnoden soen (dg: ut dicebant) successione hereditarie 

advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt dicto Ywano Stierken pro 

vero allodio promittentes #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere. Testes Heijme et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353v 05 do 28-04-1384. 

Reijnerus Cnoden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus Cnoden soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353v 06 do 28-04-1384. 

Woltherus zvw Wolterus van Oerle verkocht aan Henricus Bloijs alle 

erfgoederen61 die voornoemde wijlen Wolterus in Oirschot, ter plaatse gnd 

Gunterslaar, had liggen, uitgezonderd 3 bunder broek aldaar, belast met de 

hertogencijns. 

 

Solvit. 

Woltherus filius quondam Wolteri de Oerle omnes et singulas hereditates 

quas dictus quondam Wolterus eius pater in parochia de Oerscot in loco 

dicto Ghuijnterslaer habuit situatas exceptis tamen et dicto Woltero 

reservatis tribus bonariis paludis ibidem sitis ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Bloijs promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu ducis. Testes Berwout et Scilder datum quinta post 

misericordia. 

 

BP 1176 f 353v 07 do 28-04-1384. 

Henricus Bloijs gaf uit aan Gerardus zvw Happo van den Rullen alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Hilla, 

in Heze, ter plaatse gnd tot Genen Rullen; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en cijnshoenderen aan de grondheer, en thans voor een n-erfpacht 

van 4 mud 4 lopen rogge, maat van Heze, met Lichtmis in Eindhoven, voor 

rekening van voornoemde Gerardus, te leveren, vrij van elke last. 

 

Gerardus solvit. 

Henricus Bloijs omnes hereditates sibi de morte quondam Hille sue sororis 

successione hereditarie advolutas quocumque locorum in parochia de Heze 

in loco dicto tot Ghenen Rullen ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Gerardo filio quondam Happonis van den Rullen pro censibus et pullis 

censualibus domino fundi inde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

(dg: pro hereditaria) paccione quatuor modiorum et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Heze danda dicto Henrico ab altero purificatione et 

in Eijndoven sub expensis dicti Gerardi libere tradendis #ab omni 

precario# ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353v 08 do 28-04-1384. 

Henricus en Conegondis, kvw Johannes van Hees, gaven uit aan Arnoldus 

Vespertijt en Johannes Stegheman een stuk land in Hees, ter plaatse gnd 

Muller, tussen Arnoldus Boest enerzijds en voornoemde Arnoldus Vespertijt 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan, en thans 

                         
61 Zie → BP 1177 f 279r 04 do 22-02-1386, overdracht van deze goederen. 
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voor een n-erfpacht62 van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, en 3 cijnshoenderen met Sint-Lambertus te leveren. 

 

Extranei solverunt. 

(dg: Eg) Henricus et Conegondis liberi quondam Johannis de Hees cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de Hees in loco dicto Muller inter 

hereditatem Arnoldi Boest ex uno et hereditatem Arnoldi Vespertijt ex 

alio ut dicebant dederunt ad pactum dicto Arnoldo Vespertijt et Johanni 

Stegheman ab eisdem pro censibus prius inde solvendis dandis atque pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

dictis Henrico et Conegondi a dictis Arnoldo Vespertijt et Johanne 

hereditarie purificatione et in Buscho tradenda atque pro tribus pullis 

censualibus dandis dictis Henrico Conegondi ab aliis (dg: La) in festo 

Lamberti ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt ex premissis. Testes 

(dg: Scilder) Berwout et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 353v 09 do 28-04-1384. 

Voornoemde Conegondis dvw Johannes van Hees gaf uit aan Johannes Stegheman 

een streep land in Hees, ter plaatse gnd Mullaar, tussen Johannes van 

Ghemert enerzijds en Arnoldus gnd Bernts soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de nabuurcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 1 zester 

rogge, Bossche maat, en 1 cijnshoen met Lichtmis te leveren. 

 

Extranei solverunt. 

Dicta Conegondis cum tutore (dg: peciam) #strepam terre# terre sitam in 

parochia de Hees in loco dicto Mullaer inter hereditatem Johannis de 

Ghemert ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Bernts soen ex alio ut 

dicebat dedit ad pactum Johanni Stegheman ab eodem pro censibus vicinorum 

inde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco et pro uno pullo censuali dandis dicte 

Conegondi ab altero purificatione ex dicta strepa terre promittens cum 

tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf9 F 12 f.354. 

 Quinta post misericordia: donderdag 28-04-1384. 

 

BP 1176 f 354r 01 do 28-04-1384. 

Ambrosius gnd Deenkens soen verkocht aan Metta wv Gerardus van Berze 2 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, in een kamp gnd Abenkamp, 

tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder enerzijds en Agnes gnd van Maren wv 

Johannes Dachverlies anderzijds. 

 

Ambrosius dictus Deenkens soen duo jugera terre sita in parochia de 

Nuwelant in loco dicto Vinckel #in campo dicto Abencamp# inter 

hereditatem Arnoldi Stamelart de Penu ex uno et hereditatem Agnetis dicte 

de Maren relicte Johannis Dachverlies ex alio prout ibidem sita sunt et 

ad ipsum dinoscuntur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Mette 

relicte quondam Gerardi de Berze promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam deponere. Testes Berwout et Scilder datum quinta post 

misericordia. 

 

BP 1176 f 354r 02 do 28-04-1384. 

Johannes Bonije.. verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bonije.. prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

                         
62 Zie → BP 1178 f 077v 12 do 17-12-1388, overdracht van de helft van de 

pacht. 
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BP 1176 f 354r 03 do 28-04-1384. 

Woltherus van den Poel beloofde aan Johannes Leonii van Erpe, tbv hem en 

Gerardus van Berkel, 37½ lichte schild, 12 plakken voor 1 schild gerekend, 

met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Woltherus van den Poel promisit Johanni Leonii de Erpe ad opus sui et ad 

opus Gerardi de Berkel XXXVIIJ lichten scilt XII placken etc ad Martini 

proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 04 do 28-04-1384. 

Rijxkinus gnd Agnesen soen van den Mortel verkocht aan Rodolphus Bever zvw 

Henricus gnd Alaerts soen een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Aan 

den Borne, op de plaats gnd op den Meieheuvel, welk stuk land voornoemde 

Rijxkinus in cijns verkregen had van Henricus Loze, belast met de cijnzen 

in de brief vermeld. 

 

(dg: Rijxken) Rijxkinus dictus Agnesen soen van den Mortel peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Aen den Borne supra locum 

dictum op den Meijehoevel quam peciam terre dictus Rijxkinus erga 

Henricum Loze ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Rodolpho Bever filio quondam Henrici dicti Alaerts soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris comprehensis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 05 do 28-04-1384. 

Tielmannus zvw Theodericus molenaar van Vucht: een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat {niet afgewerkt contract}. 

 

Tielmannus filius quondam Theoderici multoris de Vucht (dg: hereditariam 

paccionem hereditarie vendidit Eustacio de Hedichusen) hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco (dg: solvendam). 

 

BP 1176 f 354r 06 do 28-04-1384. 

Tielmannus zvw Theodericus molenaar van Vucht verkocht aan Eustacius van 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker gnd die Roijsakker, in 

Gemert, tussen Willelmus Geger? enerzijds en een zekere ?Snedens soen 

anderzijds, (2) een huis en tuin in Gemert, tussen Theodericus van Ghemert 

enerzijds en Yda van der Ynden anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Tielmannus filius quondam Theoderici multoris de Vucht hereditarie 

vendidit Eustacio de Hedichusen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex (dg: d) agro terre dicto die Roijsacker sito in 

parochia de Gemert inter hereditatem Willelmi [?G]eger ex uno et inter 

hereditatem dicti [?Sn]edens soen ex alio atque ex domo et orto sitis in 

dicta parochia inter hereditatem (dg: Goess) Theoderici de Ghemert ex uno 

et inter hereditatem Yde van der Ynden ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu dominorum fundi 

prius inde solvendo promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 07 do 28-04-1384. 

Arnoldus van den Bloc, Arnoldus van der Haseldonc en Johannes Bierman 

beloofden aan Andreas van Uden 110 gulden pieter, een helft te betalen met 

Sint-Martinus (vr 11-11-1384) en de andere helft met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (wo 22-02-1385). 

 

Arnoldus van den Bloc Arnoldus van der Haseldonc et Johannes Bierman 

promiserunt Andree de (dg: Uden) #Uden# C et X gulden peter (dg: vl vl ad 

m) mediatim Martini (dg: ..) mediatim in festo Petri ad cathedram proxime 
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persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 08 do 28-04-1384. 

Johannes Loef en Albertus zv Theodericus beloofden aan Henricus van Hedel, 

tbv mr Wolphardus, 8 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

(dg: ?Et) Johannes Loef Albertus filius Theoderici promiserunt (dg: J) 

Henrico de Hedel ad opus magistri Wolphardi (dg: VIII) octo modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 354r 09 do 28-04-1384. 

Willelmus Walravens soen verkocht aan Willelmus van Ghiessen een n-erfpacht 

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

uit een stuk land in Nistelrode, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, reeds belast met 1 penning cijns. 

 

Willelmus Walravens soen hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Nijsterle inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et (dg: 

hereditatem) inter communem stegam ex alio ut dicebat promittens 

warandiam questionem proximitatis et aliam obligationem deponere excepto 

uno denario census (dg: ..) inde prius solvendo promisit sufficientem. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 10 do 28-04-1384. 

Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan Ghibo gnd Wouters soen van Mellicrode 

een stuk land gnd die Hage, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen kv 

Metta gnd Maes enerzijds en kvw Johannes gnd Bijs Bithuijs anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een oude groot met ?Allerheiligen te betalen en 

een n-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best 

te leveren. 

 

Woltherus de Audenhoeven peciam terre dictam die Haghe sitam in parochia 

de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem liberorum Mette dicte 

Maes ex uno et hereditatem liberorum Johannis dicti quondam Bijs Bithuijs 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Ghiboni dicto Wouters 

soen de Mellicrode ab eodem pro uno (dg: ac) antiquo grosso dando dicto 

Wolthero ab altero omnium? ?sanctorum atque pro hereditaria paccione 

quindecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda dicto Wolthero ab 

altero purificatione et in loco dicto Best tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Willelmus et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 11 do 28-04-1384. 

Ghibo gnd Grieten soen beloofde aan Petrus Oeden soen 30 lichte schilden, 

direct na overlijden van voornoemde Ghibo en zijn vrouw Aleijdis te 

betalen. 

 

Ghibo dictus Grieten soen promisit Petro Oeden soen XXX licht scilde 

statim post mortem dicti Ghibonis #et Aleijdis eius uxoris# et non prius 

persolvenda. Testes (dg: datum ut supra) Heijme et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354r 12 do 28-04-1384. 

Ghisbertus Lambrechts soen en zijn broer Johannes verkochten aan Marcelius 

Hoel 1 morgen land in Empel, ter plaatse gnd Henxtem, tussen voornoemde 

Marcelius enerzijds en erfg vw Johannes Luwe anderzijds, belast met 

maasdijken en dijken gnd uiterdijken. 
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Solvit. 

Ghisbertus Lambrechts soen et Johannes eius frater unum juger terre situm 

in parochia de Empel in loco dicto Henxthem inter hereditatem Marcelii 

Hoel ex uno et hereditatem heredum quondam Iohannis Luwe ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Marcelio ab eodem etc 

supportaverunt promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: a) aggeribus Mose et aggeribus dictis uterdike ad premissa de jure 

spectantibus. Testes Willelmus et Berouwt datum quinta post misericordia. 

 

BP 1176 f 354r 13 do 28-04-1384. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder droeg, bij wijze van erfwisseling, over 

aan Henricus van Tula 4 hont land, in Geffen, tussen Benedictus gnd Bits 

Maes soen enerzijds en Ghibo van Loen anderzijds. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu quatuor hont terre sita in parochia de Geffen 

(dg: supra ..) inter hereditatem Benedicti dicti Bits Maes soen ex uno et 

hereditatem Ghibonis de Loen ex alio prout ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico de Tula in modum permutationis etc 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 354r 14 do 28-04-1384. 

Voornoemde Henricus van Tula droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Arnoldus Stamelart van de Kelder 3 lopen roggeland, in Geffen, tussen Rover 

Uden soen enerzijds en Ghibo van Loen anderzijds. 

 

Dictus Henricus de Tula tres lopinatas terre siliginee sitas in parochia 

de Geffen inter hereditatem Rover Uden soen ex uno et hereditatem 

Ghibonis de Loen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

Stamelart de Penu in modum permutationis etc promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf10 A 01 f.354v. 

 Quinta post misericordia: donderdag 28-04-1384. 

 

BP 1176 f 354v 01 do 28-04-1384. 

Henricus Loze deed tbv Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke afstand van 

(1) 1 morgen land, in Oss, die was van Ricoldus gnd Belijen soen, (2) ½ 

morgen land, in Oss, die was van Albertus Caster. 

 

Henricus Loze super uno iugero terre sito in parochia de Os (dg: inter 

hereditatem) quo-(dg: d)-#d# juger fuerat Ricoldi dicti Belijen soen 

atque super dimidio jugero terre sito in dicta parochia quod fuerat 

Alberti Caster ut dicebat atque super toto jure ad opus (dg: .) Arnoldi 

de Beke filii quondam (dg: Arnoldi) Arnoldi de Beke hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Berwout datum quinta post misericordia. 

 

BP 1176 f 354v 02 do 28-04-1384. 

Ghiselbertus Lambrechts soen, zijn broer Johannes, Stephanus gnd des Raets 

soen en Lambertus zv Nicholaus gnd Colen soen deden tbv Theodericus zv 

Matheus van Burpel? afstand van (1) 3 morgen land, in den Roeden, tussen 

Gibo Herinc enerzijds en erfg van Theodericus van Vlijmen anderzijds, (2) 

een erfgoed gnd een halve gemeint, ter plaatse gnd den Heuvel en Polsbroek, 

(3) 40 schelling oude pecunia, die Albertus gnd Arts soen betaalde aan hr 

Bernardus priester en zijn zoon Otto. 

 

Solvit. Arnoldus noluit. 

Ghiselbertus Lambrechts soen Johannes eius frater Stephanus dictus des 

Raets soen et Lambertus filius Nicholai dicti Colen soen super tribus 

jugeribus terre sitis! in den Roeden inter hereditatem Gibonis Herinc ex 
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uno et hereditatem heredum Theoderici de Vlijmen ex alio item super 

hereditate dicta een halve gemeijnt sita in loco#is# dicto#is# den Hoevel 

et Polsbroec item super XL solidis antique pecunie quos Albertus (dg: de 

Heij) dictus Arts soen domino Bernardo presbitro et Ottoni suo filio 

solvere consuevit atque super toto jure ad opus Theoderici filii Mathei 

de Burpel? hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Willelmus datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 354v 03 do 28-04-1384. 

De broers Arnoldus, Henricus en Willelmus, kvw Johannes gnd Hasaert, 

droegen over aan hun broer Johannes, voor de duur van diens leven, een 

b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Son, die Aleidis wv Lambertus 

Hadewigen soen met Lichtmis in Son, op de onderpanden, aan hen moet 

leveren, gaande uit erfgoederen van wijlen voornoemde Lambertus, in Woensel 

en Son. 

 

Arnoldus Henricus Willelmus fratres liberi quondam Johannis dicti Hasaert 

hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Zonne quam 

Aleidis (dg: de) relicta Lamberti Hadewigen soen ipsis solvere tenetur 

hereditarie purificatione et in Zonne super hereditates infrascriptas 

tradere ex hereditatibus dicti quondam Lamberti sitis in (dg: pa) 

parochiis !et de Woenssel et de Zonne ut dicebant legitime supportaverunt 

Johanni eorum fratri ab eodem ad suam vitam et non ultra possidendam 

promittentes warandiam et obligationem in dicta paccione deponere tali 

condicione quod dicta paccio statim post mortem dicti Johannis ad dictos 

Arnoldum Henricum et Willelmum vel post eos ad suos heredes et ad neminem 

alium revertetur. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354v 04 do 28-04-1384. 

De broers Woltherus en Theodericus, kvw Henricus van Loen, verkochten aan 

hun broer Hermannus van Loen (1) 4 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd 

die Tunnekens Braak, tussen Johannes Lanen soen enerzijds en hun broer 

Hermannus van Loen, (2) ½ morgen land in Geffen, ter plaatse gnd Tije.... 

Venne, beiderzijds tussen voornoemde Hermannus. 

 

(dg: Bol) Woltherus et Theodericus fratres liberi quondam Henrici de Loen 

quatuor lopinatas terre sitas in parochia de Geffen ad locum dictum die 

Tunnekens Brake inter hereditatem Johannis Lanen soen ex uno et 

hereditatem Hermanni de Loen (dg: ex) eorum fratris ex alio atque 

dimidium juger terre situm in dicta parochia in loco dicto (dg: K) 

Tije.... Venne inter hereditates dicti Hermanni ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Hermanno de Loe! 

Loen eorum #fratri# promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354v 05 do 28-04-1384. 

Johannes van Neijnsel verhuurde aan Johannes zvw Wolterus Preter van Geffen 

(1) 2½ morgen land, ter plaatse gnd die Korthoeven, in Nuland, (2) 1 roede 

land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, voor een periode van 5 jaar, 

ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1383), per jaar voor 9 oude schilden 

minus 12 Hollandse plakken, met Kerstmis te betalen, belast met sloten. 

Voornoemde Johannes zv Wolterus zal de goederen in het laatste jaar niet 

bezaaien. 

 

Johannes de Neijnsel duo et dimidium jugera terre sita in loco dicto die 

Corthoeven (dg: atque in .) in parochia de Nuwelant atque unam virgatam 

terre sitam in parochia de Geffen in loco dicto die Vrede prout dicte 

hereditates ibidem sunt site et ad dictum Iohannem pertinere dinoscuntur 

ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni filio quondam Wolteri 

Preter de Geffen ab eodem ad spacium quinque annorum a festo nativitatis 
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Domini proxime preterito sine medio subsequentium libere possidenda pro 

novem aude scilde vel valore minus tamen XII Hollant placken dandis dicto 

Johanni ab altero in nativitatis Domini et pro primo solucionis termino 

(dg: i f) in festo nativitatis Domini proxime futuro ex premissis 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis et slotis 

ad premissa spectantibus (dg: et alter et cum eo) et alter repromisit 

(dg: su) super omnia et quod ipse dicto fossatas et slotas purgabit cum 

zeijssen et zichten tali condicione quod dictus Johannes filius Wolteri 

dictas hereditates ultimo anno dictorum quinque annorum non seminabit. 

Testes datum ut supra. Detur. 

 

BP 1176 f 354v 06 do 28-04-1384. 

Henricus zvw Matheus Wouters soen: de navolgende erfgoederen, een huis en 

tuin in Esch {niet afgewerkt contract63}. 

 

Henricus filius quondam Mathei Wouters soen hereditates infrascriptas 

(dg: sitas in parochia) ad se spectantes primo videlicet domum et ortum 

sitos in parochia de Essche. 

 

BP 1176 f 354v 07 do 28-04-1384. 

Johannes van der Heijden verkocht aan Henricus zvw Henricus Enghelen soen 

van Lijemde (1) ¼ deel in 3 bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Henricus van Uden en zijn kinderen enerzijds en Lambertus 

Monic anderzijds, (2) ¼ deel in 1 bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

dat Broekloert, tussen Agnes van Collenberch enerzijds en Jutta van 

Hezelaer en haar kinderen anderzijds, belast met ¼ deel van 2 oude groten 

en andere cijnzen. 

 

Johannes van der Heijden quartam partem ad se spectantem in tribus 

bonariis prati sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter 

hereditatem Henrici de Uden et eius liberorum ex uno et hereditatem 

Lamberti Monic ex alio atque quartam partem ad se spectantem in uno 

bonario prati sito in dicta parochia in loco dicto dat Broecloert inter 

hereditatem Agnetis de Collenberch ex uno et hereditatem Jutte de 

Hezelaer et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Henrici Enghelen soen de Lijemde promittens 

warandiam et obligationem deponere excepta quarta parte (dg: duorum 

antiquorum grossorum census) #duorum antiquorum grossorum et aliis 

censibus# exinde (dg: ex dictis quatuor bonariis) solvendis. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 354v 08 do 28-04-1384. 

Johannes van Meijelsfoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1176 f 354v 09 do 28-04-1384. 

Voornoemde Henricus koper en Johannes van Meijelsfoert beloofden aan 

voornoemde Johannes verkoper 18 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Dictus Henricus emptor et Johannes de Meijelsfoert promiserunt dicto 

Johanni venditori (dg: XVI) XVIII Brabant dobbel vel valorem ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354v 10 do 28-04-1384. 

Henricus zvw Matheus Wouters soen gaf uit aan zijn broer Woltherus (1) de 

helft van een huis, schuur en tuin in Esch, tussen Henricus Dicbier zv 

Godefridus enerzijds en kvw Wolterus van den Loe anderzijds, (2) de helft 

                         
63 Voor afgewerkte contract zie BP 1176 f 354v 10. 
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van een tuin in Esch, tussen Lambertus van der Eghelvoert enerzijds en kv 

Wolterus van den Loe anderzijds, (3) ¼ deel van een beemd in Esch, ter 

plaatse gnd Welisel, tussen Willelmus zv Wolterus van Bruggen enerzijds en 

het water gnd die Aa anderzijds, (4) de helft van een beemd in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Oortbroek, tussen Henricus van der Voert enerzijds 

en kvw voornoemde Wolterus van den Loe anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een erfpacht64 van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus filius quondam Mathei Wouters soen medietatem (dg: domus horrei 

et) ad se spectantem domus horrei et orti sitorum in parochia de Essche 

inter hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Wolteri van den Loe ex alio atque (dg: i) medietatem 

orti siti in dicta parochia inter hereditatem Lamberti van der Eghelvoert 

ex uno et inter hereditatem liberorum Wolteri van den Loe ex alio item 

quartam partem prati siti in dicta parochia in loco dicto Welisel inter 

hereditatem Willelmi filii Wolteri de Bruggen ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio item medietatem ad se spectantem prati siti in 

parochia sancti Petri de Vucht in loco dicto Oertbroec inter hereditatem 

Henrici van der (dg: Vo) Voert ex uno et hereditatem liberorum dicti 

quondam Wolteri van den Loe ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Wolthero suo fratri ab eodem pro censibus prius inde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto Henrico ab altero purificatione et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Heijme et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 354v 11 do 28-04-1384. 

Johannes Leenman van Vucht beloofde aan de secretaris, tbv Adam van Mierde, 

12 oude schilden en 8 Hollandse plakken na maning te betalen. 

 

Johannes Leenman (dg: promisit mihi) de Vucht promisit mihi ad opus Ade 
!Mierde XII aude scilde et octo Hollant placken ad monitionem dicti Ade 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf10 A 02 f.355. 

 Quinta post misericordia: donderdag 28-04-1384. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 29-04-1384. 

 

BP 1176 f 355r 01 do 28-04-1384. 

Gerardus van Buttel verklaarde dat de osendrup, over de Korenbrug, naast de 

oude stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde Gerardus enerzijds en erfgoed 

van Ludovicus nzv Johannes Alaerts soen anderzijds, voorzover die osendrup 

reikt vanaf de weg achterwaarts over een lengte van ongeveer 51½ voet, 

gemeenschappelijk is van voornoemde Gerardus en Ludovicus. Voornoemde 

Gerardus en Ludovicus kunnen die osendrup gelijkelijk gebruiken. Gerardus 

en Ludovicus zullen de gebouwen van hun erfgoederen later niet dichter bij 

deze osendrup plaatsen, dan thans het geval is. 

 

Gerardus de (dg: Buth) Buttel recognovit stillicidium situm in (dg: vico) 

ultra pontem (dg: piscium) #bladi# iuxta antiquum murum oppidi inter 

hereditatem dicti Gerardi ex uno et inter hereditatem Ludovici filii 

naturalis Johannis Alaerts soen ex alio (dg: tendens) #?in ?quantum ?ad 

presens ....... stillicium tendet# a plathea retrorsum ad longitudinem 

quinquaginta #unam!# et dimidie pedatarum (dg: continen) vel circiter 

(dg: continen) ut dicebat esse predictorum Gerardi et Ludovici commune 

ita videlicet quod dicti Gerardus et Ludovicus predictum stillicidium 

equaliter in perpetuum possidebunt promittens ratam servare tali 

condicione quod quislibet dictorum Gerardi et Ludovici edificia suarum 

                         
64 Zie → BP 1175 f 108r 13 ±wo 06-05-1388, overdracht van de pacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 141 

hereditatum non imposterum propinquius dicto stillicidio edificabit quam 

ad presens edificate consistent. Testes Heijme et Berwout datum quinta 

post misericordia. 

 

BP 1176 f 355r 02 do 28-04-1384. 

Voornoemde Ludovicus nzv Johannes Alaerts soen beloofde aan voornoemde 

Gerardus van Buttel een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Remigius 

te betalen, uit een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, 

beiderzijds tussen voornoemde Gerardus. 

 

(dg: Dictus Lr). 

Dictus Ludovicus promisit se daturum dicto Gerardo hereditarium censum X 

solidorum monete hereditarie Remigii ex domo et area sita in Busco ultra 

pontem bladi inter hereditates dicti Gerardi ex utroque latere ut 

dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355r 03 do 28-04-1384. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Amelius apotheker een n-erfpacht van 1 

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

goederen van voornoemde verkoper, gnd Vroenhoeven, in Son. 

 

Arnoldus van den Venne hereditarie vendidit Amelio apothecario 

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

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

V) bonis dicti venditoris dictis Vroenhoeven sitis in parochia de Zonne 

et ex eorum attinentiis singulis ut dicebat promittens (dg: w) super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355r 04 do 28-04-1384. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes zvw Arnoldus van der Tangherrijt 

18 oude schilden65 of de waarde, met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) 

te betalen. Zou voornoemde Johannes voor die datum overlijden, dan zal 

voornoemde Gerardus aan de kerkfabriek van Sint-Jan 2 gulden eens geven, en 

hiermee zal voornoemde Gerardus ontlast zijn van voornoemde 18 schilden. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Johanni filio quondam Arnoldi van der 

Tangherrijt (dg: XVIII aude) XVIII aude scilde vel (dg: v) valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvenda tali conidcione 

si condicione si contingat dictum Johannem infra dictum terminum mori 

extunc dictus Gerardus (dg: a dicta pecunia quitus erit scilicet in) in 

hoc eventu dabit et solvet fabrice ecclesie sancti Johannis duos florenos 

semel in paratis et mediantibus dictis II gulden dictus Gerardus a dictis 

XVIII (dg: s) aude scilde quitus erit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355r 05 do 28-04-1384. 

Hilla dvw Godefridus van Kuijc droeg over aan Gerardus Witmeri, tbv hem en 

Henricus Buekentop, alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar broer Woltherus. 

 

Hilla filia quondam Godefridi de Kuijc cum tutore omnia bona tam mobilia 

quam immobilia hereditaria atque parata sibi de morte quondam Woltheri 

sui fratris successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit (dg: Henrico Buekentop) et Gerardo 

Witmeri (dg: promittens cum tutore ratam servare) ad opus sui et ad opus 

Henrici Buekentop promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

                         
65 Zie → BP 1177 f 195r 03 do 08-06-1385, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1176 f 355r 06 do 28-04-1384. 

Gerardus zv Conrardus Writer verklaarde dat Ghibo zv Hermannus Backe aan 

hem 40 oude schilden betaald heeft, die hij aan hem verschuldigd was. 

 

(dg: Arnoldus Coelinc promisit super omnia) Gerardus filius Conrardi 

Writer recognovit sibi Ghibonem filium Hermanni Backe #satisfecisse# a XL 

aude scilde quos sibi solvere tenebatur ut dicebat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 355r 07 vr 29-04-1384. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder gaf uit aan Johannes zvw Johannes 

van Gherwen (1) een akker, behorend tot de goederen ten Zande, in Aarle, 

voor de plaats gnd ten Einde, tussen ....... van de heren van Lieshout 

enerzijds en Arnoldus van den Vine Eijken anderzijds, met een eind 

strekkend aan een akker gnd den Huizenakker, in welke eerstgenoemde akker 

een gemene weg ligt; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 

11 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes van Gherwen tot onderpand (2) 

een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een stukje groese, in Aarle, tussen een gemene weg 

enerzijds en hr Theodericus Rover ridder anderzijds. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis agrum terre (dg: 

dictum) #spectantem ad bona ten Zande# situm in parochia de Aerle ante 

locum dictum ten Eijnde inter ....... dominorum de Lieshout ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van den Vine Eijken ex alio tendentem cum uno 

fine ad agrum dictum den Husenacker in quo vero agro terre primodicto via 

communis est situata ut ipse dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

filio quondam Johannis de Gherwen ab eodem pro hereditaria paccione 

duorum modiorum et undecim lopinorum siliginis mensure de Helmont danda 

primodicto Johanni ab altero Iohanne purificatione et in parochia de 

Aerle tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes de Gherwen (dg: particulam pascue dicte een groese sitam 

in dicta parochia inter communem platheam ex uno et hereditatem domini 

Theoderici Rover ex alio ut dicebat pro solucione dicte paccionis) 

hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis dicte mensure de Helmont 

solvendam dicto termino solucionis predicto ex particula (dg: pa) pascue 

#(dg: .......)# dicte groese sita in dicta parochia inter communem viam 

ex uno et hereditatem domini Theoderici Rover militis ex alio ut dicebat 

pro solucione dicte paccionis ad pignus imposuit et promisit super omnia 

dictam particulam (dg: s) pro solucione dicte paccionis IX lopinorum 

siliginis sufficientem facere. Testes Ws et Berwout datum sexta post 

misericordia. 

 

BP 1176 f 355r 08 vr 29-04-1384. 

Voornoemde Johannes Rover gaf uit aan Johannes van Aerle zvw Johannes gnd 

van Rutte (1) 3 stukjes land, in Aarle, (1a) ter plaatse gnd die 

Langbeemden, tussen Arnoldus van den Vine Eijken enerzijds en kv Johannes 

Blaffaert en Heile gnd Metten dochter anderzijds, (1b) ter plaatse gnd die 

Hijndert, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en hr 

Theodericus Rover anderzijds, (1c) die Hutakker, ter plaatse gnd die 

Koppel, tussen Henricus gnd Kijnt enerzijds en Johannes van Bruheze, met 

een gemene weg ertussen, anderzijds; de uitgifte66 geschiedde voor een 

n-erfcijns van 2½ oude groot of ander paijment en een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te geven. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes van Aerle tot onderpand (2) een 

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

gaande uit (2a) een stukje land in Aarle, tussen een gemene weg enerzijds 

                         
66 Zie → BP 1178 f 059v 02 vr 20-11-1388, verkoop van de cijns en de pacht. 
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en Elisabeth wv Ghenekinus Carnets anderzijds, (2b) een huis en tuin 

aldaar, daaraan gelegen. 

 

Dictus Johannes Rover tres particulas terre sitas in parochia de Aerle 

quarum una in loco dicto die Langbeemde inter hereditatem Arnoldi van den 

Vine Eijken ex uno et hereditatem liberorum Johannis Blaffaert et Heile 

dicte Metten dochter ex alio altera in loco dicto die Hijndert inter 

hereditatem conventus de Bijnderen ex uno et hereditates domini 

Theoderici Rover ex alio et tercia (dg: .) dicta est die Hu[t]acker in 

loco dicto die Coppel (dg: inter hereditatem liberorum quondam) Henrici 

dicti Kijnt ex uno et hereditatem Johannis de Bruheze quadam communi via 

interiacente ex alio sunt situate ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni de Aerle filio quondam Johannis dicti de Rutte ab eodem 

pro hereditario censu duorum et dimidii antiquorum grossorum vel alterius 

pagamenti et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure 

de Helmont dandis primodicto Johanni ab altero purificatione et (dg: in 

A) in parochia de Aerle tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte 

mensure solvendam hereditarie purificatione ex (dg: ..) particula terre 

sita in dicta parochia inter (dg: hereditatem) communem platheam ex uno 

et hereditatem Elisabeth relicte quondam Ghenekini Carnets ex !ex alio 

atque ex domo et orto ibidem adiacentibus ut dicebat ad pignus imposuit 

promisit super omnia sufficientes facere pro solucione dicte paccionis 

unius modii siliginis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355r 09 vr 29-04-1384. 

Voornoemde Johannes Rover gaf uit aan Henricus zvw Johannes Nuwelaet (1) 

een akker, gnd die Steenakker, in Aarle, tussen hr Theodericus Rover ridder 

enerzijds en Johannes gnd Nuwelaet anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 5 mud 2 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Aarle te leveren. Ter meerdere zekerheid {f.355v} stelde voornoemde 

Henricus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 15½ lopen rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 lopen land, in Aarle, tussen 

voornoemde Henricus enerzijds en de gemeint van Stiphout anderzijds. 

 

Dictus (dg: Ro) Johannes Rover agrum terre dictum die Steenacker situm in 

parochia de Aerle inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex 

uno et hereditatem Johannis dicti Nuwelaet ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico filio quondam Johannis Nuwelaet ab eodem 

pro hereditaria paccione quinque modiorum et duorum lopinorum siliginis 

mensure de Helmont danda dicto Johanni ab altero purificatione et in 

parochia de Aerle tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem 

 

1176 mf10 A 03 f.355v. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 29-04-1384. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 30-04-1384. 

 

BP 1176 f 355v 01 vr 29-04-1384. 

dictus Henricus hereditariam paccionem quindecim et dimidii lopinorum 

siliginis [dicte mensure] solvendam hereditarie purificatione ex quatuor 

lopinatis terre sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici 

ex uno et inter communitatem de Stiphout ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit et promisit sufficientem facere. Testes Ws et Berwout datum 

sexta post misericordia. 

 

BP 1176 f 355v 02 vr 29-04-1384. 

Voornoemde Johannes Rover gaf uit aan Goessuinus van den Eijnde zvw 

Godefridus van den Eijnde (1) een huis, tuin, schuur en akker, gnd de? 
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Brake, in Aarle, tussen kv Nicholaus Ruivert? soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een beemdje, gnd dat Riedebroek, naast Theodericus 

Hoege; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, die voornoemde Johannes 

betaalt uit geheel de hoeve gnd ten Zande en voor een n-erfpacht van 7 mud 

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

zekerheid stelde voornoemde Goessuinus tot onderpand (3) een b-erfpacht van 

28 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit (3a) 

2 stukken land in Aarle, beiderzijds tussen Gobelinus bv voornoemde 

Goessuinus, (3b) een tuin en akker aldaar, tussen Arnoldus Heijnen soen 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen anderzijds, (4) ¼ deel 

van een beemd in Aarle, tussen Henricus gnd des Dekens van Helmont 

enerzijds en Johannes van Bruheze anderzijds. 

 

Dictus Johannes Rover domum et ortum horreum et agrum terre dictum de? 

Brake sitos in parochia de Aerle inter hereditatem liberorum Nicholai 

Ruivert? soen ex uno et inter communem platheam ex alio atque pratulum 

dictum dat Riedebroec #situm iuxta# inter hereditatem Theoderici Hoege ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Goessuino van den Eijnde filio 

quondam Godefridi van den Eijnde ab eodem pro pro censibus dominorum 

fundi (verbeterd uit: fundo) quos dictus Johannes ex integro manso ten 

Zande vocato solvere tenetur dandis etc et pro hereditaria paccione 

septem modiorum siliginis mensure de Helmont danda dicto Johanni ab 

altero purificatione et in parochia de Aerle tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Goessuinus hereditariam 

paccionem viginti octo lopinorum siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie termino predicto ex duabus peciis terre sitis in dicta 

parochia (dg: quarum una) inter hereditatem Gobelini fratris dicti 

Goessuini ex utroque latere atque ex (dg: pecia) orto et agro terre sitis 

ibidem inter hereditatem Arnoldi Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

conventus de Bijnderen ex alio item quartam partem prati siti in parochia 

predicta (dg: s) inter hereditatem Henrici dicti des Dekens de Helmont ex 

uno et hereditatem Johannis de Bruheze ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit et promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355v 03 vr 29-04-1384. 

(dg: Voornoemde Goessuinus beloofde aan voornoemde Johannes Rover 20 15). 

 

(dg: Dictus Goessuinus promisit dicto Johanni Rover XX XV). 

 

BP 1176 f 355v 04 vr 29-04-1384. 

Voornoemde Johannes Rover gaf uit aan Nicholaus zvw Henricus van 

Lijmpensdonc (1) 3 stukken land in Aarle, (1a) gnd die Laarakker, tussen 

Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en Johannes van Bruheze anderzijds, 

(1b) ter plaatse gnd den Eikenenmortel, beiderzijds tussen hr Theodericus 

Rover, (1c) gnd die Stuckule, tussen erfgoed gnd Hoculen? enerzijds en 

Johannes Monnengijs? anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 4½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Nicholaus tot onderpand (2) een 

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

gaande uit de helft van 1 bunder beemd, in Aarle, tussen een zekere Model 

Wavernaes? soen enerzijds en kvw Johannes Blaffaert anderzijds. 

 

Dictus Johannes Rover tres pecias terre sitas in parochia de Aerle (dg: 

int) quarum una #dicta# die Laeracker inter hereditatem Willelmi de 

Kriekenbeke ex uno et inter hereditatem Johannis de Bruheze ex alio 

altera ad locum dictum den Eijkenenmortel (dg: ex) inter hereditatem 

domini Theoderici Rover ex utroque latere et tercia dicta die Stuckule 

inter hereditatem dictam Hoculen? !et inter hereditatem Johannis 

Monnengijs? ex alio sunt site ut dicebat dedit ad pactum Nicholao filio 

quondam Henrici de Lijmpensdonc ab eodem pro (dg: quatuor et) hereditaria 
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paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de (dg: Aerle) de 

Helmont danda (dg: ...) sibi ab altero purificatione et in (dg: .) 

parochia de Aerle tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem paccionis hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie termino solucionis predicto 

ex medietate unius bonarii prati siti in dicta parochia inter hereditatem 

dicti Model Waver[?n]aes soen ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Johannis Blaffaert ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et promisit 

sufficientem facere pro solucione dicte paccionis unius modii siliginis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355v 05 vr 29-04-1384. 

Voornoemde Johannes Rover verkocht aan Rodolphus gnd Roef zvw Nicholaus 

Femijen soen een stukje beemd, in Aarle, ter plaatse gnd die Langebeemden, 

tussen voornoemde Johannes enerzijds en een zekere Model Wavernaijs? soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa. 

 

Dictus Johannes Rover particulam prati sitam in parochia de Aerle in loco 

dicto die Langhebeemde inter hereditatem dicti Johannis ex uno et 

hereditatem dicti Model Waver[na?]ijs soen ex alio tendentem cum uno fine 

ad aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho dicto 

Roef (dg: so) filio quondam Nicholai Femijen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 355v 06 vr 29-04-1384. 

Petrus van Huesden? beloofde aan Jutta van den Aker een n-erfcijns van 60 

oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Petrus de Huesden? promisit super omnia #habita et habenda# se daturum et 

soluturum Jutte van den Aker hereditarium censum LX aude scilde 

hereditarie purificatione ex omnibus suis bonis. Testes datum ut supra. 

Detur dicto Petro. 

 

BP 1176 f 355v 07 vr 29-04-1384. 

Arnoldus van den Hoeve verkocht aan Henricus van Gestel, tbv Johannes zvw 

Theodericus van Gestel, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, gnd die Hoeve ten 

Bleke, in Son, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus van den Hoeve hereditarie vendidit Henrico de Gestel ad opus 

Johannis filii #quondam# Theoderici de Gestel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: ma) manso terre dicto die 

Hoeven ten Bleke sito in parochia de Zonne (dg: in loco dicto in den 

Hoeve) et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo (dg: 

promisit super h) promisit sufficientem facere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 355v 08 za 30-04-1384. 

Egidius zvw Johannes van Ethen en zijn vrouw Aleidis dvw Henricus Molen szv 

Arnoldus Tielkini droegen over aan Johannes gnd Bruijstens soen van Andel 

het vruchtgebruik dat voornoemde Aleidis heeft in (1) een huis67,68 en erf in 

Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, naast erfgoed van Theodericus van 

Hoeklem, aan de kant richting Vughterstraat, aan voornoemde wijlen Henricus 

Molen verkocht door Ghibo gnd Haerinc zvw Ghibo Haerinc, (2) de helft van 5 

morgen land, op de plaats gnd op die Vaart, tussen Conradus Writer en 

                         
67 Zie → BP 1176 f 365r 06 di 24-05-1384, verkoop van dit huis (niet afgewerkt contract). 
68 Zie → BP 1177 f 389r 07 ±do 17-08-1385, verkoop van het huis. 
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Hermannus Backe leerbewerker enerzijds en Katherina wv Ludovicus zv 

Albertus van Bussel en Johannes bvw voornoemde Ludovicus anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Henricus Molen overgedragen door Godefridus Posteel. 

 

Egidius filius quondam Johannis de Ethen maritus legitimus ut asserebat 

Aleidis sue uxoris filie quondam Henrici Molen generi Arnoldi Tielkini et 

ipsa Aleidis cum dicto Egidio suo marito tamquam cum tutore usufructum 

quem dicta Aleidis habet in domo et area sita in Busco in vico dicto Aude 

Huls iuxta hereditatem Theoderici de Hoeklem in latere versus vicum 

Vuchtensem venditam dicto quondam Henrico Molen a Ghibone dicto Haerinc 

filio quondam Ghibonis Haerinc prout in litteris atque in medietate 

quinque jugerum terre sitorum super locum dictum communiter op die Vaert 

inter hereditates Conradi Writer et Hermanni Backe frunitoris ex uno et 

inter hereditates Katherine relicte quondam Ludovici filii Alberti de 

Bussel et Johannis fratris dicti quondam Ludovici ex alio supportata 

dicto quondam Henrico Molen a Godefrido Posteel prout in aliis litteris 

legitime supportaverunt Johanni dicto Bruijstens soen de Andel Andel cum 

litteris et jure promittentes ratam servare etc. Testes Ws et Berwout 

datum sabbato post misericordia. 

 

1176 mf10 A 04 f.356. 

 Sabbato post misericordia: zaterdag 30-04-1384. 

 in die Philippi et Jacobi: zondag 01-05-1384. 

 Secunda post Philippi et Jacobi: maandag 02-05-1384. 

 

BP 1176 f 356r 01 za 30-04-1384. 

Johannes Bruijstens soen van Andel beloofde 260 oude schilden te beleggen 

in erfgoederen onder de villicacio van Den Bosch, welke erfgoederen 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Aleidis dvw Heijnmannus Ghiben soen 

zullen bezitten. Zouden voornoemde Johannes en Aleidis sterven, zonder 

wettig nageslacht, dan gaan voornoemde erfgoederen naar de ware naaste erfg 

van voornoemde Aleidis69. De brief overhandigen aan Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini. 

 

Johannes Bruijstens soen de Andel promisit super omnia quod ipse IIc et 

LX aude scilde convertet et exponet pro hereditatibus comparandis infra 

(dg: lib) villicacionem de Busco sitis quas hereditates dictus Johannes 

et Aleidis eius uxor filia quondam Heijnmanni Ghiben soen vel alter eorum 

diutius vivens possidebit vel possidebunt tali condicione quod si 

contingat dictos Johannem et Aleidem eius uxorem ambos #mori# absque 

prole legitima ab ipsis pariter procreata superviva remanente extunc 

dicte hereditates sic cum dictis IIc et LX aude scilde acquirendis ad 

veros proximores heredes dicte Aleidis et ad neminem alium revertentur 

                         
69 Zie → VB 1799 f 064v 07, ma 05-02-1392; VB 1799 f 066r 03, ma 19-02-1392; 

VB 1799 f 067r 05, ma 04-03-1392: Heijnman soen wilner Heijnmans Ghiben 

soen van Hedechusen mechtich gemaect van Aleijden sijnre suster dochter 

wilner des wilner Heijnmans Ghiben soen wijfs wilner Jans Bruijstens soen 

van Andel was gericht … aen alle goide des vors Jan Bruijstens soen van 

Andel overmids gebrecke van geloeften die die voirs Jan Bruijstens soen 

geloeft hadde dats te weten dat die voirs Jan Bruijstens soen tweehondert 

ende tsestich aude scilde goit van goude ende gerecht van gewicht bekeren 

sal ende uijtleggen om erfenissen te copen binnen der meijerien van 

tsHertogenbossche liggende welc erfenisse aldus te copen dese voirs Jan 

ende Aleijd sijn wijf vors of die een van hen langste levende besitten 

zullen of besitten sal met sulken vorwarden weert dat geviel den vors Jan 

ende Aleijden sine wive beijde te sterven sonder wittich geboert van hen 

tegader te gecrigen levende te bliven dat dan die vors erfenissen aldus met 

der vors summen gelts als vors te vercrigen tot den warigen naesten 

erfgenamen der vors Aleijten ende tot nijemant anders aencomen sullen en 

toecomen ende van welken geloeften die vors Aleijt scade leden heeft. 
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(dg: testes datum ut supra). Ws et Berwout datum sabbato post 

misericordia. Detur Willelmo filio Arnoldi Tielkini. 

 

BP 1176 f 356r 02 za 30-04-1384. 

Johannes van Bruheze gaf uit aan Marcelius zv Marcelius van den Bossche een 

akker in Deurne, met een eind strekkend aan Rutgerus van der Donc en met 

het andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 21 lopen rogge, maat van Helmond, en 4 kapoenen, met 

Lichtmis in Deurne te leveren. 

 

Johannes de Bruheze agrum terre situm in parochia de Doerne (dg: inter 

hereditatem dictam) tendentem cum uno fine ad hereditatem Rutgeri van der 

Donc et cum reliquo fine ad (dg: p) communem platheam ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Marcelio filio Marcelii van den Bossche ab eodem pro 

hereditaria paccione XX unius lopinorum lopinorum siliginis mensure de 

Helmont et pro quatuor caponibus dandis dicto Johanni ab altero 

purificatione et in parochia de Doerne tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes Willelmus et Scilder datum 

sabbato post misericordia. 

 

BP 1176 f 356r 03 za 30-04-1384. 

Henricus zvw Theodericus gnd Heilen verkocht aan Ghibo zvw Ghibo gnd Rovers 

soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Philippus-en-

Jacobus in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 01-05-

1385), gaande uit zijn deel in een kamp, gnd Helmersdonk, in Schijndel, 

tussen Hilla van den Broecke enerzijds en erfgoed gnd Zwanenhove 

anderzijds, reeds belast met een cijns en 10½ + 1/3 oude groot. 

 

Henricus filius quondam Theoderici dicti Heilen (dg: soen) hereditarie 

vendidit Ghiboni filio quondam Ghibonis dicti Roven#r#s soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

in festo Philippi et Jacobi et pro primo ultra annum et in Busco 

tradendam ex #tota parte et omni jure sibi competente in# campo dicto 

Helmersdonc sito in parochia de Scijnle inter hereditatem Hille van den 

Broecke ex uno et hereditatem dictam Zwanenhove ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: X) censu !censu et XJ antiquis grossis et tercia parte unius antiqui 

grossi ex dictis parte et jure solvendis promisit sufficientem facere. 

Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 356r 04 za 30-04-1384. 

Arnoldus Didden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus (dg: Didden) Didden soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

infra. 

 

BP 1176 f 356r 05 za 30-04-1384. 

Marcelius gnd Maes soen verklaarde geen recht te hebben in een stuk land 

gnd die Leet, in Berlicum, tussen wijlen Willelmus Eelkini enerzijds en een 

weg anderzijds. Maar zou voornoemde Marcelius enig recht in dit stuk land 

hebben, dan draagt voornoemde Marcelius dit hierbij over aan voornoemde 

Arnoldus gnd Didden soen. 

 

Marcelius dictus Maes soen palam recognovit se nullum jus habere et 

tenere in pecia terre dicta die Leet sita in parochia de Berlikem inter 

hereditatem quondam Willelmi Eelkini ex uno et inter platheam ex alio ut 

dicebat et si idem Marcelius aliquod jus in dicta pecia terre haberet hoc 

idem jus idem Marcelius Arnoldo dicto Didden soen hereditarie supportavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws 
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et Berwout datum sabbato post misericordia. 

 

BP 1176 f 356r 06 za 30-04-1384. 

Johannes van Bruheze gaf uit aan Johannes van der Eijken een stuk land gnd 

die Kloot, in Deurne, tussen Johannes Wert enerzijds en Johannes Coman 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 zester rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Donk te leveren. 

 

Johannes de Bruheze peciam terre dictam die (dg: C) Cloet sitam in 

parochia de Doerne inter hereditatem Johannis Wert ex uno et hereditatem 

Johannis Coman ex alio (dg: ut) prout ibidem est sita et ad dictum 

Johannem dinoscitur pertinere ut dicebat dedit ad pactum Johanni van der 

Eijken ab eodem pro hereditaria paccione unius sextarii siliginis mensure 

de Helmont danda dicto Johanni ab altero purificatione et in Donc 

tradenda promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Willelmus et Berwout datum sabbato post misericordia. 

 

BP 1176 f 356r 07 za 30-04-1384. 

Voornoemde Johannes van Bruheze gaf uit aan Henricus Greve een stuk land, 

gnd die Zeilberg, in Deurne, tussen Marcelius van den Scoetacker enerzijds 

en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 8 lopen rogge, maat van Helmond, en 2 kapoenen, met Lichtmis in Deurne 

te geven. Hij beloofde voornoemd stuk land tot akkerland te maken. 

 

Dictus Johannes de Bruheze peciam terre (dg: sitam in parochia) dictam 

die Zeijlberch sitam in parochia de Doerne inter hereditatem Marcelii van 

den Scoetacker ex uno et (dg: hereditatem) inter communem platheam ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Greve ab eodem 

pro hereditaria paccione octo lopinorum (dg: de) siliginis mensure de 

Helmont #et pro duobus caponibus# dandis dicto Johanni ab altero 

purificatione et in Doerne tradendis ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit #et promisit# #ex 

premissis# super omnia quod ipse dictam peciam terre faciet ad (dg: uter 

pr..) eckerlant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 356r 08 zo 01-05-1384. 

Nicholaus Luwe van Hulsel verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Loijer een 

beemd, in Hulsel, tussen kv Fredericus van den Speelhoevel enerzijds en 

Nicholaus schoenmaker anderzijds. Verkoper en zijn kinderen Nicholaus en 

Johannes beloofden lasten af te handelen, behalve 1½ oude groot aan de kerk 

van Hulsel. 

 

Nicholaus Luwe de Hulsel (dg: peci) pratum situm in parochia de Hulsel 

inter hereditatem liberorum Frederici van den Speelhoevel ex uno et 

hereditatem Nicholai sutoris ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Willelmi Loijer promittentes et cum eo Nicholaus 

Johannes eius liberi indivisi super habita et habenda warandiam (dg: 
?pro) et aliam obligationem deponere exceptis uno et dimidio antiquis 

grossis ecclesie de Hulsel inde solvendis. Testes Berwout et Scilder 

datum in die Philippi et Jacobi. 

 

BP 1176 f 356r 09 ma 02-05-1384. 

Ghisbertus zv Johannes Wrede vroeg aan zijn vader om toestemming buiten het 

huis, de leefgemeenschap en kosten te mogen gaan van zijn vader. Zijn vader 

droeg aan hem over (1) een b-erfcijns van 7 oude schilden, die Johannes 

Koeberch aan voornoemde Johannes Wrede moet betalen, (2) een kamp gnd der 

Lombard Kamp, in Herpen. 

 

Ghisbertus filius Johannis Wrede instanter peciit a dicto Johanne suo 

patre licenciam exeundi a domo convictu et expensis dicti sui #(dg: ..)# 

patris etc et annuens etc dictusque Johannes hereditarium censum septem 
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aude scilde quem Johannes Koeberch sibi solvere tenetur atque quendam 

campum dictum der Lombaerd Camp situm in parochia de Herpen ut dicebat 

dicto suo filio sub modo emancipationis (dg: supp) supportavit. Testes Ws 

et Berwout datum secunda post Philippi et Jacobi. 

 

BP 1176 f 356r 10 ma 02-05-1384. 

Henricus Rover zvw Lambertus gnd Wagenman verkocht aan Amelius van Milheze 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te 

leveren, gaande uit (1) 1/6 deel van een stuk beemd, gnd die Brugbeemd, in 

Bakel, naast de brug, (2) 1 lopen land, in Bakel, ter plaatse gnd 

Hoekendaal, tussen Arnoldus Vonderman enerzijds en Henricus van den Zande 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus Rover filius quondam Lamberti dicti Wagenman hereditarie 

vendidit Amelio de Milheze hereditariam paccionem (dg: dimidii) dimidii 

modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione et 

in parochia de Bakel tradendam ex (dg: pecia p) sexta parte cuiusdam 

pecie prati (dg: s) dicta! die Brugbeemt sita! in parochia de Bakel iuxta 

pontem (dg: inter ..) atque ex una lopinata terre dicti venditoris sita 

in dicta parochia in loco dicto Hoekendael inter hereditatem Arnoldi 

Vonderman ex uno et hereditatem Henrici van den Zande ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi inde prius solvendo (dg: promisit sufficientem facere testes Heijme 

et Dicbier datum secunda). Testes Heijme et Dicbier datum secunda post 

Philippi et (dg: Jab) Jacobi. 

 

1176 mf10 A 05 f.356v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 356v 01 ±ma 02-05-1384. 

(dg: Johannes nzvw Johannes van Hees verkocht aan Gerardus Heerkini oudere 

zoon). 

 

(dg: Johannes filius quondam Jo naturalis Johannis de Hees hereditarie 

vendidit Gerardo Heerkini filio se). 

 

1176 mf10 A 06 f.357. 

 in crastino Philippi et Jacobi: maandag 02-05-1384. 

 in die invencionis sancte crucis: dinsdag 03-05-1384. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1384. 

 

BP 1176 f 357r 01 ±ma 02-05-1384. 

Johannes nzvw Johannes van Hees en Thomas zvw Spilmaker verkochten aan 

Gerardus Heerkini oudere zvw Godefridus Heerkini een n-erfpacht van 5 

zester {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis de Hees #et [Thomas filius 

quondam Spilmaker]# hereditarie vendidit Gerardo Heerkini filio seniori 

quondam Godefridi Heerkini hereditariam paccionem quinque sex. 

 

BP 1176 f 357r 02 ma 02-05-1384. 

Johannes nzvw Johannes van Hees en Thomas zvw Spilmaker van Hees verkochten 

aan Gerardus Heerkini de oudere zvw Godefridus Heerkini een n-erfpacht70 van 

5 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een 

huis en tuin, in Hees, tussen Henricus gnd Boc enerzijds en Egidius gnd 

Piper anderzijds, (2) een stuk land gnd Maas Faijen Kloot, in Hees, tussen 

Ghisella van Uden enerzijds en Johannes van Beest anderzijds, (3) een stuk 

land aldaar, tussen voornoemde Johannes van Beest enerzijds en Arnoldus gnd 

Beest anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen Theodericus van der 

                         
70 Zie → BP 1175 f 149v 02 di 23-12-1393, maning van deze pacht. 
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Runnen enerzijds en Henricus Colen soen anderzijds, reeds belast met 28 

penning cijns aan de naburen van Hees, 20 plakken aan Henricus Rovers soen 

en 1 zester rogge, Bossche maat, aan de H.Geest in Hees. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis de Hees et Thomas filius 

quondam Spilmaker de Hees hereditarie vendiderunt Gerardo Heerkini filio 

quondam seniori Godefridi Heerkini hereditariam paccionem quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

nativitatis Domini (dg: et in Busco tradendam) ex domo et orto ipsorum 

venditorum sitis in parochia de Hees inter hereditatem Henrici dicti Boc 

ex uno et hereditatem Egidii dicti Piper ex alio atque pecia terre dicta 

Maes Faijen Cloet sita in dicta parochia inter hereditatem Ghiselle de 

Uden ex uno et hereditatem Johannis de Beest ex alio atque ex pecia terre 

sita ibidem inter dicti Johannis de Beest ex uno et hereditatem Arnoldi 

dicti Beest ex alio item ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

Theoderici van der (dg: Run) Runnen ex uno et hereditatem Henrici Colen 

soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XXVIII denariis censu vicinis de Hees et XX placken 

Henrico Rovers soen et uno sextario siliginis mensure #de Busco mense# 

sancti spiritus in Hees inde solvendis promiserunt sufficientem facere. 

Testes Ws et Scilder datum in crastino Philippi et Jacobi. 

 

BP 1176 f 357r 03 ma 02-05-1384. 

Johannes zvw Arnoldus zvw Mijchael van der Tangherrijt verklaarde ontvangen 

te hebben van Emondus zvw Henricus van Rode alle schulden, die hij aan hem 

verschuldigd was. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi filii quondam Mijchaelis van der 

Tangherrijt palam recognovit sibi fore satisfactum per Emundum! filium 

quondam Henrici de Rode ab omnibus et singulis debitis que sibi solvere 

tenebatur a quocumque tempore usque in hodiernum diem clamans inde quitum 

etc promisit super habita et acquirenda ratam servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 357r 04 di 03-05-1384. 

Willelmus van Stripe verkocht aan zijn broer Johannes van Eijke een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land, gnd die Houwebome?, in Beek, tussen Willelmus van Spul 

enerzijds en erfg vw Katherina van den Hoerenpoel anderzijds, reeds belast 

met 12 penningen geld nieuwe cijns aan de kanunniken van Beek. 

 

Willelmus de Stripe hereditarie vendidit Johanni de Eijke suo fratri 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

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

pecia terre dicta die Houwebo[m?]e sita in parochia de Beke inter 

hereditatem Willelmi de Spul ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Katherine van den Hoerenpoel ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XII denariis monete novi census (dg: 

capl) canonicis de Beke inde prius solvendis promittens sufficientem 

facere. Testes Ws et Berwout datum in die invencionis sancte crucis. 

 

BP 1176 f 357r 05 di 03-05-1384. 

Rutgherus, Cristianus, Johannes, Beatrix en Lucia, kvw Johannes Boeghaert 

van Rode, Woltherus Maes soen ev Hadewigis, Fredericus zvw Rodolpus gnd 

Roef van der Heenkens Hage ev Elisabeth, dvw voornoemde Johannes Boegaert, 

droegen over aan Heilwigis dvw voornoemde Johannes Boeghaert alle 

erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Ghibo gnd van 

Catten en van Henricus Ghiben soen, gelegen onder Nuenen. Voornoemde 

Rutgherus beloofde dat zijn broer Ghibo hiervan afstand zal doen. Was 

vroeger de dienstmaagd van Tielkinus. 
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Rutgherus Cristianus Johannes Beatrix [et] Lucia liberi quondam Johannis 

Boeghaert de Rode #cum tutore# Woltherus Maes soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris Fredericus filius quondam 

Rodolpi dicti Roef van der Heenkens Hage maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Boegaert 

(dg: omnia) omnes et singulas hereditates ipsis de morte quondam Ghibonis 

dicti de Catten atque de morte quondam Henrici Ghiben soen successione 

hereditarie advolutas quocumque locorum infra parochiam de Nuenen sitas 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Heilwigis! filie quondam dicti 

Johannis Boeghaert promittentes cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere promisit Rutgherus predictus super omnia quod 

ipse Ghibonem suum fratrem super hereditatibus sibi a dictis Ghibone et 

Henrico Ghiben soen advolutis ut dicebat ad opus dicte Heilwigis 

hereditarie faciet renunciare. Testes Ws et Sijmon datum ut supra. Fuit 

quondam ancilla Tielkini. 

 

BP 1176 f 357r 06 di 03-05-1384. 

Theodericus zvw Johannes van Gherwen beloofde aan Johannes en Wolterus, zv 

Gerardus van Zelant, 30 Brabantse dobbel of de waarde vandaag over 2 jaar 

te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Gherwen promisit Johanni et 

Woltero filiis (dg: Woltheri) #Gerardi# de Zelant XXX Brabant dobbel vel 

valorem a data presentium ultra (dg: annum p) duos annos persolvendos. 

Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 357r 07 do 05-05-1384. 

Adrianus gnd Wouters soen ev Cristina dv Henricus van Aken beloofde 

voornoemde Henricus nimmer aan te spreken wegens goederen, die voornoemde 

Henricus zal hebben of verwerven zolang hij leeft. Voor voornoemde Adrianus 

blijven de goederen, die aan hem en zijn vrouw Cristina zullen komen, na 

overlijden van voornoemde Henricus, en 14 gulden aan hem beloofd door 

voornoemde Henricus. 

 

(dg: Adria) Adrianus dictus Wouters soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Cristine sue uxoris filie Henrici de Aken promisit super omnia 

quod ipse dictum Henricum nunquam impetet neque aliquo modo vexabit 

occacione aliquorum bonorum ab ipso Henrico habendorum vel acquirendorum 

quamdiu dictus Henricus vixerit in humanis ut dicebat salvis tamen dicto 

Adriano bonis sibi et dicte Cristine eius uxori (dg: de mo) post mortem 

dicti Henrici advolvendis aut competituris salvis et dicto Adriano XIIII 

gulden sibi a dicto Henrico in nomine dotis promissis. Testes Ws et 

Berwout (dg: datum s) datum quinta post jubilate. 

 

BP 1176 f 357r 08 wo 04-05-1384. 

Arnoldus Clueckinc enerzijds en Henricus Paeds71 anderzijds maakten de 

navolgende afspraken. 

Arnoldus en Henricus zullen tussen hun erfgoederen in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, een stenen muur plaatsen, 1½ steen dik, ter hoogte 

van het gebouw gnd wormen van voornoemde Henricus. Arnoldus en Henricus 

mogen hun bouwwerken tot een diepte van ½ steen in de muur bouwen en met 

ankers erin vastzetten. Aan weerszijden zullen Arnoldus en Henricus in de 

muur een haard plaatsen. 

Henricus {f.357v} zal voor zijn rekening op de muur een goot plaatsen en 

die onderhouden. Zou Arnoldus zodanig bouwen dat water van zijn huis door 

die goot afvloeit, dan zullen Arnoldus en Henricus daarna die goot 

gezamenlijk onderhouden. {f.358r} Zou Arnoldus voorbij voornoemde goot de 

stenen gevel van zijn huis verder willen uitbouwen, dan zullen Arnoldus en 

                         
71 Zie ← BP 1176 f 228r 06 di 19-11-1381, aankoop van waarschijnlijk dit 

huis en erf door Henricus zv Henricus gnd Paedse. 
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Henricus voor gezamenlijke rekening die stenen gevel in het verlengde van 

de helft van voornoemde stenen muur, aan de kant van voornoemde Arnoldus, 

bouwen, ter dikte van ½ steen. 

Voornoemde Arnoldus en Willelmus zvw Willelmus van Belle? enerzijds en 

voornoemde Henricus anderzijds beloofden deze afspraken na te komen. 

Theodericus Scout beloofde dat zijn dochter Elisabeth de afspraken zal 

nakomen. 

 

Arnoldus Clueckinc ex una parte et Henricus (dg: Pap) Paeds ex (dg: alio) 

altera parte ordinaciones convenciones infrascriptas mutuo fecerunt ut 

dicebant primo videlicet quod dicti Arnoldus et Henricus inter eorum 

hereditates sitas in Busco in vico reparatorum veterum vestium equaliter 

sub eorum communibus expensis situabunt et fundabunt murum lapideum 

spissitudinem unius et dimidii lapidum coctorum continentem (dg: quem 

quidam murum ... qui murus) quem murum edificabunt usque ad altitudinem 

edificii ipsius Henrici dicti wormen qui vero murus postquam sic in eorum 

communibus expensis fuerit edificatus predictorum Arnoldi et Henrici 

communis erit et permanebit ita videlicet quod quilibet dictorum Arnoldi 

et Henrici sua edificia ab ipsis edificanda per spacium dimidii lapidis 

cocti in dicto muro valebit edificare et eorum anckoras quilibet in 

latere versus hereditatem alterius valeat firmare hoc addito (dg: quod 

dictus murus) quod dicti Arnoldus et Henricus in dicto muro unum (dg: 

capiniu) caminium in latere versus hereditatem dicti Arnoldi atque unum 

caminum in latere versus hereditatem dicti Henrici facient et edificabunt 

hoc et addito quod dictus Henricus 

 

1176 mf10 A 07 f.357v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 357v 01 wo 04-05-1384. 

super predictum murum unum (dg: gut) guttarium sub propriis expensis 

situabit et pro se tenebit scilicet ..... inposterum dictus Arnoldus (dg: 

..) taliter edificabit quod aquam sue domus per dictum guttarium deducere 

voluit pertunc dicti Arnoldus et Henricus ulterius dictum guttarium 

equaliter tenebunt. 

 

1176 mf10 A 08 f.358. 

 Quarta post jubilate: woensdag 04-05-1384. 

 

BP 1176 f 358r 01 wo 04-05-1384. 

item si dictus Arnoldus imposterum ultra dictum guttarium domipinagium 

sue domus ulterius edificare voluerit extunc dicti Arnoldus et Henricus 

sub eorum communibus expensis huiusmodi domipinagium contigue in 

medietate vero dicti muri versus hereditatem dicti Arnoldi edificabunt 

quod vero domipinagium spissitudinem dimidii lapidis cocti habebit quas 

vero condiciones et ordinaciones predictas dictus Arnoldus et Willelmus 

quondam Willelmi de Bel[l?]e ex una parte et dictus Henricus ex altera 

parte super omnia mutuo ratas servare promiserunt. Quo facto constitutus 

coram scabinis infrascriptis Theodericus Scout promisit super omnia quod 

Elisabeth sua filia (dg: ..) dictas ordinaciones ratas faciet observare. 

Testes Willelmus et Berwout datum quarta post jubilate. 

 

BP 1176 f 358r 02 wo 04-05-1384. 

Aleidis dvw Willelmus gnd van Scijnle droeg over aan Godefridus zv Otto gnd 

van Risingen hoefslager alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar vader Willelmus en haar moeder Yda, resp. die aan haar 

zullen komen na overlijden van wie ook. 

 

Aleidis filia quondam Willelmi dicti de Scijnle cum tutore omnia et 

singula bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata sibi de 

morte dicti quondam Willelmi sui patris atque de morte quondam Yde sue 
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matris successione hereditarie advoluta atque post mortem cuiuscumque 

persone successione advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Godefrido filio Ottonis dicti de Risingen (dg: s) 

calciferatori promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 358r 03 wo 04-05-1384. 

Nicholaus Scilder en Thomas Willems soen, procuratoren van het gasthuis in 

Den Bosch, verpachtten aan Petrus Heilen? soen een hoeve in Moergestel, ter 

plaatse gnd den Heuvel, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor de cijnzen die eruit gaan, 7½ mud 

rogge, 1 mud gerst, Bossche maat, 3 steen vlas en 1 vracht hooi met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Alle beesten, die Petrus op de hoeve 

heeft, zullen geheel van Petrus zijn; Petrus zal voor die beesten elk jaar 

met Sint-Martinus 2 Brabantse dobbel of de waarde betalen. Petrus zal de 

hoeve het zevende jaar te pachters recht hebben, en dan zal de helft van de 

beesten aan het gasthuis behoren; Petrus zal die helft op de hoeve 

achterlaten, voor een waarde van 16 oude schilden, of die 16 oude schilden, 

op het einde van het zevende jaar, aan het gasthuis betalen. Petrus zal elk 

jaar een zeinde aan het gasthuis geven. Petrus zal elk jaar 6 vrachten turf 

uitgraven en die in het gasthuis bezorgen. Petrus zal de gebouwen te 

pachters recht onderhouden. Petrus en zijn zoon Henricus beloofden de 

voorwaarden na te zullen komen. 

 

Nicholaus Scilder et Thomas Willems soen procuratores hospitalis in Busco 

ex parte et nomine dicti hospitalis mansum quendam situm in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc ad locum dictum den Hoevel cum eius attinentiis 

universis ut dicebant dederunt ad annuum pactum Petro H[ei?]len soen #ab 

eodem# ad spacium sex annorum a festo penthecostes proxime futuro 

subsequentium possidendum pro censibus inde de jure solvendis dandis etc 

atque pro annua paccione septem et dimidii modiorum siliginis et unius 

modii ordei mensure de Busco et (dg: .) trium steen vlas (dg: paratoris) 

ac pro uno plaustris#o# feni dando dicto hospitali a dicto Petro anno 

quolibet dictorum sex annorum purificatione et in Busco tradendis ex 

premissis additis condicionibus qui sequuntur primo videlicet quod omnes 

bestie quas dictus Petrus in dicto manso dictis sex annis durantibus in 

dicto manso tenebit ipsius Petri integraliter erunt scilicet dictus (dg: 

Joh) Petrus pro huiusmodi bestiis dabit et solvet dicto (dg: conven) 

hospitali anno quolibet #dictorum sex annorum# duos Brabant dobbel vel 

valorem anno quolibet dictorum sex annorum in festo Martini hyemalis hoc 

eciam addito quod dictus Petrus dictum mansum septimo anno scilicet anno 

dictos sex annos sequente ad jus coloni tenebit et possidebit scilicet 

extunc medietas (dg: dicta) bestiarum extunc eodem septimo anno in dicto 

manso (dg: extunc) existentium (dg: erunt et p) pertinebit ad dictum 

hospitale et quam medietas idem Petrus ibidem relinquet ad valorem XVI 

aude scilde vel idem Petrus pro eadem medietate dictarum bestiarum dabit 

et solvet dicto hospitali XVI aude aude scilde et hoc in fine dictorum 

septem (dg: ..) annorum item quod dictus Petrus dabit dicto hospitali 

(dg: dicto) quolibet dictorum sex annorum decentem curialitatem item quod 

dictus Petrus effodere (dg: face) faciet et in dicto hospitale 

deliberabit quolibet dictorum sex annorum sex plaustra cespitum #et in 

Busco tradere# item quod dictus Petrus edificia (dg: dicti) dicti mansi 

tenebit ad jus coloni ut dicebant (dg: pro) et mediantibus premissis 

promiserunt ex parte dicti hospitalis warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et cum eo (dg: Petrus eius) Henricus eius 

filius super omnia et quod premissa tenebunt et adimplebunt. Testes 

Berwout et Scilder datum quarta post jubilate. 

 

BP 1176 f 358r 04 wo 04-05-1384. 

Voornoemde Nicholaus Scilder en Thomas Willems soen, procuratoren van het 

gasthuis in Den Bosch, verpachtten aan Henricus van den Bloemendael een 
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hoeve, gnd Paadakker, in Moergestel, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor 90 zwarte tournosen 

die eerst uit de hoeve gaan, en verder per jaar voor 11 mud rogge en ½ mud 

even, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Henricus zal elk jaar aan het 

gasthuis een zeinde geven en 3 steen vlas. Henricus zal 6 vrachten turf 

uitgraven, die drogen en in het gasthuis bezorgen. Henricus zal voor de 

beesten op de hoeve elk jaar met Sint-Martinus 3 Brabantse dobbel betalen. 

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

het einde van het zevende jaar zal hij de helft van het varende goed op de 

hoeve achterlaten, ter waarde van 19 Brabantse dobbel, of dat bedrag aan 

het gasthuis betalen. Henricus zal de gebouwen te pachters recht 

onderhouden. 

 

Dicti Nicholaus et Thomas ut supra mansum ad dictum hospitale spectantem 

dictum communiter Paedacker situm in parochia de Gestel prope Oesterwijc 

cum omnibus suis attinentiis ut dicebant dederunt ad annuum pactum 

Henrico van den Bloemendael ab eodem ad spacium sex annorum a festo 

penthecostes proxime futuro subsequentium possidendum pro (dg: na) 

nonaginta #nigris# Turonensibus denariis prius inde solvendis dandis etc 

et pro annua paccione undecim modiorum siliginis et dimidii modii avenele 

dicte even dicte mensure de Busco danda dicto hospitali purificatione ex 

premissis additis condicionibus sequentibus primo videlicet quod dictus 

(dg: Johannes) #Henricus# dabit dicto hospitali quolibet dictorum sex 

annorum decentem c curialitatem atque tria pondera lini termino in hoc 

consueto item quod dictus Henricus effodere pocurabit quolibet dictorum 

sex annorum sex plaustra cespitum et cespites huiusmodi desiccabit et in 

Busco deliberabit item quod dictus (dg: Joh) Henricus pro bestiis quas 

idem Henricus in dictis bonis #manso# tenebit dabit (dg: quo) dicto 

conventui (dg: du) tres Brabans dobbel quolibet dictorum sex annorum 

Martini item quod dictus Henricus dictum (dg: b) mansum septimo anno (dg: 

..) tenebit ad jus coloni et quod idem Henricus medietas! bonorum 

pecoralium extunc super dictum mansum in fine dictorum septem annorum 

existentium ad (dg: dictam ?me) dictum hospitale pertunc pertineret ad 

valorem decem et novem Brabans dobbel relinquet vel idem Henricus pro 

eadem medietate dictorum bonorum pecoralium dicto hospitali in fine 

dictorum septem annorum XIX Brabans dobbel dabit et exsolvet item quod 

dictus Henricus (dg: dicti) edificia dicti mansi tenebit ad jus coloni et 

mediantibus premissis promittentes ex parte dicti hospitalis warandiam et 

aliam obligationem deponere pro premissis et alter repromisit super omnia 

et quod ipse dictas condiciones dicto hospitali faciet etc. Testes datum 

ut supra. Detur. 

 

1176 mf10 A 09 f.358v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze bladzijde is niet beschreven. 

 

1176 mf10 A 10 f.359. 

 in die Johannis ante portam latinam: vrijdag 06-05-1384. 

 

BP 1176 f 359r 01 vr 06-05-1384. 

De broers Theodericus, Emondus, Arnoldus en Gheerlacus, kvw hr Emondus 

Rover ridder, en Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen ev Aleidis dvw 

voornoemde Emondus maakten een erfdeling van alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van wijlen voornoemde hr Emondus. Voornoemde 

Theodericus kreeg de goederen gnd tot Aanschot, in Son, belast met cijnzen 

en lasten, die wijlen voornoemde hr Emondus hieruit betaalde. 

 

Theodericus Emondus Arnoldus et Gheerlacus fratres liberi quondam domini 

Emondi Rover militis et Johannes filius magistri Wolphardi de Ghiessen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris #filie dicti 
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quondam Emondi# palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de omnibus bonis ipsis de morte dicti quondam domini Emondi 

successione hereditarie advolutis ut dicebant mediante qua divisione bona 

dicta tot Aenscot (dg: s dicta communiter Aenscot) sita in parochia de 

Zonne cum eius attinentiis universis prout dicta bona ibidem sunt situata 

et ad dictum quondam dominum Emondum dinoscire pertinere consueverunt ut 

dicebant dicto Theoderico cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ratam servare et obligationem deponere exceptis 

censibus et oneribus quos et que dictus quondam dominus Emondus inde 

solvere consuevit et si via juris evincetur dampnum equaliter portabunt. 

Testes (dg: Heijme et) Rover et Heijme datum in die Johannis ante portam 

latinam. 

 

BP 1176 f 359r 02 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Emondus zvw hr Emondus Rover ridder kreeg de goederen72 gnd te 

Keeldonk, in Erp, belast met cijnzen en lasten, die wijlen voornoemde hr 

Emondus hieruit betaalde. Voornoemde Theodericus zvw hr Emondus Rover 

ridder behoudt hieruit een n-erfpacht van 2 mud rogge 2 mud gerst, maat van 

Erp, die voornoemde Emondus uit deze goederen beloofd had aan voornoemde 

Theodericus. Voornoemde Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen ev Aleidis 

dvw voornoemde hr Emondus Rover ridder behoudt een n-erfpacht van 3 mud 

rogge 2 mud gerst, maat van Erp, die voornoemde Emondus beloofd had aan 

voornoemde Johannes. Voornoemde Emondus zal uit deze goederen aan Egidius 

Boijen leveren een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Et mediante eadem divisione bona dicta te Keeldonc sita in parochia de 

Erpe cum suis attinentiis prout ad dictum quondam dominum Emondum 

pertinere consueverunt ut dicebant dicto Emondo cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censibus et oneribus quos et que dictus 

quondam dominus Emondus inde solvere consuevit et si via juris etc salva 

tamen dicto Theoderico et a dicta renunciacione reservata dicto 

Theoderico hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et duorum 

#modiorum# ordei mensure de Erpe (dg: quos) quam dictus Emondus dicto 

Theoderico ex dictis bonis coram scabinis infrascriptis promiserat salva 

eciam dicto Johanni hereditaria paccione trium modiorum siliginis et 

duorum modiorum ordei mensure de Erpe #(dg: Zonne)# quam dictus Emondus 

dicto Johanni coram scabinis infrascriptis promiserat #in dictis bonis 

tradenda# hoc eciam addito quod dictus Emondus dabit et exsolvet #ex 

dictis bonis# Egidio Boijen hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco taliter videlicet quod aliis nullum dampnum 

exinde eveniat et si via juris etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 03 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Emondus zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan zijn broer 

Theodericus zvw hr Emondus Rover ridder een n-erfpacht van 2 mud rogge 2 

mud gerst, maat van Erp, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande 

uit de goederen gnd te Keeldonk. 

 

Dictus Emondus promisit se daturum Theoderico suo fratri hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis et duorum modiorum ordei mensure de 

Erpe hereditarie purificatione ex dictis bonis te Keeldonc vocatis et in 

(dg: Erpe) #dictis bonis# tradendam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 04 ±.. 04-01-1587. 

De navolgende brief is voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

                         
72 Zie → BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387, verkoop van de goederen 

Keeldonk. 
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....... ....... dominorum scabinorum sequens littera trium modiorum 

siliginis et duorum modiorum ?cunti per domicellum Sexlau de Campen 2o 

est ingrossata ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... per dominum Cornelium de 

Eerssel et Jacobum Marcelii Wil....... est confirmata. Datum IIII 

januarii anno XVc [?L]XXXVII. 

 

BP 1176 f 359r 05 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Emondus zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan Johannes zv mr 

Wolphardus een n-erfpacht van 3 mud rogge 2 mud gerst, maat van Erp, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit de goederen gnd Keeldonk. 

 

Dictus Emondus promisit se daturum Johanni filio magistri Wolphardi 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis et duorum modorum ordei 

mensure de Erpe hereditarie purificatione ex dictis bonis Keeldonc 

vocatis et supra dicta bona tradendam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 06 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Arnoldus zvw hr Emondus Rover ridder kreeg de goederen gnd 

Meielsvoort, deels in Woensel gelegen en deels in Son, belast met (1) 

cijnzen en lasten die wijlen voornoemde hr Emondus hieruit betaalde, (2) 

een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus Hoerken. 

 

Et mediante eadem divisione bona dicta Meijelsfoert sita partim in 

parochia de Woensel et partim in parochia de Zonne cum omnibus suis 

attinentiis prout huiusmodi bona ad dictum quondam dominum Emondum 

pertinere consueverunt ut dicebant dicto Arnoldo cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare et 

obligationem deponere exceptis censibus et oneribus quos et que dictus 

quondam dominus Emondus inde solvere consuevit (dg: .. .) atque 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco Arnoldo 

Hoerken inde solvendis quos primodictus Arnoldus filius eiusdem quondam 

domini Emondi taliter solvet quod aliis nullum dampnum exinde eveniat et 

si via juris etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 07 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Gheerlacus zvw hr Emondus Rover ridder kreeg (1) de goederen gnd 

ter Kemenaden, in Son, met toebehoren, uitgezonderd een huis, waarin 

voornoemde wijlen hr Emondus woonde, met een brug gnd Valbrug, grachten, en 

een weg behorend bij voornoemd huis en brug, (2) 1 morgen land in de 

Vliedert, belast met (a) cijnzen en lasten, die wijlen voornoemde hr 

Emondus hieruit leverde, (b) een b-erfcijns van 5 oude schilden aan 

Willelmus van Mulsel, (c) een b-erfcijns van 10 pond geld aan het klooster 

van Sint-Clara in Den Bosch. Voornoemde Theodericus zvw hr Emondus Rover 

ridder behoudt hieruit een n-erfpacht van 5 mud rogge 4 mud gerst, maat van 

Son, die voornoemde Gheerlacus thans beloofde aan voornoemde Theodericus, 

op de goederen te leveren. Voornoemde Arnoldus zvw hr Emondus Rover ridder 

behoudt hieruit een n-erfpacht van 6 mud rogge 5 mud gerst, maat van Son, 

die voornoemde Gheerlacus beloofde aan voornoemde Arnoldus, gaande uit 

voornoemde goederen. Jkvr Maria kloosterlinge van Sint-Clara behoudt 

voornoemde morgen land in den Vliedert, zolang ze leeft; na haar overlijden 

gaat deze naar voornoemde Gheerlacus. 

 

Et mediante eadem divisione bona dicta communiter ter Kemenaden sita in 

parochia de Zonne cum omnibus suis attinentiis excepta tamen domo quadam 

in qua dictus quondam Emondus commorari consuevit cum ponte dicto 

Valbrugge cum suis fossatis atque cum quadam via ad dictos domum et 

pontem de jure spectante #atque unum juger terre situm in den Vliedert# 

ut dicebant dicto Gheerlaco cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus et jure et promittentes ratam servare et obligationem 

deponere exceptis censibus et oneribus que et quos dictus quondam dominus 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 157 

Emondus inde solvere consuevit et hereditario censu quinque aude scilde 

#Willelmo de Mulsel# et hereditario censu decem librarum monete conventui 

sancte Clare in Busco inde solvendis quos census dictus Gheerlacus solvet 

quod (dg: d) aliis nullum dampnum exinde eveniat et si via juris etc 

salva tamen dicto Theoderico et a dicto Theoderico reservata hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis et IIIIor modiorum ordei mensure (dg: 

de Erpe qu) de Zonne quam dictus Gheerlacus dicto Theoderico coram 

scabinis infrascriptis promiserat #ex premissis# et super dicta bona 

tradenda salva eciam dicto Arnoldo hereditaria paccione sex modiorum 

siliginis et quinque modiorum ordei mensure de Zonne quam dictus 

Gheerlacus eidem Arnoldo ex predictis bonis (dg: p) coram scabinis 

infrascriptis promiserat salvo eciam domicelle Marie monali sancte Clare 

(dg: uno et) dicto jugero terre sito in den Vliedert quod ipsa Maria ad 

eius vitam .... obtinebit post mortem eius ad dictum Gheerlacum 

veniturum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 08 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Gheerlacus droeg voornoemde morgen over aan de secretaris, tbv 

voornoemde Maria. Na haar overlijden gaat de morgen naar voornoemde 

Gheerlacus. 

 

Dictus Gheerlacus dictum juger terre supportavit mihi ad opus dicte Marie 

promittens ratam servare et obligationem deponere et post eius decessum 

ad dictum Gheerlacum veniet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 09 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Gheerlacus beloofde aan zijn broer Theodericus een n-erfpacht 

van 5 mud rogge 4 mud gerst, maat van Son, met Lichtmis op de onderpanden 

te leveren, gaande uit de goederen gnd te Kemenaden. 

 

Dictus Gheerlacus promisit se daturum Theoderico suo fratri hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis et quatuor modiorum ordei mensure de 

Zonne hereditarie purificatione et supra bona dicta ten Kemenaden 

tradendam ex predictis bonis te Kemenaden vocatis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 10 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Gheerlacus beloofde aan zijn voornoemde broer Arnoldus een 

n-erfpacht van 6 mud rogge 5 mud gerst, maat van Son, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit de goederen gnd ter Kemenaden. 

 

Dictus Gheerlacus promisit se daturum Arnoldo suo fratri hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis et quinque modiorum ordei mensure de 

Zonne hereditarie purificatione et in bonis dictis ter Kemenaden 

tradendam ex predictis bonis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 11 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen ev Aleidis dvw hr Emondus 

Rover ridder kreeg (1) een korentiende in Son, (2) een smalle tiende, gnd 

de ...eltiende, in Son. Maria dvw voornoemde hr Emondus, kloosterlinge van 

Sint-Clara, behoudt, zolang ze leeft, de smalle tiende, die voornoemde 

Johannes aan de secretaris, tbv voornoemde Maria, voor de duur van haar 

leven had overgedragen; direct na haar overlijden gaat deze naar voornoemde 

Johannes. 

 

Et mediante eadem divisione (dg: in) decima bladi ad dictum quondam 

dominum Emondum spectans sita in parochia de Zonne prout ad dictum 

dominum Emondum pertinere consuevit atque decima munita dicta de 

....eltiende sita in dicta parochia ut dicebant dicto Johanni cesserunt 

in partem promittentes ratam servare et obligationem deponere salva tamen 

Marie filie dicti quondam domini Emondi monali sancte Clare dicta decima 

munita quam dictus Johannes mihi ad opus dicte Marie ad vitam dicte Marie 
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supportaverat tali condicione quod dicta decima munita statim post 

decessum dicte Marie ad dictum Johannem et neminem alium revertetur et si 

via juris. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 359r 12 vr 06-05-1384. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde smalle tiende over aan de secretaris, 

tbv voornoemde Maria, voor de duur van haar leven. Direct na haar 

overlijden gaat deze tiende naar voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes dictam decimam munitam supportavit mihi ad opus dicte 

(dg: Marie) Marie ab eadem ad eius vitam possidendam promittens ratam 

servare et obligationem deponere tali condicione quod statim post 

decessum dicte Marie ad dictum Johannem revertetur. Testes datum ut 

supra. 

 

1176 mf10 A 11 f.359v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 359v 01 vr 06-05-1384. 

Emondus zvw hr Emondus Rover beloofde aan de secretaris, tbv zijn zuster 

Hilla kloosterlinge, een lijfrente73 van 7 oude schilden, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Emondus filius quondam domini Emondi Rover promisit super omnia mihi ad 

opus Hille sue sororis #monali# se daturum dicte Hille vitalem pensionem 

septem aude scilde anno quolibet ad vitam dicte Hille et non ultra 

purificatione ex omnibus suis bonis et cum mortua fuerit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 359v 02 vr 06-05-1384. 

Jordanus van Hoculem en Rodolphus van Gravia beloofden aan Philippus 

Asinarius etc 106 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384; 

25+30+25=80 dgn) te betalen, op straffe van 6. 

 

Jordus de Hoculem et Rodolphus de Gravia promiserunt Philippo Asinario 

etc C et sex aude scilde ad Jacobi proxime persolvenda sub pena sex. 

Testes. 

 

1176 mf10 A 12 f.360. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 06-05-1384. 

 Secunda post cantate: maandag 09-05-1384. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 07-05-1384. 

 Dominica cantate: zondag 08-05-1384. 

 

BP 1176 f 360r 01 vr 06-05-1384. 

Robbertus van Neijnsel, Willelmus van Cleve, Theodericus van Dungen, 

Nijcholaus uter Hasselt, Johannes die Ridder. Willelmus Scanssen, 

Theodericus Goeskens, Petrus van Vucht, Theodericus van der Besten, Jacobus 

Kesselman, Ghisbertus Kesselman, Theodericus van der Nuden, Hubertus Wolf, 

Thomas Yden soen, Jacobus van Bladel, Henricus Boijen, Gerardus van Bruggen 

en Bodo van den Stocke droegen over aan Theodericus van de Put ongeveer 50 

last haring en andere goederen, die rovers hen ontnomen hadden voor 

afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383), voor de stad gnd ter Sluus, op 

zee, in een schip van Ulricus gnd Nuvel van Hoemberch schipper. 

 

Robbertus de Neijnsel Willelmus de Cleve Theodericus (dg: d) van Dungen 

Nijcholaus uter Hasselt (dg: Gerardus Pels Henricus H die Haen) Johannes 

die Ridder (dg: Godefridus de Zeelst) Willelmus Scanssen Theodericus 

                         
73 Zie → BP 1177 f 370bisav 17 vr 26-07-1387, vermelding dat de lijfrente 

gaat uit de goederen gnd Keeldonk, in Erp. 
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Goeskens Petrus de Vucht Theodericus van der Besten Jacobus Kesselman 

Ghisbertus Kesselman Theodericus van der Nuden (dg: Henricus Bierman) 

Hubertus Wolf Thomas Yden soen (dg: Nijcholaus dictus Coel Bresser) 

Jacobus de Bladel (dg: Arnoldus de Loen Willelmus die Verwer) Henricus 

Boijen (dg: Gerardus Bauderics Godefridus de Buttel) Gerardus de Bruggen 

(dg: Bod) Bodo van den Stocke (dg: Johannes Moer Moer van .......) L last 

vel circiter (dg: last) allecium #et alia bona# que quidam raptores et 

vespiliones (dg: eis per spacium octo dierum) eis modicum ante festum 

Martini proxime preteritum arripuerunt et spoliaverunt ac vi (dg: s) 

ceperunt ante (dg: villam) #oppidum# dictam ter Sluus in (dg: a) mari 

ibidem in navi Ulrici dicti Nuvel de Hoemberch #naute# ut dicebant 

supportaverunt Theoderico de (dg: P) Puteo promittentes ratam servare. 

Testes Rover et Berwout datum sexta post jubilate. 

 

BP 1176 f 360r 02 ma 09-05-1384. 

Nijcolaus gnd Coel die Bresser, Gerardus Pels, Henricus Bijerman, Henricus 

Haen, Willelmus die Verwer, Godefridus van Zeelst en Gerardus Bauderics 

droegen over aan Theodericus van de Put ongeveer 12½ last haring en andere 

goederen, die van hen geroofd waren, zoals hierboven vermeld. 

 

Nijcolaus dictus Coel die Bresser Gerardus Pels Henricus Bijerman 

Henricus Haen Willelmus die Verwer Godefridus de Zeelst Gerardus 

Bauderics (dg: novem) #XII# et (dg: ro) dimidium last allecium vel 

circiter et alia bona sibi spoliata ut supra supportaverunt Theoderico de 

Puteo promittentes ratam servare. Testes Heijme et Dicbier datum secunda 

post cantate. 

 

BP 1176 f 360r 03 ma 09-05-1384. 

Nijcholaus gnd van Heze wollenklerenwever verkocht aan Henricus van der 

Heijden, tbv hem en zijn broers Adam en Johannes, te weten een helft voor 

Henricus en Adam en de andere helft voor Johannes, ½ morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen Johannes Hals enerzijds en 

Johannes van den Verdonc zv Metta Zeben anderzijds, belast met waterlaten 

en dijken. Johannes zv voornoemde Nijcholaus van Heze deed afstand. 

 

Nijch. 

Nijcholaus dictus de Heze #textor laneorum# dimidium iuger terre situm in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Roemput inter hereditatem Johannis 

Hals ex uno et inter hereditatem Johannis van den Verdonc filii Mette 

Zeben ex alio (dg: ut d) in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Willelmo) Henrico van der Heijden ad opus sui 

et ad opus Ade Johannis et fratrum dicti emptoris (dg: et ad opus Ode 

relicte quondam) a dictis Henrico et Adam pro una medietate et pro 

reliqua medietate a dicto Johanne hereditarie possidendum promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: quo facto) exceptis (dg: censi) 

aqueductibus (dg: et Zegh) et aggeribus ad hoc de jure spectantibus. 

Testes Heijme et Dicbier datum secunda post cantate. 

Quo facto Johannes filius dicti Nijcholai de Heze super dicto dimidio 

jugero terre et jure ad opus dictorum renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 360r 04 za 07-05-1384. 

Rodolphus van Gravia en Jordanus van Hoculem beloofden aan Philippus 

Asinarius etc 106 schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384; 

24+30+25=79 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Rodolphus de Gravia et Jordanus de Hoculem promiserunt Philippo Asinario 

etc C et sex scilde ad Jacobi proxime persolvenda pena X. Testes 

Willelmus et Sijmon datum sabbato post jubilate. 
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BP 1176 f 360r 05 za 07-05-1384. 

Henricus zvw Henricus Cnode soen verkocht aan Johannes Grieten soen een 

stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Donkerbeemd, tussen Ywanus 

Stierken enerzijds en Petrus Eijfelleer anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici Cnode soen peciam terre sitam in parochia 

de Vucht sancti Petri in loco dicto Donckerbeemt inter hereditatem Ywani 

Stierken ex uno et hereditatem Petri Eijfelleer ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Grieten soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Heijme et (dg: Berwout) #Willelmus# datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 360r 06 za 07-05-1384. 

Ghibo Buijc ev Katherina dvw mr Johannes van Roesmalen droeg over aan hr 

Henricus Boc, tbv Willelmus Coelner, een b-erfcijns van 20 schelling 

leuvens, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, eertijds van 

wijlen Ghibo zvw Goessuinus Cnode, in de Orthenstraat, in welk huis 

voornoemde Willelmus Coelner woont. 

 

Ghibo Buijc maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: Elis) Katherine 

sue uxoris filie quondam magistri Johannis de Roesmalen hereditarium !XX 

solidorum Lovaniensium quem se solvendum habere dicebat hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex domo et area (dg: ..) que fuerat quondam 

Ghibonis filii quondam Goessuini Cnode sita in vico Orthensi in qua domo 

et area Willelmus Coelner moratur ut dicebat hereditarie supportavit 

domino Henrico Boc ad opus dicti Willelmi Coelner promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam magistri de 

Roesmalen et eius heredum deponere. Testes (dg: datum ut supra) Heijme et 

Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 360r 07 za 07-05-1384. 

Voornoemde Ghibo Buijc ev Katherina dvw mr Johannes van Roesmalen droeg 

over aan hr Henricus Buc een b-erfcijns74 van 20 schelling leuvens, te 

betalen met Kerstmis, gaande uit een huis met ondergrond van wijlen 

Gerardus gnd Reijger, in Den Bosch, in de Orthenstraat, buiten de poort, in 

welk huis en erf Johannes gnd van Eecdonc thans woont. 

 

Dictus Ghibo ut supra hereditarium censum XX solidorum Lovaniensium quem 

se solvendum habere dicebat hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

domo et eius fundo Gerardi dicti quondam Reijger sita in Busco in vico 

Orthensi extra portam in qua domo et area Johannes dictus de Eecdonc ad 

presens moratur ut dicebat hereditarie supportavit domino Henrico Buc 

(dg: cum litteris et jure sibi competente ....... ....... ....... in 

dicto censu XX solidorum competente) promittens ratam servare p et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam magistri Johannis et eius 

heredum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 360r 08 za 07-05-1384. 

Mr Johannes van Andel snijder beloofde aan Elisabeth van Vucht wv Johannes 

Cort 15 Dordrechtse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Magister Johannes de Andel sartor promisit Elisabeth de Vucht relicte 

quondam Johannis Cort XV Dordrecht dobbel vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 360r 09 zo 08-05-1384. 

Godefridus gnd Yden soen van Meerlaen van Uden beloofde aan de secretaris, 

tbv Johannes zvw Lucas van Erpe, 600 oude schilden na maning te betalen. 

 

                         
74 Zie ← BP 1176 f 018r 05 ma 09-02-1377, overdracht van deze cijns. 
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Solvit ?2 plack. 

Godefridus dictus Yden soen de Meerlaen #de Uden# promisit mihi ad opus 

Johannis filii quondam Luce de Erpe VIc aude scilde ad monitionem et 

voluntatem persolvenda. Testes Berwout et Scilder datum dominica cantate. 

 

BP 1176 f 360r 10 zo 08-05-1384. 

Gheerlacus zvw hr Emondus Rover ridder beloofde aan Theodericus Kessel 25 

oude schilden en 1 gulden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te 

betalen. 

 

Gheerlacus filius quondam domini Emondi Rover militis promisit Theoderico 

Kessel (dg: V) XXV aude scilde et I florenum ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 360r 11 zo 08-05-1384. 

Henricus Greijndelman van Zoemeren beloofde aan Johannes van Geldorp 10 mud 

rogge, Bossche maat, en 1 oude schild op de zondag na Sint-Jan aanstaande 

(zo 26-06-1384) in Den Bosch te betalen. 

 

Henricus Greijndelman de (dg: Zon) #Zoemeren# promisit Johanni de Geldorp 

X modios siliginis mensure de Busco et unum aude scilt dominica post 

nativitatis Johannis proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1176 mf10 A 13 f.360v. 

 Secunda post cantate: maandag 09-05-1384. 

 

BP 1176 f 360v 01 ma 09-05-1384. 

Goessuinus van Beest enerzijds en Theodericus zvw hr Emondus Rover 

anderzijds legden de oplossing van hun geschillen in handen van hr 

Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode en Emondus Rover zvw 

Johannes van Hellu, door voornoemde Goessuinus gekozen, en van Sijmon van 

Mijrabellum en Johannes zv Truda, door voornoemde Theodericus gekozen, die 

een uitspraak zullen doen uiterlijk op Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384). 

Zouden ze dan geen uitspraak doen, dan zullen Goessuinus van Vauderic en hr 

Theodericus Rover ridder opperscheidslieden zijn, die een uitspraak zullen 

doen uiterlijk op Sint-Jacobus daaropvolgend (ma 25-07-1384). Partijen zijn 

zonder arbitrage verzoend op ma 04-07-1384. 

 

Goessuinus de Beest ex una et Theodericus filius quondam domini Emondi 

Rover ex altera super omnibus discordiis inter ipsos habitis occacione 

quacumque ut dicebant compromiserunt super omnia mutuo in discretos vires 

scilicet in dominum Gheerlacum (dg: Ro) de Ghemert decanum Rodensem et 

Emondum Rover filium quondam Johannis de Hellu ad hoc a dicto Goessuino 

et in Sijmonem de Mijrabello et Johannem filium Trude ad hoc a dicto 

Theoderico electos tamquam in eorum arbitros etc se rata servare 

quecumque dicti arbitri pronunciaverint super premissis infra hinc et 

festum nativitatis Johannis proxime et si dicti arbitri infra dictum 

terminum non pronunciaverint extunc (dg: dominus) Goessuinus de Vauderic 

et dominus Theodericus Rover miles erunt arbitri superiores et quecumque 

dicti arbitri superiores inter predictas partes extunc inter dictum 

festum nativitatis Johannis et festum beati Jacobi exinde futurum 

concorditer dixerint hoc dicte partes observare promiserunt sub 

obligatione premissa. Testes Ws et Berwout datum secunda post cantate. 

Parte! sunt cedate absque arbitrio scilicet ....... secunda post Pe 

Pauli. 

 

BP 1176 f 360v 02 ma 09-05-1384. 

Broeder Nicholaus zv Willelmus Scilder, van de orde van de H.Willelmus, op 

Porta Celi, en Johannes van der Borch ev Agnes dv voornoemde Willelmus 

Scilder deden tbv Leonius van Antwerpia afstand van een b-erfcijns van 4 
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pond zwarte tournosen, uit een erfgoed in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

eertijds van Bertoldus van Huesden de oudere. Een brief voor Henricus Pape 

en de andere voor Leonius. 

 

Frater Nicholaus filius (dg: quond) Willelmi Scilder ordinis beati 

Willelmi conventualis super Portam Celi et Johannes van der Borch maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie dicti (dg: 

Nichol) #Willelmi# Scilder super hereditario censu (dg: quatuor) quatuor 

librarum nigrorum Turonensium denariorum solvendo anno quolibet 

hereditarie de hereditate sita in Busco in vico Vuchtensi que fuerat 

Bertoldi de Huesden senioris ut dicebant atque super toto jure ad opus 

Leonii de Antwerpia hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Scilder datum ut 

supra. Duplicetur quarum unam habebit Henricus Pape et aliam Leonius. 

 

1176 mf10 A 14 f.361. 

 Secunda post cantate: maandag 09-05-1384. 

 Tercia post cantate: dinsdag 10-05-1384. 

 Quarta post cantate: woensdag 11-05-1384. 

 

BP 1176 f 361r 01 ma 09-05-1384. 

Henricus Pape droeg over aan Willelmus Scilder en Johannes gnd van den 

Borch een b-erfcijns van 6 pond, een oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

huis en erf van Henricus gnd Crebbeken snijder enerzijds en het huis van 

Johannes gnd van Dueren anderzijds, welke cijns aan voornoemde Henricus was 

overgedragen door Leonius gnd van Antwerpia bontwerker. 

 

Henricus Pape hereditarium censum sex librarum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris dandum et solvendum anno quolibet 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco ad forum inter domum et aream Henrici dicti Crebbeken sartoris et 

inter domum Johannis dicti de Dueren (dg: ex alio) supportatum dicto 

Henrico a Leonio dicto de Antwerpia pellifice prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Scilder et Johanni dicto van den Borch 

#supportavit# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Scilder datum secunda 

post cantate. 

 

BP 1176 f 361r 02 ma 09-05-1384. 

Voornoemde Willelmus Scilder, zijn zoon broeder Nicholaus en Johannes van 

den Borch verklaarden dat Henricus Pape alle beloften heeft ingelost die 

Henricus Pape aan hen had gedaan, mbt een b-erfcijns van 6 pond, 1 groot 

Tournoois als boven zoals in het vorige contract. 

 

Dictus Willelmus Scilder frater Nicholaus eius filius et Johannes van den 

Borch palam recognoverunt ipsis fore plenarie satisfactum ab Henrico Pape 

scilicet ab omnibus promissionibus quas dictus Henricus Pape ipsis facere 

promiserat occacione hereditarii census sex librarum grosso Turonensi ut 

supra solvendi prout in precedenti contractu clamantes inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 361r 03 ma 09-05-1384. 

Een vidimus maken van twee brieven die beginnen met “Elisabeth dvw 

Boudewinus gnd Appelman” en “Petrus Pijecke”, en Henricus Pape verklaarde 

de brieven onder zijn beheer te hebben, voor zichzelf en voor Willelmus 

Scilder. 
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Et vidimus de duabus litteris quarum una incipit Elisabeth filia quondam 

Boudewini dicti Appelman et alia Petrus Pijecke et Henricus Pape 

recognovit dictas litteras ad opus sui et ad opus Willelmi Scilder in 

eius custodia habere et promisit super omnia sibi (dg: p) porrigere etc 

ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 04 ma 09-05-1384. 

Arnoldus Koeter en zijn broer Johannes gnd van den Haghevenne verkochten 

aan Arnoldus Heijme een n-erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een akker in Beek bij Aarle, 

tussen Henricus Stakenborch enerzijds en kvw Amelius van der Donc 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond geld. 

 

Arnoldus Koeter et Johannes (dg: Koe) dictus van den Haghevenne eius 

frater hereditarie vendiderunt Arnoldo Heijme hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex agro terre sito in parochia de 

Beke prope Aerle inter hereditatem J Henrici Stakenborch ex uno et 

hereditatem liberorum quondam Amelii van der Donc ex alio ut dicebant 

promittentes warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu trium librarum monete (dg: Rutgero dicto Models soen) prius inde 

solvendo promittentes super habita et acquirenda sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 05 ma 09-05-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

(dg: Ever) Primus servabit alium indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 361r 06 ma 09-05-1384. 

Everardus van Onstade verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Onstade prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 07 di 10-05-1384. 

Johannes Proefst van Bucstel verkocht aan Wolterus van Oekel een n-erfcijns 

van 12 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

hoeve, gnd Lievenberg, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennesheuvel, reeds 

belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes Proefst de Bucstel hereditarie vendidit Woltero de Oekel 

hereditarium censum duodecim aude scilde (dg: so) vel valorem solvendum 

in festo nativitatis Domini ex manso ipsius venditoris dicto Lijevenberch 

sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Lenneshoevel et ex eius 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: hereditario) censu domini fundi et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco prius solvendis 

promisit sufficientem facere. Testes Heijme et Sijmon datum 3a post 

cantate. 

 

BP 1176 f 361r 08 di 10-05-1384. 

Gerardus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Uden prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 09 di 10-05-1384. 

Henricus Dicbier, Stamelart van de Kelder, Gerardus van Aa, Willelmus 

Coptiten en Arnoldus Veer beloofden aan Johannes Jozollo etc 200 oude 

schilden van Frankrijk met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384; 21+24=45 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 164 

dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus Dicbier Sta de Penu Gerardus de Aa Willelmus Coptiten Arnoldus 

Veer promiserunt Johanni Jozollo etc IIc aude scilde de Francia ad 

Johannis proxime persolvenda pena (dg: ...) #quinque#. Testes (dg: Sijmon 

et) Willelmus et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 10 wo 11-05-1384. 

Henricus van den Kloot ev Agnes dvw Franco gnd Hoefslegher droeg over aan 

de secretaris Johannes (1) een b-erfcijns van 10 pond geld, die Johannes 

van Megen bakker betaalt, een helft met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, waarin voornoemde Johannes van Megen 

thans woont, in Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, in 

een straat die loopt van een stenen brug naast het stenen huis van wijlen 

Gerardus Eelkini vleeshouwer naar de Vismarkt, naast een kamer met 

ondergrond waarin Johannes gnd Vlemijnc voller woont, (2) een b-erfcijns 

van 4 pond van hetzelfde geld, die voornoemde Johannes Vlemijnc voller 

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

voornoemde kamer met ondergrond, welke cijnzen Nicholaus zvw Reijnerus gnd 

metten Crummenhalze aan voornoemde Agnes had overgedragen. 

 

Henricus de Globo maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Franconis dicti Hoefslegher hereditarium censum 

decem librarum monete quem Johannes de Megen (dg: Nicho) #pistor# solvere 

tenetur hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area 

in qua dictus Johannes de Megen ad presens moratur sita in Busco retro 

claustrum fratrum minorum in vico tendente a quodam ponte lapideo sito 

iuxta domum lapideam quondam Gerardi Eelkini carnificis versus forum 

piscium contigue iuxta quandam cameram cum eius fundo in qua Johannes 

dictus Vlemijnc fullo moratur atque hereditarium censum quatuor librarum 

eiusdem monete quem idem Johannes Vlemijnc fullo solvere tenetur 

hereditarie terminis solucionis prescriptis ex dicta camera cum eius 

fundo quos census predictos Nicholaus filius quondam Reijneri dicti 

metten Crummenhalze dicte Agneti supportaverat prout in litteris 

hereditarie supportavit michi Johanni cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et 

(dg: W) Scilder datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 361r 11 wo 11-05-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes 30 oude schilden na 

maning te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni XXX aude scilde ad monitionem 

persolvenda. Testes Ws et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 12 wo 11-05-1384. 

Mechtildis wv Henricus Colen soen droeg over aan haar zoon Johannes al haar 

goederen, in Herpen, belast met een n-erfcijns van 10 gulden, vandaag voor 

schepenen beloofd. 

 

(dg: Mechtildis) Mechtildis relicta quondam Henrici Colen soen cum tutore 

omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata 

quocumque locorum in parochia de Herpen sita ut dicebat hereditarie (dg: 

Jo) supportavit (dg: Mechtildi) Johanni filio dicte Mechtildis promittens 

cum tutore warandiam et obligationem ex parte sui deponere salvo sibi 

hereditario censu X florenorum quem ... coram scabinis [infrascriptis] 

prius promiserat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 361r 13 wo 11-05-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Mechtildis een n-erfcijns van 

10 gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn 
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goederen. De brief overhandigen aan Petrus Emonts soen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia se daturum dicte Mechtildi (dg: 

vitalem pensionem) #hereditarium censum# decem florenorum vel valorem 

anno quolibet hereditarie (dg: ad vitam dicte Mechtildis) in nativitatis 

Domini ex omnibus suis bonis ut dicebat (dg: tali condicione). Testes 

datum ut supra. Detur Petro Emonts soen. 

 

1176 mf10 B 01 f.361v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Lege bladzijde. 

 

1176 mf10 B 02 f.362. 

 Quarta post cantate: woensdag 11-05-1384. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 

 

BP 1176 f 362r 01 wo 11-05-1384. 

De broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, verkochten aan 

Eustacius van Hedechusen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Gerardus Bathen soen van Nijsterle beloofd had aan voornoemde broers, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit de helft van een stuk land gnd die Stapelt, 

in Nistelrode, tussen Agnes van de Doorn enerzijds en Arnoldus gnd van 

Lijberghen anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde Arnoldus. 

 

Johannes et Emondus fratres liberi Johannis de Ghemert hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Gerardus Bathen 

soen de Nijsterle promisit se daturum dictis fratribus hereditarie 

purificatione ex medietate pecie terre dicte die Stapelt site in parochia 

de Nijsterle inter hereditatem Agnetis de Spina ex uno et hereditatem 

Arnoldi dicti de Lijberghen ex alio scilicet ex illa medietate que sita 

est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Arnoldi prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Eustacio de Hedechusen supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Berwout datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 362r 02 wo 11-05-1384. 

Ghisbertus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gerardus de Spina p) Ghisbertus de Spina prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 362r 03 wo 11-05-1384. 

Voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, verkochten 

aan Eustacius van Hedechusen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die Theodericus Splijtaf beloofd had aan voornoemde broers, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft van een stuk land gnd die Stapelt, in 

Nistelrode, tussen Agnes van de Doorn enerzijds en Arnoldus gnd van 

Lijebergen anderzijds, te weten uit de helft richting voornoemde Agnes. 

 

Dicti Johannes et Emondus fratres hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Theodericus Splijtaf (dg: dictis h) 

promisit se daturum dictis fratribus hereditarie purificatione ex 

medietate pecie terre dicte die Stapelt site in parochia de Nijsterle 

inter hereditatem Agnetis de Spina ex uno et hereditatem Arnoldi dicti de 

Lijebergen ex alio scilicet ex illa medietate dicte pecie terre que sita 

est contigue (dg: iuxta) versus hereditatem dicte Agnetis prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Eustacio de Hedechusen supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 
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BP 1176 f 362r 04 wo 11-05-1384. 

Ghisbertus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Spina (dg: promisit) prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 362r 05 wo 11-05-1384. 

Mechtildis dvw Henricus Moelneer van Hees beloofde aan Ermegardis gnd 

Vuchts 6 oude schilden of de waarde met Pinksteren (zo 29-05-1384) en 23 

oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici Moelneer de Hees promisit Ermegardi 

dicte Vuchts (dg: III) #sex# aude scilde vel valorem ad penthecostes et 

XXIII aude scilde vel valorem ad Remigii proxime persolvenda. Testes 

Willelmus et Sijmon datum quarta post cantate. 

 

BP 1176 f 362r 06 wo 11-05-1384. 

Johannes Kersmaker zvw Nicholaus gnd Broder ontlastte Ermegardis Vuchts van 

alle beloften, die voornoemde Ermegardis beloofd had aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes Kersmaker filius quondam Nicholai dicti Broder palam quitam 

proclamavit Ermegardem Vuchts ab omnibus promissionibus quas dicta 

Ermegardis dicto Johanni promiserat a quocumque tempore usque nunc etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 362r 07 wo 11-05-1384. 

Voornoemde Johannes Kersmaker deed tbv Mechtildis dvw Henricus Moelner van 

Hees afstand van alle pachten, waarmee hij voornoemde Mechtildis kan 

aanspreken. 

 

Dictus Johannes Kersmaker super omnibus paccionibus mediantibus quibus 

dictus Johannes Mechtildem filiam quondam Henrici Moelner de Hees 

impetere posset quovismodo in futuro ut dicebat ad opus dicte Mechtildis 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 362r 08 wo 11-05-1384. 

Johannes van Achel en Luppertus Hapaer beloofden aan Henricus van Erpe 70 

zware gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Johannes de Achel et Luppertus (dg: de) Hapaer promiserunt Henrico de 

Erpe LXX zwaer gulden vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1176 f 362r 09 wo 11-05-1384. 

Henricus Ghecke droeg over aan Johannes gnd van Ekendonc de jongere 

erfgoederen, in Dinther, die voornoemde Henricus in cijns verworven had van 

de jonker van Berlaer heer van Helmont en Keerberch, te weten voor een 

b-erfcijns van 25 pond geld, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

....... ....... ex littera. 

Henricus Ghecke hereditates sitas in parochia de Dijnther singulas et 

universas quas dictus Henricus erga domicellum de Berlaer dominum de 

Helmont et de Keerberch acquisiverat ad censum scilicet pro hereditario 

censu XXV librarum monete prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni dicto de Ekendonc juniori simul cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes Ws et Berwout datum ut supra. 
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BP 1176 f 362r 10 wo 11-05-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus Ghecke 400 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico Ghecke IIIIc aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 362r 11 wo 11-05-1384. 

Arnoldus van Berlikem gaf uit aan Jacobus van den Kerchoeve alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Arnoldus en zijn minderjarige zoon Albertus 

gekomen waren na overlijden van Andreas gnd Ermegarden soen, grootvader van 

voornoemde Albertus; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die 

eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Albertus zal, zodra hij 

meerderjarig is, hiermee instemmen. 

 

Arnoldus de Berlikem omnes et singulas hereditates dicto (dg: Arnoldo) 

Arnoldo et Alberto suo filio de morte quondam Andree dicti Ermegarden 

soen avi dicti Alberti successione hereditarie advolutas quocumque 

locorum sitas ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jacobo van den 

Kerchoeve ab eodem pro censibus et paccionibus prout inde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione novem sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Arnoldo ad eius vitam et post eum dicto 

Alberto suo filio ab altero hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et promisit super omnia quod ipse dictum Albertum quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit dicte donacioni plenarie faciet consentire et 

eandem ratam servare et alter repromisit ex premissis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 362r 12 do 12-05-1384. 

Ghisbertus zvw Johannes gnd Ghisels soen verkocht aan Andreas Verkenman een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een schuur en aangelegen erfgoederen, in Breugel, 

beiderzijds tussen Walterus Belen soen van Aerle, (2) een stuk land, gnd 

dat Langwaal, in Breugel, tussen Theodericus Beelen? soen enerzijds en 

Johannes gnd Voeghelken anderzijds, (3) andere erfgoederen, die aan Bela ev 

voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van Theodericus van Oerle 

vv voornoemde Bela, resp. aan voornoemde Bela zullen komen na overlijden 

van Bela, mv eerstgenoemde Bela, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 2 mud rogge aan verkoper. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis dicti Ghisels soen hereditarie 

vendidit Andree Verkenman hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex horreo cum suis attinentiis et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Broegel inter hereditatem Walteri Belen 

soen de Aerle ex utroque latere coadiacentem atque ex pecia terre !dat 

Langwael sita in dicta parochia inter hereditatem Theoderici B[?ee]len 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Voeghelken !atque ex 

ceteris hereditatibus omnibus et singulis que Bele uxori dicti venditoris 

(dg: de morte) #de morte quondam Theoderici van Oerle patris olim eiusdem 

Bele successione sunt advolute et post mortem# Bele matris eiusdem (dg: 

Bele) Bele successione advolventur quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

dicto venditori prius exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Sij 

et Scilder datum quinta post cantate. 

 

BP 1176 f 362r 13 do 12-05-1384. 

Jordanus Brant wonend in Wel en Ghibo zvw Johannes gnd Veren soen van 
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Enghelen beloofden aan Arnoldus zv Arnoldus Heijme, tbv voornoemde Arnoldus 

Heijme, 4 gulden pieter minus 6 plakken of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

(dg: Joh) Jordanus Brant commorans in Wel et Ghibo filius quondam 

Johannis dicti Veren soen de Enghelen promiserunt (dg: Johanni) #Arnoldo# 

filio Arnoldi Heijme ad opus eiusdem Arnoldi Heijme IIII gulden peter 

minus sex placken seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 362r 14 do 12-05-1384. 

Arnoldus zv Volcquinus gnd Mijs soen verklaarde 12 pond (dg: geld) groten 

geld ontvangen te hebben van zijn voornoemde vader Volcquinus. Hij zal dit 

bedrag, en ook nog een erfcijns van 5 pond geld, inbrengen bij de deling 

van de goederen, die voornoemde Volcquinus zal nalaten. 

 

Arnoldus filius Volcquini dicti Mijs soen (dg: promisit) palam recognovit 

se recepisse ad dicto Volcquino suo patre nomine dotis tamquam 

hereditates XII libras (dg: monete) grossorum monete et promisit super 

omnia dicto Volcquino ad opus aliorum heredum eiusdem Volcquini quod si 

ipse imposterum ad divisionem fiendam de [bonis] que dictus Volcquinus in 

sua morte post se relinquet venire voluerit et condividere quod extunc 

dictus Arnoldus ad huiusmodi divisionem importavit XII libras grossorum 

monete (dg: antequam poterit dicta bona condividere) et hereditarium 

censum quinque librarum monete antequam poterit condividere. Testes datum 

supra. 

 

1176 mf10 B 03 f.362v. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 

 in festo Servacii: vrijdag 13-05-1384. 

 

BP 1176 f 362v 01 do 12-05-1384. 

Arnoldus zvw Petrus van Wordragen deed tbv Walterus van Oekel afstand van 

een huis en tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd Uilenburg, tussen erfgoed 

van wijlen Arnoldus van Waderle enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

van Haren, nu voornoemde Walterus van Oekel, anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Petri de Wordragen super domo et orto sitis in 

Busco in loco dicto Ulenborch inter hereditatem quondam Arnoldi de 

Waderle ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Haren nunc ad 

Walterum #de Oekel# spectantem ex alio ut dicebat et super jure ad opus 

dicti Walteri de Oekel renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Sijmon datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1176 f 362v 02 do 12-05-1384. 

Ghibo van den Gheijnen snijder en zijn vrouw Ava wv Cristianus zvw Petrus 

van Wordragen droegen over aan Arnoldus en Petrus, kvw Petrus van 

Wordragen, het vruchtgebruik dat aan voornoemde Ava behoort in (1) alle 

goederen waarin voornoemde wijlen Cristianus overleden was, gelegen onder 

Haaren bij Oisterwijk, (2) een tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Uilenburg, tussen erfgoed van Paulus gnd Haest enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Wit anderzijds, (3) een huis en erf in Den Bosch, naast de 

Berenbrug, tussen erfgoed van Johannes Cortroc enerzijds en erfgoed van 

Matheus van Vechel anderzijds. 

 

Solvit XI solidos. 

Ghibo van den Gheijnen (dg: ma) sutor maritus legitimus ut asserebat Ave 

sue uxoris (dg: filie C) relicte quondam Cristiani filii quondam Petri de 

Wordragen et dicta Ava cum eodem tamquam cum tutore (dg: su) usufructum 

dicte Ave competentem in omnibus bonis in quibus dictus quondam 
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Cristianus decessit quocumque locorum infra parochiam de Haren prope 

Oesterwijc sitis atque in quodam orto (dg: dicti quondam Cristia) sito in 

Busco ad locum dictum Ulenborch inter hereditatem Pauli dicti Haest ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Wit ex alio item in domo et area sita in 

Buscoducis (dg: ad lo) iuxta pontem dictum Berenbrugge inter hereditatem 

Johannis (dg: Corto) Cortroc ex uno et inter hereditatem Mathei de Vechel 

ex alio ut dicebat (dg: s ad) supportaverunt Arnoldo et Petro liberis 

quondam Petri de Wordragen promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 362v 03 do 12-05-1384. 

Voornoemde broers Arnoldus en Petrus deden tbv voornoemde Ava afstand van 

alle kleinodien, huisraad en gebruiksgoederen, waarin Cristianus zvw Petrus 

van Wordragen was overleden. 

 

Dicti Arnoldus et Petrus fratres super omnibus et singulis clenodiis 

domiciliis et utenciliis in quibus Cristianus filius quondam Petri de 

Wordragen decessit et super toto jure eis post decessum Ave relicte 

eiusdem quondam Cristiani in premissis competente ad opus dicte Ave 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 362v 04 do 12-05-1384. 

Wellinus van Os droeg over aan Gerardus gnd Coeder en Jacobus van Over Zee, 

tbv hem en Metta sv voornoemde Jacobus, als erfg vw zijn vrouw Margareta 

dvw Hermannus gnd Linenwever, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan 

erfg vw zijn vrouw gekomen waren na haar overlijden, resp. aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Wellinus. De brief overhandigen aan 

voornoemde Wellinus. 

 

Wellinus de Os suum usufructum sibi competentem in omnibus (dg: bon) et 

singulis bonis que heredibus quondam Margarete sue uxoris filie quondam 

Hermanni dicti Linenwever de morte eiusdem quondam Margarete successione 

sunt advoluta et post mortem dicti Wellini successione advolventur 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: siv) ut dicebat 

supportavit Gerardo dicto Coeder et Jacobo van Over Zee (dg: tamquam 

heredibus dicte Margarete promittens ratam servare et) ad opus sui et ad 

opus Mette sororis dicti Jacobi tamquam heredibus dicte quondam Margarete 

promittens ratam servare. Testes W et Sijmon datum supra. Tradetur 

littera dicto Wellino. 

 

BP 1176 f 362v 05 do 12-05-1384. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessels soen verkocht aan Arnoldus 

zvw Johannes van Rovoert de helft in een b-erfcijns van 20 schelling (dg: 

oude pecunia), 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, die Petrus gnd die Smit grootvader van voornoemde 

Arnoldus met Sint-Lambertus beurde, gaande uit een broek in Hilvarenbeek, 

naast de plaats gnd Hodonk. 

 

Reijnerus de Mechelen filius quondam Arnoldi dicti Hessels soen 

medietatem ad se spectantem in hereditario censu XXti solidorum (dg: 

antique pecunie) #grosso Turonensi denario antiquo monete regis Francie 

pro XVI denariis computato# quem Petrus dictus die Smit #avus olim dicti 

Arnoldi# solvendum habuit hereditarie Lamberti ex quadam palude sita in 

parochia de Hildwarenbeke iuxta locum dictum vulgaliter Hodonc ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo filio quondam Johannis 

de Rovoert promittens warandiam et obligationem in dicta medietate 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 362v 06 do 12-05-1384. 

Arnoldus die Writer ev Margareta dvw Arnoldus Hessels verwerkte zijn recht 
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tot vernaderen. 

 

Arnoldus die Writer tamquam maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Arnoldi Hessels prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 362v 07 vr 13-05-1384. 

Gerardus gnd Coeder en Jacobus van Over Zee verkochten aan Jacobus van den 

Hoevel alle goederen, die aan erfg vw Margareta, dvw Hermannus gnd 

Lijnenwever en ev Wellinus van Os, gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Margareta, resp. aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Wellinus, welke goederen nu aan voornoemde Gerardus en Jacobus 

en aan Metta sv voornoemde Jacobus behoren. Voornoemde Metta zal afstand 

doen. 

 

Gerardus dictus Coeder et Jacobus van Over Zee omnia et singula bona que 

heredibus quondam Margarete filie quondam Hermanni dicti (dg: Lijne) 

Lijnenwever uxori olim Wellini de Os de morte eiusdem quondam Margarete 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Wellini successione 

advolventur quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat et que 

bona nunc ad dictos Gerardum et Jacobum et ad Mettam sororem eiusdem 

Jacobi nunc pertinent ut dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo van den 

Hoevel promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et quorumcumque heredum dicte quondam Margarete deponere et 

quod ipsi dictam Mettam sororem dicti Jacobi super premissis et jure ad 

opus dicti (dg: fa) emptoris faciet renunciare. Testes Berwout et Scilder 

datum in festo Servacii. 

 

BP 1176 f 362v 08 vr 13-05-1384. 

Godefridus van Boect en zijn broer Gerardus van Boect, kvw Johannes Yden 

soen, verkochten aan Elijsabeth wv Jacobus van Uden, tbv Engbertus gnd 

Ludinc zv voornoemde Elisabeth, een n-erfcijns van 3 oude schilden of de 

waarde en 3 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te geven, gaande uit ¼ 

deel, in goederen gnd der Boekt, in Son, in welke goederen voornoemde 

Johannes Yden soen was overleden, dit ¼ deel reeds belast met de 

grondcijns, een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling geld, een b-erfpacht 

van 2 mud gerst, maat van Son, en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 1 mud Johannes Steen uit dit ¼ deel beurt. 

 

Godefridus de Boect et Gerardus de Boect eius frater #(dg: fil) liberi 

quondam Johannis Yden soen# hereditarie vendiderunt Elijsabeth relicte 

quondam Jacobi de Uden ad opus (dg: Ludinc) Engberti dicti Ludinc filii 

dicte Elisabeth hereditarium censum III aude scilde seu valorem et III 

caponum solvendum hereditarie purificatione et in Busco tradendum ex 

quarta parte ad se spectante in bonis dictis der! Boect (dg: sitis in ..) 

sitis in parochia de Zonne et in attinentiis #pratis# dictorum bonorum 

universis #quocumque locorum# et (dg: q) in quibus bonis ter Boect 

vocatis (dg: dictus quondam) cum suis #pratis# attinentiis dictus quondam 

Johannes Yden soen decessit ut dicebant promittentes super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

hereditario censu X librarum et X solidorum monete et hereditaria 

paccione duorum modiorum ordei mensure de Zonne #ex dicta quarta parte 

solvendis# et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

quam paccionem unius modii siliginis Johannes Steen exinde habuit 

solvendam #ex dicta quarta parte# ut dicebant et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 362v 09 vr 13-05-1384. 

Leonius van Erpe beloofde aan Petrus Goeswijns 10 oude schilden en 11 

Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 
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Leonius de Erpe promisit Petro Goeswijns X aude scilde et XI Hollant 

placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

 

BP 1176 f 362v 10 vr 13-05-1384. 

Johannes Otten soen en zijn dochter Mechtildis verkochten aan Johannes zv 

Truda 1/8 deel van een heidekamp, in Schijndel, tussen voornoemde Johannes 

zv Truda enerzijds en Jacobus van den Wijel anderzijds, te weten het 1/8 

deel naast voornoemde Johannes zv Truda enerzijds en Theodericus Buc zvw 

Godescalcus van der Sporct anderzijds. 

 

Johannes Otten soen et Mechtildis eius filia cum tutore unam octavam 

partem (dg: ad se sp que ad dictum) cuiusdam campi merice siti in 

parochia de Scijnle inter hereditatem Johannis filii Trude ex uno et 

inter hereditatem (dg: Theoderici Buc filii quondam Godescalci van der 

Sporct ex alio scilicet illa) Jacobi van den Wijel ex alio scilicet illam 

octavam partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti 

Johannis filii Trude ex uno et inter hereditatem Theoderici Buc filii 

quondam Godescalci van der Sporct ex alio ut dicebant (dg: ....) 

hereditarie vendiderunt dicto (dg: Joh) Johanni filio Trude promittentes 

cum tutore (dg: super habita et habenda) warandiam et obligationem 

deponere. Testes Berwout et Scilder datum in die Servacii. 

 

BP 1176 f 362v 11 vr 13-05-1384. 

Judocus gnd Yoest Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Judocus dictus Yoest Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 362v 12 vr 13-05-1384. 

Jacobus Copiten, Gerardus van Vladeracken, Ywanus van Vauderic, Goessuinus 

Model zv Bertoldus zv Theodericus en Henricus van Dijegheden beloofden aan 

Emondus zv Johannes van Ghemert 100 oude schilden, 40 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Jacobus Copiten Gerardus de Vladeracken Ywanus de Vauderic et Goessuinus 

(dg: filius) Model filius Bertoldi filii Theoderici et Henricus de 

Dijegheden promiserunt Emondo filio Johannis de Ghemert C aude scilde vel 

pro quolibet scilt XL Hollant placken ad Martini proxime persolvenda. 

Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

1176 mf10 B 04 f.363. 

 in die Servacii: vrijdag 13-05-1384. 

 in crastino Servacii: zaterdag 14-05-1384. 

 Dominica vocem: zondag 15-05-1384. 

 Secunda post Servacii: maandag 16-05-1384. 

 

BP 1176 f 363r 01 vr 13-05-1384. 

Nijcholaus Spijrinc Jans soen en Ghisbertus Veer van Empel deden tbv 

Ludovicus Proest soen van Empel zv Johannes zv Johannes gnd Luws soen en 

erfg vw Deenkinus zv Willelmus, afstand van 1½ morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd dat Hoge Wester Broek, en 8½ hont land in Empel, ter plaatse 

gnd die Sterft?. 

 

Nijcholaus Spijrinc Jans soen et Ghisbertus Veer de Empel super uno et 

dimidio jugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco dicto dat 

Hoeghe Wester Broec atque super octo et dimidio hont terre sitis in dicta 

parochia in loco dicto die Sterft? (dg: que hereditates quondam fuerant 

Godefridi Peters soen) atque super toto jure etc ad opus Ludovici Proest 

soen de (dg: Meerwijc) Empel filii Johannis filii Iohannis dicti (dg: 

Lws) Luws soen (dg: ad) atque ad opus heredum quondam Deenkini filii 
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Willelmi hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sijmon et Berwout datum in 

die Servacii. 

 

BP 1176 f 363r 02 vr 13-05-1384. 

Voornoemde Nicholaus Spijrinc droeg over aan Ludovicus gnd Proefst soen en 

Elisabeth wv Deenkinus Luwe zv Willelmus, tbv hen, kv voornoemde Elisabeth 

en Johannes zv Johannes Luwe, voor de tijd dat Johannes Raet en zijn vrouw 

Mergardis zullen leven, 3 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd dat Hoge 

Wester Broek, in een kamp aldaar, tussen erfgoed gnd die Sluiskamp 

enerzijds en erfgoed gnd dat Lege Wester Broek anderzijds. Zou voornoemde 

Johannes Raet of zijn vrouw overlijden, dan gaat de helft van de 3 morgen 

terug naar voornoemde Nicholaus Spirinc. Als beiden overleden zijn, dan 

gaan de 3 morgen in hun geheel terug naar voornoemde Nicholaus Spirinc. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: Spirinc) Nicholaus Spijrinc tria jugera terre sita in 

parochia de Empel in loco dicto dat Hoge Wester Broec (dg: inter 

hereditatem) in quodam campo sito ibidem inter hereditatem dictam die 

Sluijscamp ex uno et hereditatem (dg: dat) dictam dat Leghe Wester Broec 

ex alio ut dicebat (dg: here) #legitime# supportavit Ludovico dicto 

Proefst soen et Elisabeth relicte quondam (dg: Will) Deenkini Luwe filii 

Willelmi ad opus eorum et ad opus liberorum dicte Elisabeth atque ad opus 

Johannis filii Johannis Luwe (dg: promittens w) ab eisdem (dg: ad op) 

quamdiu Johannes Raet et Mergardis eius uxor (dg: aut alter eorum) 

vixerint in humanis promittens warandiam et obligationem deponere tali 

condicione quod si contingat unum ex dictis Johanne Raet #et eius uxore# 

mori alio supervivo remanente extunc medietas dictorum trium iugerum 

terre ad dictum Nicholaum Spirinc revertetur et cum ambo videlicet dicti 

Johannes Raet et Mergardis (dg: v) ambo viam universi carnis ingressi 

fuerint extunc dicta tria jugera terre ad dictum Nicholaum Spijrinc vel 

post eum ad eius heredes revertetur. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363r 03 vr 13-05-1384. 

Hiermee vervalt de arbitrage van Johannes van Middegael. 

 

Et mediantibus premissis arbitrum Johannis de Middegael cancellabitur. 

 

BP 1176 f 363r 04 za 14-05-1384. 

Theodericus zvw Hermannus gnd Hillen soen verkocht aan Johannes gnd Gherijs 

zvw Lodekinus van Os 1½ morgen land in Oss, achter de plaats gnd Ussen, ter 

plaatse gnd in den Brant, tussen Arnoldus die Cort enerzijds en voornoemde 

Theodericus en zijn broer Johannes anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Hermanni dicti Hillen soen unum et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Os retro (dg: dictum) locum dictum Ussen 

in loco dicto in den Brant inter hereditatem Arnoldi die C[o]rt ex uno et 

inter hereditatem dicti Theoderici et Johannis sui fratris ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Gherijs filio quondam Lodekini 

de Os promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. Testes W et Sij datum in crastino Servacii. 

 

BP 1176 f 363r 05 za 14-05-1384. 

Arnoldus zv Rijcoldus van den Beirghelen verkocht aan Ghibo zvw Ghibo gnd 

Rovers soen een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

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

Uden, ter plaatse gnd in het Liesschot, (2) 2/3 deel van een beemd, in 

Uden, ter plaatse gnd in het Liesschot, (3) een kamp, in Uden, ter plaatse 

gnd die Raam, (4) de helft van een huis, erf, tuin en aangelegen kamp, in 

Uden, ter plaatse gnd Oosterheze, welke pacht aan hem was verkocht door 
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Godefridus zvw Johannes van den Raem. 

 

Arnoldus filius Rijcoldi van den Beirghelen hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex pecia! dicta die Steghe sita in parochia 

de Uden ad locum dictum int Lijesscot atque ex duabus terciis partibus 

cuiusdam prati siti in parochia et loco predictis item ex quodam campo 

sito sito in dicta parochia in loco dicto die Raem atque ex medietate 

domus et aree #orti# et campi eis adiacentis sitorum in dicta parochia in 

loco dicto Oesterheze venditam (dg: dicto) sibi a Godefrido filio quondam 

Johannis van den Raem prout in litteris hereditarie vendidit Ghiboni 

filio quondam Ghibonis (dg: Ro) dicti Rovers soen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 363r 06 za 14-05-1384. 

Ghibo van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 363r 07 za 14-05-1384. 

Hr Gerardus van Oesterwijc investiet van Hees, en de broers Godefridus, 

Gerardus en Willelmus, kvw Gerardus gnd die Loze, verkochten aan mr 

Arnoldus van Oesterwijc chirurgijn zvw na te noemen Mathijas hun deel en 

recht in een huis, erf en tuin van wijlen Mathijas en zijn vrouw Katherina, 

eertijds ouders van voornoemde hr Gerardus, grootouders van voornoemde 

Godefridus, Gerardus en Willelmus, gelegen in Oisterwijk, tussen Jacobus 

Mertens enerzijds en Willelmus Luijte anderzijds en in alle landerijen 

waarin voornoemde Mathijas en Katherina gestorven waren. 

 

Dominus Gerardus de Oesterwijc investitus de Hees Godefridus Gerardus et 

Willelmus fratres liberi quondam Gerardi dicti die Loze totam partem et 

omne jus eis competentes quovismodo in (dg: hereditatibus bonis q et 

hereditatibus que fuerant quondam Mathije p #et Katherine sue uxoris 

parentum# parentum olim dicti domini Gerardi et avi et avie olim dictorum 

Godefridi Gerardi et Willelmi quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebat) in domo area et orto quondam Mathije [et] Katherine sue 

uxoris parentum olim dicti domini Gerardi et avi et avie olim dictorum 

Godefridi Gerardi et Willelmi fratrum sitorum in Oesterwijc inter 

hereditatem Jacobi Mertens ex uno et inter hereditatem Willelmi Luijte ex 

#alio# atque in omnibus terris in quibus dicti Mathijas et Katherina 

decesserunt quocumque locorum sitis hereditarie (dg: supportaverunt) 

vendiderunt magistro Arnoldo de Oesterwijc cyrurgico filio dicti quondam 

Mathije promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum in 

predictis domo area orto et terris existentem deponere. Testes Willelmus 

et Sijmon datum supra. 

 

BP 1176 f 363r 08 zo 15-05-1384. 

Johannes van Breda zv Ghibo van Eijke deed tbv Hilla wv Arnoldus zv 

Johannes gnd Boijdekens soen afstand van alle geschillen, waarmee hij 

voornoemde Hilla kan aanspreken, wegens goederen, die voornoemde wijlen 

Arnoldus nagelaten heeft. 

 

Johannes de (dg: Brad) Breda #filius Ghibonis de Eijke# super omnibus 

causis et impeticionibus quibus mediantibus idem Johannes Hillam relictam 

quondam Arnoldi filii Johannis dicti Boijdekens soen occacione bonorum 

que dictus quondam Arnoldus in eius morte post se reliquit impetere 

posset quovismodo tempore futuro ut dicebat ad opus dicte Hille 

hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem (dg: ex 

parte sui deponere). Testes Ws et Berwout datum dominica vocem. 
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BP 1176 f 363r 09 zo 15-05-1384. 

Voornoemde Hilla wv Arnoldus zv Johannes gnd Boijdekens soen deed tbv 

voornoemde Johannes van Breda zv Ghibo van Eijke afstand van alle 

geschillen, waarmee zij voornoemde Johannes lastig kan vallen, wegens 

goederen, die voornoemde wijlen Arnoldus nagelaten heeft. 

 

Dicta Hilla cum tutore super omnibus causis mediantibus quibus ipsa 

dictum Johannem impetere posset occacione dictorum bonorum ut dicebat ad 

opus dicti Johannis hereditarie renunciavit promittens cum tutore ut 

supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363r 10 ma 16-05-1384. 

Theodericus van den Put verkocht aan Conrardus van den Nuwenhuze een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stenen huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat75, 

tussen erfgoed van Ywanus Stierken enerzijds en een straatje dat loopt naar 

het water anderzijds, reeds belast met (1) de hertogencijns, (2) een 

b-erfcijns van 7 pond oude pecunia aan Elisabeth van Uden, (3) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bosche maat, (4) een b-erfcijns van 29 

schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch, (5) een b-erfcijns van 28 

schelling geld aan Johannes van den Dijk. 

 

Theodericus de Puteo hereditarie vendidit Conrardo van den Nuwenhuze 

hereditarium censum duorum aude scilde (dg: Fr vel) Francie vel valorem 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex domo lapidea et area sita 

in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et 

inter viculum quendam ibidem (dg: ex) tendentem ad aquam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

ducis et hereditario censu VII librarum antique pecunie #Elisabeth de 

Uden# et hereditaria paccione IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco 

inde solvendis item hereditario censu XXIX solidorum monete mense sancti 

spiritus in Busco et hereditario censu XXVIII solidorum monete Johanni de 

Aggere inde solvendis promittens sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Berwout datum secunda post Servacii. 

 

1176 mf10 B 05 f.363v. 

 Tercia post Servacii: dinsdag 17-05-1384. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 18-05-1384. 

 in die Servacii: vrijdag 13-05-1384. 

 

BP 1176 f 363v 01 di 17-05-1384. 

Henricus zvw Boudewinus gnd Kijst van Eijndoven verkocht aan Arnoldus zvw 

Johannes Lemken een n-erfcijns van 4 gulden, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

vader, resp. die hem aan zullen komen na overlijden van zijn moeder Hilla. 

Verkoper, en met hem Johannes zv Johannes Spikerman, beloofden garantie. 

Belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius #quondam# Boudewini dicti Kijst de Eijndoven hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Johannis Lemken hereditarium censum 

quatuor florenorum aureorum solvendum hereditarie in nativitatis Domini 

ex omnibus bonis sibi de morte dicti quondam sui patris successione 

hereditarie advolutis atque post mortem Hille sue matris advolvendis 

quocumque locorum sitis ut dicebat promittentes et cum eo Johannes filius 

Johannis Spikerman #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde prius solvendo 

promiserunt sufficientem facere. Testes Berwout et Scilder datum 3a post 

                         
75 Vergelijk BP 1180 p 547r 04 za 26-02-1396 (1), waarschijnlijk hetzelfde huis, gelegen aan 

de Markt. 
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Servacii. 

 

BP 1176 f 363v 02 di 17-05-1384. 

Henricus van der Heijden droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan 

Johannes zvw Daniel van Vladeracken een stuk heideland in Moergestel, 

beiderzijds tussen Willelmus gnd Steenvoets, belast met 8 penning cijns aan 

de naburen van Oisterwijk. 

 

Henricus van der Heijden peciam merice ad se spectantem sitam in parochia 

de Gestel prope Oesterwijc (dg: ...) inter hereditatem Willelmi (dg: Ste) 

dicti Steenvoets ex utroque latere adiacentem ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Danielis de Vladeracken in modum 

permutatoris etc promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

VIII denariis census vicinis de Oesterwijc inde solvendis. Testes Ws et 

Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363v 03 di 17-05-1384. 

Voornoemde Johannes zvw Daniel van Vladeracken droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Henricus van der Heijden (1) een stuk beemd, in 

Moergestel, tussen Arnoldus Cleijnael enerzijds en Henricus van der Heijden 

anderzijds, (2) een streep land aldaar, tussen voornoemde Arnoldus en 

Henricus enerzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan een gemene sloot, 

belast met 8 penningen n-erfcijns die voornoemde Johannes hieruit verkreeg. 

 

Dictus Johannes peciam prati sitam in parochia de Gestel prope Oesterwijc 

inter hereditatem Arnoldi Cleijnael ex uno et hereditatem Henrici van der 

Heijden ex alio atque strepam terre sitam ibidem inter hereditatem 

dictorum Arnoldi et Henrici ex uno (dg: uno ..) latere tendentem a 

communitate ad communem fossatum ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico van der Heijden in modum permutatoris promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis VIII denariis census quos dictus Johannes 

ex premissis solvendos obtinuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363v 04 di 17-05-1384. 

Voornoemde Henricus der Heijden beloofde aan voornoemde Johannes zvw Daniel 

van Vladeracken een n-erfcijns van 8 penningen oude cijns, met Sint-Thomas 

in Oisterwijk te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum dicto Johanni hereditarium censum 

octo denariorum antiqui census hereditarie Thome ex premissis et in 

Oesterwijc tradendum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363v 05 di 17-05-1384. 

Petrus zvw Arnoldus gnd van Loe ev Yda, en Leonius zv Henricus gnd Heijnman 

Lonijs soen ev Hilla, dvw Andreas gnd Hoernken, droegen over aan Arnoldus, 

zvw Willelmus gnd Hoernken en bvw voornoemde Andreas, de helft van een 

akker76 gnd die Wijnscoet, in Erp, bij de brug, naast een gemene weg aldaar, 

welke akker voornoemde broers Andreas en Arnoldus verworven hadden van 

Leonius van Ponsendael. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi dicti van Loe maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Yde sue uxoris ac Leonius filius Henrici dicti Heijnman Lonijs 

soen maritus et tutor legitimus ut dixit Hille sue uxoris filiarum 

quondam Andree dicti Hoernken medietatem ad se spectantem agri terre 

dicti die Wijnscoet siti in parochia de Erpe prope pontem ibidem contigue 

iuxta communem platheam ibidem quem agrum terre predictum dictus Andreas 

atque Arnoldus eius frater filii quondam Willelmi dicti Hoernken erga 

Leonium de Ponsendael acquisiverant prout in litteris et quam medietatem 

                         
76 Zie ← BP 1177 f 053r 08 wo 17-06-1383 (17), verkoop van een (bestaande) 

erfcijns van 3 pond was uit dit stuk land. 
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dicti Petrus et Leonius nunc ad se pertinere dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Arnoldo cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Andree deponere. 

Testes Sijmon et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363v 06 di 17-05-1384. 

Johannes Wegman van Uden en zijn zoon Henricus beloofden aan Aleidis dvw 

Petrus gnd Heijn Demoden soen 18 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes Wegman de Uden et Henricus eius filius promiserunt Aleidi filie 

quondam (dg: Gerardi) Petri dicti Heijn Demoden soen XVIII modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363v 07 wo 18-05-1384. 

Petrus zv Gerardus Clophamer droeg over aan zijn zuster Hilla het deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Aleidis resp. dat aan hem 

zal komen na overlijden van voornoemde Gerardus, in een huis en erf in Den 

Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Andel 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Uden anderzijds. 

 

Petrus filius Gerardi Clophamer totam partem et omne jus sibi de morte 

quondam Aleidis sue matris successione hereditarie advolutas atque post 

mortem dicti Gerardi successione hereditarie advolvendas in domo et area 

sita in Busco (dg: ad) iuxta pontem bladi inter hereditatem quondam 

Theoderici de Andel ex uno et hereditatem Arnoldi de Uden ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Hille sue sorori promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Berwout datum 

in vigilia ascensionis. 

 

BP 1176 f 363v 08 wo 18-05-1384. 

Ludovicus van Kessel en Zegerus van Wordragen wonend in Maren beloofden aan 

Philippus Jozollo 40 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1384; 13+24=37 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Ludovicus de Kessel Zegerus de Wordragen (dg: p) commorans in Maren 

promiserunt Philippo Jozollo XL aude scilde Francie ad Johannis proxime 

persolvenda pena IIII. Testes Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 363v 09 wo 18-05-1384. 

[Arnol]dus Gruijter. 

 

BP 1176 f 363v 10 vr 13-05-1384. 

Leonius van Erpe beloofde aan Petrus Goesswijns 10 oude schilden en 11 

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

 

Leonius de Erpe promisit Petro Goesswijns X aude scilde et XI Hollant 

placken ad Johannis proxime persolvendos. Testes Heijme et Dicbier datum 

in die Servacii Dicbier dixit. 

 

1176 mf10 B 06 f.364. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 20-05-1384. 

 

BP 1176 f 364r 01 vr 20-05-1384. 

Hadewigis dvw Gerardus van Abruggen, Arnoldus Gruijter van Vauderic ev 

Aleidis dvw Gerardus van Abruggen, Henricus Warbout van Hemert en zijn 

vrouw Agnes dvw voornoemde Gerardus van Abruggen droegen over aan Gerardus 
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van Abruggen zvw Theodericus van Vlijmen een b-erfcijns77 van 10 pond geld, 

die Bertoldus Luwe beloofd had aan Johannes gnd van Abruggen, met Kerstmis 

te betalen, welke cijns voornoemde Hadewigis, Arnoldus en Henricus met 

Agnes nu bezitten. 

 

#Hadewigis filia quondam Gerardi de Abruggen# Arnoldus Gruijter de 

Vauderic maritus et tutor legitimus [ut asserebat] Aleidis sue uxoris 

Henricus Warbout de Hemert maritus et (dg: tutor) legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filiarum quondam Gerardi de Abruggen et ipsa Agnes cum 

dicto Henrico suo marito (dg: ..) hereditarium censum decem librarum 

monete quem Bertoldus Luwe promiserat super omnia se daturum et soluturum 

Johanni dicto de Abruggen anno quolibet hereditarie in festo nativitatis 

Domini prout in litteris et quem censum dicti Hadewigis Arnoldus et 

Henricus et (dg: Ag) Agnes nunc ad se perinere dicebant hereditarie 

supportaverunt Gerardo de Abruggen filio quondam Theoderici de Vlijmen 

cum litteris et jure #et arrestadiis# promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Ws et Scilder 

datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1176 f 364r 02 vr 20-05-1384. 

Voornoemde Gerardus van Abruggen beloofde aan voornoemde Hadewigis, 

Arnoldus en Henricus 30 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) 

en de andere helft met Sint-Jan daaropvolgend (za 24-06-1385). De brief 

overhandigen aan Johannes van Mulsel. 

 

Dictus Gerardus de Abruggen promisit dictis Hadewigi Arnoldo et Henrico 

XXX aude scilde vel pro quolibet #XXXIX# Hollant placken mediatim Martini 

proxime et mediatim Johannis deinceps subsequente persolvenda. Testes 

datum ut supra. Detur Johanni de Mulsel. 

 

BP 1176 f 364r 03 vr 20-05-1384. 

Arnoldus Veer beloofde aan Orri van Mijrabello 50 oude schilden met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1385) te betalen. 

 

Arnoldus Veer promisit Orri de Mijrabello (dg: LX) #quinquaginta# aude 

scilde vel valorem ad festum Petri ad cathedram proxime persolvenda. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 364r 04 vr 20-05-1384. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Scaut beloofde aan Bartholomeus 

gnd Meus van den Berghe gewantsnijder 48 franken of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der Scaut promisit 

Bartholomeo dicto Meus van den Berghe #pannicide# XLVIII francken seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes W et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 05 vr 20-05-1384. 

Margareta wv Jacobus gnd Pauwels verkocht aan Johannes gnd Pauwels soen, 

bvw voornoemde Jacobus Pauwels soen, (1) de helft, aan haar volgens 

erfrecht behorend, in een deel van een huis78 en erf van wijlen Willelmus 

Neve, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Laurencius 

Kersmaker enerzijds en erfgoed van Johannes van Vlimen anderzijds, welk 

deel reikt vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan een bouwwerk gnd 

gevel in voornoemd deel staand, en verder nog vanaf die gevel richting de 

                         
77 Zie → BP 1177 f 128r 08 do 16-06-1384, verwerken van recht tot 

vernaderen. 
78 Zie ← BP 1177 f 052v 05 ma 08-06-1383, verkoop van deel van dit huis. 
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Achterstraat over een lengte van 10 voet, aan voornoemde wijlen Jacobus 

Pauwels soen verkocht door Margareta dvw Willelmus Neve, Tielmannus van 

Henswijc en zijn vrouw Elizabeth dvw Nijcholaus gnd Reijmbrant, (2) het 

vruchtgebruik dat ze heeft in de andere helft. Verkoopster zal alle 

achterstallige termijnen van een cijns uit dit deel afhandelen. Petrus van 

der Hautart, zijn natuurlijke zoon Arnoldus en Lambertus van Beke bakker 

deden afstand. 

 

Margareta relicta quondam Jacobi dicti Pauwels soen cum tutore medietatem 

ad se jure hereditario spectantem in quadam parte domus et aree quondam 

Willelmi Neve site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Laurencii 

Kersmaker ex uno et inter hereditatem Johannis de Vlimen ex alio et que 

pars predicta tendit a dicto vico Vuchtensi retrorsum usque ad edificium 

lapideum dictum ghevel in dicta parte consistens et ulterius ab huiusmodi 

edificio lapideo communiter ghevel vocato versus vicum dictum Afterstraet 

ad longitudinem decem pedatarum venditam dicto quondam Jacobo Pauwels 

soen a Margareta filia quondam (dg: it) Willelmi Neve Tielmanno de 

Henswijc et Elizabeth eius uxore filia quondam Nijcholai dicti Reijmbrant 

prout in litteris (dg: hereditarie ve) atque usufructum sibi competentem 

in reliqua medietate dicte partis hereditarie vendidit Johanni (dg: fi) 

dicto (dg: Pa) Pauwels soen fratri olim dicti quondam Jacobi Pauwels 

#soen# (dg: cum) supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse omnia 

arrestadia census de dicta parte solvendi persolvet a quocumque tempore 

preterito usque in diem presentem sic quod dicto emptori dampna exinde 

non eveniant. Quo facto Petrus van der Hautart Arnoldus eius filius 

naturalis et Lambertus de Beke pistor super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 06 vr 20-05-1384. 

Lambertus van Beke bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Beke pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 07 vr 20-05-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoopster een lijfrente van 3½ 

oude schild of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus emptor promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte venditrici vitalem pensionem (dg: IIIIor) #trium et dimidii# aude 

scilde seu valorem anno quolibet (dg: q) ad vitam dicte venditricis et 

(dg: ..) non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 08 vr 20-05-1384. 

Voornoemde Johannes Pauwels soen en Egidius van den Dijstelberch beloofden 

aan Gerardus van den Wiel, tbv Margareta dvw Willelmus Neven, 24 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Dictus Johannes Pauwels soen et Egidius van den Dijstelberch promiserunt 

Gerardo van den Wiel ad opus Margarete filie quondam Willelmi Neven 

XXIIII aude scilde ad pasca proxime futurum persolvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 364r 09 vr 20-05-1384. 

Eerstgenoemde Johannes en zijn zuster Metta beloofden voornoemde Egidius 
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schadeloos te houden. 

 

+. 

Primodictus Johannes et Metta eius soror promiserunt dictum Egidium 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 10 vr 20-05-1384. 

Willelmus van Oerscot verkocht aan Arnoldus gnd Zeghers soen een huis en 

erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf erfgoed van wijlen 

Gerardus met den Koijen naar het woonhuis van Adam van Mierd, tussen 

erfgoed van Wellinus van Os enerzijds en erfgoed van wijlen Oda Scoebels, 

nu van Henricus Mutsart, anderzijds, aan hem verkocht door Nijcholaus gnd 

Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen. 

 

Willelmus de Oerscot domum et aream sitam in Busco in viculo tendente ab 

hereditate quondam Gerardi met den Koijen versus habitationem Ade de 

Mierd inter hereditatem Wellini de Os ex uno et inter hereditatem quondam 

Ode Scoebels (dg: ex alio) nunc ad Henricum Mutsart spectantem ex alio 

venditam sibi a Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Johannis dicti 

Rutghers soen prout in litteris (dg: pro) hereditarie vendidit Arnoldo 

dicto Zeghers soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 364r 11 vr 20-05-1384. 

Jordanus gnd van den Pas verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus dictus van den Pas prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 12 vr 20-05-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper ?9¾ Brabantse dobbel, 51 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-

1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: .......) #?X (dg: .......)# 

Brabant dobbel seu quolibet Brabant dobbel LI Hollant placken #minus 

quarta parte unius Brabant dobbel# (dg: ad mediatim Johannis et mediatim 

penth) pasce proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. (dg: Non 

detur sibi presens littera sine consensu meo quia debet mihi IX grossos 

Flandrenses). 

 

BP 1176 f 364r 13 vr 20-05-1384. 

Destijds had Wedigo zvw Wedigo van den Hovel verkocht aan Arnoldus van 

Haenwijc (1) een stuk broekland en beemd, gnd dat Groot Stuk, in Gestel, 

ter plaatse gnd die Houwe, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Stercke, gnd 

Wolfs Put, enerzijds en wijlen Henricus Stempel van den Hovel anderzijds, 

met een eind strekkend aan de beemd gnd die Blakenbeemd en met het andere 

eind aan Metta van Duren, (2) 2/3 deel in 2 stukken land, in Gestel, ter 

plaatse gnd die Houwe, tussen voornoemde wijlen Henricus enerzijds en 

voornoemde Metta anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Blakenbeemd en met het andere eind aan voornoemde Metta. Voornoemde 

Arnoldus van Haenwijc verkocht thans voornoemd 2/3 deel aan Walterus van 

Oekel, belast met 1 oude groot. 

 

Notum sit universis quod Wedigo filius quondam Wedigonis van den Hovel 

quandam peciam paludis ac prati ad se spectantem dictam communiter dat 

Groet Stuc sitam in parochia de Ghestel in loco dicto die Houwe inter 

hereditatem Arnoldi dicti Stercke dictam communiter Wolfs Put ex uno et 

inter hereditatem quondam Henrici Stempel van den Hovel ex alio tendentem 

cum uno fine ad pratum dictum die Blakenbeemt et cum reliquo fine ad 

hereditatem Mette de Duren atque duas tercias partes ad eundem Wedigonem 

spectantem in duabus peciis terre sitis in parochia et loco prescriptis 
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inter hereditatem dicti quondam Henrici ex uno et inter hereditatem Mette 

predicte ex alio tendentibus cum uno fine ad (dg: locum) dictum locum 

Blakenbeemt vocatum et cum reliquo fine ad hereditatem prenominate Mette 

hereditarie vendidisset Arnoldo de Haenwijc prout in litteris quas 

vidimus constitutus igitur dictus Arnoldus de Haenwijc dictas duas 

tercias partes dictarum duarum peciarum terre hereditarie vendidit 

Waltero de Oekel supportavit cum litteris et jure occacione dictarum 

duarum terciarum partium promittens ratam servare et obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo in dictis duabus terciis (dg: 

partibus) partibus de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 14 vr 20-05-1384. 

Gherisius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gherisius de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 15 vr 20-05-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wedigo zvw Wedigo van den 

Hovel etc” en Walterus van Oekel beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan Arnoldus van Haenwijc. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Wedigo filius quondam Wedigonis van 

den Hovel etc et Walterus de Oekel promisit tradere Arnoldo de (dg: 

Haenwijc) Haenwijc quotiens indiguerit ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 16 vr 20-05-1384. 

Arnoldus van Haenwijc verkocht aan Walterus van Oekel 1/3 deel van 2 

stukken land in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Houwe, tussen 

eertijds Henricus van den Hovel enerzijds en Metta van Duren anderzijds, 

strekkend over de heide gnd dat Remslaar, welk deel aan voornoemde Arnoldus 

was verkocht door Johannes gnd Lemkens soen szvw Wedigo van den Hovel. 

 

Arnoldus de Haenwijc (dg: u) terciam partem duarum peciarum terre sitarum 

in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto die Houwe inter 

hereditatem que fuerat quondam Henrici van den (dg: Hoe) Hovel ex uno et 

inter hereditatem Mette de Duren ex alio tendentium ultra mericam (dg: 

ultra m) dictam communiter dat Remslaer venditam dicto Arnoldo a Johanne 

dicto Lemkens soen genero quondam Wedigonis van den (dg: Hoevel) Hovel 

prout in litteris vendidit Waltero de Oekel supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 364r 17 vr 20-05-1384. 

Gerisius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerisius de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. !Testes datum 

supra. 

 

1176 mf10 B 07 f.364v. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 20-05-1384. 

 Dominica jubilate: zondag 01-05-1384. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 21-05-1384. 

 Secunda post exaudi: maandag 23-05-1384. 

 

BP 1176 f 364v 01 vr 20-05-1384. 

Rijcoldus Borchgreve verkocht aan Godescalcus Arts soen (1) de helft in 1/3 

deel van een erfgoed, 52 voet 2 duim breed en 50 voet lang, in Den Bosch, 

over de Tolbrug, achter erfgoed van mr Wolphardus van Ghijese arts, 

voornoemde Rijcoldus, de broers Cristianus en Henricus, kvw Andreas 

Berwout, buiten de oude stadsmuur, welk erfgoed voornoemde mr Wolphardus 

Rijcoldus, Cristianus en Henricus verworven hadden van de stad Den Bosch, 
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(2) het vruchtgebruik in de andere helft van voornoemd 1/3 deel. 

 

Rijcoldus Borchgreve medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

tercia parte (dg: ad se) cuiusdam hereditatis quinquaginta duas pedatas 

et duas pollices in latitudine et quinquaginta pedatas in longitudine 

continente sita in Busco (dg: ..) ultra pontem dictum die Tolbrug retro 

hereditatem magistri Wolphardi de Ghijese phisici (dg: re) dicti Rijcoldi 

Cristiani et Henrici fratrum liberorum quondam Andree (dg: B) Berwout 

extra antiquum murum oppidi de Buscoducis quam hereditatem predictam 

dicti magister Wolphardus Rijcoldus (dg: Cris) Cristianus et Henricus 

erga dictum oppidum acquisiverant prout in litteris vero sigillo etc 

atque suum usufructum sibi competentem in reliqua medietate dicte tercie 

partis primodicte hereditatis (dg: ..) ut dicebat vendidit Godescalco 

Arts soen supportavit cum litteris et jure occacione premissorum et 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Scilder datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1176 f 364v 02 vr 20-05-1384. 

Johannes zv Johannes gnd Kersmaker droeg over aan Goeswinus zvw Theodericus 

van Vlimen een steeg van de gemeint van de stad Den Bosch, 1 morgen ½ hont 

groot, in Hintham, tussen erfgoed gnd Ziekerbeemd enerzijds en erfgoed gnd 

Brentens Peper anderzijds, aan hem overgedragen door zijn voornoemde vader 

Johannes Kersmaker. 

 

Johannes filius (dg: qu) Johannis dicti !Johannis Kersmaker quandam 

stegam communitatis oppidi de Busco unum iuger et dimidium hont terre 

continentem sitam in Hijntham inter hereditatem dictam (dg: Ze) 

Ziekerbeemt ex uno et inter hereditatem dictam Brenthens Peper ex alio 

supportatam sibi a dicto Johanne Kersmaker suo patre prout in litteris 

supportavit Goeswino filio quondam Theoderici de Vlimen cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 364v 03 zo 01-05-1384. 

Johannes Wouters soen van Huesden droeg over aan Johannes van der Dijesen 

248 oude schilden geld van de koning van Frankrijk, aan Johannes van 

Wetten, tbv voornoemde Johannes Wouters soen, beloofd79 door Johannes 

Proefst van Bucstel, Gheerlacus van Erpe, Gerardus van Berkel en Johannes 

van Dordrecht. 

 

Johannes Wouters soen de Huesden ducentos et quadraginta octo aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos monete regis Francie 

promissos Johanni de Wetten ad opus dicti Johannis Wouters soen a Johanne 

Proefst de Bucstel Gheerlaco de Erpe Gerardo de Berkel et Johanne de 

Dordrecht prout in litteris legitime supportavit Johanni van der Dijesen 

cum litteris et jure. Testes Willelmus et Sijmon datum dominica jubilate. 

 

BP 1176 f 364v 04 vr 20-05-1384. 

Henricus zvw Theodericus gnd Knoep van Zoemeren verkocht aan Goessuinus zvw 

Theodericus van Vlijmen een erfgoed met gebouwen in Hintham, tussen 

Philippus van Vucht enerzijds en Truda gnd Vincken anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan de gemeint, aan hem 

overgedragen door Johannes Kersmaker de jongere. 

 

(dg: Ghevardus) Henricus filius quondam Theoderici dicti Cnoep #Knoep# de 

Zoemeren quandam hereditatem sitam in Hijntham inter hereditatem Philippi 

de Vucht ex uno et hereditatem Trude dicte Vincken ex alio tendentem cum 

uno fine ad communem platheam et cum reliquo fine ad communitatem cum 

                         
79 Zie ← BP 1176 f 331r 03 vr 11-12-1383, kopie van de brief van 06-11-1380 

van de belofte op 01-10-1381 248 oude Franse schilden te betalen. 
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edificiis in primodicta hereditate consistentibus supportatam sibi a 

Johanne Kersmaker juniore prout in litteris hereditarie vendidit 

Goessuino filio quondam Theoderici de Vlijmen supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1176 f 364v 05 vr 20-05-1384. 

Ghevardus van den Vorstenbossche verkocht aan Ghisbertus van Eijke een 

streep land in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, beiderzijds tussen 

Metta dvw Arnoldus Vorsel, met een eind strekkend aan de akker gnd 

Zandakker, behorend aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche (dg: strap) strepam terre sitam in 

parochia de Nijsterle in (dg: V) loco dicto Vorstenbossche inter 

hereditatem Mette filie quondam Arnoldi Vorsel (dg: ex uno et hereditate) 

ex utroque latere tendentem cum uno fine ad agrum terre dictum Zantacker 

spectantem ad Ghisbertum de Eijke ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Ghisberto promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus 

et Scilder datum in crastino ascencionis. 

 

BP 1176 f 364v 06 vr 20-05-1384. 

Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen beloofde aan Henricus zvw 

Theodericus Knoep een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een steeg van de gemeint van Den Bosch, 

1 morgen ½ hont groot, in Hintham, tussen erfgoed gnd Ziekerbeemd enerzijds 

en erfgoed gnd Brentens Peper anderzijds, (2) een erfgoed met gebouwen, in 

Hintham, tussen wijlen Philippus van Vucht enerzijds en Truda gnd Vincken 

anderzijds. 

 

(dg: Ghisbertus) Goessuinus filius quondam Theoderici de Vlijmen promisit 

se daturum Henrico filio quondam Theoderici Knoep hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco (dg: solven) hereditarie 

purificatione ex quadam stega communitatis oppidi de Busco unum iuger et 

dimidium hont terre continente sita in Hijntham inter hereditatem dictam 

Ziekerbeemt ex uno et hereditatem dictam Brenthens Peper ex alio atque ex 

hereditate cum eius edificiis sita in Hijntham inter hereditatem quondam 

Philippi de Vucht ex uno et hereditatem Trude dicte (dg: Vi) Vincken ex 

alio ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 364v 07 vr 20-05-1384. 

Voornoemde Goessuinus beloofde aan voornoemde Henricus 8 Brabantse dobbel 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) en 25 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Dictus Goessuinus promisit dicto Henrico VIII Brabant dobbel vel valorem 

ad festum Martini #proxime# atque XXV Brabant dobbel mottoen vel valorem 

ad purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 364v 08 vr 20-05-1384. 

Gerardus van Craenenborch verkocht aan Egidius zv Henricus molenaar van 

Herlaer een n-erfcijns van 12 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin in Gestel bij Herlaer, naast de brug, 

tussen de 2 bruggen van Gestel, (2) een tuin aldaar, achter Rutgerus 

schoenmaker, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

voornoemde verkoper. 

 

Gerardus de Craenenborch hereditarie vendidit Egidio filio Henrici 

multoris de Herlaer hereditarium censum duodecim aude scilde solvendum 
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hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo et orto sitis in 

parochia de Gestel prope Herlaer iuxta pontem inter duos pontes de Gestel 

#et# ex suis attinentiis attinentiis atque ex quodam orto sito ibidem 

retro hereditatem Rutgeri sutoris inter aquam dictam die Dommel ex uno et 

inter communem viam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi inde 

solvendo promisit sufficientem facere. Testes Willelmus et Sijmon datum 

ut supra. Detur dicto venditori. 

 

BP 1176 f 364v 09 za 21-05-1384. 

Johannes van der Voert verkocht aan broeder Henricus Berwout prior van 

Porta Celi een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Aarle, tussen erfgoed 

van de commendator van Gemert enerzijds en een gemene dijk anderzijds, (2) 

een beemd aldaar, tussen voornoemde commendator enerzijds en water gnd die 

Aa anderzijds, (3) een akker aldaar, tussen wijlen hr Henricus Nennekens 

soen priester enerzijds en Willelmus van Kriekenbeke anderzijds. Verkoper 

en zijn zoon Henricus beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Johannes van der Voert legitime! fratri Henrico Berwout priori de Porta 

Celi vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

ad eius vitam purificatione et in Busco tradendam ex domo et orto ipsius 

venditoris sitis in parochia de Aerle inter hereditatem commendatoris de 

Gemert ex uno et inter communem aggerem ex alio atque ex prato sito 

ibidem inter hereditatem dicti commendatoris ex uno et inter aquam dictam 

die Aa ex alio item ex agro terre sito ibidem inter hereditatem quondam 

domini Henrici Nennekens soen #presbitri# ex uno et hereditatem Willelmi 

de Kriekenbeke ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: excep) promittentes et cum eo Henricus eius 

filius super habita et habenda sufficientem facere et cum mortuus fuerit 

etc. Testes Sijmon et Scilder datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1176 f 364v 10 za 21-05-1384. 

Johannes zvw Godefridus Rike beloofde aan Reijnoldus zvw Ghibo Bollekens 

soen van Vlimen 7 oude schilden en 8 plakken met Sint-Jan (vr 24-06-1384) 

en 7 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Rike promisit Reijnoldo filio quondam 

Ghibonis Bollekens soen de Vlimen VII aude scilde et VIII placken ad 

Johannis atque septem aude scilde in nativitatis Domini proxime 

[persolvendos]. Testes Ws et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 364v 11 ma 23-05-1384. 

Henricus Dicbier heer van Mierle beloofde aan Rutgherus Cort 84 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle promisit Rutghero Cort LXXXIIII 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime. Testes Dicbier predictus 

et Berwout datum secunda post exaudi. 

 

1176 mf10 B 08 f.365. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 21-05-1384. 

 Dominica exaudi: zondag 22-05-1384. 

 Secunda post ascensionem: maandag 23-05-1384. 

 Tercia post ascensionis: dinsdag 24-05-1384. 

 

BP 1176 f 365r 01 za 21-05-1384. 

Lucas van Ponsendael en Johannes zvw Egidius van den Grave beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius, 24 Franse schilden met Sint-Jacobus 
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aanstaande (ma 25-07-1384; 10+30+25=65 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Lucas van Ponsendael et Johannes (dg: van d) filius quondam Egidii van 

den Grave promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii XXIIII scuta Francie ad 

Jacobi proxime persolvenda pena II. Testes Sijmon et Berwout datum 

sabbato post ascensionem. 

 

BP 1176 f 365r 02 zo 22-05-1384. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg ontlastte Engbertus Ludinc zvw Petrus 

Pijnappel van alle beloften, aan voornoemde Goeswinus Moedel gedaan door 

voornoemde Engbertus Ludinc. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via quitum clamavit Engbertum Ludinc filium 

quondam Petri Pijnappel ab omnibus promissionibus et pecuniarum summis 

promissis dicto Goeswino Moedel a dicto Engberto Ludinc aut alteri 

persone ad opus dicti Goeswini Moedel a dicto Engberto Ludinc in litteris 

scabinorum de Busco a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

Testes Dicbier et Berwout datum dominica exaudi. 

 

BP 1176 f 365r 03 ma 23-05-1384. 

Nicholaus Scilder en Thomas Willems soen, procuratores van het gasthuis in 

Den Bosch nasst de gevangenpoort, verpachtten aan Willelmus zv Willelmus 

van Beke een hoeve, gnd des Gasthuisdonk, in Gestel bij Herlaer, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per 

jaar voor 19 oude groten aan de heer van Perwijs, en voor een jaarpacht van 

24 mud 2 zester gerst, Bossche maat, en 4 steen vlas, met Lichtmis in Den 

Bosch, in het gasthuis, te leveren. Elk van de 5 jaar zal Willelmus (1) met 

Sint-Martinus, voor de beesten 4¾ Brabantse dobbel geven, (2) een zeinde in 

het gasthuis bezorgen, (3) 12 vrachten turf naar het gasthuis brengen, (4) 

2 vrachten hooi aan het gasthuis leveren. Willelmus zal de hoeve in het 

zesde jaar te pachters recht bezitten; na afloop van de 6 jaar zal hij 

beesten achterlaten, ter waarde van 30 Brabantse dobbel. Voornoemde 

Willelmus en zijn broer Goessuinus en Ludovicus beloofden de voorwaarden na 

te komen. 

 

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

Nicholaus Scilder et Thomas Willems soen gubernatores et procuratores 

hospitalis in Busco siti iuxta portam captivorum in Busco mansum quendam 

ad dictum hospitale spectantem dictum communiter des Gasthuijsdonc situm 

in parochia de Gestel prope Herlaer cum omnibus eius attinentiis ut 

dicebant dederunt ad annuum pactum Willelmo filio Willelmi de Beke ab 

eodem ad spacium quinque annorum a festo penthecostes proxime futuro sine 

medio subsequentium possidendum pro (dg: ce) decem et novem antiquis 

grossis domino de Perewis inde solvendis dandis atque pro annua paccione 

viginti quatuor modiorum et duorum sextariorum ordei mensure de Busco #et 

quatuor steen vlas# danda procuratoribus dicti hospitalis #ad opus 

hospitalis# quolibet dictorum quinque annorum a dicto Willelmo 

purificatione et in Busco in dicto hospitali tradenda ex premissis 

additis condicionibus subsequentibus primo videlicet quod dictus 

Willelmus dictum mansum cum eius attinentiis sexto anno ad jus coloni 

tenebit item quod dictus Willelmus dabit (dg: eisdem gubernatoribus) 

#hospitali# quolibet dictorum quinque annorum unam decentem curialitatem 

dictam een eersamen seijnde in dicto hospitali tradendam item quod dictus 

Willelmus dabit dicto hospitali pro emolumento bestiarum in dicto manso 

existentium quolibet dictorum quinque annorum quinque Brabant dobbel 

quarta parte unius dobbel minus quolibet dictorum quinque annorum Martini 

insuper quod dictus Willelmus (dg: bestias #dicti mansi#) in exitu 

dictorum sex annorum (dg: relinquet ...) bestias dicti mansi spectantes 

ad moniales et ad pauperes relinquet ad valorem XXX Brabant dobbel item 

quod dictus Willelmus quolibet dictorum quinque annorum introducet in 

dicto hospitali duodecim plaustra s cespitum item quod dictus Willelmus 
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tradet dicto hospitali quolibet dictorum quinque annorum duo plaustra 

feni et mediantibus premissis promiserunt tamquam procuratores warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere. Quo facto repromiserunt 

dictus Willelmus et cum eo Goessuinus et Ludovicus eius fratres super 

omnia. Testes Dicbier et Scilder datum secunda post ascensionem. Detur. 

 

BP 1176 f 365r 04 di 24-05-1384. 

De gezusters Elisabeth en Mechtildis, dvw Corstianus Wilde, droegen over 

aan mr Wolphardus van Ghiessen alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Henricus gnd die Gheldeken. 

 

Elisabeth et Mechtildis sorores filie quondam Corstiani Wilde cum tutore 

omnia bona ipsis de morte quondam Henrici dicti die Gheldeken successione 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie 

supportaverunt (dg: Conrado dicto Sanders soen) #magistro Wolphardo de 

Ghiessen# promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

earum deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 3a post ascensionis. 

 

BP 1176 f 365r 05 di 24-05-1384. 

(dg: Voornoemde Wolfardus beloofde aan voornoemde gezusters 50 lichte 

schilden met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385) te betalen). 

 

(dg: Dictus Wolfardus promisit dictis sororibus L licht scilde a 

nativitatis Johannis ultra annum persolvenda .......). 

 

BP 1176 f 365r 06 di 24-05-1384. 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel alias gnd van Berkel ev Aleijdis, dvw 

Heijnmannus Ghiben soen en diens vrouw Aleijdis dvw Henricus gnd Moelen, 

szvw Arnoldus zv Tielkinus, verkochten aan Johannes van den Dijk en aan 

Johannes zvw Bruijstinus Leijten soen een huis80 en erf in Den Bosch, in de 

straat gnd Oude Huls, naast erfgoed van Theodericus van Hoeklem aan de kant 

van de Vughterstraat, aan voornoemde wijlen Henricus Moelen verkocht door 

Ghibo Herinc zvw Ghibo Haerinc {niet afgewerkt contract81; geen testes noch 

datum}. 

 

Johannes filius quondam Bruijstini de Andel alias dicti de Berkel maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie (dg: quondam) 

#quondam Heijnmanni Ghiben soen et# Aleijdis (dg: filie quondam H) sue 

uxoris filie quondam Henrici dicti Moelen generi Arnoldi filii Tielkini 

domum et aream sitam in Busco in vico dicto Aude Huls iuxta hereditatem 

Theoderici de (dg: Hoculem) Hoeklem in latere versus vicum Vuchtensem 

venditam dicto quondam Henrico Moelen a Ghibone Herinc filio quondam 

Ghibonis Haerinc prout in litteris (dg: he) et quam domum et aream 

primodictus Johannes nunc ad se et ad dictam Aleijdem suam uxorem 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni de Aggere et (dg: J) 

Johanni filio quondam Bruijstini Leijten soen supportaverunt cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque aliorum heredum. 

 

BP 1176 f 365r 07 di 24-05-1384. 

Albertus van Geffen verkocht aan Johannes van Edingen82, tbv hem en diens 

vrouw Katherina van Blommendael, een lijfrente83 van 4 gouden hellingen of 

                         
80 Zie ← BP 1176 f 355v 08 za 30-04-1384 (1), overdracht vruchtgebruik in dit huis. 
81 Zie → BP 1177 f 389r 07 ±do 17-08-1385, verkoop van het huis. 
82 Zie → VB 1799 f 051v 04, ma 09-01-1391, Jan van Edingen was gericht … aen 

huus ende erve Aelbrechts van Geffen gelegen in tsHertogenbossche in die 

Vuchterstraet tusschen den erve Jans wilner van Woudrichem ende tusschen 

den erve Gerijt van Zannen overmids gebrecke van lijfpensien die hij dair 

aen heeft. 
83 Zie → BP 1179 p 290v 09 do 14–09-1391, overdracht van de lijfrente. 
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de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis84 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Woudrichem enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Sannen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 6 pond. De langstlevende krijgt de hele rente. 

 

Albertus de Geffen legitime vendidit Johanni de Edingen ad opus sui et ad 

opus Katherine #de Blommendael# eius uxoris (dg: filie) vitalem pensionem 

quatuor gulden hellinge vel valorem solvendam ad vitam ipsorum amborum 

vel alterius eorum mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

nativitatis Domini proxime ex domo et area sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis de Woudrichem ex uno et 

hereditatem Gerardi Sannen ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu sex 

librarum inde prius ?inde solvendis promittens super habita et acquirenda 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens integraliter obtinet et 

cum ambo etc. Testes Ws et Sijmon datum tercia post ascensionem. 

 

BP 1176 f 365r 08 di 24-05-1384. 

Arnoldus gnd Berthoud zv Johannes gnd Berthoud Bax soen, Johannes van de 

Dijk en Johannes gnd Ghisebrechts soen alias gnd van Kuijc beloofden aan 

Pijramus zv Egidius van Lieshout een last haring etc met ?Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus #dictus# Berthoud filius Johannis dicti Berthoud Bax soen et 

Johannes de Aggere et Johannes dictus Ghisebrechts soen alias dictus de 

Kuijc promiserunt (dg: m) Pijramo filio Egidii de Lieshout unum last 

allecium etc ad (dg: eph) nativitatis #?Domini# proxime persolvendum et 

in Busco tradendum. Testes Ws et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 365r 09 di 24-05-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 365r 10 di 24-05-1384. 

Arnoldus van Hoije verkocht aan Godefridus Sceijvel en Arnoldus Koijt, tbv 

Agnes wv Theodericus Sceijvel en de gezusters Bertha en Weijndelmodis, dv 

voornoemde Agnes en wijlen Theodericus, een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) de helft in een 

b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, die Godefridus Sceijvel met 

Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit goederen en erfgoederen, die nu 

behoren aan hr Theodericus Rover ridder, gelegen in Rixtel, welke pacht van 

9 mud voornoemde Arnoldus en Mechtildis dvw Johannes van den Werve {f.365v} 

verworven hadden van voornoemde Godefridus Sceijvel, (2) de helft van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemde goederen 

van hr Theodericus Rover, welke helft aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw 

Yda dvw Johannes van den Werve gekomen was, na overlijden van Heilwigis wv 

Adam van Neijnsel. Zouden Bertha en Weijndelmodis, beiden, overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaat de helft van voornoemde pacht van 2 mud 

naar erfg vw voornoemde Theodericus en de andere helft naar erfg van 

voornoemde Agnes. 

 

Arnoldus de Hoije hereditarie vendidit Godefrido Sceijvel et Arnoldo 

Koijt ad opus Agnetis relicte quondam Theoderici Sceijvel et ad opus 

Berthe et Weijndelmodis (dg: li) sororum filiarum dicte Agnetis et 

#quondam# Theoderici hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex medietate ad 

                         
84 Zie ← BP 1177 f 019r 06 do 22-01-1383, overdracht van dit huis. 
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dictum Arnoldum spectante in hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis dicte mensure quam Godefridus Sceijvel solvendam habuit 

hereditarie termino solucionis predicto et in Busco tradendam ex bonis et 

hereditatibus nunc ad dominum Theodericum Rover militem spectantibus 

sitis in Rijxstel quam paccionem IX modiorum siliginis dicte mensure 

dictus Arnoldus atque Mechtildis (dg: ...) filia quondam Johannis van den 

Werve 

 

1176 mf10 B 09 f.365v. 

 Tercia post ascensionem: dinsdag 24-05-1384. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 25-05-1384. 

 

BP 1176 f 365v 01 di 24-05-1384. 

(dg: van den) Werve erga dictum Godefridum Sceijvel acquisiverant prout 

in litteris quas vidimus atque ex medietate ad dictum venditorem 

spectante #paccionis# trium modiorum siliginis mensure predicte 

#solvenda# ex bonis #[dicti domini] The[oderi]ci Rover# supradictis et 

quam medietatem dicte paccionis trium modiorum siliginis dictus Arnoldus 

sibi et Yde sue uxori filie quondam Johannis van den Werve de morte 

quondam (dg: a) Heilwigis relicte Ade de Neijnsel successione hereditarie 

advolutam esse dicebat promittens warandiam et aliam obligationem in 

dictis medietatibus paccionum deponere tali condicione quod dicta Agnes 

dictam paccionem duorum modiorum siliginis ad eius vitam libere 

possidebit post mortem dicte Agnetis ad dictas Bertham et Weijndelmodem 

reversuram et si contingat dictas Bertham et Weijndelmodem ambas decedere 

absque prole legitima extunc medietas dicte paccionis duorum modiorum 

siliginis ad veros et proximores heredes dicti quondam Theoderici et 

reliqua medietas ad proximores heredes dicte Agnetis revertetur. Testes 

Ws et Berwout datum 3a post ascensionem. 

 

BP 1176 f 365v 02 di 24-05-1384. 

Willelmus zv Willelmus Rademaker bakker droeg over aan Johannes van Andel, 

en aan Cristina en Aleidis, kvw Bruijstinus gnd Leijten soen van Andel, het 

vruchtgebruik in (1) twee huizen en erven in Den Bosch, (1a) over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Benigna wv Theodericus van Andel enerzijds en 

erfgoed van Thomas Cortroc anderzijds, (1b) naast de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Albertus Kesecoper enerzijds en erfgoed van Johannes van 

Dommellen anderzijds, (2) alle goederen, waarin eerstgenoemde Willelmus na 

overlijden van zijn vrouw Yda van Andel het vruchtgebruik heeft. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius Willelmi Rademaker pistor usufructum quem habet in 

duabus domibus et areis sitis in Busco quarum una ultra pontem piscium 

inter hereditatem Benigne relicte Theoderici de Andel ex uno et inter 

hereditatem Thome Cortroc ex alio et altera iuxta pontem dictum 

Corenbrugge inter hereditatem Alberti Kesecoper ex uno et hereditatem 

Johannis de Dommellen ex alio sunt site (dg: ut dicebat leg et in 

utenciliis domus) atque in omnibus #bonis# in quibus idem Willelmus 

primodictus post mortem quondam Yde de Andel sue uxoris suum usufructum 

tenet et possidet ut dicebat legitime supportavit Johanni de Andel 

Cristine et Aleidi liberis quondam Bruijstini (dg: B) dicti Leijten soen 

de Andel promittens ratam servare. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Willelmo. 

 

BP 1176 f 365v 03 wo 25-05-1384. 

Voornoemde Johannes van Andel en Cristina en Aleidis, kvw Bruijstinus gnd 

Leijten soen van Andel, droegen voornoemde twee huizen, erven en goederen, 

die aan hen gekomen waren na overlijden van hun zuster Yda van Andel resp. 

aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Willelmus zv Willelmus 

Rademaker, over aan Willelmus zv Willelmus Rademaker. 
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Dicti Johannes Cristina et Aleidis cum tutore dictas duas domos et areas 

atque omnia bona ipsis de morte quondam Yde de Andel eorum sororis 

successione hereditarie advolutas et post mortem Willelmi filii Willelmi 

Rademaker advolvendas de quibus dictus Willelmus suum usufructum ipsis 

supportaverat ut dicebant hereditarie supportaverunt dicto Willelmo filio 

eiusdem Willelmi Rademaker promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Willelmus et Berwout datum 

quarta post ascensionem. 

 

BP 1176 f 365v 04 di 24-05-1384. 

Johannes zvw Bertholdus Stempel droeg over aan Johannes Spirinc zv 

Theodericus van Welle alle erfgoederen, die waren van wijlen zijn 

voornoemde vader Bertholdus en van zijn grootvader Wolterus gnd Broc, zowel 

onder Oisterwijk gelegen als onder Helvoirt, ter plaatse gnd Geselle, 

uitgezonderd voor voornoemde Johannes (1) een stuk land in Oisterwijk 

achter de tuin van Metta gnd Roese, tussen voornoemde Metta enerzijds en 

Willelmus Berkelman anderzijds, (2) een stuk beemd met toebehoren aldaar, 

tussen voornoemde Metta en Willelmus beiderzijds, (3) een tuin in 

Oisterwijk, tussen Arnoldus Koijt enerzijds en erfg vw Johannes Brocke 

anderzijds, (4) een huis en tuin aldaar, waarin voornoemde Johannes 

tegenwoordig woont, naast de gemeint van Haaren, en uitgezonderd voor 

Arnoldus Koijt (5) 1/6 deel dat aan voornoemde Arnoldus behoort in 

erfgoederen van voornoemde wijlen Bertholdus en Wolterus Broc aldaar 

gelegen. De goederen waren belast met 3 lopen rogge, Bossche maat, en met 

de navolgende cijnzen, uitgezonderd 1/6 deel daarvan (a) een b-erfcijns van 

20 schelling oude pecunia aan het kooster van Tongerlo, (b) 1½ oude groot 

aan erfg van Johannes van den Eijnde, (c) 1 sterling aan de investiet van 

Helvoirt, (d) 2 schelling paijment in Haaren gangbaar, aan de gezworenen 

van Haaren, (e) 10 penningen paijment (dg: in Helvoirt gangbaar) aan de 

naburen van Helvoirt. 

 

Johannes filius quondam Bertholdi Stempel omnes et singulas hereditates 

que fuerant quondam dicti Bertholdi sui patris (dg: ubicumque locorum in 

loco dicto Ghe) atque Wolteri dicti Broc sui avi ubicumque locorum tam 

infra parochiam de Oesterwijc quam infra parochiam de Helvoert in loco 

dicto Gheselle situatas salvis tamen dicto Johanni pecia terre sita in 

parochia de Oesterwijc retro ortum Mette dicte (dg: Rose) Roese (dg: ex 

uno et) inter hereditatem dicte Mette ex uno et hereditatem (dg: J) 

Willelmi Berkelman ex alio atque pecia prati cum eius attinentiis sita 

ibidem inter hereditates dictorum Mette et Willelmi ex utroque latere 

insuper quodam orto sito in dicta parochia de Oesterwijc inter 

hereditatem Arnoldi Koijt ex uno et hereditatem heredum quondam Johannis 

Brocke ex alio salvis eciam dicto Johanni domo et orto sitis ibidem in 

quibus dictus Johannes ad presens moratur sitis iuxta communitatem de 

Haren (dg: ut dicebat hereditarie sup salva eciam sexta parte 

hereditatum) salva eciam Arnoldo Koijt et sibi libere reservata sexta 

parte eidem Arnoldo competente (dg: h) in hereditatibus dictorum quondam 

Bertholdi et Wolteri Broc ibidem sitis ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Spirinc filio Theoderici de Welle #cum omnibus litteris quas inde 

habuit# promittens warandiam et obligationem deponere exceptis #censibus 

(dg: ....... censibus subscriptis sexta parte minus scilicet)# tribus 

lopinis siliginsi mensure de Busco inde solvendis #atque censibus 

infrascriptis sexta parte dictorum censuum minus scilicet# exceptis 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie conventui de Tongerloe 

(dg: duobus solidis ...) uno et dimidio antiquis grossis heredibus 

Johannis van den Eijnde uno sterlingo investito de Helvoert item duobus 

solidis pagamenti in Haren currentis (dg: v) juratis de Haren et decem 

denariis pagamenti (dg: in Helvoert currentis) vicinis de Helvoert inde 

solvendis minus ... sexta parte #censuum predictorum# (dg: dicte 

paccionis . censuum ut dicebat). Testes Willelmus et Berwout datum tercia 
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post ascensionem. 

 

BP 1176 f 365v 05 di 24-05-1384. 

Theodericus Pauwels soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: dictus) Theodericus Pauwels soen prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 365v 06 di 24-05-1384. 

Emondus zv Johannes van Ghemert, Lambertus Bathen soen, Gheerlacus Cnode 

zvw Gheerlacus met den Brode, Johannes zv Johannes van Ghemert, Theodericus 

Bathen soen en Bruijstinus Palaert beloofden aan Albertus Buc van Lijt 653 

gulden hellingen85 of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Emondus (dg: f) #filius Johannis# de Ghemert Lambertus Bathen soen 

Gheerlacus Cnode filius quondam Gheerlaci met den Brode Johannes filius 

Johannis de Ghemert Theodericus Bathen soen et Bruijstinus Palaert 

promiserunt Alberto Buc de Lijt VIc LIII gulden hellinge gravis ponderis 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sijmon et 

Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 365v 07 di 24-05-1384. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Albertus 653 gulden 

hellingen86 of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Alberto VIc et LIII gulden ut supra a 

Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 365v 08 di 24-05-1384. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Albertus 653 gulden 

hellingen87 of de waarde met Kerstmis over een jaar (25-12-1385) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Alberto VIc et LIII gulden ut supra a 

nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 365v 09 di 24-05-1384. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Albertus 653 gulden 

hellingen88 of de waarde met Sint-Jan over twee jaar (zo 24-06-1386) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Alberto VIc et LIII gulden ut supra a 

nativitatis Johannis proxime ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

                         
85 Zie → BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389, verklaring dat deze schuldenaren 

aan Albertus Buc van Lijt al het geld betaald hebben dat ze beloofd hadden 

wegens de gruit. Waarschijnlijk verband. 
86 Zie → BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389, verklaring dat deze schuldenaren 

aan Albertus Buc van Lijt al het geld betaald hebben dat ze beloofd hadden 

wegens de gruit. Waarschijnlijk verband. 
87 Zie → BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389, verklaring dat deze schuldenaren 

aan Albertus Buc van Lijt al het geld betaald hebben dat ze beloofd hadden 

wegens de gruit. Waarschijnlijk verband. 
88 Zie → BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389, verklaring dat deze schuldenaren 

aan Albertus Buc van Lijt al het geld betaald hebben dat ze beloofd hadden 

wegens de gruit. Waarschijnlijk verband. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 190 

BP 1176 f 365v 10 di 24-05-1384. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Albertus 653 gulden 

hellingen89 of de waarde met Kerstmis over twee jaar (25-12-1386) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Alberto VIc et LIII gulden ut supra a 

nativitatis Domini proxime ultra duos annos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 365v 11 di 24-05-1384. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Albertus 653 gulden 

hellingen90 of de waarde met Sint-Jan over drie jaar (24-06-1387) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Alberto VIc et LIII gulden ut supra a 

nativitatis Johannis proxime ultra tres annos persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 365v 12 di 24-05-1384. 

De eerste drie zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 4or placken. 

Primi tres servabunt alios tres indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf10 B 10 f.366. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 25-05-1384. 

 Quinta post exaudi: donderdag 26-05-1384. 

 

BP 1176 f 366r 01 wo 25-05-1384. 

Johannes zvw Theodericus zvw Nicholaus van Heze droeg over aan Nicholaus 

gnd Coel zv Johannes gnd Colen soen 33 schelling b-erfcijns, die Arnoldus 

Poeldonc nzvw Arnoldus gnd Poeldonc, de broers Arnoldus, Jacobus en 

Lemkinus, zvw Lemkinus gnd Poeldonc, en Johannes zvw Nicholaus gnd Coel 

zwager van voornoemde broers, beloofd hadden aan voornoemde wijlen 

Theodericus, direct na de grondcijns te heffen, daags na Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 35 bunder in Schijndel, tussen wijlen hr Willelmus van 

Den Bosch ridder enerzijds en Henricus van den Wiel anderzijds, welke 33 

schelling aan voornoemde Johannes gekomen waren na erfdeling. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Nicholai de Heze 

triginta tres solidos hereditarii census quos Arnoldus Poeldonc filius 

naturalis quondam Arnoldi dicti Poeldonc Arnoldus Jacobus et Lemkinus 

fratres filii quondam Lemkini dicti Poeldonc et Johannes filius quondam 

Nicholai dicti Coel sororius fratrum prenominatorum promiserant dicto 

quondam Theoderico immediate post censum dominorum percipiendos et 

antelevandos singulis annis in crastino beati Martini hyemalis episcopi 

de triginta quinque bonariis sitis in parochia de Scijnle inter 

hereditatem quondam domini Willelmi de Buscho militis ex parte una ac 

inter hereditatem Henrici van den Wiel parte ex altera coadiacentem prout 

in litteris et quos XXXIII solidos dictus Iohannes nunc ad se jure 

hereditario pertinere ac sibi mediante divisione hereditaria inter eius 

in hoc coheredes habita in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit Nicholao dicto Coel filio Johannis dicti Colen soen simul cum 

                         
89 Zie → BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389, verklaring dat deze schuldenaren 

aan Albertus Buc van Lijt al het geld betaald hebben dat ze beloofd hadden 

wegens de gruit. Waarschijnlijk verband. 
90 Zie → BP 1178 f 086v 01 wo 10-02-1389, verklaring dat deze schuldenaren 

aan Albertus Buc van Lijt al het geld betaald hebben dat ze beloofd hadden 

wegens de gruit. Waarschijnlijk verband. 
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litteris et jure (dg: promittens r) et arrastagiis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum in hoc coheredum deponere. 

Testes Ws et Sijmon datum quarta post ascensionem. 

 

BP 1176 f 366r 02 do 26-05-1384. 

Willelmus van den Loe gaf uit aan Cristianus van der Voert een kamp in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen hr Antonius van der Weteringen 

ridder enerzijds en Johannes gnd Metten Man anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) cijnzen aan de heer van Boxtel, (2) tiendhooi aan de 

investiet van Boxtel, en thans voor (3) een n-erfpacht van 2 mud gerst, 

maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Willelmus van den Loe quendam campum situm in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem domini Antonii van der Weteringen (dg: e) 

militis ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Metten Man ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Cristiano van der Voert ab eodem 

hereditarie possidendum pro censibus (dg: et feno decimali) domino de 

Bucstel et feno decimali investito de Bucstel exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum ordei mensure de (dg: de) 

Rode danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino 

ultra annum et in Rode tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Berwout et Scilder datum quinta post exaudi. 

 

BP 1176 f 366r 03 do 26-05-1384. 

Mechtildis wv Theodericus gnd die Jonghe en haar zoon Johannes verkochten 

aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Winkel, 

2 mud rogge groot, en 3 bunder aangelegen beemd, in Beek bij Aarle, 

beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van Hoedonc, met een eind 

strekkend aan de brug gnd dat Hordde? Brugske, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Mechtildis relicta quondam Theoderici dicti die Jonghe cum tutore et 

Johannes eius filius hereditarie vendiderunt Arnoldo Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

die Winckel duos modios siliginis in semine capiente et ex tribus 

bonariis prati eis adiacentibus sitis in parochia de Beke prope Arle 

inter hereditatem conventus de Hoedonc ex utroque latere coadiacentem 

tendentibus cum uno fine ad pontem dictum dat Hord[d?]e Brugxken ut 

dicebat promittens cum tutore super omnia #habita et habenda# warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366r 04 do 26-05-1384. 

Makarius gnd Kerijs zvw Arnoldus gnd Kerijs soen van Uden verkocht aan 

Johannes zvw Arnoldus gnd die Hoessche van Littoijen, tbv hem en zijn vrouw 

Gertrudis, een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Uden, ter 

plaatse gnd die Borch, tussen Demoedis Metten dochter enerzijds en 

Heijlwigis Ulrics mv voornoemde verkoper anderzijds, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Heijlwigis Ulrics, reeds 

belast met 2 kapoenen aan de grondheer. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Makarius dictus Kerijs filius quondam Arnoldi dicti Kerijs soen de Uden 

legitime vendidit Johanni filio quondam Arnoldi dicti die Hoessche de 

Littoijen ad opus sui et ad opus Gertrudis eius uxoris vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam dictorum 
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Johannis et Gertrudis et non ultra Remigii et in Busco tradendam ex domo 

et orto dicti venditoris sitis in parochia de Uden ad locum dictum die 

Borch inter hereditatem Demoedis (dg: dicte) Metten dochter ex uno et 

inter Heijlwigis Ulrics matris dicti venditoris ex alio atque ex una 

sextariata terre siliginee sita ibidem inter hereditatem dicte Heijlwigis 

Ulrics ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus 

caponibus domino fundi exinde solvendis et sufficientem facere et alter 

eorum diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366r 05 do 26-05-1384. 

Henricus Bolle zvw Theodericus Bolle en zijn zoon Henricus verkochten aan 

Agnes dvw Stephanus gnd Broecriemmaker een lijfrente van 2 oude schilden, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Beek bij Aarle, 

bij de plaats gnd Heisterbrugge, tussen een gemene weg enerzijds en de 

beemden aldaar anderzijds, (2) een stuk land, 4 lopen rogge groot, in Beek 

bij Aarle, tussen erfgoed van het altaar van Sint-Jan-Evangelist in de kerk 

van Beek bij Aarle enerzijds en Godefridus van Leke anderzijds, reeds 

belast met 20 schelling gemeen paijment en 1 Vlaamse groot. Zou voornoemde 

Agnes overlijden voor Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), dan zullen de 

verkopers voornoemde lijfrente op dat kerstfeest betalen aan degene die 

Agnes aan zal wijzen en zullen ze daarna ontlast zijn. 

 

Henricus (dg: Bolle) Bolle filius quondam Theoderici Bolle et Henricus 

(dg: f) eius filius legitime vendiderunt Agneti filie quondam Stephani 

dicti Broecriemmaker vitalem pensionem duorum (dg: .ad) aude (dg: scilde 

scilde) scilde seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicte Agnetis 

et non ultra nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia de Beke 

prope Arle prope locum dictum Heijsterbrugge inter (dg: hereditatem) 

communem (dg: ex) plateam ex uno et inter (dg: he) prata ibidem ex alio 

item (dg: p) ex pecia terre #quatuor lopinos siliginis in semine 

capiente# sita in dicta parochia inter hereditatem spectantem ad altare 

sancti Johannis ewangeliste situm in ecclesia de Beke prope Arle (dg: .) 

ex uno et inter Godefridi de (dg: L Leke) Leke ex alio ut dicebat 

promittens (dg: war) super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XXti solidis communis pagamenti et uno 

grosso Flandrensi exinde prius solvendis et sufficientem facere (dg: et 

cum mortua fuerit) etc hoc tamen addito si dicta Agnes decesserit ante 

festum nativitatis Domini proxime futurum extunc dicti venditores solvent 

dictam pensionem illi cui dicta Agnes commiserit in extremis in festo 

nativitatis Domini proxime futuro ?scilicet extunc deinceps erunt quiti. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366r 06 do 26-05-1384. 

Ghevardus zvw Ghevardus van den Venne, Willelmus zvw Johannes van 

Bijchelaer, Willelmus van den Velde de jongere, Johannes Roetart, Paulus 

zvw Henricus die Man en Jacobus van der Hamsvort beloofden aan Johannes zvw 

Andreas gnd Broechoven 50 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude 

schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Jacobus (ma 25-07-1384) en 

de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Ghevardus filius quondam Ghevardi van den Venne Willelmus filius quondam 

Johannis de Bijchelaer Willelmus van den Velde junior Johannes Roetart 

Paulus filius quondam Henrici die Man Jacobus (dg: filius Jacobi van den 

V..) van der Hamsvort promiserunt Johanni filio quondam Andree dicti 

Broechoven L aude scilde (dg: seu valorem) seu XL Hollant placken pro 

quolibet aude scild (dg: ad) mediatim Jacobi et mediatim Domini proxime 

futuro persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 366r 07 do 26-05-1384. 

(dg: Henricus zvw). 

 

(dg: Henricus filius q). 

 

BP 1176 f 366r 08 do 26-05-1384. 

Nijcholaus zv Henricus der Kijnder gaf uit aan zijn broer Gerardus der 

Kijnder alle erfgoederen die hij onder Goirle heeft liggen; de uitgifte 

geschiedde voor de onraad en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Nijcholaus filius Henrici der Kijnder omnes hereditates quas (dg: habet) 

ipse infra parochiam de Goerle habet sitas ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Gerardo der Kijnder suo fratri ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: cen) oneribus dictis onraet exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366r 09 do 26-05-1384. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc verkocht aan Johannes van Bladel 

bakker een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit (1) 5 hont land, in Alem, ter plaatse gnd in het 

Alemse Broek, ter plaatse gnd de Brede Kamp, tussen Johannes Margrieten 

soen enerzijds en wijlen Johannes van Herpen anderzijds, (2) 2 hont land, 

in Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, tussen Reijnkinus Loden 

enerzijds en Oda des Ledigen anderzijds, reeds belast met een cijns aan het 

altaar van Sint-Trudo. 

 

Johannes de Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc (dg: legitime) 

hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori hereditarium censum unius 

aude scilt monete Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex quinque hont terre sitis in parochia de Alem in loco dicto 

int Alemssche Broec in loco dicto den Breden Camp inter hereditatem 

Johannis Margrieten soen ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de 

Herpen ex alio atque ex duobus hont terre sitis in dicta parochia (dg: in 

ca) et in dicto loco !dicto dat Alemssche Broec vocato inter hereditatem 

Reijnkini Loden ex uno et inter hereditatem Ode des Ledigen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam #super habita et habenda# et aliam 

obligationem deponere (dg: et sufficientem f) exceptis (dg: duobus) censu 

altari sancti (dg: s) Trudonis exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366r 10 do 26-05-1384. 

Henricus die Jonghe zvw Johannes die Jonghe van Kessel en Gerardus Kolve 

beloofden aan Nijcholaus gnd Lijbrechts soen, gedurende 3 jaar, ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Martinus 7 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Henricus die Jonghe filius quondam Johannis die Jonghe de Kessel et 

Gerardus Kolve promiserunt super omnia se daturos et soluturos Nijcholao 

dicto Lijbrechts soen ad spacium trium annorum datum presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum septem aude scilde 

seu valorem Martini et primo termino Martini proxime futuro. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 366r 11 do 26-05-1384. 

Zibkinus zvw Henricus van Cruijsbergen verkocht aan zijn zwager Johannes 

gnd Goeswijns soen (1) een stuk land, gnd die Eekhof, in Nistelrode, tussen 

Yda van Nijsterle enerzijds en Wellinus Erenbrechts soen anderzijds, (2) 

alle andere erfgoederen, die voornoemde Zibkinus onder Nistelrode heeft 
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liggen, belast met cijnzen. 

 
?II grossos 1 plack. 

Zibkinus filius quondam Henrici van Cruijsbergen peciam terre dictam die 

Eechof sitam in parochia de Nijsterle inter hereditatem Yde de Nijsterle 

ex uno et inter hereditatem Wellini (dg: ...) Erenbrechts soen ex alio 

atque omnes alias hereditates quas dictus Zibkinus infra dictam parochiam 

de Nijsterle habet sitas ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto 

Goeswijns soen suo sororio promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

1176 mf10 B 11 f.366v. 

 Quinta post exaudi: donderdag 26-05-1384. 

 

BP 1176 f 366v 01 do 26-05-1384. 

Denkinus gnd Scuerman verkocht aan Zibkinus zvw Henricus van Cruijsbergen 

(1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd die Brant, tussen Gerardus van 

Doorn enerzijds en Robbertus Kersmaker anderzijds, belast met 1 Hollandse 

plak aan het begijnhof in Den Bosch, (2) een stuk land, aldaar, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Johannes Bogart 

anderzijds, (3) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd die Kortroeden, 

tussen Rutgherus van Ussen enerzijds en erfgoederen gnd die Aanweinden 

anderzijds. 

 

Denkinus dictus Scuerman peciam terre sitam in parochia de Os ad locum 

dictum die Brant inter hereditatem Gerardi de Spina ex uno et inter 

hereditatem Robberti Kersmaker ex alio atque peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Johannis Bogart ex alio (dg: ..) atque peciam terre sitam in 

parochia de Gheffen ad locum dictum die Cortroeden inter hereditatem 

Rutgheri de Ussen ex uno et inter hereditates dictas die Aenweijnden ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Zibkino filio quondam Henrici de 

Cruijsbergen promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno 

Hollants placke exinde solvendo annuatim curie beghinarum in Busco ex 

primodicta pecia terre solvendo. Testes Berwout et Scilder datum quinta 

post exaudi. 

 

BP 1176 f 366v 02 do 26-05-1384. 

Hubertus zvw Petrus gnd Danen soen, Ghisbertus zvw Ghibo Meijnnarts soen, 

Walterus Bac Maes soen en Ghisbertus zvw Johannes gnd Meijnnarts soen 

beloofden aan Johannes van de Dijk 62 Brabantse dobbel, 50 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-

1384) te betalen. 

 

Hubertus filius quondam Petri dicti Danen soen et Ghisbertus (dg: dictus) 

#filius quondam Ghibonis# Meijnnarts soen Walterus Bac Maes soen et (dg: 

Ghibo) #Ghisbertus# filius quondam Johannis dicti Meijnnarts soen 

promiserunt Johanni de Aggere LXII Brabant dobbel seu pro quolibet dobbel 

(dg: LII) #L# Hollant placken ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 03 do 26-05-1384. 

Voornoemde Hubertus, Ghisbertus en Ghisbertus beloofden voornoemde Walterus 

Bac schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Et dicti Hubertus Ghisbertus et Ghisbertus promiserunt dictum Walterum 

Bac indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 04 do 26-05-1384. 

Johannes van Holaer riemmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 
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vervreemdingen, gedaan met goederen van Petrus gnd Engbrechts soen van 

Alem. 

 

Johannes de Holaer corrigiator omnes vendiciones et alienaciones factas 

cum bonis Petri dicti Engbrechts soen de Alem ut dicebat calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 05 do 26-05-1384. 

De broers Johannes en Engbertus, kvw Rodolphus van den Venne, en Nijcholaus 

van der Scueren ev Agnes dvw voornoemde Rodolphus droegen over aan 

Nijcholaus gnd Coel Wautgers soen van Groter Lijemde en zijn zoon 

Wautgherus een b-erfpacht van 2 zester rogge, maat van Oisterwijk, met 

Besnijdenis in Belver te leveren, gaande uit 3½ lopen roggeland, in 

Helvoirt, voor het huis van de priester van Helvoirt, tussen Hildewardis 

van de Kerkhof enerzijds en kv Johannes gnd Bijter anderzijds, welke pacht 

aan voornoemde wijlen Rodolfus was overgedragen door zijn broer Arnoldus 

van den Venne. Lasten worden afgehandeld, van de kant van waarschijnlijk 

voornoemde wijlen Rodolphus en van de kant van Margareta wv voornoemde 

Rodolphus. 

 

Johannes Engbertus (dg: ..) fratres liberi quondam Rodolphi van den Venne 

et Nijcholaus van der Scueren maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Rodolphi hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

in festo circoncisionis Domini et in Beilver (dg: ante domum presbitri de 

He) tradendam ex tribus et dimidia lopinatis terre seminis siliginis 

sitis in Hellevoert ante domum presbitri de Helvoert inter hereditatem 

Hildewardis de Cymiterio !et inter hereditatem (dg: he) liberorum 

Johannis dicti Bijter ex alio supportatam dicto quondam Rodolfo ab 

Arnoldo van den Venne suo fratre prout in litteris supportaverunt 

Nijcholao dicto Coel Wautgers soen van Groter Lijemde et Wautghero eius 

filio cum litteris #et aliis# et jure promittentes ratam servare et 

obligationem #(dg: et impeticionem)# ex !sui et ex parte Margarete 

relicte dicti quondam Rodolphi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 06 do 26-05-1384. 

Paulus gnd Bas soen van Os gaf uit aan Johannes zvw Johannes gnd Piekenvets 

een stukje land met gebouwen in Hintham, tussen Henricus van Enghelant 

enerzijds en Heijlwigis gnd Coppen anderzijds, aan hem verkocht door 

Zeelkinus zvw Thomas gnd Baselijs soen; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 

zester rogge, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, en thans voor (3) 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Paulus dictus Bas soen de Os quandam particulam terre sitam in Hijntham 

inter hereditatem Henrici de Enghelant ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis dicte Coppen ex alio simul cum edificiis supra dictam peciam 

consistentibus venditam sibi a Zeelkino filio quondam Thome dicti 

Baselijs soen prout in litteris dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

(dg: filio Goddini de Lijt ab eo simul cum litteris et al) filio quondam 

Johannis dicti (dg: L) Pieken[v]ets simul cum litteris et aliis et jure 

ab eodem hereditarie possidendam pro uno sextario siliginis et pro 

hereditario censu XL solidorum monete exinde solvendo dando (dg: sibi ab 

alio) etc atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi alio hereditarie purificatione (dg: 

et in Busco tradenda) ex premissis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit #super omnia# ex 

premissis (dg: et promisit super omnia sufficientem) et ex omnibus aliis 

bonis suis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 07 do 26-05-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Paulus 5 Brabantse dobbel of de 
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waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Paulo quinque Brabant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 08 do 26-05-1384. 

Albertus van Uden en zijn vrouw Weijndelmoedis verhuurden aan Petrus gnd 

Bernts soen en Denkinus Jans soen 1 morgen in Maren, ter plaatse gnd Loets 

Weiden, tussen Rijcwigis gnd Rijc Wenemaers enerzijds en een steeg 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Petrus-

Stoel (ma 22-02-1384), elk jaar voor 2 Hollandse dobbel of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, belast met stegen. De morgen wordt het laatste 

jaar niet bezaaid. De brief overhandigen aan Paulus zv Jacobus Melijs soen 

of aan hen. 

 

....... .... 

Albertus de Uden et Weijndelmoedis eius uxor unum iuger terre situm in 

parochia de Maren in loco dicto Loets Weijden inter hereditatem (dg: 

Nijcol) Rijcwigis #dicte Rijc# Wenemaers ex uno et inter communem stegam 

ex alio ut dicebant locaverunt recto locacionis modo Petro dicto Bernts 

soen (dg: ab eodem ad sp) et Denkino Jans soen ab eisdem ad spacium sex 

annorum a festo Petri ad cathedram proxime preterito deinceps sine medio 

sequentium possidendum anno quolibet dictorum sex annorum pro duobus 

Hollants dobbel seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

sex annorum Martini et pro primo termino Martini proxime promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis stegis ad 

dictum iuger terre de jure spectantibus quas dicti conductores dictis sex 

annis durantibus similiter suis vicinis observabunt et alii repromiserunt 

indivisi super omnia (dg: testes datum supra) hoc addito quod dicti 

conductores dictum iuger terre ultimo dictorum (dg: annorum) sex annorum 

non seminabunt. Testes datum supra. Tradetur littera Paulo filio Jacobi 

Melijs soen seu eis. 

 

BP 1176 f 366v 09 do 26-05-1384. 

Ghiselbertus van Dorhout gaf uit aan zijn broer Willelmus van Dorhout (1) 

een stuk land, gnd dat Krumstuk, en 2 strepen aangelegen land, in Veghel, 

achter de plaats gnd Dorhout, tussen Johannes Rover enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Scherpe Hoernik, aldaar, aan het 

eind van voornoemd stuk land en 2 strepen, (3) 2/5 deel van een erfgoed gnd 

een dries, in Veghel, in eerstgenoemd! kamp gnd Hoge Dorhout, tussen de 

gemeint enerzijds en kvw Egidius van Overaa anderzijds, (4) zijn deel in 

een beemd, gnd dat Abroek, in Veghel, op het water gnd die Aa; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge en 2 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren. 

De brief van Willelmus overhandigen aan hem of aan Johannes van der 

Hautart. 

 

Ghiselbertus de Dorhout (dg: hereditatem dictam) peciam terre dictam dat 

Crumstuc (dg: sitam in parochia de Vechel retro locum dictum Dorhout et 

hereditates) et duas (dg: ...) strepas terre sibi adiacentes (dg: et 

peciam terre dictam die Scerpe Hoernic sitam ibidem ad finem dictarum 

pecie terre et duarum streparum sit) in parochia de Vechel (dg: inter) 

retro locum dictum Dorhout inter hereditatem Johannis Rover ex uno et 

inter communitatem ex alio atque peciam terre dictam die (dg: Scer) 

Scerpe Hoernic sitam ibidem ad finem dictarum pecie terre et duarum 

peciarum terre atque duas quintas partes ad se spectantes cuiusdam 

hereditatis dicte een driessche site in dicta parochia in primodicto! 

campo dicto Hoghe Dorhout inter (dg: he) communitatem ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii de Overaa ex alio item (dg: .) 
!partem ad se spectantem in quodam prato (dg: sito) dicto dat Abroec sita 

in dicta parochia (dg: inter h) supra aquam die Aa vocatam (dg: item) ut 
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dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo de Dorhout suo fratri ab 

eodem (dg: emptor) hereditarie possidendas pro censibus domini fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis et duorum modiorum ordei mensure de (dg: Brede) Vechel 

dandis sibi ab alio hereditarie purificatione et in Vechel tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Tradetur littera 

Willelmi sibi vel Johanni van der Hautart. 

 

BP 1176 f 366v 10 do 26-05-1384. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 78, inv.nr. 40.078, 26-05-1384. In dorso: op de hoek 

van de Putstraat. 

Egidius gnd Toes verkocht aan Hadewigis van Neijnsel, tbv de infirmerie van 

het Groot Begijnhof in Den Bosch, een n-erfcijns van 40 schelling geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), gaande uit een huis en erf 

in Den Bosch, aan de Peperstraat, tussen erfgoed van Laurencius Boijen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend van de Peperstraat 

achterwaarts tot aan Laurencius Boijen, belast met cijnzen. 

 

Egidius dictus Toes hereditarie vendidit Hadewigi de Neijnsel ad opus 

infirmarie maioris curie beghinarum in Busco hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim (dg: mediatim) Domini et 

mediatim Johannis et pro termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

domo et area dicti venditoris sita in Busco ad vicum dictum (dg: Le) 

Peperstraet (dg: ex uno) inter hereditatem Laurencii Boijen ex uno (dg: 

tenden) et inter communem plateam ex alio tendente a dicto vico 

Peperstraet retrorsum ad hereditatem Laurencii Boijen ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 366v 11 do 26-05-1384. 

Lukinus zvw Gerardus gnd Claes soen ev Katherina dv Egidius die Wevers 

verkocht aan Willelmus die Cuper 3 stukken land, in Boxtel, (1) gnd die 

Lobeekse Streep, tussen Henricus Weijehaze enerzijds en wijlen Petrus 

Grieten soen anderzijds, (2) gnd die Brede Eike, tussen Johannes Gheenkens 

soen enerzijds en wijlen Johannes van den Eijnde anderzijds, (3) ook gnd 

die Brede Eike, tussen Arnoldus Machiels soen enerzijds en wijlen 

voornoemde Johannes van den Eijnde anderzijds. Willelmus zv voornoemde 

Egidius zal afstand doen. 

 

Lukinus filius quondam Gerardi dicti Claes soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie Egidii die! Wevers tres 

pecias terre sitas in parochia de Bucstel quarum una dicta die 

Lo[b]eecsche Strepe inter hereditates Henrici Weijehaze ex uno et inter 

hereditatem quondam Petri Grieten soen ex alio secunda dicta die Brede 

Eijcke inter hereditatem Johannis Gheenkens soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis van den Eijnde ex alio et (dg: al) tercia 

dicta eciam die Brede Eijcke inter hereditatem Arnoldi Machiels soen ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis van den Eijnde predicti ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo die Cuper promittens warandiam 

et obligationem deponere et quod ipse (dg: Ar) Willelmum filium dicti 

(dg: quondam) Egidii super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

faciet (dg: ..) renunciare. Testes datum supra. 

 

1176 mf10 B 12 f.367. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 28-05-1384. 

 

BP 1176 f 367r 01 ±do 26-05-1384. 

Ancelmus zvw Henricus Grove beloofde aan zijn broer Henricus 4 oude 

schilden met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385) te betalen. 
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Ancelmus filius (dg: He) quondam Henrici Grove promisit Henrico suo 

fratri quatuor aude scilde a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvenda. Testes (dg: Dicbier et Scilder datum quinta post exaudi). 

 

BP 1176 f 367r 02 ±do 26-05-1384. 

(dg: Voornoemde Ancelmus). 

 

(dg: Dictus Ancelmus). 

 

BP 1176 f 367r 03 ±do 26-05-1384. 

Arnoldus Lanen soen van Nuenrebeke beloofde aan Ghibo van Creijelt 12 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) in Nuenen te 

leveren. 

 

Solvit. 

Arnoldus Lanen soen de Nuenrebeke promisit Ghiboni de Creijelt XII modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in 

Nuenen tradendos. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 04 ±do 26-05-1384. 

Walterus Heijnen soen en zijn zwagers Petrus Wambusticker en Henricus Hacke 

droegen over aan Jordanus van Roesmalen hun deel in een b-erfcijns van 7 

schelling geld, die voornoemde Jordanus moet betalen, gaande uit goederen 

gnd te Leempoel, en welke cijns placht te behoren aan Henricus Wouters soen 

vv voornoemde Walterus. 

 

Walterus Heijnen soen Petrus Wambusticker et Henricus Hacke sororii dicti 

Walteri #totam partem et omne jus eis competentes in# hereditario censu 

septem solidorum monete quem (dg: se solvendum) Jordanus de Roesmalen 

(dg: eis) solvere tenetur ex bonis dictis te Leempoel et qui census ad 

Henricum Wouters soen patrem predicti Walteri spectare consuevit 

supportaverunt dicto Jordano promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 05 ±do 26-05-1384. 

(dg: Erardus gnd G). 

 

(dg: Ode Erardus dictus G). 

 

BP 1176 f 367r 06 ±do 26-05-1384. 

Everardus gnd Erijt Godevarts soen en zijn zoon Godefridus verkochten aan 

Theodericus Floren soen de helft van een schuur zonder ondergrond, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Groot Laar, op erfgoed van wijlen Nijcholaus gnd 

Nodeken. 

 

Everardus dictus #Erijt# Godevarts soen et Godefridus eius (dg: frater) 

filius (dg: d) medietatem horrei sine fundo consistentis in parochia de 

(dg: Oesterw) Helvoert ad locum dictum Groet Laer supra hereditatem 

quondam Nijcholai dicti Nodeken ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico Floren soen promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 07 ±do 26-05-1384. 

Johannes Deenkens soen, Andreas van Ursen, zijn vrouw Elizabeth gnd Denkens 

sv voornoemde Johannes, en Johannes Helvoert en Henricus Boden, kv 

voornoemde Elisabeth, droegen over aan Truda gnd Deenkens sv voornoemde 

Johannes Deenkens en Elizabeth alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Johannes Denkens soen en zijn zuster Elizabeth gekomen waren na overlijden 

van hun ouders, gelegen onder Vught. 
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(dg: .) Johannes Deenkens soen (dg: Johannes dictus Helvoert Henricus 

dictus Loden) #Andreas de Ursen maritus legitimus ut dicebat# Elizabeth 

dicta Denkens (dg: cum suo tutore) #(dg: eius) soror dicti Johannis cum 

eodem tamquam cum tutore# Johannes Helvoert et Henricus (dg: Boden) Boden 

(dg: eius) liberi #[dicte] Elisabeth# omnes hereditates dictis Johanni 

Denkens soen et Elizabeth sue sorori de morte suorum quondam #parentum# 

successione advolutas quocumque locorum infra parochias de Vucht sitas ut 

dicebant hereditarie supportaverunt (dg: G) Trude dicte Deenkens sorori 

dictorum Johannis Deenkens et Elizabeth promittentes cum tutore ratam 

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

 

BP 1176 f 367r 08 ±do 26-05-1384. 

Voornoemde Truda gnd Deenkens, Arnoldus Emmen soen en Petrus Ghiben soen 

beloofden aan de broers Henricus Boden en Johannes gnd Helvoert 40 lichte 

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

Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-1384) te betalen. 

 

Dicta Truda Arnoldus Emmen soen et Petrus Ghiben soen promiserunt Henrico 

Boden et Johanni dicto Helvoert fratribus XL licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Bartholomei proxime 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 09 ±do 26-05-1384. 

Voornoemde Truda beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Dicta (dg: -s) Truda promisit alios indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 367r 10 ±do 26-05-1384. 

Godescalcus Moelner verhuurde aan Henricus Weijgherganc, Johannes die Dorre 

en Johannes die Keelbreker een huis, schuur, tuin, aangelegen heidekamp en 

al zijn roggelanden, gelegen onder Berlicum, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384), per jaar voor 3 pond 21 

penning geld, en 6 mud 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te geven. Twee brieven. De brief van de buitenlui overhandigen aan 

voornoemde Johannes Keelbreker. 

 

Solverunt 3 plack extranei. 

Godescalcus Moelner domum #horreum# et ortum (dg: et omnes ter) et campum 

merice sibi adiacentem atque omnes terras siligineas ad se spectantes 

sitos infra parochiam de Berlikem ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Henrico Weijgherganc Johanni die Dorre et Johanni die Keelbreker ab 

eisdem ad (dg: spectan) spacium sex annorum post festum Remigii proxime 

futurum sine medio sequentium possidendos (dg: a) pro tribus libris et 

(dg: quinque solid) XXI denariis monete (dg: oppido de Busco exinde 

sovlendis dandis) atque pro sex modiis (dg: p) et uno sextario siliginis 

mensure de Busco dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum sex annorum 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra annum 

#et in Busco tradendis# promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et quod 

ipsi dictas domum et horreum tenebunt in bona disposcione dictis sex 

annis durantibus et in bona disposicione relinquent in fine dictorum sex 

annorum communi infortunio excluso. Testes datum supra. Et duplicetur. 

Tradetur littera extraneorum dicto Johanni Keelbreker. 

 

BP 1176 f 367r 11 ±do 26-05-1384. 

De broers Henricus, Johannes en Egidius, kvw Johannes van der Hoeven, 

verkochten aan hun zwager Walterus zv Henricus Steenkens (1) een huis en 

tuin in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen voornoemde Henricus 

Steenkens enerzijds en Geldolphus gnd Ghelden anderzijds, (2) een stuk land 

aldaar, tussen voornoemde Gheldolphus enerzijds en Ermgardis van den Berge 
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anderzijds, belast met de onraad. 

 

Henricus (dg: Jans soen van der Hoeven et Jo) Johannes et Egidius fratres 

liberi quondam Johannis van der Hoeven domum et ortum (dg: stant) sitos 

in (dg: pa Helvo) parochia de Helvoert in loco dicto Distelberch inter 

hereditatem Henrici Steenkens ex uno et inter hereditatem Geldolphi dicti 

Ghelden ex alio atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti 

Gheldolphi ex uno et inter hereditatem Ermgardis van den Berge ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Waltero filio dicti Henrici Steenkens 

eorum sororio promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 12 ±do 26-05-1384. 

Johannes zvw Johannes van der Hoeven droeg over aan Walterus zv Henricus 

Steenkens soen ¼ deel in 3 bunder erfgoed gnd ven, gnd Jut Vos Venne, in 

Helvoirt, naast de plaats gnd Heinxtvenne, tussen Johannes gnd Heren 

Lijssen soen, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis van der Hoeven quartam partem ad se 

spectantem in tribus bonariis hereditatis dicte venne #dictis Jut Vos 

Venne# sitis in parochia de Helvoert iuxta (dg: h) locum dictum 

Heijnxtvenne inter hereditatem Johannis dicti (dg: He) Heren Lijssen soen 

ut dicebat supportavit Waltero filio Henrici Steenkens soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 13 ±do 26-05-1384. 

Johannes van den Culen alias gnd Hoelcorf verkocht aan Johannes Cnode zvw 

Henricus Cnoden soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd Boerdonk, tussen Johannes van den Zande enerzijds en 

Ancelmus van den Bleke anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

op Rietfoert, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes van den Culen #alias dictus Hoelcorf# hereditarie vendidit 

Johanni (dg: f) Cnode filio quondam Henrici Cnoden soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex prato (dg: dicto) dicti venditoris 

sito in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum Boerdonc inter 

hereditatem Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem (dg: .. 

..) Ancelmi van den Bleke ex alio tendente cum uno fine ad locum dictum 

op Rietfoert ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 14 ±do 26-05-1384. 

Elizabeth wv Petrus van Zonne verklaarde ontvangen te hebben van hr 

Henricus Buc alle achterstallige termijnen, vanaf de tijd dat voornoemde hr 

Henricus de onderpanden bezit, van een b-erfcijns van 12 pond geld, die 

voornoemde Elizabeth en haar zoon Petrus verworven hadden van Petrus zvw 

Arnoldus van der Heijden. 

 

Elizabeth relicta quondam Petri de Zonne palam recognovit se recepisse 

(dg: ad) a domino Henrico Buc omnia arrestadia que (dg: sibi) defecerunt 

de hereditario censu XII librarum monete quem dicta Elizabeth et Petrus 

eius filius erga Petrum filium quondam Arnoldi van der Heijden 

acquisiverant prout in litteris (dg: ..) scilicet (dg: ad) a quocumque 

tempore quo dictus dominus Henricus contrapignora dicti census possedit 

usque in diem presentem ut dicebat et promisit super omnia dictum dominum 

Henricum ab huiusmodi arrestadiis indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 367r 15 ±do 26-05-1384. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Johannes Spikerman, Petrus van der Heijden en Andreas van den 

Noddenvelt, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Spikerman et per Petrum van der Heijden et per Andream van den 

Noddenvelt cum suis bonis ut dicebat (dg: calumpviavit) seu per eorum 

alterum calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367r 16 za 28-05-1384. 

Andreas Jans soen van den Noddenvelt, zijn zoon Henricus Loet en Andreas 

Jacobs soen van den Noddenvelt beloofden aan Johannes van Erpe 16 oude 

schilden met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1384) te betalen. 

 

Andreas Jans soen van den Noddenvelt Henricus Loet eius filius et Andreas 

Jacobs soen van den Noddenvelt promiserunt Johanni de Erpe XVI aude 

scilde ad omnium sanctorum proxime futurum persolvenda. Testes W et 

Sijmon datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1176 f 367r 17 za 28-05-1384. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Johannes van der Steghen 10 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes van Loet sutor promisit Johanni van der Steghen X aude scilde 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvenda. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf10 B 13 f.367v. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 28-05-1384. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1384. 

 Secunda post penthecostes: maandag 30-05-1384. 

 anno LXXXIIII mensis maij die XXVIII: dinsdag 28-06-1384. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 31-05-1384. 

 

BP 1176 f 367v 01 za 28-05-1384. 

Arnoldus Hoernken maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 

mud rogge, die hij verworven had van Ancelmus Roetart. 

 

Arnoldus Hoernken hereditariam paccionem unius modii siliginis quam ipse 

erga Ancelmum Roetart acquisiverat ut dicebat monuit de 3 annis. Testes W 

et Sijmon datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1176 f 367v 02 za 28-05-1384. 

Hermannus Oeden soen en Tielmannus zvw Willelmus Wouters soen maakten een 

erfdeling van een tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter de huizen 

van voornoemde Hermannus en Tielmannus, tussen erfgoed van Johannes Cnoep 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Eijcke de oudere anderzijds, welke 

tuin 70 voet lang is, af te meten vanaf een perenboom achter voornoemde 

huizen richting het water. 

Voornoemde Tielmannus kreeg het voorste deel van de tuin, 30 voet lang, af 

te meten vanaf de perenboom richting de gemene weg. Een deel van voornoemde 

tuin, richting erfgoed van Johannes van Eijcke, 2½ voet breed, ter lengte 

van voornoemde tuin, blijft gemeenschappelijk van voornoemde Hermannus en 

Tielmannus, als weg. 

 

Hermannus Oeden soen et Tielmannus filius quondam Willelmi Wouters soen 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: pa) fecisse de quodam 

orto ad se spectante (dg: LXX pedatas in longitudine continente) sito in 

Busco in aggere vici Vuchtensis retro (dg: hereditates) #domos# dictorum 

Hermanni et Tielmanni inter hereditatem Johannis Cnoep ex uno et inter 
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[he]reditatem Johannis de Eijcke senioris ex alio et qui ortus continet 

LXX pedatas in longitudine mensurando a quodam piro stante retro dictas 

domos ibidem usque aquam mediante qua divisione (dg: posterior) 

#anterior# pars dicti orti (dg: L) XXX pedatas in longitudine continens 

mensurando a quodam pijro #stante# ibidem versus (dg: vicum et) communem 

plateam dicto Tielmanno cessit in partem ut alter recognovit super qua 

promittens ratam servare tali condicione annexa quod permanebit ibidem 

quedam pars dicti (dg: -s) orti #in latere (dg: versus) iuxta hereditatem 

Johannis de Eijcke# pro communi via dictorum Hermanni et Tielmanni duas 

et dimidias pedatas in latitudine continens ad longitudinem dicti orti 

qua via dicti Hermannus et Tielmannus perpetue communiter utentur. Testes 

Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1176 f 367v 03 za 28-05-1384. 

Voornoemde Hermannus kreeg het achterste deel van de tuin, 40 voet lang, af 

te meten vanaf de perenboom richting het water. Een deel van voornoemde 

tuin, richting erfgoed van Johannes van Eijcke, 2½ voet breed, ter lengte 

van voornoemde tuin, blijft gemeenschappelijk van voornoemde Hermannus en 

Tielmannus, als weg. 

 

Et mediante qua divisione (dg: p) posterior pars dicti orti XL pedatas in 

longitudine continens mensurando a quodam (dg: pir) piro in dicto 

consistente versus aquam ibidem dicto Hermanno cessit in partem 

promittens ratam servare addita condicione si predicta. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 367v 04 za 28-05-1384. 

Jacobus Stevens soen beloofde aan Albertus gnd Abe van Maren 12 gulden 

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

 

Jacobus Stevens soen promisit Alberto dicto Abe de Maren XII gulden 

hellinge ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 367v 05 di 28-06-1384. 

Johannes, zvw Arnoldus gnd Neijse en diens vrouw Batha dvw Luppertus wever, 

droeg over aan Johannes Scoenmaker zvw Petrus gnd Necker? van Hoesden de 

helft in een huis en erf van wijlen voornoemde Luppertus, in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt vanaf erfgoed van wijlen Gerardus met den Koijen 

naar het woonhuis van Adam van Mierd, tussen erfgoed van Johannes van 

Crumvort enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus van Os gewantsnijder 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Neijse ab eodem quondam Arnoldo et 

Batha sua uxore filia quondam Lupperti textoris pariter genitus 

medietatem ad se spectantem in domo et area dicti quondam Lupperti sita 

in Buscoducis in viculo tendente ab hereditate quondam Gerardi met den 

Koijen versus habitationem Ade de Mierd inter hereditatem Johannis de 

Crumvort ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici de Os pannicide 

ex alio ut dicebat hereditarie (dg: supportavit ..) supportavit Johanni 

Scoenmaker filio quondam Petri dicti Necker? de Hoesden promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Berwout datum in (dg: d) vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 367v 06 ma 30-05-1384. 

Willelmus zvw Gerardus van den Laer verkocht aan zijn broer Nijcholaus (1) 

alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, (2) 

alle goederen van voornoemde Willelmus. De brief overhandigen aan hr 

Theodericus Rover. 
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Solvit. Scabini noluerunt. 

Willelmus filius quondam #Gerardi# van den Laer omnia et singula bona 

(dg: sibi) mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita insuper omnia et singula (dg:sua) bona mobilia et 

parata dicti (dg: q) !dicti Willelmi (dg: supportavit) vendidit Nijcholao 

(dg: va) suo fratri promittens warandiam et obligationem et impeticionem 

ex parte sui deponere. Testes Rover et Berwout datum secunda post 

penthecostes. Traditur domino Theoderico Rover. 

 

BP 1176 f 367v 07 ma 30-05-1384. 

Vervolgens verhuurde voornoemde Nijcholaus voornoemde goederen aan zijn 

voornoemde broer Willelmus, voor de duur van diens leven. Voornoemde 

Nijcholaus verklaarde dat de huursom is voldaan. De brief van voornoemde 

Nijcholaus overhandigen aan hr Theodericus Rover ridder. 

 

Solvit?. Colonus? domini Theoderici Rover solvit. Scabini noluerunt. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Nijcholaus dicta bona omnia locavit dicto Willelmo suo fratri ab eodem 

Willelmo quamdiu idem Willelmus vixerit in humanis et non ultra (dg: anno 

quolibet ad vitam dicti Willelmi et pro . s) promittens ratam servare et 

dictus Nijcholaus recognovit sibi de precio dicte locacionis fore 

satisfactum. Testes datum supra. Tradetur littera dicti Nijcholai ....... 

domino Theoderico Rover militi. 

 

BP 1176 f 367v 08 ma 30-05-1384. 

Johannes die Bije zvw Walterus gnd Groet Wouters soen beloofde aan Johannes 

van Ghemert de jongere 100 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Johannes die Bije filius quondam (dg: G) Walteri dicti Groet Wouters soen 

promisit super omnia Johanni de Ghemert juniori (dg: ad) centum licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro (dg: sc) !XII Hollant placken 

computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvenda. Testes W 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 367v 09 ma 30-05-1384. 

Gheerlacus nzvw Gheerlacus van Goerle droeg al zijn goederen over aan 

Johannes die Bije zvw Walterus gnd Groet Wouters soen. 

 

Gheerlacus filius naturalis quondam Gheerlaci de Goerle omnia et singula 

sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni die 

Bije filio quondam Walteri dicti Groet Wouters soen promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 367v 10 ma 30-05-1384. 

Jordanus van Hoculem verkocht aan zijn broer Zibertus van Hoculem een 

n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch, aan 

het woonhuis van de koper, te leveren, gaande uit goederen die waren van 

wijlen jkvr Elizabeth Jordens begijn, in Waderle, ter plaatse gnd in Loen, 

belast met grond/hertogen/cijnzen. 

 

Jordanus de Hoculem hereditarie vendidit Ziberto de Hoculem suo fratri 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco ad domum habitationis dicti 

emptoris tradendam ex bonis que fuerant quondam domicelle Elizabeth 

Jordens beghine sitis in parochia de Waderle in loco dicto in Loen et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut promittens warandiam et obligationem (dg: 

de) aliam deponere exceptis censibus domini! exinde solvendis et (dg: 
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ssuf) sufficientem facere. Testes Rover et W datum supra. 

 

BP 1176 f 367v 11 di 28-06-1384. 

En hij kan, gedurende 6 jaar ingaande Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385), 

terugkopen met 108 Brabantse dobbel of de waarde, en moet per keer minstens 

4 mud rogge terugkopen. Opgesteld in het huis van de schepenen, in 

aanwezigheid van voornoemde hr Theodericus Rover ridder, Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini en Petrus Alarts. 

 

A. 

Et poterit redimere cum ducentis et octo Brabant dobbel seu valorem ad 

spacium sex annorum post purificationem proxime #futuram# sine medio 

sequentium (dg: ut) si non redimet minus una vice quam IIIIor modios 

siliginis ut in forma. Acta in domo scabinorum presentibus dictis domino 

Theoderico Rover milite Willelmo filio Arnoldi Tielkini et Petro Alarts 

datum anno LXXXIIII mensis maij die XXVIII hora vesperarum. 

 

BP 1176 f 367v 12 di 31-05-1384. 

Jacobus Coptiten en Johannes Berwout beloofden aan Leonius van Langvelt91 

200 oude schilden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385) 

te betalen. 

 

Jacobus Coptiten et Johannes Berwout promiserunt Leonio de Langvelt 

ducentos aude scilde vel valorem a Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Willelmus et Sijmon datum 3a post penthecostes. 

 

BP 1176 f 367v 13 di 31-05-1384. 

Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode verpachtte aan Johannes van Rietvoert 

de goederen gnd het Goed te Hamveld, in Veghel, voor een periode van 8 

jaar, ingaande heden, per jaar voor 18 mud rogge en 12 mud gerst, maat van 

Veghel, met Lichtmis in Erp, aan het woonhuis van eerstgenoemde Gheerlacus, 

te leveren. Elk jaar (1) geeft Johannes aan Gheerlacus 5 steen vlas bereid 

tot de hekel, en een zeinde, (2) zal Johannes op de gebouwen over een 

strook van 3 regels dekken, waarbij Gheerlacus de spijkers en, zo nodig, 

regels zal leveren, (3) zal Johannes 25 vrachten turf uitgraven, drogen en 

in Erp aan het woonhuis, afleveren, (4) geeft Johannes aan Gheerlacus 4 

zakken vol appels. Als er iets nieuws moet worden gebouwd, dan zal 

Gheerlacus het hout en stro leveren en de bouwlieden betalen; Johannes zal 

de bouwlieden te eten geven. Gheerlacus zal een ....... ....... verkrijgen. 

{f.368r} Johannes zal de cijnzen uit deze goederen betalen ....... ....... 

....... Alle beesten en varend goed zullen voor de helft van Gheerlacus 

zijn en voor de andere helft van Johannes. Johannes zal de goederen in het 

negende jaar te pachters recht bezitten; in dat jaar zal Johannes de 

goederen met eigen zaaigoed, zonder kosten voor Gheerlacus bezaaien. 

Verpachter en zijn zoon Gheerlacus beloofden lasten af te handelen. Een 

brief voor Geerlacus. 

 

Gheerlacus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode bona dicta tGoet te 

Hamvelt sita in parochia de Vechel cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum (dg: sitis) infra dictam parochiam situatis ut dicebat 

dedit ad annuum pactum Johanni de Rietvoert ab eodem Johanne ad spacium 

octo annorum a data presentium deinceps sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum octo annorum pro XVIII modiis siliginis et pro XII 

modiis ordei mensure de Vechel dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

octo annorum purificatione et pro primo termino purificatione futura et 

in Erpe ad domum habitationis primodicti Gheerlaci tradendis additis 

                         
91 Zie → VB 1799 f 040v 06, ma 11-01-1389: joffrou Mabelij wilner Lonijs van 

Langvelt was gericht … aen alle goide Jacobs Coptiten et Jans Berwouts met 

scepenen scoudebrievs ende des heeft sij mechtich ghemaect Johannes van den 

Cloet. 
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condicionibus sequentibus quod dictus Johannes dicta bona cum suis 

attinentiis nono anno scilicet anno dictos octo annos sine medio sequente 

ad jus coloni possidebit et in huiusmodi anno dictus (dg: di) Johannes 

dicta (dg: ..) bona cum suis propriis seminibus et sine expensis 

primodicti Gheerlaci seminabit item quod dictus Johannes dabit primodicto 

Gheerlaco anno quolibet dictorum octo annorum quinque steen lini parati 

ad scalcrum et decentem (dg: d) curialitatem dictam zeijnde item quod 

dictus Johannes teget aut tegi procurabit super edificia dictorum bonorum 

anno quolibet dictorum (dg: trium) octo annorum ad spacium trium 

regularum et ad hoc primodictus Gheerlacus dabit dicto Johanni clavos 

ferreos et regulas si alique ad hoc ?necessa dabit dictus Johannes item 

quod dictus Johannes effodiet et siccabit et in Erpe ad domum 

habitationis deliberabit anno quolibet dictorum (dg: q) octo annorum XXV 

plaustra cespitum et si aliquod novi ibidem edificari contingat ad hoc 

dictus Gh[eerlacus] ligna et stramina dabit et operatores procurabit et 

dictus Johannes operatores (dg: procurabit) #depascet# item quod dictus 

Johannes dabit dicto Gheerlaco [anno quolibet] dictorum octo annorum 

quatuor sacas plenas pommorum item quod dictus (dg: Jo) Gheerlacus 

obtinebit unam p...... s....... super ....... 

 

1176 mf10 B 14 f.368. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 31-05-1384. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 02-06-1384. 

 

BP 1176 f 368r 01 di 31-05-1384. 

item dictus Johannes solvet census ex dictis bonis ....... ....... 

....... ....... ....... item omnes bestie et bona pecoralia que erunt 

supra dicta bona cum suis attinentiis dictis octo annis durantibus erunt 

mediatim dicti Gheerlaci et mediatim dicti Johannis et secundum istas 

condiciones promiserunt et cum eo Gheerlacus eius filius (dg: w) indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post penthecostes. Et 

erit una littera quam habebit Geerlacus. 

 

BP 1176 f 368r 02 di 31-05-1384. 

Ghisbertus? gnd Ghise en Elizabeth, kvw Ghisbertus gnd Ghise van Loet, en 

Yda dv voornoemde Elizabeth verkochten aan Lambertus Wael hun deel in een 

erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Triniteit, tussen erfgoed van de 

Lollarden enerzijds en erfgoed van wijlen Bertha Coenkens anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd Triniteit achterwaarts tot aan erfgoed van 

voornoemde Lambertus gnd Wael. Verkopers deden voorts afstand van hun recht 

in voornoemde goederen, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Ghisbertus zv voornoemde Elizabeth. 

 

Ghisbertus? dictus Ghise et Elizabeth eius soror liberi quondam Ghisberti 

dicti Ghise de Loet et Yda filia dicte Elizabeth cum tutore #totam partem 

et omne jus eis competentes# in quadam hereditate sita in Busco (dg: in 

vico) ad vicum dictum Trijniteijt inter hereditatem Lollardorum ex uno et 

inter hereditatem quondam Berthe Coenkens ex alio tendente a dicto loco 

(dg: d) Trijniteijt vocato retrorsum ad hereditatem (dg: a) Lamberti 

dicti Wael ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Lamberto Wael 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem ex parte eorum deponere 

insuper dicti venditores cum tutore super toto jure eis vel eorum 

#alteri# de morte Ghisberti filii dicte Elizabeth successione advolvendo 

seu competiendo in premissis ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 03 di 31-05-1384. 

Godefridus van Bijstervelt verkocht aan Nijcholaus gnd Lambrechts soen van 

Vechel (1) een huis en tuin in Helmond, tussen Johannes van Bijstervelt 

enerzijds en Theodericus die Coninc anderzijds, belast met 21 schelling 
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gemeen paijment, (2) alle gerede goederen van voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus van Bijstervelt domum et ortum sitos in Helmont inter 

hereditatem Johannis van Bijstervelt ex uno et inter hereditatem 

Theoderici die Coninc ex alio atque omnia bona mobilia et parata dicta 

have ad dictum Godefridum spectantia quocumque locorum consistentia ut 

dicebat (dg: .. supportavit) vendidit Nijcholao dicto Lambrechts soen de 

Vechel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XXI solidis 

communis pagamenti ex dictis domo et orto solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 04 di 31-05-1384. 

Gheerlacus Cnode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus Cnode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 05 do 02-06-1384. 

Henricus gnd Zasse zvw Johannes Sasse droeg over aan Petrus van Goch, tbv 

Rodolphus Rover van Vladeracken, een huis92 en tuin in Oss, tussen 

Theodericus gnd Scriver van Hees enerzijds en Oda gnd van Hees anderzijds, 

aan hem verkocht door Walterus van Oekel zvw Walterus van Oekel. 

 

Henricus dictus Zasse filius quondam Johannis Sasse domum et ortum sitos 

in parochia de Os inter hereditatem Theoderici dicti Scriver de Hees ex 

uno et inter hereditatem Ode dicte de Hees ex alio venditos sibi a 

Waltero de Oekel filio quondam Walteri de Oekel prout in litteris 

hereditarie supportavit Petro de Goch ad opus Rodolphi Rover de 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Berwout datum 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 368r 06 do 02-06-1384. 

Goeswinus van Best beloofde aan Elizabeth wv Lambertus snijder 44 oude 

schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Goeswinus de Best promisit Elizabeth (dg: f) relicte quondam Lamberti 

sartor! XLIIII aude scilde seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvenda. Testes (dg: Sijmon et Scilder datum supra) Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 368r 07 do 02-06-1384. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg beloofde aan Petrus van Geffen 130 

Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via promisit Petro de Geffen centum et 

triginta Hollant dobbel (dg: seu valorem) #scilicet XLII Hollant placken 

pro quolibet dobbel mottoen !vocato# ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Sijmon et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 368r 08 do 02-06-1384. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg, Henricus Raet en Ancelmus Quappe 

beloofden aan Ghibo van Eijcke 77 gulden hellingen met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via Henricus Raet et Ancelmus Quappe 

promiserunt Ghiboni de Eijcke LXXVII gulden hellingen ad nativitatis 

                         
92 Zie → BP 1177 f 316r 06 di 07-08-1386, verkoop van het huis. 
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Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 09 do 02-06-1384. 

Willelmus Hoernken ontlastte Johannes Metten soen van alle schulden, die 

wijlen Willelmus Hoernken vv eerstgenoemde Willelmus aan eerstgenoemde 

Willelmus verschuldigd was, voorzover die schulden voornoemde Johannes 

Metten soen aangaan. 

 

Willelmus Hoernken quitum clamavit Johannem Metten soen ab omnibus 

debitis que Willelmus quondam Hoernken pater primodicti Willelmi eidem 

Willelmo primodicto debebat in quibuscumque temporibus preteritis in 

quantum (dg: concernen) huiusmodi debita concernent et tangent dictum 

Johannem Metten soen ut dicebat. Testes Sijmon et (dg: Sijmon) #Scilder# 

datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 10 do 02-06-1384. 

Johannes Muijs zvw Nijcholaus Muijs verkocht aan Henricus Groeve zijn deel 

in alle goederen, die aan Goeteldis van den Valgat grootmoeder van 

voornoemde Johannes Muijs gekomen waren na overlijden van Theodericus gnd 

Grove oom van wijlen voornoemde Goeteldis. 

 

Johannes Muijs filius quondam Nijcholai Muijs totam partem et omne jus 

(dg: sibi de morte quondam qu Theoderici die Groeve suc successione 

advolutam in omnibus) sibi competentes in omnibus bonis que Goeteldis! 

van den Valgat avie dicti Johannis Muijs de morte quondam Theoderici 

dicti Grove avunculi olim dicte quondam Goeteldis successione advolutis! 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Groeve promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 11 do 02-06-1384. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Henricus Keelbreker, droegen over aan 

Lambertus gnd Loetscart, tbv hem, Jacobus Steenwech, Johannes Leonii van 

Erpe en Batha Loden, een stuk land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse 

gnd die Sluiskamp, naast het water gnd die Dieze, tussen Johannes van 

Ghenderen enerzijds en een gemene weg anderzijds, zoals afgepaald. De brief 

overhandigen aan voornoemde Lambertus. 

 

Johannes et Henricus fratres liberi quondam Henrici Keelbreker peciam 

terre sitam in jurisdictione de Meerwijc in loco dicto die Sluijscamp 

iuxta aquam dictam die Dijesen inter hereditatem Johannis de Ghenderen ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio #prout ibidem 

limitata est# ut (dg: he) dicebat hereditarie (dg: vendiderunt) 

#supportaverunt# (dg: .) Lamberto dicto Loetscart ad opus sui et ad opus 

Jacobi Steenwech Johannis Leonii de Erpe et Bathe Loden promittentes 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Lamberto. 

 

BP 1176 f 368r 12 do 02-06-1384. 

(dg: Johannes zvw mr Nijcholaus van Gravia: een stuk land). 

 

(dg: Johannes filius quondam magistri Nijcholai de Gravia peciam terre 

s). 

 

BP 1176 f 368r 13 do 02-06-1384. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan Johannes zvw mr Nijcholaus van 

Gravia een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd Empeldonk, tussen Ywanus die 

Koc enerzijds en Henricus gnd Stiphout anderzijds. 

 

Solvit. 

Leonius filius quondam Petri de Erpe peciam terre sitam in parochia de 
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Erpe in loco dicto Empeldonc inter hereditatem Ywani die Koc ex uno et 

inter Henrici dicti Stiphout ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam magistri Nijcholai de Gravia promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 14 do 02-06-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 179, inv.nr.3221, 02-06-1384. 

Henricus zv Robbertus van Tuijfteze en Lambertus zvw Ghibo van Creijel 

schoonzoon van voornoemde Robbertus gaven uit aan Lambertus zvw Lambertus 

Yeweijns soen het deel, dat aan voornoemde Robbertus gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in (1) goederen in Uden, ter plaatse Tuijfteze 

(2) een beemd gnd die Geer, in Uden, ter plaatse in het Goer, welk deel 

voornoemde Henricus en Lambertus verworven hadden van voornoemde Robbertus; 

de uitgifte geschiedde voor cijnzen en pachten en thans voor een n-erfpacht 

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

 

Henricus filius Robberti de Tuijfteze et Lambertus filius quondam 

Ghibonis de Creijel gener dicti Robberti totam partem et omne jus 

dicto Robberto de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

in bonis sitis in parochia de Uden in loco dicto Tuijfteze atque in 

prato quodam dicto die Gheer sito in dicta parochia in loco dicto int 

Goer quas partem et jus dicti Henricus et Lambertus erga dictum 

Robbertum acquisiverant prout in litteris dederunt ad hereditariam 

paccionem Lamberto filio quondam Lamberti Yeweijns soen cum litteris 

#et# jure ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: oneribus d) 

censibus et paccionibus exinde prius de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda eis ab alio hereditarie purificatione et [in] Busco tradenda ex 

parte et jure predictis promittens ratam servare et obligationem aliam 

ex parte eorum deponere et alter repromisit. Testes datum supra. Et 
?traditur. 

 

BP 1176 f 368r 15 do 02-06-1384. 

Marcelius zvw Johannes van Meghen en Marcelius zv Rijcoldus Belijen soen 

beloofden aan Aleijdis dvw Henricus gnd Vake van Oije, gedurende 5 jaren, 

ingaande heden, elk jaar met Pasen (zo 02-04-1385, 22-04-1386, 07-04-1387, 

29-03-1388, 18-04-1389), 10 gulden pieter of de waarde te betalen. 

 

Marcelius filius quondam (dg: de) Johannis de Meghen et Marcelius filius 

Rijcoldi Belijen soen promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Aleijdi filie quondam Henrici dicti Vake de (dg: Oijen) Oije ad 

spacium quinque annorum datum presentem sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quinque annorum X gulden peter seu valorem in festo 

pasche et pro primo termino in festo pasce proxime futuro. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 368r 16 do 02-06-1384. 

Aleijdis wv Adam de Ghestel droeg over aan Elizabeth dv Johannis Coninc al 

haar beesten op de hoeve van wijlen haar broer Jacobus, in Udenhout, in 

welke hoeve thans Theodericus Venman als hoevenaar woont. 

 

Aleijdis relicta quondam Ade de Ghestel omnes bestias et bona pecoralia 

queceumque ad se spectantes consistentes supra mansum quondam Jacobi sui 

fratris situm in Udenhout in quo manso Theodericus Venman ad presens 

moratur tamquam colonus ut dicebat supportavit Elizabeth filie Johannis 

Coninc promittens ratam servare. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 368r 17 do 02-06-1384. 

De broers Petrus en Arnoldus, kvw Petrus van Wordragen, verkochten aan 

Gerardus die Wit 1/6 deel in een tuin in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Uilenburg, tussen erfgoed van ....... gnd Haest enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Gerardus die Wit en vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle 
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anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Petrus et Arnoldus fratres liberi quondam Petri de Wordragen sextam 

partem ad se spectantem in quodam orto sito in Busco in loco dicto 

Ulenborch inter hereditatem ....... dicti Haest ex uno et inter Gerardi 

die Wit et domine Ermgardis filie quondam Arnoldi de Waderle ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Gerardo die Wit promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure 

solvendis. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf10 C 01 f.368v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 368v 01 do 02-06-1384. 

Gerardus zvw Arnoldus gnd Vroenninc gaf uit aan Jacobus zvw Rutgherus gnd 

van der Boerendonc (1) ½ bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in die 

Hezewijker Steeg, tussen Johannes die Wit enerzijds en Mijchael zv 

Willelmus van Overacker anderzijds, (2) een streep land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Varenstrepen, tussen voornoemde Willelmus van Overacker 

enerzijds en Johannes van den Bogarde anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 2 schelling cijns paijment aan de kerk van Schijndel en thans voor een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (ma 25-12-1385). 

 

Gerardus filius quondam Arnoldi dicti Vroenninc dimidium bonarium prati 

situm in parochia de Scijnle in loco dicto in die Hezewijcker Stege inter 

hereditatem Johannis die Wit ex uno et inter Mijchaelis filii Willelmi de 

Overacker ex alio item strepam terre sitam in dicta parochia ad locum die 

Varenstrepen inter hereditatem dicti Willelmi de Overacker ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Bogarde ex alio ut dicebat (dg: here) 

dedit ad hereditariam (dg: paccionem .) #censum# Jacobo filio quondam 

Rutgheri dicti van der Boerendonc ab eodem hereditarie possidendum pro 

duobus solidis census pagamenti (dg: exinde) ecclesie de Scijnle exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu trium librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 02 do 02-06-1384. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Gerardus 9 Brabantse dobbel of 

de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit dicto Gerardo novem Brabant dobbel seu valorem a 

nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 03 do 02-06-1384. 

Nijcholaus van der Vortte verkocht aan Truda van Hijnen dvw Henricus van 

Hoes, tbv haar en Truda ndv voornoemde Truda, een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit een 

huis, tuin en erfgoederen van wijlen Nijcholaus vv voornoemde verkoper, in 

Asten, tussen Henricus gnd Hoefafter enerzijds en Jacobus van Vorsseldonc 

anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de grondheer en de naburen. 

 

Nijcholaus (dg: filius) van der Vortte hereditarie vendidit Trude de 

Hijnen filie quondam Henrici de Hoes ad opus sui et ad opus (dg: G) Trude 

filie naturalis dicte Trude hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de (dg: H) Asten solvendam hereditarie purificatione et in Asten 

tradendam ex domo orto et hereditatibus quondam Nijcholai patris olim 

dicti venditoris sitis in parochia de Asten inter hereditatem Henrici 

dicti Hoefafter ex uno et (dg: h) inter hereditatem Jacobi van 
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Vorsseldonc ex alio ut dicebat promittens (dg: w) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi 

et vicinorum ibidem exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 04 do 02-06-1384. 

Johannes en Cristina, kvw Willelmus van Ochten, verkochten aan Otto zv 

Wernerus gnd Ebbekens soen (1) 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd 

Maarre Delen, tussen Reijnkinus met den Crummen Halze enerzijds en kv 

Lambertus van der Woert anderzijds, (2) ½ morgen land, in Maren, ter 

plaatse gnd in de Grote Wert, tussen Valko gnd Stinen soen enerzijds en kv 

Hilla gnd Gorijs anderzijds, welke morgen en ½ morgen aan hen gekomen waren 

na overlijden van hun oom Theodericus Zelen soen van Ghewanden. 

 

Johannes et Cristina liberi quondam Willelmi de Ochten cum tutore unum 

iuger terre situm in parochia de (dg: Mar) Maren in loco dicto Maerre 

Delen (dg: s) inter hereditatem Reijnkini met den Crummen Halze ex uno et 

inter hereditatem (dg: liberorum) liberorum Lamberti van der Woert ex 

alio atque dimidium iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto in 

den Groten Wert inter hereditatem Valkonis dicti Stinen soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum Hille dicte Gorijs ex alio et quod (dg: u) 

iuger et dimidium iugera terre eis de morte quondam Theoderici Zelen soen 

de Ghewanden eorum avunculi successione advolutum esse dicebant 

hereditarie vendiderunt Ottoni filio (dg: quond) Werneri dicti Ebbekens 

soen promittentes cum tutore (dg: warandiam et obligationem) ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et quorumcumque 

heredum dicti quondam Theoderici Zelen soen deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 05 do 02-06-1384. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit aan Johannes gnd 

Lambrechts soen een stuk land in Nuland, ter plaatse gnd Groot Nuland, 

tussen Johannes van der Hoeven enerzijds en voornoemde Johannes Lambrechts 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan de plaats gnd ten Hogen Wege; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 1 oude groot en een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici peciam terre 

sitam in parochia de Nuwelant in loco dicto Groet Nuwelant inter 

hereditatem Johannis van der Hoeven ex uno et inter hereditatem (dg: he) 

Johannis dicti Lambrechts soen ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad locum dictum ten Hogen Weghe ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum dicto Johanni Lambrechts soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu unius grossi antiqui et 

hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 06 do 02-06-1384. 

Henricus gnd Barniers soen van den Yvenlaer verkocht aan Henricus Nerinc 

een b-erfcijns van 4 pond geld, uit een b-erfcijns van 16 pond voornoemd 

geld, gaande uit erfgoederen gnd ten Broek, in Schijndel, welke cijns van 4 

pond voornoemde Henricus gekocht had van Jacobus ev Heilwigis dvw Arnoldus 

van den Mortel. 

 

Henricus dictus (dg: Ber) Barniers soen van den Yvenlaer hereditarium 

censum quatuor librarum monete de hereditario censu sedecim librarum 

dicte monete solvendo annuatim ex quibusdam hereditatibus dictis 

communiter ten Broec sitis in parochia de Scijnle quem censum quatuor 

librarum dictus Henricus erga Jacobum maritum et tutorem legitimus! 

Heilwigis sue uxoris filie quondam Arnoldi van den Mortel emendo 
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acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Henrico Nerinc 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 07 do 02-06-1384. 

Egidius van den Bossche droeg over aan Johannes gnd Pauwels soen de helft 

in een b-erfcijns93 van 3 pond geld, die wijlen Johannes Kersmaker beurde, 

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

en hofstad van Johannes gnd Hasenberch, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes die Bever enerzijds en erfgoed 

van Ghibo die Olijsleger anderzijds. 

 

Egidius van den Bossche medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

trium librarum monete (dg: solv) quem Johannes #quondam# Kersmaker 

solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis #et mediatim Domini# ex 

domo et domistadio Johannis dicti Hasenberch sitis in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis die Bever ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis die Olijsleger ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni dicto Pauwels soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 08 do 02-06-1384. 

(dg: De broers Ghibo en Denkinus, kvw Henricus gnd Scutman). 

 

(dg: Ghibo dictus et Denkinus fratres liberi quondam Henrici dicti 

Scutman). 

 

BP 1176 f 368v 09 do 02-06-1384. 

Willelmus Hazart, zijn broer Henricus Hazart en Johannes van den Veken 

beloofden aan Rodolphus van den Grave 72 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1384) te betalen. 

 

Willelmus Hazart Henricus Hazart eius frater et Johannes van den Veken 

promiserunt Rodolpho van den Grave septuaginta duos licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 10 do 02-06-1384. 

Hilla dvw Lambertus van Enghelant verhuurde aan haar broer Lambertus 1/5 

deel in (1) een hoeve van voornoemde wijlen Lambertus, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, (2) alle andere goederen, waarin voornoemde wijlen 

Lambertus was overleden, voor een periode van 9 jaar, ingaande heden, voor 

(a) de lasten die eruit gaan, (b) 5 pond en 2 groot, elk jaar met Kerstmis 

te betalen. Voornoemde Lambertus zal geen hout of takken zagen, tenzij voor 

het onderhoud van de hekken. 

 

Solvit Lambertus. 

Hilla filia quondam Lamberti de Enghelant (dg: medietatem) #quintam 

partem# ad se spectantem in quodam manso dicti quondam Lamberti sito in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver et in attinentiis dicti 

mansi universis (dg: locavit recto locacionis modo) atque in omnibus 

aliis bonis in quibus dictus quondam Lambertus decessit quocumque locorum 

(dg: q) situatis ut dicebat locavit recto locacionis modo Lamberto suo 

fratri ab eodem ad spacium novem (dg: no) annorum datum presentem sine 

medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum novem annorum pro 

oneribus exinde solvendis dandis etc atque pro quinque libris (dg: 

monete) et duobus grossis monete dandis sibi ab alio anno quolibet 

                         
93 Zie ← BP 1176 f 105r 07 wo 07-03-1380, uitgifte van waarschijnlijk deze 

hofstad voor een erfcijns van 3 pond 1 oude groot. 
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dictorum novem annorum nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro promittens ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit super omnia tali 

condicione quod dictus (dg: Ja) Lambertus non secabit alique ligna vel 

ramos supra dictam quintam partem nisi quibus indigebit pro conservacione 

sepium dicte quinte (dg: qu) partis dicto spacio pendente. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 368v 11 do 02-06-1384. 

(dg: Arnoldus zvw Lambertus van Enghelant). 

 

(dg: Arnoldus filius quondam Lamberti de Enghelant). 

 

BP 1176 f 368v 12 do 02-06-1384. 

De broers Ghibo en Denkinus, kvw Johannes gnd Scuerman, verkochten aan 

Rodolphus Henrics soen een hofstad, huis en tuin, in Geffen, tussen 

Katherina Pouwels enerzijds en Ancelmus van den Hecke anderzijds, belast 

met 20 penning gemeen paijment en 2 cijnshoenderen. Metta en Ghibo, 

minderjarige kvw Henricus zvw voornoemde Johannes Scuerman, zullen, zodra 

ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Ghibo et Denkinus fratres liberi quondam (dg: Henrici) #Johannis# dicti 

Scuerman domistadium domum et ortum sitos in parochia de Gheffen inter 

hereditatem Katherine Pouwels ex uno et inter hereditatem Ancelmi van den 

Hecke ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Rodolpho Henrics soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XX denariis 

communis pagamenti et duobus pullus! censualibus exinde solvendis et quod 

ipsi Mettam et Ghibonem liberos quondam Henrici filii quondam (dg: 

Henrici) #Johannis# Scuerman predicti quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super premissis et jure ad opus facient renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 13 do 02-06-1384. 

Walterus van den Nuwenhuze en zijn broer Johannes beloofden aan Franco zvw 

Johannes gnd die Leuwe, tbv Katherina sv voornoemde Franco, 150 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Walterus van den Nuwenhuze et Johannes eius frater promiserunt Franconis! 

filio quondam Johannis dicti die Leuwe (dg: -n) ad opus Katherine sororis 

eiusdem Franconis CL licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 14 do 02-06-1384. 

Engbertus Ludinc zvw Petrus Pijnappel verhuurde aan Henricus gnd die Jonghe 

van Haren 5 morgen land, ter plaatse gnd Lange Hoeven, tussen Albertus Wael 

enerzijds en Nijcholaus van Berze anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd Hoevedijk, voor een periode van 3 jaren, ingegaan afgelopen 

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

 

Engbertus Ludinc filius quondam Petri Pijnappel quinque iugera terre sita 

in loco dicto Lange Hoeven inter hereditatem Alberti Wael !et inter 

hereditatem Nijcholai de Berze ex alio tendentia cum uno fine ad locum 

dictum Hoevedijc ut dicebat locavit recto locacionis modo Henrico dicto 

die Jonghe de Haren ab eodem ad spacium trium annorum post Martini 

proxime preteritum deinceps sine medio sequentium possidenda (dg: pro) 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 368v 15 do 02-06-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Engbertus Ludinc 15 oude 
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schilden of de waarde, met Sint-Martinus over 2 jaar (zo 11-11-1386) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Engberto Ludinc XV aude scilde seu valorem 

(dg: ad) a Martini proxime futuro ultra duos annos [persolvenda]. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf10 C 02 f.369. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 369r 01 do 02-06-1384. 

Hilla wv Johannes van Straten: een stuk land, in Empel, op de plaats gnd op 

de Heuvel, tussen Metta gnd Ker {niet afgewerkt contract}. 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Straten (dg: duo m) peciam terre sitam 

in parochia de Empel supra locum dictum op den Hoevel inter hereditatem 

Mette dicte Ker. 

 

BP 1176 f 369r 02 do 02-06-1384. 

Hilla wv Johannes van Straten verhuurde aan Johannes zvw Henricus Roes de 

helft in een kamp, in Empel, ter plaatse gnd op de Heuvel, tussen Metta 

Kercwijchs enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, voor een periode 

van 8 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), per jaar voor 5¾ 

oude schild, met Kerstmis te betalen, belast met dijken, waterlaten en 

sluizen. 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Straten medietatem ad se spectantem in 

(dg: parochia) quodam campo sito in parochia de Empel ad locum dictum op 

den Hoevel inter hereditatem Mette Kercwijchs ex uno et inter communem 

aqueductum ex alio ut! locavit recto locacionis modo Johanni filio 

quondam Henrici Roes ab eodem ad spacium octo annorum post festum 

nativitatis Domini proxime futurum deinceps sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum octo annorum pro sex aude scilde minus quarta parte 

unius aude scilt dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum octo annorum 

nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro 

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

obligationem deponere exceptis (dg: ag oneribus dictis onr) aggeribus 

aqueductibus et slusis ad hoc de jure spectantibus (dg: promittens) et 

alter repromisit super omnia et quod ipse dictos aggeres aqueductos et 

slusas dictis octo annis durantibus tenebit et observabit sic quod dicte 

Hille dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. (dg: 

Will et) Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1176 f 369r 03 do 02-06-1384. 

Luijtgardis Bauderics dvw Gerardus die Vrieze Graet gaf uit aan haar broer 

Arnoldus die Vrieze alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar voornoemde vader Gerardus, resp. die aan haar zullen 

komen na overlijden van haar moeder Jutta, gelegen onder Veghel; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfcijns van 5 pond 

geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Luijtgardis Bauderics filia quondam Gerardi die Vrieze #(dg: cum tutore) 

Graet cum tutore# omnes hereditates sibi de morte quondam dicti Gerardi 

sui patris successione advolutas et post mortem (dg: quondam) Jutte sue 

matris successione advolvendas quocumque locorum infra parochias! de 

Vechel sitas ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# 

Arnoldo die Vrieze suo fratri ab eodem hereditarie possidendas pro 

oneribus dictis onraet annuatim exinde solvendis dandis etc (dg: da) 

atque pro hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie purificatione ex premissis promittens (dg: .) #cum tutore# 

ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter 
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repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 369r 04 do 02-06-1384. 

Ygrammus zvw Willelmus Panghelart van Meghen maande 3 achterstallige jaren 

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

andere helft met Kerstmis, aan hem verkocht door Johannes zvw Godefridus 

gnd Josephs soen. 

 

Ygrammus (dg: P) filius quondam Willelmi Panghelart de Meghen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini venditum sibi a Johanne filio 

quondam Godefridi dicti Josephs soen prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 369r 05 do 02-06-1384. 

Henricus nzvw Johannes van den Mortel en zijn zoon Johannes deden tbv 

Reijnerus gnd Haengrave van den Bossche van Zoemeren afstand van de helft 

van een bunder beemd, in Someren, tussen de plaats gnd den Bergdijk 

enerzijds en Rutgherus van Erpe anderzijds. Alle kinderen en erfg van 

voornoemde Henricus zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Henricus filius naturalis quondam Johannis van den Mortel et Johannes 

filius dicti Henrici super (dg: dimidio) medietate cuiusdam bonarii prati 

siti in parochia de Zoemeren inter locum dictum den Berchdijc ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri de Erpe ex alio ut dicebat et super jure ad 

opus Reijneri dicti Haengrave van den Bossche de Zoemeren renunciaverunt 

promiserunt (dg: insuper d...) #super habita et habenda# ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

(dg: Reijneri) #Henrici# deponere et quod ipsi omnes liberos et heredes 

dicti Henrici (dg: .. ad opus dicti Reijneri super dicta medietate 

facient renunciare #....... ....... ....... .......#) tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in predicta medietate habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 369r 06 do 02-06-1384. 

Hessello zvw Lambertus gnd Smit verkocht aan Henricus Loenman een 

n-erfcijns van 1 gulden helling of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit huizen, erven en erfgoederen van verkoper, in Sint-Oedenrode, 

tussen Truda dv verkoper enerzijds en Hilla gnd Hiltens anderzijds, reeds 

belast met 2 penning cijns. 

 

Hessello filius (dg: quondam) quondam Lamberti dicti Smit hereditarie 

vendidit Henrico Loenman hereditarium censum unius gulden hellinc seu 

valorem (dg: da) solvendum hereditarie purificatione ex (dg: domo) 

domibus areis et hereditatibus dicti venditoris sitis in parochia de Rode 

sancte Ode inter hereditatem Trude filie dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem Hille dicte Hiltens ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis duobus denariis census exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 369r 07 do 02-06-1384. 

De gezusters Heijlwigis en Agnes, dvw Rodolphus Rover van den Beirghelen, 

deden tbv Nijcholaus zv Willelmus van der Heijden afstand van een 

b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, gaande uit goederen 

gnd die Vorthoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den Bosse, welke 

pacht Willelmus van der Aspendonc, tbv voornoemde Nijcholaus, verworven had 

van Elizabeth en Ermgardis, dvw voornoemde Rodolphus Rover. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus van der Aspendonc. 

 

Heijlwigis et (dg: G) Agnes sorores filie quondam Rodolphi Rover van den 

Beirghelen (dg: su) cum tutore super hereditaria paccione unius modii 
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ordei mensure de Rode sancte Ode solvenda hereditarie ex bonis dictis die 

Vorthoeve sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto in den 

Bossche quam paccionem Willelmus van der Aspendonc ad opus Nijcholai 

filii Willelmi van der Heijden erga Elizabeth et Ermgardem filias dicti 

quondam Rodolphi Rover acquisiverat ut dicebant (dg: promittentes) et 

super jure opus dicti Nijcholai renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte earum deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera littera dicto Willelmo van der Aspendonc. 

 

BP 1176 f 369r 08 do 02-06-1384. 

Theodericus Luwe zvw Theodericus Proeft van Empel verkocht aan Godefridus 

van Vlimen een erfgoed gnd een halve deel, in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd Pulsbroek, in een kamp, dat gelegen is tussen erfgoed gnd des 

Heren Donk enerzijds en erfgoed gnd die Klein Hengemenge anderzijds. 

 

Theodericus Luwe filius quondam Theoderici Proeft de Empel (dg: dimidium 

iuger) hereditatem dictam een halve deel sitam in jurisdictione de Empel 

in loco dicto (dg: Puslan) Pulsbroec (dg: inter hereditatem communitatem 

hereditatem dictam des Heren Donc ex) in quodam campo qui campus situs 

est inter hereditatem dictam des Heren Donc ex uno et inter hereditatem 

dictam die (dg: Cleijn) Cleijn Hengemenge ex alio #in ea quantitate qua 

ibidem sita est# ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido de Vlimen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 369r 09 do 02-06-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 178, inv.nr.2481, 02-06-1384. 

Gerardus van Osse verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Osse prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 369r 10 do 02-06-1384. 

Johannes zvw Godescalcus van Vucht droeg over aan Ghiselbertus van den 

Brekelen alle goederen, die aan Hermannus Boden en zijn vrouw Agnes dvw 

Henricus gnd Mutsart geschonken waren, gelegen onder Gestel bij Herlaer, 

aan voornoemde Johannes overgedragen door Arnoldus van Beke nzvw hr 

Arnoldus van Beke priester. 

 

Johannes filius quondam Godescalci de Vucht omnia et singula bona que 

(dg: Henricus Boden cum) Hermannus Boden cum Agnete sua (dg: ux) uxore 

filia quondam Henrici dicti Mutsart nomine dotis sumpserat quocumque 

locorum infra parochiam de Ghestel prope Herlaer (dg: ..) sita (dg: prout 

in) supportata dicto Johanni ab Arnoldo de Beke filio naturali quondam 

domini Arnoldi de Beke presbitri prout in litteris hereditarie 

supportavit Ghiselberto van den Brekelen cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1176 f 369r 11 do 02-06-1384. 

Godefridus Sceijnckel gaf uit aan Rodolphus gnd Ridder een huis, erf en 

tuin in Den Bosch, in de Beurdse Straat, tussen erfgoed van wijlen Johannes 

Guldendop enerzijds en erfgoed van voornoemde Godefridus anderzijds, 

strekkend van voornoemde straat achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus 

van Beke, welk huis en erf ¾ voet breedte heeft voor de osendrup naast 

voornoemd erfgoed van Godefridus, en welk huis, erf en tuin, voor en 

achter, even breed zijn; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 

38 schelling geld, en thans voor (2) een n-erfcijns van 14 pond geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Godefridus Sceijnckel domum et aream et ortum sitos in Busco in vico 

dicto Boertsche Straet inter hereditatem quondam Johannis Guldendop ex 

uno et inter hereditatem Godefridi (dg: fi) predicti ex alio ut dicebat 

(dg: hereditarie ven) tendentes a dicto vico retrorsum ad hereditatem 
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Arnoldi de Beke (dg: ut dicebat vendidit Rodolpho die Ridder promittens 

warandiam et obligationem deponere ex simul cum uno et) que domus et area 

habet (dg: un) tres quartas partes unius pedate in latitudine pro 

stillicidio dicte domus #iuxta dictam hereditatem dicti Godefridi# et qui 

domus et area et ortus habent eandem latitudinem ante et retro ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Rodolpho dicto Ridder ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu (dg: X) censu XXXVIII solidorum monete 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditario censu quatuordecim 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: nativitatis) mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes W et Berwout) super 

omnia (dg: testes W et Berwout datum) supra. 

 

BP 1176 f 369r 12 do 02-06-1384. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Godefridus 20 Brabantse dobbel 

en 4 gulden hellingen of de waarde binnen 2 jaar na Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Godefrido XX Brabant dobbel et quatuor 

gulden hellingen seu valorem infra duos annos post nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos (dg: testes datum supra). 

 

1176 mf10 C 03 f.369v. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 02-06-1384. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 04-06-1384. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1384. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1384. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 01-07-1384. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1384. 

 

BP 1176 f 369v 01 do 02-06-1384. 

Gerardus Roelen soen, Johannes zvw Johannes gnd Femijen soen, Johannes 

Bijtter en Arnoldus Bolle beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem en hr 

Ghisbertus Vuijstinc, hr Albertus Buc en hr Zebertus van der Molen, 100 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-12-

1384) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385). 

 

Gerardus Roelen #soen# Johannes filius quondam Johannis dicti Femijen 

soen Johannes Bijtter (dg: Jo) #et# Arnoldus Bolle promiserunt domino 

Henrico Buc ad opus sui et ad opus domini Ghisberti Vuijstinc domini (dg: 

Ard) Alberti Buc et domini Zeberti van der Molen seu ad opus alterius 

eorum centum Brabant dobbel seu valorem in auro (dg: ad) mediatim 

nativitatis Domini et mediatim purificationis proxime futuro 

persolvendos. Testes W et Berwout datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1176 f 369v 02 za 04-06-1384. 

Johannes zv Johannes van Gemert en Ghisbertus van de Doorn beloofden aan 

Leonius van Erpe 33 oude schilden94, met Sint-Remigius (za 01-10-1384), 33 

oude schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385), en 34 oude schilden met 

Sint-Remigius over een jaar (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis de Gemert (dg: p) et Ghisbertus de Spina 

promiserunt Leonio de Erpe XXXIII aude scilde vel valorem in (dg: auro) 

#alio pagamento# ad Remigii atque XXXIII aude scilde vel valorem ut supra 

ad pasche proxime et XXXIIII aude scilde vel valorem (dg: in auro) ad 

Remigii proxime ultra annum persolvenda. Testes Willelmus et Sijmon datum 

                         
94 Zie → BP 1177 f 157v 12 wo 12-10-1384, verklaring dat de 33 oude schilden 

van de termijn van 01-10-1384 zijn betaald. 
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sabbato post penthecostes. 

 

BP 1176 f 369v 03 za 04-06-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 369v 04 za 04-06-1384. 

Albertus van Lijt, zijn broer Godefridus en Arnoldus zvw Henricus Bruijn, 

hebben, na maning van de rechter, verklaard dat Theodericus zvw Theodericus 

Rover van Oijen buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten is geweest 

van zijn moeder Elisabeth gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Sijmon et Berwout scabini notum facimus quod constituti coram nobis 

Albertus de Lijt Godefridus eius frater et Arnoldus filius quondam (dg: 

Arnoldi) #Henrici# Bruijn qui ad monitionem judicis sub eorum juramentis 

deposuerunt quod Theodericus filius quondam Theoderici Rover de Oijen 

fuit extra domum convictum et expensas Elisabeth sue matris per spacium 

sex septimanarum et trium dierum et (dg: per spacium) et amplius #pro 

tempore# ad jus oppidi de Busco in hoc conservare consuetum. Datum 

sabbato post penthecostes. 

 

BP 1176 f 369v 05 za 04-06-1384. 

Elisabeth wv Theodericus gnd Rover van Oijen beloofde aan haar zoon 

Theodericus Rover 65 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) 

te betalen. 

 

Elisabeth relicta quondam Theoderici dicti Rover #de Oijen# (dg: filia 

quondam Theoderici Rover de Oijen) promisit Theoderico Rover suo filio 

LXV aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 369v 06 ma 27-06-1384. 

Johannes van Doerne snijder beloofde aan zijn broer Engbertus 120 oude 

schilden95 na maning te betalen. De brief overhandigen aan Philippus 

Jozollo. 

 

Johannes de Doerne sartor promisit Engberto suo fratri C et XX aude 

scilde ad monitionem persolvenda. Testes Berwout et Scilder datum secunda 

post nativitatis Johannis. Detur Philippo Jozollo. 

 

BP 1176 f 369v 07 di 28-06-1384. 

Vrouwe Ermgardis van Waderle maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door jkr Johannes heer van de Zevenborne van 

Craendonc en van Hoeps met zijn goederen. 

 

(dg: Do) Domina Ermgardis de Waderle omnes vendiciones (dg: f) et 

alienaciones factas per domicellum Johannem dominum de Zevenborne de 

Craendonc et de Hoeps cum suis bonis quibuscumque ut dicebat 

calumpniavit. Testes Heijme et Dicbier datum in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1176 f 369v 08 vr 01-07-1384. 

Arnoldus Stamelart van Bruheze en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 24 oude schilden met 

Sint-Remigius (za 01-10-1384) te betalen, op straffe van 2. 

 

                         
95 Zie → BP 1177 f 159v 03 vr 14-10-1384, overdracht van de schuldbekentenis 

aan Philippus Jozollo. 
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Arnoldus Sta de Bruheze et Arnoldus Sta de Penu promiserunt mihi ad opus 

Thome Asinarii XXIIII aude scilde ad Remigii proxime pena II. Testes 

Berwout et Scilder datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1176 f 369v 09 vr 01-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 369v 10 ma 04-07-1384. 

Nicholaus van Kessel beloofde aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 20 

gulden hellingen na maning te betalen. 

 

Nicholaus de Kessel promisit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe XX 

gulden hellinge (dg: a) ad monitionem persolvendos. Testes Sijmon et 

Scilder datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 369v 11 ma 04-07-1384. 

Jacobus zv Paulus gnd Rover Teschmaker van Vladeracken beloofde dat hij 

zijn schoonvader Theodericus gnd Smijt van Hezewijc nimmer zal aanspreken, 

maar voornoemde Jacobus en zijn vrouw Yda dv voornoemde Theodericus 

behouden hun recht in de goederen die voornoemde Theodericus na zal laten. 

 

Jacobus filius Pauli dicti Rover Teschmaker de Vladeracken promisit super 

habita et habenda quod ipse Theodericum dictum Smijt de Hezewijc suum 

socerum #nec eius bona# nunquam impetet neque vexabit quovismodo nec ab 

ipso Theoderico nunquam aliqua bona petet neque acquiret quamdiu dictus 

Theodericus Rover vixerit in humanis salvo tamen dicto Jacobo suo jure 

sibi et (dg: dicte) Yde (dg: sue) uxori dicti Jacobi filie dicti 

Theoderici suo jure sibi competituro in bonis dicti Theoderici ab eodem 

Theoderico relinquendis. Testes Willelmus et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 369v 12 ma 04-07-1384. 

Voornoemde Jacobus deed afstand van alle aanspraken, waarmee hij voornoemde 

Theodericus en Nicholaus gnd Coel van F..... kan aanspreken. 

 

Dictus Jacobus super omnibus impeticionibus quibus mediantibus dictum 

Theodericum et Nicholaum dictum Coel de F..... impetere posset a 

quocumque tempore usque in hodiernum diem ut dicebat ad opus dictorum 

Theoderici et Nicholai hereditarie renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 369v 13 ma 04-07-1384. 

Goessuinus gnd van Beest zvw hr Gheerbrandus beloofde een n-erfcijns van 10 

pond (dg: geld) te betalen, die wijlen Johannes gnd van Dordrecht beloofd 

had aan zijn broer Heijmericus, tbv Elisabeth dv Gheerlacus van Keeldonc, 

gaande uit alle goederen van voornoemde wijlen Johannes van Dordrecht, 

zodat noch Agnes van Risingen noch haar erfg daarvan schade ondervinden. 

Zou voornoemde Goessuinus deze cijns niet betalen, en zouden voornoemde 

Agnes of haar erfg daarvan schade ondervinden, dan zal voornoemde 

Goessuinus die schade vergoeden. 

 

Goessuinus (dg: van) dictus de Beest filius quondam domini Gheerbrandi 

promisit super omnia quod ipse hereditarium censum decem librarum (dg: 

monete monete) quem Johannes dictus quondam de Dordrecht Heijmerico suo 

fratri ad opus Elisabeth filie Gheerlaci de Keeldonc promiserat ex 

omnibus bonis dicti quondam Johannis de Dordrecht #prout in litteris# ut 

dicebat (dg: ..) annuatim et hereditarie dabit et solvet quod Agneti de 

Risingen nec suis heredibus nullum dampnum exinde eveniat et si dictus 

Goessuinus dictum censum annuatim non solveret et dicta Agnes vel eius 
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heredes #... .... .......# dampnum exinde sustinuerunt vel (dg: 

sustinere) sustinuerint extunc dictus Goessuinus huiusmodi dampnum dicte 

Agneti refundet et restituet in quantum dicta Agnes vel eius heredes 

huiusmodi dampna cum testibus (dg: fidedignis) fidedignis poterit vel 

poterint ....... ....... probare. Testes dominus Theodericus et Sijmon 

datum ut supra. 

 

1176 mf10 C 04 f.370. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1384. 

 Sabbato post Margarete: zaterdag 16-07-1384. 

 Secunda post Margarete: maandag 18-07-1384. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 19-07-1384. 

 

BP 1176 f 370r 01 ma 04-07-1384. 

Hr Reijnaldus heer van Scoenvorst en van Zichen, hr Gheerlacus van Gemert 

en Goessuinus van Aa beloofden aan Johannes van de Dijk 50 oude schilden of 

de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Dominus Reijnaldus dominus de Scoenvorst et de Zichen dominus Gheerlacus 

de Gemert et (dg: dominus) Goessuinus de Aa promiserunt Johanni de Aggere 

L aude scilde vel valorem ad Martini proxime persolvenda. Testes dominus 

Theodericus et Sijmon datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1176 f 370r 02 ma 04-07-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 03 za 16-07-1384. 

Nicholaus gnd Manknop, zijn vrouw Metta wv Amelius zvw Mijs van den Eijnde 

en Mechtildis, dvw voornoemde Amelius en Metta, droegen over aan Mechtildis 

ndv hr Willelmus Voet een erfgoed in Den Bosch, in de straat gnd Triniteit, 

tussen erfgoed van Johannes gnd van Erpe enerzijds en erfgoed van wijlen hr 

Gerardus van Waderle priester anderzijds, welk erfgoed eertijds was van 

Agnes van Ghele, en welk erfgoed voornoemde wijlen Amelius in cijns 

verkregen had van dekaan en kapittel van de Sint-Janskerk in Den Bosch, te 

weten voor een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld. Amelius96 

minderjarige zvw voornoemde Amelius zal, zodra hij meerderjarig is, afstand 

doen. 

 

Nicholaus dictus Manknop maritus legitimus ut asserebat Mette sue uxoris 

relicte quondam Amelii filii quondam Mijs van den Eijnde et ipsa cum 

eodem tamquam cum suo tutore Mechtildis filia quondam Amelii et Mette 

predictorum cum tutore quandam hereditatem sitam in Busco in vico dicto 

Trijniteijt inter hereditatem Johannis dicti de Erpe ex uno et inter 

hereditatem quondam domini Gerardi de Waderle presbitri ex alio et que 

hereditas quondam fuerat Agnetis de Ghele quam hereditatem dictus quondam 

Amelius erga decanum et capitulum ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco pro hereditario censu quatuor librarum et X solidorum monete ad 

censum acquisiverat ut dicebant hereditarie supportaverunt Mechtildi 

filie naturali domini Willelmi Voet promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt quod ipsi Amelium 

filium dicti quondam Amelii dum ad annos pubertatis pervenerit super 

dicta hereditate ad opus dicte Mechtildis filie (dg: domini) naturalis 

dicti domini Willelmi facient renunciare. Testes Sijmon et Berwout datum 

sabbato post Margarete. 

 

BP 1176 f 370r 04 za 16-07-1384. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Goessuinus Herinc zvw Johannes Kael 

                         
96 Zie → BP 1179 p 407r 03 vr 13-09-1392, Amelius deed afstand van het erfgoed. 
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18 oude schilden, 39 plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Johannes de Loet tinctor promisit Goessuino (dg: Her) Herinc filio 

quondam Johannis Kael XVIII aude scilde vel (dg: v) pro quolibet XXXIX 

placken ad Martini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 05 za 16-07-1384. 

Voornoemde Goessuinus Herinc beloofde aan Johannes Bruijsten van Berlikem 

25 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Goessuinus Herinc promisit Johanni Bruijsten de Berlikem XXV 

Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 06 za 16-07-1384. 

Sijmon van Mijrabellum droeg over aan zijn schoonzoon Arnoldus van Ghele 

het vruchtgebruik in (1) een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Stamelart van den Kelder anderzijds, (2) in 11 hont land gelegen 

voor Engelen, ter plaatse gnd Hangbaken, naast wijlen Willelmus Eelkini. 

 

Sijmon de Mijrabello usufructum quem habet in domo lapidea et area sita 

in Busco ad forum inter hereditatem quondam Wijnrici de Oijen ex uno et 

hereditatem Arnoldi Stamelart de Penu ex alio ut dicebat cum attinentiis 

dicte domus et aree singulis et universis #{boven het contract:} atque in 

undecim hont terre sitis ante (dg: Vlijmen) Engelen in loco dicto 

Hangbake iuxta hereditatem quondam Willelmi Eelkini# ut dicebat legitime 

supportavit (dg: Eng) Arnoldo de Ghele suo genero promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 07 za 16-07-1384. 

Voornoemde Arnoldus ontlastte voornoemde Sijmon van alle beloften van 

schenkingen aan hem. 

 

Dictus Arnoldus palam quitum proclamavit dictum Sijmonem a omnibus 

promissionibus quas dictus Sijmon dicto Arnoldo nomine dotis promiserat 

ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 08 ma 18-07-1384. 

Godefridus zvw Johannes van Rode beloofde aan Aleidis ev Theodericus van 

Megen haar de schade te vergoeden die ze op zou kunnen lopen indien 

voornoemde Aleidis aangesproken wordt wegens de huisraad die Elisabeth wv 

Petrus Bever nagelaten heeft. 

 

(dg: Joh) Godefridus filius quondam Johannis de Rode promisit super omnia 

(dg: Uleidi) Aleidi uxori Theoderici de Megen si dicta Aleidis imposterum 

ab aliquo impetetur de utenciliis et domiciliis que (dg: Petrus Bever) 

#Elisabeth relicta Petri Bever# post se reliquit et dampnum exinde 

eveniat extunc dictus Godefridus dictam Aleidem exinde indempnem 

conservabit. Testes Berwout et Scilder secunda post Margarete. 

 

BP 1176 f 370r 09 ma 18-07-1384. 

Nicholaus Louwers droeg over aan Henricus van Loen 36½ nobel en 12 

plakmeeuwen geld van Holland, aan hem beloofd door Johannes Boijen zvw 

Henricus Boijen, en 35½ nobel en 12 plakken, aan hem beloofd door Arnoldus 

van Herende. 
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Nicholaus Louwers XXXVI et dimidium aureos denarios communiter nobel 

vocatos atque XII placmeuwen monete Hollandie promissos sibi a Johanne 

(dg: Bo) Boijen filio quondam Henrici Boijen prout in litteris atque XXXV 

et dimidium nobel et XII placken promissos sibi ab Arnoldo de Herende 

prout in litteris legitime supportavit Henrico de Loen cum litteris. 

Testes Rover et Ws datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 10 di 19-07-1384. 

Jacobus van Engelant verkocht aan Johannes van Zwalmen schoenmaker 2 morgen 

land in Berlicum, in een kamp van voornoemde Jacobus, 4 morgen groot, welk 

kamp ligt in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen Johannes Colen 

soen enerzijds en Alardus van Cloethoeven anderzijds, te weten de 2 morgen 

richting voornoemde Johannes Colen soen, belast met de hertogencijns. De 

brief overhandigen aan Arnoldus van Beke nz. 

 

Jacobus de (dg: E) Engelant duo jugera terre sita in parochia de Berlikem 

in (dg: quodam) quodam campo ipsius Jacobi quatuor jugera terre 

continente qui campus situs est in dicta parochia in loco dicto die 

Hasselt inter hereditatem Johannis Colen soen ex uno et hereditatem 

Alardi de Cloethoeven ex alio scilicet illa duo jugera terre que sita 

sunt versus hereditatem dicti Johannis Colen soen ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Zwalmen sutori promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu ducis inde solvendo. Testes Berwout et Scilder 

datum 3a post Margarete. Detur Arnoldo de Beke filio naturali. 

 

BP 1176 f 370r 11 di 19-07-1384. 

Voornoemde Jacobus van Engelant droeg over aan Johannes van Zwalmen en 

Johannes van Engelant een berging van 5 roeden, gnd een vijfroedig borg, in 

Rosmalen, naast het huis van voornoemde Jacobus, met al het rogge dat erin 

ligt en de oogst van het huidige jaar van 3 morgen ter plaatse gnd die 

Kuikse Kamp. 

 

Dictus Jacobus quoddam edificium #granarium# dictum borch q..t quinque 

virgatarum dictum een vijfredich borch situm in parochia de Roesmalen 

iuxta domum dicti Jacobi (dg: atque fruct) cum tota siligine in eodem 

existente atque fructus presentis anni trium jugerum terre sitorum in 

loco dicto die (dg: Kuijcsch) Kuijcsche Camp (dg: inter here) ut dicebat 

legitime supportavit Johanni de Zwalmen [et] Johanni de Engelant 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 12 di 19-07-1384. 

Thomas Berijs soen van Kessel, zijn vrouw Katherina en Ghibo zv Johannes 

gnd Veer van Engelen beloofden aan Johannes van Beke zv Philippus 83½ 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Thomas Berijs soen de Kessel Katherina eius uxor Ghibo filius Johannis 

dicti Veer de (dg: H) Engelen promiserunt Johanni de Beke filio Philippi 

(dg: LX) LXXXIIIJ Hollant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum 3a post Margarete. 

 

BP 1176 f 370r 13 di 19-07-1384. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt tercium indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 14 di 19-07-1384. 

Willelmus Mijnnemere en zijn schoonzoon Johannes zv Johannes van Hees 

beloofden aan Martinus Monic 144 oude schilden of de waarde met Kerstmis 
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aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Willelmus Mijnnemere et Johannes filius Johannis de Hees #eius gener# 

promiserunt Martino Monic C et XLIIII aude scilde vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 370r 15 di 19-07-1384. 

Johannes zal Willelmus schadeloos houden. 

 

Johannes servabit Willelmum indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf10 C 05 f.370v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Lege bladzijde. 

 

1176 mf10 C 06 f.371. 

 Quarta post divisionem aposolorum: woensdag 20-07-1384. 

 in crastino Jacobi: dinsdag 26-07-1384. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 27-07-1384. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1384. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 30-07-1384. 

 in crastino Petri ad vincula: dinsdag 02-08-1384. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 03-08-1384. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 03-06-1384. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 06-08-1384. 

 

BP 1176 f 371r 01 wo 20-07-1384. 

Rodolphus zvw Henricus gnd Alaerts soen verkocht aan Petrus zvw Petrus gnd 

Reijners soen van Vucht de helft van 2 kamers met ondergrond en tuin, in 

Hintham, tussen Gerardus van Geffen molenaar enerzijds en Johannes gnd Han 

Lemmens soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes Han 

Lemmens soen, aan hem verkocht door Johannes Buekentop. 

 

Rodolphus filius quondam Henrici dicti Alaerts soen medietatem duarum 

camerarum cum suis fundis et orti sitarum in Hijntham inter hereditatem 

Gerardi de Geffen multoris ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Han 

Lemmens soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Johannis Han Lemmens soen venditam sibi a 

Johanne Buekentop prout in litteris hereditarie vendidit Petro filio 

quondam Petri dicti Reijners soen #de Vucht# supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Berwout et Scilder datum quarta post divisionem aposolorum. 

 

BP 1176 f 371r 02 wo 20-07-1384. 

Gerardus van Geffen molenaar verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Geffen (dg: preb) multor prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 371r 03 wo 20-07-1384. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Coenen soen beloofde aan Ywanus Stierken 40 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Coenen soen promisit Ywano Stierken 

XL aude scilde (dg: ad vel valorem) ad pasca proxime persolvenda. Testes 

Dicbier et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1176 f 371r 04 di 26-07-1384. 

Willelmus zv Johannes van Derentheren vroeg aan zijn vader om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn 
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voornoemde vader. Voornoemde Johannes schonk hierbij aan zijn zoon 10 

morgen land, in Oudheusden, ter plaatse gnd die Oudeweide. Voornoemde 

Willelmus zal, bij de deling van de goederen die zijn vader Johannes zal 

nalaten, voornoemde 10 morgen inbrengen. Voornoemde Willelmus zal de 

verhuur door voornoemde Johannes van voornoemde 10 morgen laten doorgaan. 

 

Willelmus filius Johannis de Derentheren supplicavit suo patri licenciam 

recedendi a (dg: dicto) domo convictu et expensis etc et pater suus 

annuens sibi etc dictusque Johannes decem jugera terre sita in 

Audehuesden in loco dicto die Audeweijde dicto suo filio nomine 

emancipacionis tradidit promittens ratam servare tali condicione quod 

dictus Willelmus (dg: hereditariam) !a divisionem hereditariam faciendam 

de bonis que dictus Iohannes eius pater post se !reliquet venire voluerit 

extunc dicta X jugera terre ad dictam divisionem importabit hoc tamen 

addito quod dictus Willelmus locacionem factam a dicto Johanne suo patre 

cum dictis X jugeribus tempore locacionis huiusmodi durante ratam 

servabit. Testes Sijmon et Berwout datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1176 f 371r 05 wo 27-07-1384. 

Lambertus zvw Arnoldus van Engelant beloofde aan Ghibo Herinc 30 oude 

schilden of de waarde, 1/3 deel te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1384), en 

waarschijnlijk 1/3 deel met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) en 1/3 

deel met Kerstmis over 2 jaar (di 25-12-1386). 

 

Lambertus (dg: de) filius quondam Arnoldi de Engelant promisit Ghiboni 

Herinc (dg: X) #XXX# aude scilde vel valorem #pro una tercia parte# in 

festo nativitatis Domini (?dg: et tantum #pro secunda# ultra annum et 

tantum #pro tercia# ultra) duos annos persolvenda. Testes Berwout et 

Scilder datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 371r 06 wo 27-07-1384. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Ghibo 18 oude schilden of de 

waarde met Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit dicto Ghiboni XVIII aude scilde vel valorem ad 

carnisprivium proxime persolvenda. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 371r 07 vr 29-07-1384. 

Mathias Cuper enerzijds en Ancelmus zvw Ancelmus Cuper anderzijds legden 

hun geschillen mbt een weg in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, 

beiderzijds tussen erfgoederen van voornoemde Mathias en Ancelmus, voor aan 

Johannes van Neijnsel en Wellinus Scilder, gekozen door voornoemde Mathias, 

en aan Johannes van Derentheren en Johannes van Brolijo, gekozen door 

voornoemde Ancelmus. De uitspraak is als volgt. 

Ancelmus zal voornoemde weg hebben, maar Mathias zal hierin, naast zijn 

erfgoed, ½ voet langs de lengte hebben als osendrup. 

Ancelmus mag aan deze weg een poort plaatsen tegen de muur van het huis van 

Mathias, maar die poort niet in die muur vastzetten. 

 

Mathias Cuper ex una parte et Ancelmus #filius quondam Ancelmi# Cuper ex 

alia super omnibus causis litigiosis etc inter ipsos habitis occacione 

vie site in Busco in vico reparatorum veterum vestium inter hereditates 

dictorum Mathie et Ancelmi ex utroque latere consistentis compromiserunt 

#super omnia# in discretos viros Johannem de Neijnsel et Wellinum Scilder 

ad hoc a dicto Mathia atque in Johannem de Derentheren et Johannem de 

(dg: Brlo) Brolijo ad hoc a dicto Ancelmo electos tamquam in eorum 

arbitros etc se rata servare quecumque inter dictas partes dixerint 

unanimiter (dg: f) quibus sic factis dicti arbitri etc eorum dictum 

pronunciaverunt in hunc modum videlicet quod dictus Ancelmus habebit et 

hereditarie obtinebit dictam viam scilicet dictus Mathias l in dicta via 

in latere iuxta dictam suam hereditatem habebit dimidiam pedatam 
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#longitudinaliter# pro stillicidio domus eusdem Mathie hoc eciam addito 

quod dictus Ancelmus in ....... dicte (dg: p viam) vie quandam portam 

situari faciet contigue iuxta (dg: mo) murum domus ipsius Mathie scilicet 

dictus Ancelmus in muro domus ipsius Mathie nullo modo dictam portam 

iniungere #vel in eodem edificare# valebit. Testes Sijmon et Berwout 

datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1176 f 371r 08 vr 29-07-1384. 

Voornoemde Ancelmus zvw Ancelmus Cuper beloofde zijn huis in Den Bosch, in 

de Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Mathias Cuper, met een weg 

ertussen, enerzijds en erfgoed van Boudewinus Beijs anderzijds, niet te 

verkopen noch te vervreemden, tenzij met toestemming van Arnoldus Leijten 

soen van Huesden en van Johannes van Brolijo, tenzij in geval van 

persoonlijke nood. 

 

Dictus Ancelmus promisit super omnia quod ipse domum suam sitam in Busco 

in vico reparatorum veterum vestium inter hereditatem Mathie Cuper quadam 

via interiacente ex uno et hereditatem Boudewini Beijs ex alio non vendet 

neque alienabit nisi cum consensu Arnoldi Leijten soen de Huesden et 

Johannis de Brolijo nisi in [pericu]lo (dg: sui) necessitatis sui 

corporis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 371r 09 za 30-07-1384. 

Elisabeth wv Theodericus Rover van Oijen beloofde aan haar zoon Theodericus 

Rover 20 oude schilden, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Elisabeth relicta quondam Theoderici Rover de Oijen promisit Theoderico 

Rover suo filio XX aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvenda. 

Testes Heijme et Berwout datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1176 f 371r 10 di 02-08-1384. 

Matheus Snoec beloofde aan Henricus van Huesselingen 50½ Hollandse dobbel, 

43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Matheus (dg: S) Snoec promisit Henrico de Huesselingen L et dimidium 

Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII Hollant !dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Ws et Scilder datum in crastino Petri 

ad vincula. 

 

BP 1176 f 371r 11 wo 03-08-1384. 

Ghisbertus van Eijke verkocht aan Henricus Kersmaker een kamp in de 

parochie van Den Bosch, naast de plaats gnd Gelendonk, tussen Gerardus van 

Berkel enerzijds en Willelmus Loijer anderzijds, belast met een cijns aan 

de stad Den Bosch. Slechts te vervreemden aan medepoorters. 

 

Ghisbertus de Eijke unum campum situm in parochia! de Busco! iuxta locum 

dictum Gelendonc inter hereditatem Gerardi de Berkel ex uno et 

hereditatem Willelmi Loijer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Kersmaker promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu oppidi de Busco inde solvendo et non alienabit. Testes Willelmus et 

Sijmon datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1176 f 371r 12 vr 03-06-1384. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven verklaarde dat voornoemde Ghevardus 

alle beloften heeft ingelost, die Ghevardus toegezegd had aan voornoemde 

Arnoldus. Verder heeft hij alle brieven gekregen, die Ghevardus beloofd had 

aan hem af te staan. 

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven palam recognovit sibi dictum 

Ghevardum satisfecisse ab omnibus promissionibus quas idem Ghevardus 
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dicto Arnoldo nomine dotis promiserat tam in litteris scabinorum quam 

extra littera scabinorum recognovit insuper se recepisse a dicto Ghevardo 

omnes litteras quas dictus Gevardus dicto Arnoldo resignare promiserat ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes Ws et Sijmon datum sexta post 

penthecostes scabini dixerunt. 

 

BP 1176 f 371r 13 za 06-08-1384. 

Rutgherus van Bomel zvw Johannes en Willelmus zvw Theodericus van Os 

beloofden aan Johannes Nolleken 123 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Rutgherus de Bomel filius quondam Johannis et Willelmus filius quondam 

Theoderici de Os promiserunt Johanni Nolleken C et XXIII Hollant dobbel 

vel pro quolibet XLIII Hollant placken ad nativitatis Domini 

persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum sabbato post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 f 371r 14 za 06-08-1384. 

Voornoemde Rutgherus van Bomel zvw Johannes en Willelmus zvw Theodericus 

van Os beloofden aan Nicholaus uter Hasselt 114 Hollandse dobbel, 43 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Nicholao uter Hasselt C et XIIII Hollant 

dobbel vel pro quolibet XLIII [Hollant placken] ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1176 mf10 C 07 f.371v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Lege bladzijde. 

 

1176 mf10 C 08 f.372. 

 in die Sixti: zaterdag 06-08-1384. 

 dominica post Petri ad vincula: zondag 07-08-1384. 

 Secunda post Sixti: maandag 08-08-1384. 

 in vigilia Laurencii: dinsdag 09-08-1384. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1384. 

 

BP 1176 f 372r 01 za 06-08-1384. 

Johannes Vos zv Willelmus Decker droeg over aan Johannes van Derentheren 19 

oude schilden, aan hem beloofd door Reijnerus gnd Clijnckart en Henricus 

Dicbier zv Godefridus. 

 

Johannes Vos filius Willelmi Decker XIX aude scilde promissos sibi a 

Reijnero dicto Clijnckart et Henrico Dicbier filio Godefridi (dg: prout) 

supportavit Johanni de Derentheren (dg: cum litteris et jure). Testes W 

et et Berwout datum in die Sixti. 

 

BP 1176 f 372r 02 zo 07-08-1384. 

Johannes Muwe steenbakker droeg over aan Nicholaus zv Wolterus van Vucht 

bontwerker een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Andreas Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Gerardus Blockeel 

anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

wijlen Henricus van Lijt, welk huis en erf voornoemde Johannes Muwe in 

cijns verkregen97 had van Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in 

Den Bosch, voor de hertogencijns en voor een b-erfcijns van 7 pond geld, 

belast met deze cijns. 

 

                         
97 Zie ← BP 1177 f 074r 20 ±vr 18-09-1383, uitgifte van dit huis. 
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Johannes Muwe lapicida domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et hereditatem Gerardi (dg: de 

Boekel) Blockeel ex alio tendentem a dicto vico retrorsum usque ad 

hereditatem quondam Henrici de Lijt quam domum et aream dictus Johannes 

Muwe erga Albertum Wael tamquam procuratorem mense sancti in Busco cum 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense pro censu ducis et pro 

hereditario censu septem librarum monete ad censum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Nicholao filio Wolteri de Vucht 

pelliciatoris (dg: sup) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere excepto dicto censu in litteris 

comprehenso. Testes Rover et Berwout datum dominica post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1176 f 372r 03 zo 07-08-1384. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde Johannes Muwe 20 oude schilden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Johanni Muwe XX aude scilde vel valorem 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 372r 04 ma 08-08-1384. 

Jacobus Rutten beloofde aan Elisabeth van Zonne 23 Hollandse dobbel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Jacobus Rutten promisit Elisabeth de Zonne (dg: XII) XXIII Hollant dobbel 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Dicbier et 

Scilder datum secunda post Sixti. 

 

BP 1176 f 372r 05 ma 08-08-1384. 

Johannes Bathen soen en Ghibo van Best de jongere beloofden aan Deliana wv 

Henricus Britter 100 Hollandse dobbel, 43 plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes Bathen soen et Ghibo de Best junior promiserunt Deliane relicte 

Henrici Britter C dobbel Hollant vel pro quolibet XLIII placken ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 372r 06 ±ma 08-08-1384. 

Jordanus van Hoculem: de navolgende ergoederen, in Waderle, (1) een huis en 

tuin met toebehoren behalde de spijker, tussen Wolterus molenaar van Kemps 

enerzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Jordanus de Hoculem hereditates infrascriptas !infrascriptas ad se 

spectantes sitas in parochia de Waderle primo videlicet domum et ortum 

cum suis attinentiis excepto edificio dicto spiker (dg: sine) ibidem sito 

sitos inter hereditatem Wolteri multoris de Kemps ex uno. 

 

BP 1176 f 372r 07 ±ma 08-08-1384. 

Oda gnd Zanders en Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerkini 

gaven uit aan Johannes van Herlaer molenaar een stukje land, naast de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Bartholomeus Wickenvoert enerzijds en een 

sloot gnd die Maatgrave anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld met Lichtmis te betalen. 

 

Oda dicta Zanders #cum tutore# et Gerardus Heerken junior filius quondam 

Godefridi Heerkini particulam terre sitam iuxta aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem Bartholomei Wickenvoert ex uno et inter fossatum dictum die 

Maetgrave ex alio (dg: ut dicebant dederunt) prout ibidem est sita et ad 

eos dinoscitur pertinere dederunt ad hereditarium censum Johanni de 

Herlaer (dg: carpentatori) multori ab eodem pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando dicte Ode ad eius vitam et post eius vitam dicto 
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Gerardo ab altero purificatione ex premissis promittentes cum. 

 

BP 1176 f 372r 08 di 09-08-1384. 

Winricus zvw Thomas gnd Marien soen van Uden beloofde aan Johannes 

schoenmaker van Geldorp 6 mud rogge, Bossche maat, op zondag Letare-

Jerusalem aanstaande (zo 12-03-1385) in Den Bosch te leveren. 

 

Winricus filius quondam Thome dicti Marien soen de Uden promisit Johanni 

sutori de Geldorp sex modios siliginis mensure de Busco ad letare 

Jherusalem proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes Dicbier et 

Berwout datum . in vigilia Laurencii. 

 

BP 1176 f 372r 09 di 09-08-1384. 

Willelmus zvw Henricus Wilde van Oerscot en zijn broer Henricus beloofden 

aan Deliana wv Henricus Britter 23¼ Hollandse dobbel, 43 plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Wilde de Oerscot Henricus eius frater 

promiserunt Deliane relicte quondam Henrici Britter XXIII Hollant dobbel 

et quartam partem unius Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII placken ad 

nativitatis Domini persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Ws et 

Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 372r 10 di 09-08-1384. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus Wilde van Oerscot beloofde aan zijn 

voornoemde broer Henricus 150 Hollandse dobbel na maning te betalen. 

 

Willelmus predictus promisit dicto Henrico suo fratri IJc Hollant dobbel 

ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 372r 11 di 09-08-1384. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.149v, 09-08-1384. 

Makarius gnd Kerijs Happen soen van Wetten verkocht aan Albertus Wael, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Remigius in Den Bosch te betalen, gaande uit een huis en tuin van verkoper 

in Nuenen ter plaatse gnd Wetten, tussen Arnoldus Ywaen en Gerardus 

Stephens soen enerzijds en Agnes sv verkoper anderzijds, strekken van de 

gemene weg tot aan Henricus Dicbier heer van Mierlo, reeds belast met 9½ 

lopen rogge, maat van Nuenen. 

 

Makarius dictus Kerijs Happen soen de Wetten hereditarie vendidit 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum Remigii et in Busco tradendum ex 

(dg: pecia prati dicta Zoeters Beke prato dicto die Wij) domo et orto 

ipsius venditoris sitis in parochia de Nuenen ad locum dictum Wetten 

inter hereditatem Arnoldi Ywaen (dg: ex uno) et Gerardi Stephens soen 

ex uno et hereditatem Agnetis #sororis# dicti venditoris ex alio 

tendentibus a communi plathea ad hereditatem Henrici Dicbier domini de 

Mierle ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: dimid) novem et dimidio 

lopinis siliginis mensure de Nuenen prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes (dg: W) Heijme et Dicbier datum ut supra. 

 

BP 1176 f 372r 12 do 11-08-1384. 

Henricus van Dicloe van Uden beloofde aan Leonius van Erpe 8½ mud 1 lopen 

rogge, Bossche maat, en 4 lichte schilden met Lichtmis aanstaande (do 02-

02-1385) in Uden te leveren en te betalen. 

 

Henricus de Dicloe (dg: pro) de Uden promisit Leonio de Erpe octo et 

dimidium modios et unum lopinum siliginis mensure de Busco #et quatuor 

licht scilde# ad purificationem proxime persolvendos et in Uden 
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tradendos. Testes Willelmus Berwout datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 372r 13 do 11-08-1384. 

Henricus van Dicloe en Johannes van Loe beloofden aan voornoemde Leonius 

van Erpe 8½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1385) in Uden te leveren. 

 

Henricus de Dicloe et Johannes de Loe promiserunt dicto Leonio (dg: XIJ) 

octo et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad purificationem 

proxime persolvendos et in Uden tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 372r 14 do 11-08-1384. 

Arnoldus gnd Didden soen schonk aan Gerardus Broes soen en diens vrouw 

Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, en een b-erfcijns van 3 pond geld, welke pacht en cijns Heijlwigis 

gnd Didden dochter aan voornoemde Arnoldus beloofd had, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de helft van een huis, erf, tuin, akker en beemd, 

gelegen op Dungen, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Arnoldus gnd Vrient 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. Theodericus zv voornoemde Arnoldus 

deed afstand. 

 

Arnoldus dictus Didden soen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco atque hereditarium censum trium librarum 

monete quam et quem Heijlwigis dicta (dg: dicta) Didden dochter promisit 

se daturam et soluturam dicto Arnoldo hereditarie purificatione ex 

medietate domus (dg: ..) aree orti agri terre (dg: ac) prati sitorum 

supra locum dictum Dungen in loco dicto Poeldonc inter hereditatem 

Arnoldi dicti Vrient ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio 

prout in litteris hereditarie (dg: s vendidit) #supportavit# Gerardo (dg: 

Croes so) Broes soen #cum Heijlwige sua uxore filia dicti Arnoldi nomine 

dotis etc# supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Theodericus filius [dicti] 

Arnoldi super premissis et jure ad opus dicti Gerardi renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Scilder datum datum supra. 

 

BP 1176 f 372r 15 do 11-08-1384. 

Arnoldus Didden soen schonk aan Gerardus Broes soen en diens vrouw 

Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus 1 morgen land onder de vrijdom van Den 

Bosch, achter Roverus gnd Uden soen, tussen Elizabeth van Zonne enerzijds 

en Rodolphus Vrient anderzijds. Theodericus zv voornoemde Arnoldus deed 

afstand. 

 

Arnoldus Didden soen unum juger terre situm (dg: inter ..) infra 

libertatem oppidi de Busco retro (dg: ..) hereditatem Roveri dicti Uden 

soen inter hereditatem Elizabeth de Zonne ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Vrient ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Gerardo Broes (dg: soen) soen (dg: promittens warandiam) 

cum Heijlwige sua uxore filia dicti Arnoldi nomine dotis etc promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Theodericus filius dicti Arnoldi super dicto [jugere] terre et jure ad 

opus dicti Gerardi renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1176 f 372r 16 do 11-08-1384. 

Marcelius zvw Henricus Willems beloofde aan Henricus zv Gerardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel, tbv voornoemde Gerardus, 11¾ oude schilden, 39 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1385) te betalen. 

 

Marcelius filius quondam Henrici Willems promisit Henrico filio Gerardi 

de Eijcke filio quondam Henrici Posteel ad opus eiusdem (dg: H) Ge[rardi] 
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XII aude scilde scilicet XXXIX Hollant placken pro #aude# scilde vocato 

computato #minus quarta parte unius aude scilt# ad (dg: .) purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf10 C 09 f.372v. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1384. 

 

BP 1176 f 372v 01 do 11-08-1384. 

Arnoldus Didden soen van der Poeldonc droeg over aan zijn zoon Theodericus 

en diens vrouw Aleijdis dvw Wedigo Lemkens soen een erfgoed met gebouwen, 

voor 31 voet breed en achter 21¾ voet, in Den Bosch, buiten de poort van 

wijlen Johannes Pijnappel, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen drie 

kamers van Johannes van Erpe handschoenmaker enerzijds en erfgoed van 

Johannes Colen soen anderzijds, aan voornoemde Arnoldus in cijns gegeven 

door voornoemde Johannes van Erpe. Gerardus Broes soen ev Heijlwigis dv 

voornoemde Arnoldus deed afstand. 

 

Arnoldus Didden soen van der Poeldonc (dg: triginta unam) quandam 

hereditatem triginta unam pedatas ante in latitudine atque viginti duas 

pedatas quarta parte unius pedate minus retro in latitudine continentem 

sitam in Busco extra portam Johannis quondam Pijnappel in fine vici 

Hijnthamensis inter (dg: tres) tres cameras Johannis de Erpe (dg: ex uno 

et inter) cyrothecarii ex uno et inter hereditatem Johannis Colen soen ex 

alio cum suis edificiis datam ad censum dicto Arnoldo a dicto Johanne de 

Erpe prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico suo filio (dg: 

f) cum Aleijde sua uxore filia quondam Wedigonis (dg: .) Lemkens soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare. Quo facto Gerardus Broes soen 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti Arnoldi 

super premissis et jure et ad opus dicti Theoderici renunciavit 

promittens ratam servare. Testes W et Scilder datum in crastino 

Laurencii. 

 

BP 1176 f 372v 02 do 11-08-1384. 

Jacobus zv Jacobus gnd Dunnecop droeg over aan Arnoldus zvw Johannes van 

Buchoven 23 schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, aan 

eerstgenoemde Jacobus beloofd door Henricus Maelghijs Wiskinc snijder, 

Henricus van Essche en Lambertus van Berze. 

 

Jacobus filius Jacobi dicti Dunnecop viginti tres aureos denarios 

communiter scilde vocatos scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato promissos primodicto Jacobo ab Henrico Maelghijs Wiskinc 

sartore Henrico de Essche et Lamberto de Berze prout in litteris 

supportavit Arnoldo filio quondam Johannis de Buchoven cum litteris et 

jure (dg: promittens). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 03 do 11-08-1384. 

Johannes zvw Gerardus gnd die Moelnere van Vucht verkocht aan zijn broer 

Hessello het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Gerardus, resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

moeder Metta, in (1) een erfgoed gnd des Hollanders Erve, in Vught Sint-

Lambertus, tussen Mechtildis Comans enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een stuk land gnd Biermans Hostat, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

erfgoed gnd die Hoen enerzijds en Metta gnd Moelners anderzijds, (3) 

voornoemd erfgoed met zijn gebouwen, aldaar, tussen voornoemd stuk land gnd 

Biermans Hostat enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes filius #quondam# Gerardi dicti die Moelnere de Vucht totam 

partem et omne jus sibi de morte dicti quondam Gerardi sui patris 

successione advolutas et post mortem Mette sue matris successione 

advolvendas in hereditate dicta des Hollanders Erve sita in (dg: in) 

Vucht in (dg: here) parochia sancti Lamberti inter hereditatem Mechtildis 
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Comans ex uno et inter communem plateam ex alio atque in (dg: domist) 

pecia terre dicta Bijermans Hostat sita in dicta parochia inter 

hereditatem dictam die Hoen ex uno et inter hereditatem (dg: #quondam# 

Willelmi dicti Moelne) Mette (dg: -n) dicte Moelners ex alio atque in 

dicta hereditate cum suis (dg: attin attinentiis) #edificiis# sita ibidem 

inter (dg: hereditatem) dictam peciam terre dictam Bijermans Hostat ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebat hereditarie (dg: su) 

vendidit Hesselloni suo fratri promittens ratam (dg: et obligationem). 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 04 do 11-08-1384. 
Vergelijk RAT cartularium H.Geest Oisterwijk, 727, inv.nr. 1, f. 179r, vermelding van deze 

verkoop en kopie van de oorspronkelijke brief van 04-01-1375, monete pro tempore solucionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis. 

Petrus van Loen verkocht aan Katherina van Wijc een b-erfcijns van 4 pond 

geld, die Jacobus zvw Gerardus Coptiten aan voornoemde Petrus beloofd had, 

te betalen met Sint-Remigius, gaande uit 7 dagmaat beemd, gelegen in twee 

strepen, ter plaatse gnd Udenhout, strekkend vanaf de Groene Weg tot aan de 

waterlaat. 

 

Petrus de Loen hereditarium censum quatuor librarum monete quem (dg: J..) 

Jacobus filius quondam Gerardi Coptiten promisit se daturum et soluturum 

dicto Petro hereditarie Remigii confessoris ex septem diurnatis prati 

sitis in duabus strepis in loco dicto Udenhout tendentibus a virida 

platea ibidem ad aqueductum prout in litteris hereditarie vendidit 

Katherine de Wijc supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1176 f 372v 05 do 11-08-1384. 

Walterus zv Nijcholaus gnd Piggen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus filius Nijcholai dicti Piggen soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 06 do 11-08-1384. 

Goeswinus Weghen beloofde aan Johannes van Amersoijen 20 Hollandse dobbel, 

43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) te betalen. 

 

Goeswinus Weghen promisit Johanni de Amersoijen XX Hollant dobbel 

scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel !vocato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 07 do 11-08-1384. 

Johannes Rover van Vladeracken beloofde aan Elizabeth wv Marcelius Sticker 

33 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, minus 12 

Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes Rover de Vladeracken promisit Elizabeth relicte quondam Marcelii 

Sticker XXXIII Hollant (dg: placken) #Hollant dobbel# scilicet XLIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato minus tamen XII Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1176 f 372v 08 do 11-08-1384. 

Theodericus zvw Theodericus snijder van Rode deed tbv Theodericus van 

Hollant van Nijsterle afstand van een erfgoed van wijlen voornoemde 

Theodericus, gelegen onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, tussen wijlen 

Nijcholaus Hantscoenmaker enerzijds en erfgoed van de scholasterij van 

Sint-Oedenrode anderzijds. 
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Solvit. 

Theodericus filius quondam (dg: f) Theoderici sartoris de Rode super 

quadam hereditate dicti quondam Theoderici sita infra libertatem de Rode 

sancte Ode inter hereditatem quondam Nijcholai Hantscoenmaker ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad scolasteriam de Rode ex alio et super 

jure ad opus Theoderici de Hollant de Nijsterle promittens ratam servare 

(dg: et obligationem e). Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 09 do 11-08-1384. 

Johannes van den Berge van Dommellen beloofde aan Johannes van Amersoijen 

23 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes van den Berge van Dommellen promisit Johanni de Amersoijen XXIII 

Hollant (dg: placken) #dobbel# seu XLIII Hollant placken pro quolibet 

Hollant dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1176 f 372v 10 do 11-08-1384. 

Johannes zv Ghibo van Eijcke en Gerardus zvw Hermannus Bac beloofden aan 

Jacobus van Kessel zv Johannes van Kessel 10 Hollandse dobbel, 43 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Johannes filius Ghibonis de Eijcke et Gerardus filius quondam Hermanni 

Bac promiserunt Jacobo de Kessel filio Johannis de Kessel X Hollant 

dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 11 do 11-08-1384. 

Voornoemde Johannes zv Ghibo van Eijcke en Gerardus zvw Hermannus Bac 

beloofden aan Deliana wv Henricus Britters 10 Hollandse dobbel mottoen, 43 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Dicti Johannes et Gerardus promiserunt Deliane relicte quondam Henrici 

Britters X Hollant dobbel (dg: s) mottoen scilicet XLIII Hollant placken 

pro quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 12 do 11-08-1384. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Arnoldus gnd 

Groet Art 59½ Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Arnoldo dicto 

Groet Art (dg: XL) LIX et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 13 do 11-08-1384. 

Goeswinus van Best zv Johannes van Best gaf uit aan Martinus zvw Johannes 

die Decker van Ghemonden (1) een stukje land met gebouwen in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, achter erfgoed van een zekere Bacs schoenmaker, tussen 

erfgoed van Petrus van Ellaer enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

weg die bij dit stukje hoort, 6 voet breed, lopend vanaf voornoemd stukje 

naar de Vughterstraat, naast erfgoed van voornoemde wijlen Bacs 

schoenmaker, (3) een b-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemd stukje erfgoed en weg, aan voornoemde 

Goeswinus verkocht door Henricus zvw Henricus Loijer; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns uit voornoemde weg te betalen, en 
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thans voor (2) een n-erfcijns98,99 van 4 pond 5 schelling geld, met Sint-Jan 

te betalen, voor het eerst met Sint-Jan over een jaar (zo 24-06-1386). 

 

Goeswinus de Best (dg: filius) filius Johannis de Best (dg: .) quandam 

particulam terre sitam in Busco !ad Buscum ad aggerem vici Vuchtensis 

(dg: ret) retro hereditatem dicti Bacs sutoris inter hereditatem Petri de 

Ellaer ex uno et inter communitatem ex alio atque quandam viam ad dictam 

particulam terre spectantem que via via predicta sex pedatas terre in 

latitudine continet tendentem a dicta particula terre usque ad vicum 

Vuchtensem contigue iuxta hereditatem dicti quondam Bacs sutoris simul 

cum edificiis in dicta particula terre consistentibus atque hereditarium 

censum quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex dictis particula terre et via venditos dicto Goeswino ab 

Henrico filio quondam Henrici Loijer prout in litteris (dg: hereditarie 

vendidit) #dedit ad annuum censum# Martino filio quondam Johannis die 

Decker de Ghemonden (dg: supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) cum 

litteris et aliis et jure ab eodem hereditarie possidendos (dg: censu 

domini) censu domini ducis ex dicta via solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum et quinque solidorum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Johannis et pro primo termino (dg: n) a 

nativitatis Johannis proxime (dg: ult) futurum ultra annum ex premissis 

promittens ratam servare et obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 14 do 11-08-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd Ghevarts soen verhuurde aan Egidius gnd van den 

Dijstelberge 8 hont land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd die 

Kortbeemden, tussen Jacobus Stevens enerzijds en kinderen gnd Hoernics 

Kijnderen anderzijds, voor een periode van 2 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1384). 

 

Johannes (dg: dictus Gh) filius quondam Johannis dicti Ghevarts soen octo 

hont terre sita in jurisdictione de Empel in loco dicto die Cortbeemde 

inter hereditatem Jacobi Stevens ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Hoernics Kijnderen ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Egidio dicto van den Dijstelberge ab eodem ad spacium duorum annorum 

post festum Martini proxime futurum sine medio sequentium possidenda 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 15 do 11-08-1384. 

Johannes van Beke nzvw Godefridus van Beke beloofde aan Jacobus zv Johannes 

van Kessel 46¾ Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse 

dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

[Johann]es (dg: filius) de Beke filius naturalis quondam Godefridi de 

Beke promisit Jacobo filio Johannis de Kessel XLVII Hollant dobbel 

scilicet XLIII Hollant [pla]cken pro quolibet Hollant dobbel computato 

minus quarta parte unius #Hollant# dobbel ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 372v 16 do 11-08-1384. 

....... Diddens? soen beloofde aan Yda wv Willelmus Loijers 22 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met ....... 

aanstaande te betalen. 

 

                         
98 Zie → BP 1178 f 049v 15 do 13-08-1388, overdracht uit een erfcijns van 35 

schelling, uit een erfcijns van 4 pond 5 schelling. 
99 Zie → BP 1182 p 120v 03 wo 23-06-1400, maning van 3 achterstallige jaren 

van de cijns. 
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....... [Did]d[e]ns? soen promisit Yde relicte quondam Willelmi Loijers 

XXII aude scilde (dg: seu valorem ..) scilicet XL Hollant placken ....... 

....... ....... ....... ....... proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1176 mf10 C 10 f.373. 

 in crastino Laurencii: donderdag 11-08-1384. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 13-08-1384. 

 in crastino assumptionis: dinsdag 16-08-1384. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 17-08-1384. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 18-08-1384. 

 

BP 1176 f 373r 01 do 11-08-1384. 

Godefridus uter Waden, Johannes gnd Groet? Bonincs soen, Arnoldus Hacke van 

Zandwijc en Gerardus van Berkel beloofden aan Johannes van de Kloot, tbv 

Thomas Asinarius etc, 52 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (za 01-

10-1384; 20+30+1=51 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Godefridus uter Waden (dg: et) Johannes dictus Groet? Bonincs soen 

Arnoldus Hacke de Zandwijc et Gerardus de Berkel promiserunt Johanni [de] 

Globo ad opus Thome Asinarii etc LII aude scilde ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena IIII. Testes W et (dg: He) Scilder datum in 

crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 373r 02 do 11-08-1384. 

De drie eersten zullen Gerardus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Tres primi servabunt Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 03 do 11-08-1384. 

De broers Willelmus en Henricus, kvw Henricus die Wilde van Oerscot, 

beloofden aan Willelmus van Oijen wollenklerenwever 24 Hollandse dobbel, 43 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, en 26 Hollandse plakken met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Willelmus et Henricus fratres liberi quondam Henrici die Wilde de Oerscot 

promiserunt (dg: Wo) Willelmo de Oijen textori laneorum XXIIII Hollant 

dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato et 

XXVI Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 04 do 11-08-1384. 

Ghibo zvw Hermannus Bac beloofde aan zijn schoonzoon Johannes zv Nijcholaus 

van Colen een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis100,101 en erf 

van voornoemde Ghibo in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de 

Watermolenbrug, tussen het water enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Rademaker anderzijds. 

 

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

Ghibo filius quondam Hermanni Bac promisit se daturum et soluturum 

Johanni (dg: -s) filio Nijcholai de Colen suo genero hereditarium censum 

X librarum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

domo et area dicti Ghibonis sita in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem 

molendini aquatilis inter aquam ibidem ex uno et inter hereditatem 

Johannis (dg: die R) quondam Rademaker ex alio ut dicebat et sufficientem 

                         
100 Zie ← BP 1175 f 006r 03 do 27-01-1368, verkoop van de helft van dit 

huis. 
101 Zie ← BP 1175 f 165r 07 za 10-06-1368, verkoop van ¼ deel van dit huis. 
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facere. (dg: Testes Sijmon et). 

 

BP 1176 f 373r 05 do 11-08-1384. 

Cristina dvw Johannes gnd Loze beloofde aan Johannes gnd Hessels 33 

Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Cristina (dg: re) filia quondam Johannis dicti Loze promisit Johanni 

dicto Hessels XXXIII Hollant dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra). Testes 

Sijmon et Berwout datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1176 f 373r 06 do 11-08-1384. 

(dg: Henricus Hadewigen soen bontwerker). 

 

(dg: Henricus Hadewigen soen pellifex). 

 

BP 1176 f 373r 07 do 11-08-1384. 

Theodericus zvw Theodericus van Loet en Lambertus Wael beloofden aan 

Johannes Muwe 66 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) te betalen. 

 

Theodericus (dg: et A) filius quondam Theoderici de Loet et Lambertus 

Wael promiserunt Johanni Muwe LXVI Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 08 do 11-08-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 09 do 11-08-1384. 

Henricus Hadewigen soen bontwerker beloofde aan Johannes Muwe 32 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Henricus Hadewigen soen pellifex promisit Johanni Muwe XXXII Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini persolvendos futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 10 do 11-08-1384. 

Gerardus Hacken beloofde aan Johannes Muwe 28 Hollandse dobbel mottoen of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Gerardus (dg: de) Hacken promisit Johanni Muwe (dg: XV) XXVIII Hollant 

dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 11 do 11-08-1384. 

Willelmus van Mulsen en zijn zoon Willelmus beloofden Gerardus Hacken 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Willelmus de Mulsen et Willelmus eius filius (dg: p) promiserunt Gerardum 

Hacken indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 12 do 11-08-1384. 

Johannes Spikerman beloofde aan Aleidis dv Johannes Priker 15 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes Spikerman promisit Aleidi filie Johannis Priker XV Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 
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Testes Rover et Berwout datum supra #supra#. 

 

BP 1176 f 373r 13 za 13-08-1384. 

Gerardus van Aa en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus Jozollo etc 

60 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384; 

18+30+31+11=90 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Gerardus de Aa et Willelmus Coptiten promiserunt Philippo Jozollo etc LX 

aude scilde Francie ad Martini proxime pena IIII. Testes dominus 

Theodericus et Berwout datum sabbato post Laurencii. 

 

BP 1176 f 373r 14 za 13-08-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 373r 15 di 16-08-1384. 

Johannes gnd Ansems soen van Gestel bij Oisterwijk droeg over aan Johannes 

gnd Wijtmans soen van Oesterwijc al zijn goederen in Oisterwijk. 

 

Solvit III plack. 

Johannes dictus Ansem#s# soen de Gestel prope Oesterwijc omnia sua bona 

quocumque locorum in parochia de Oesterwijc sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni dicto Wijtmans soen de Oesterwijc promittens ratam 

servare. Testes Ws et Berwout datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1176 f 373r 16 di 16-08-1384. 

Henricus zvw Rodolphus Becker verkocht aan Theodericus Clinge het eerste 

kampje, naast de Vughterdijk, beiderzijds tussen voornoemde Henricus, 

strekkend vanaf erfgoed van voornoemde Henricus tot aan erfgoed van de heer 

van Werthusen, met de helft van de sloot die eromheen ligt. Henricus zal in 

het kampje een weg hebben vanaf het kamp van voornoemde Henricus, dat ligt 

naast erfgoed van wijlen Conradus Writer. Theodericus zal een weg hebben 

vanaf voornoemd kampje, over het kamp van voornoemde Henricus, dat daar 

ligt naast erfgoed van Bartholomeus Vinckenvoert. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi Becker primum campulum ad se spectans 

situm iuxta aggerem !aggerem Vuchtensem inter hereditates dicti Henrici 

ex utroque latere coadiacentes tendens ab hereditate ipsius Henrici ad 

hereditatem domini de Werthusen cum medietate fossati circumquaque dicti 

campuli siti ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Clinge promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione apposita quod dictus 

Henricus obtinebit in dicto campulo viam quandam (dg: ded) eundi et 

redeundi a campo ipsius Henrici qui campus situs contigue iuxta 

hereditatem (dg: dicte dicte d) quondam Conradi Writer hoc eciam addito 

quod dictus Theodericus habebit et obtinebit viam quandam eundo de dicto 

campulo ei vendito per quendam (dg: ...) campum ipsius Henrici qui campus 

situs est ibidem contigue iuxta hereditatem Bartholomei (dg: Vinc) 

Vinckenvoert ut ipsi recognoverunt. Testes Sijmon et Scilder datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 373r 17 di 16-08-1384. 

Johannes van Zwalmen en Johannes van Engelant zvw Arnoldus beloofden aan 

Johannes van den Hovel 22 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Johannes de Zwalmen et Johannes de Engelant filius quondam Arnoldi 

promiserunt Johanni van den (dg: Hoevel) Hovel XXII modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes Ws et Berwout datum 

ut supra. 
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BP 1176 f 373r 18 wo 17-08-1384. 

Jkvr Margareta wv Johannes van Kessel machtigde Johannes van Risingen haar 

cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Johannis de Kessel dedit potestatem 

Johanni de Risingen monendi suos census redditus pacciones et eius 

credita atque gubernandi et regendi omnia bona ipsius domicelle Margarete 

et ea in judicio defendendi et cetera omnia faciendi que ipsa .... 

faceret si interesset ad revocacionem. Testes Heijme et Willelmus datum 

quarta post assumptionem. 

 

BP 1176 f 373r 19 do 18-08-1384. 

Godefridus van Heijenbrake beloofde aan Gerardus zvw Johannes van 

Wachtelborch 16½ oude schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1385) te betalen. 

 

Solvit. 

Godefridus de Heijenbrake promisit Gerardo filio (?dg:) quondam Johannis 

de Wachtelborch XVI et dimidium aude scilde seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes W et Scilder datum quinta 

post assumptionem. 

 

BP 1176 f 373r 20 do 18-08-1384. 

Henricus zvw Willelmus van Spulle droeg over aan Willelmus Vos zv Henricus 

van der Bruggen een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit alle goederen van Snellardus zvw Johannes gnd 

Snellard soen van Ymerle, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde 

Snellardus. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Spulle hereditariam paccionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione ex omnibus et singulis bonis que a S[nellardo] filio 

quondam Johannis dicti Snellard soen de Ymerle ad presens habitis et 

acquisitis ac imposterum ab eodem Snellardo habendis et acquirendis 

quocum[que locorum consistentibus] sive sitis venditam sibi a dicto 

Snellardo prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) supportavit 

Willelmo Vos filio Henrici van der Bruggen cum litteris et jure 

promittens r[atam servare et obligationem ex parte] sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 373r 21 do 18-08-1384. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen droeg over aan Henricus zvw 

Willelmus van ....... een stuk erfgoed gnd die Honsbosse, in Diessen, 

tussen Johannes ....... enerzijds en Jacobus Hubrechts anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, belast met 2 oude groten, die hieruit 

gaan en uit andere erfgoederen van voornoemde Willelmus. Voornoemde 

Henricus zal die 2 groten voortaan betalen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen peciam hereditatis dictam 

die Honsbossche sitam in parochia de Dijesen inter hereditatem Johannis 

....... ....... ....... ....... ....... et inter hereditatem Jacobi 

Hubrechts ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico filio quondam Willelmi de ....... ....... 

....... ....... ....... deponere exceptis duobus grossis antiquis 

annuatim exinde et ex quibusdam aliis hereditatibus dicti Willelmi (dg: 

domino ?fundi exinde) solvendis ....... ....... ....... ....... ....... 

dictus Henricus deinceps solvere tenebitur annuatim. Testes datum supra. 
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BP 1176 f 373r 22 ±do 18-08-1384. 

....... Noude glazenmaker verkocht102 aan Jacobus Aven soen een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere 

helft met ......., gaande uit ....... ....... in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Bonthen enerzijds en 

erfgoed van Egidius van Gherwen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 32 schelling geld. 

 

....... Noude (dg: vitifex) vitrifex hereditarie vendidit Jacobo Aven 

soen hereditarium censum (dg: XX) #XL# solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Remigii ....... ....... ....... ....... ....... 

....... sitis in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis 

quondam Bonthen ex uno et inter hereditatem Egidii de Gherwen ex [alio] 

....... ....... ....... ....... ....... ....... deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XXXII solidorum monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. ....... ....... ....... 

 

1176 mf10 C 11 f.373v. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 18-08-1384. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 19-08-1384. 

 in octavis assumptionis: maandag 22-08-1384. 

 in vigilia Bartholomei: dinsdag 23-08-1384. 

 in festo Bartholomei: woensdag 24-08-1384. 

 

BP 1176 f 373v 01 do 18-08-1384. 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet en Arnoldus Zanders soen ev 

Ermgardis dvw voornoemde Arnoldus van Loet verkochten aan Walterus Delijen 

soen 3 morgen land in Oss, achter de plaats gnd Schadewijk, tussen hr 

Reijmboldus Bolleken priester enerzijds en wijlen Denkinus Gruijter 

anderzijds. 

 

Henricus de Loet #filius quondam Arnoldi de Loet# et Arnoldus Zanders 

soen maritus et tutor (dg: de) Ermgardis sue uxoris filie dicti quondam 

Arnoldi de Loet tria iugera terre sita in parochia de Os retro locum 

dictum Scadewijc inter hereditatem domini Reijmboldi Bolleken presbitri 

ex uno et inter hereditatem quondam Denkini Gruijter ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt hereditarie vendiderunt Waltero Delijen 

soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Rover et Scilder datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1176 f 373v 02 do 18-08-1384. 

Gerardus van den Bredeacker beloofde aan Ludingus zvw Jacobus van Uden 25 

Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385) te betalen. 

 

Gerardus van den Bredeacker promisit Ludingo filio quondam Jacobi de Uden 

XXV Hollant dobbel mottoen seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 03 do 18-08-1384. 

Johannes zvw Willelmus van Buttel ev Elizabeth dvw Arnoldus van Heze zvw 

Zebertus Rodincs soen droeg over aan Adam van Mierd het deel, dat aan hem 

en aan kvw voornoemde Arnoldus van Heze behoort, in 2 hont land, in Oss, 

ter plaatse gnd des Rentmeesters Hoeve, tussen kv hr Reijmboldus Bolleken 

priester enerzijds en Reijmboldus van Ussen anderzijds. Voornoemde kinderen 

zullen hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Buttel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Arnoldi de Heze (dg: fili) 

                         
102 Zie ← BP 1177 f 143r 09 do 28-07-1384, een bijna identieke contract. 
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filii quondam Zeberti Rodincs soen totam partem et omne jus sibi et 

quibuscumque liberis dicti quondam Arnoldi de Heze competentes in duobus 

hont terre sitis in parochia de Os in loco dicto des Rentmeesters (dg: s) 

Hoeve inter hereditatem (dg: liber) puerorum domini Reijmboldi Bolleken 

presbitri ex uno et inter hereditatem Reijmboldi de Ussen ex alio 

supportavit Ade de (dg: .) Mierd promittens ratam servare et obligationem 

et (verbeterd uit : ex) impeticionem ex parte sui et dictorum liberorum 

deponere et quod ipsi dictos liberos et heredes (dg: d) quoscumque dicti 

quondam Arnoldi de Heze perpetue tales habebunt quod nunquam presument se 

jus in predictis duobus hont terre habere. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 04 do 18-08-1384. 

Petrus zvw Goeswinus van den Broec beloofde aan Godefridus Sceijnckel 34 

Hollandse dobbel, 44 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Goeswini van den Broec promisit Godefrido 

Sceijnckel XXXIIII Hollant dobbel seu pro quolibet (dg: XLIII ..) 

XLIIIIor Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 05 do 18-08-1384. 

Walterus van Audenhoven gaf uit aan Henricus Jans soen van den Hoeve een 

stuk land gnd die Hostat, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Henricus van der Moest en Johannes Haecs enerzijds en de gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een oude groot met Allerheiligen te 

betalen en een n-erfpacht van 3 mud 10 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Best te leveren. 

 

Walterus de Audenhoven peciam terre #dictam die Hostat# sitam in parochia 

de Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem Henrici van der Moest 

#et Johannis Haecs# ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Jans soen van den 

Hoeve ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: duobus) #uno# grosso 

antiquis dando sibi ab alio omnium sanctorum et pro hereditaria paccione 

trium modiorum et decem lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi 

ab alio purificatione et in Best tradenda ex premissis promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 06 do 18-08-1384. 

Jacobus van Bruggen die Olislegher en Johannes Pijekenvet beloofden aan 

Johannes zvw Johannes gnd Femijen soen 6½ oude schild of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Jacobus de Bruggen die Olislegher et Johannes Pijekenvet promiserunt 

Johanni filio (dg: fi) quondam Johannis dicti Femijen soen sex et 

dimidium aude scilt seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 07 do 18-08-1384. 

Ghisbertus zvw Jacobus gnd Colne van Lijt beloofde aan aan Albertus van 

Uden, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 6 oude 

schilden of de waarde te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Jacobi dicti Colne de (dg: Lijt .) Lijt 

promisit super omnia se daturum et soluturum (dg: Weijndelmoedi ux) 

Alberto de Uden ad spacium quinque annorum datum presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum sex aude scilde seu 

valorem nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 
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proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 08 do 18-08-1384. 

Albertus van Uden en zijn vrouw Weijndelmoedis verhuurden aan Ghisbertus 

zvw Jacobus gnd Colve (1) een kamp in Lith, tussen Metta ev Henricus van 

Aelst enerzijds en Reijmboldus van Tula anderzijds, minus ½ morgen in 

voornoemd kamp behorend aan Willelmus Bernts soen, (2) 3½ hont land, in 

Lith, ter plaatse gnd in den Enge, tussen erfg vw Aleijdis Meijssen 

enerzijds en voornoemde Weijndelmodis anderzijds, voor een periode van 5 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383). 

 

Solvit. 

Albertus de Uden et Weijndelmoedis eius uxor quendam campum situm in 

parochia de Lijt inter hereditatem Mette uxoris Henrici de Aelst ex uno 

et inter hereditatem Reijmboldi de Tula ex alio minus tamen (dg: .) 

dimidio iugero in dicto campo spectante ad Willelmum Bernts soen (dg: ut 

dicebat locavit Gh Ghisberto filio quondam Jac) atque IIIJ hont terre 

sita in dicta parochia in loco dicto in den Enghe inter hereditatem 

heredum quondam Aleijdis Meijssen ex uno et inter hereditatem dicte 

Weijndelmodis ex alio ut dicebat (dg: locavit Ghi simul cum parte aggeris 

dicti ten Halve Dike .... ?dicta sita in opposito domistadii Henrici et 

Aleijden carp ?in quodam a..) ut dicebant locaverunt recto locacionis 

modo Ghisberto filio quondam Jacobi dicti J? Colve ab eodem ad spacium 

quinque annorum post (dg: p) festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium possidendum promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1176 f 373v 09 do 18-08-1384. 

Nijcholaus zvw Godefridus gnd van Wickenvoert verkocht aan zijn moeder 

Erkenradis en aan Wellinus van Os 1/3 deel in een huis103,104 en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Stierken enerzijds 

en erfgoed van Johannes Screijnmaker anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Wellinus. 

 

Nijcholaus filius quondam Godefridi dicti #de# Wickenvoert terciam partem 

ad se spectantem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem Johannis 

Screijnmaker ex alio vendidit [105Erkenra]di sue matri et Wellino de Os 

promittens ratam et obligationem ex parte (dg: ex parte) sui deponere. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Wellino. 

 

BP 1176 f 373v 10 vr 19-08-1384. 

Johannes Sob van Goerle beloofde aan Egidius van den Dijstelberch 17 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Johannes Sob de Goerle promisit Egidio van den Dijstelberch XVII Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Heijme et Ws datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1176 f 373v 11 ma 22-08-1384. 

Johannes van Eijke de oudere beloofde aan Hilla dvw Johannes Stamelaert van 

Zonne 13 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel 

gerekend, met Sint-Andreas over een jaar te betalen. Zou voornoemde Hilla 

in tussentijd overlijden, dan zal hij ontlast zijn. De brief overhandigen 

                         
103 Zie ← BP 1177 f 075r 03 wo 23-09-1383, overdracht vruchtgebruik in het 

huis. 
104 Zie ← BP 1177 f 101r 03 ±do 04-02-1384, verkoop van een ander 1/3 deel 

van dit huis. 
105 Aanvulling opp basis van BP 1177 f 075r 03. 
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aan haar broer Johannes van Zonne. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes de Eijke senior promisit Hille filie quondam Johannis Stamelaert 

de Zonne XIII Brabant dobbel vel pro quolibet L Hollant placken a festo 

Andree proxime ultra annum persolvendos et si contingat dictam Hillam 

interim mori extunc quitus erit etc. Testes Heijme et Dicbier datum (dg: 

secunda p) in octavis assumptionis. Detur Johanni de Zonne suo fratri. 

 

BP 1176 f 373v 12 ma 22-08-1384. 

Hubertus Goubordinge verkocht aan Gerardus gnd Gheen zv Johannes van Vechel 

1/3 deel van een beemd gnd die Hengerdonk, in Erp, tussen Arnoldus Gilijs 

soen enerzijds en Leonius zvw Petrus van Erpe anderzijds, geheel de beemd 

belast met 5 schelling aan de naburen. 

 

Hubertus Goubordinge (dg: pratum dictum) #terciam prati dicti# die 

Hengerdonc siti in parochia de Erpe inter hereditatem Arnoldi Gilijs soen 

ex uno et hereditatem Le[o]nii filii quondam Petri de Erpe ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo dicto Gheen (dg: de) filio (dg: 

quondam) Johannis de Vechel promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis quinque solidis vicinis ibidem #ex integro prato# inde 

solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 373v 13 ma 22-08-1384. 

Theodericus zvw hr Gerardus van Aa ridder verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Joh) Theodericus filius quondam domini Gerardi de Aa militis prebuit 

et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 373v 14 ma 22-08-1384. 

Voornoemde Hubertus Goubordinge verkocht 1/3 deel van de beemd aan Johannes 

gnd van Vechel van Erpe. 

 

Dictus Hubertus terciam partem dicti prati ut supra hereditarie vendidit 

Johanni dicto de Vechel de Erpe promittens ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 373v 15 ma 22-08-1384. 

Theodericus zvw hr Gerardus van Aa ridder verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: ..) Theodericus filius quondam domini Gerardi de Aa prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 373v 16 ma 22-08-1384. 

Voornoemde Hubertus Goubordinge verkocht 1/3 deel van voornoemde beemd aan 

Arnoldus Gilijs soen. 

 

[Dictus] Hubertus terciam partem dicti prati ut supra hereditarie 

vendidit Arnoldo Gilijs soen promittens ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 373v 17 ma 22-08-1384. 

Theodericus zvw hr Gerardus van Aa ridder verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

[Theodericus filius] quondam domini Gerardi de Aa prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 373v 18 di 23-08-1384. 

....... en Johannes, kvw Boijdekinus Kijst van Eijndoven, beloofden aan 
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Philippus Asinarius etc 16 oude schilden met ....... aanstaande te betalen, 

op straffe van 1. 

 

....... [et Jo]hannes liberi quondam Boijdekini Kijst de Eijndoven 

promiserunt Philippo Asinario etc XVI aude scilde ....... ....... ....... 

....... futurum persolvendos (dg: testes) sub pena I. Testes Dicbier et 

Berwout datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1176 f 373v 19 wo 24-08-1384. 

....... ....... .. ....... ....... droegen over aan hr Willelmus van Hoerne 

heer van Duffel en Herlaer ... schilden, aan hen beloofd106 door Johannes 

van Kuijc de oudere zv hr Wenemarus van Hoestraten. Met adiusticatie. 

 

....... ....... ....... ....... ....... aureos denarios antiquos 

communiter scilde vocatos promissos sibi a Johanne de Kuijc seniore filio 

domini Wenemari [107de Hoestraten] ....... ....... ....... [prout] in 

litteris supportaverunt domino Willelmo de Hoerne domino de Duffel et de 

Herlaer cum litteris et jure et adiusticatione ....... ....... ....... 

....... ....... et Scilder datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1176 f 373v 20 wo 24-08-1384. 

....... ....... beloofde aan ....... ....... 55 oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... LV aude scilde 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1176 mf10 C 12 f.374. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 26-08-1384. 

 in die decollacionis beati Johannis: maandag 29-08-1384. 

 Tercia post decollacionem beati Johannis: dinsdag 30-08-1384. 

 

BP 1176 f 374r 01 vr 26-08-1384. 

Johannes van Est verklaarde verzoend te zijn met Nicholaus gnd Spirinc Jans 

soen wegens letsel aan voornoemde Johannes toegebracht door voornoemde 

Nicholaus Spirinc en zijn trawanten. Voornoemde Johannes en zijn oom 

Godefridus gnd Godde Maerscalc van Est beloofden dat zij en hun vrienden en 

verwanten dit akkoord van waarde zullen houden. Voornoemde Johannes 

beloofde, ingeval hij het akkoord zou schenden met woorden of bedreigingen 

zou uiten naar voornoemde Nicholaus, hetgeen voornoemde Nicholaus Spirinc 

met getuigen zal moeten aantonen, dat dan telkens voornoemde Johannes aan 

de hertog 50 oude schilden zal betalen. 

 

Johannes de Est recognovit se legi et omnes eius amicos et consanguineos 

legitime fore reco[nciliatos ?cum Nicholao] dicto Spirinc Jans soen 

occacione lesionis dicto Johanni a dicto Nicholao Spirinc et suis 

complicibus prius facte ut dicebat ....... promiserunt dictus Johannes et 

cum eo Godefridus dictus Godde #Maerscalc# de Est eius avunculus super 

omnia quod ipsi et omnes eius amici et consanguinei h[uiusmodi] 

reconciliacionem ratam servabunt (dg: ean pro) et promisit dictus 

Johannes super omnia si dictus Iohannes huiusmodi reconciliacionem 

imposterum infregerit verbis et (dg: tenere) non tenuerit ac dicto (dg: 

Johanni) #Nicholao# minas imposuerit (dg: et dictus Johannes testimonio 

fidedigno extunc) et dictus Johannes totiens quotiens dictus Nicholaus 

Spirinc hoc testimonio fidedigno provaverit! sive fuerint oppidani sijve! 

non extunc dictus Johannes quotiens hoc fecerit et super hoc convictus 

                         
106 Zie ← BP 1176 p 144r 13 do 30-08-1380, mogelijk betreft het deze 

schuldbekentenis: belofte 200 oude Franse schilden op 11-11-1380 te 

betalen. 
107 Aanvulling op basis van BP 1176 p 144r 13. 
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fuerit ut premittetur dabit et solvet domino nostri duci (dg: C) L aude 

scilde nomine pene quam penam in hoc eventu super omnia promisit. Testes 

datum ut infra. 

 

BP 1176 f 374r 02 vr 26-08-1384. 

Margareta dvw Henricus Rijxken schonk aan Theodericus zv Johannes Vrijese 

van Hedel en diens vrouw Johanna dv voornoemde Margareta een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf in Den Bosch, aan de Kolperstraat, 

op de hoek, naast erfgoed van Willelmus Koc verwer, (2) 6 morgen land, in 

Geffen, en uit het huis, de graanschuur en andere gebouwen hierop, welke 

cijns aan voornoemde Margareta was verkocht108 door Johannes van Breda zv 

Ghibo van Eijke. 

 

Margareta filia quondam Henrici Rijxken cum tutore hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de domo et area sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet supra conum ibidem contigue iuxta hereditatem Willelmi Koc 

tinctoris atque ex sex iugeribus terre sitis in parochia de Geffen necnon 

ex domo granario ac ceteris edificiis in dictis sex jugeribus terre 

consistentibus venditum dicte Margarete a Johanne de Breda filio Ghibonis 

de Eijke prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico filio 

Johannis Vrijese de Hedel cum Johanna eius uxore filia dicte Margarete 

nomine dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris #et aliis# et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ws et Sijmon datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 374r 03 vr 26-08-1384. 

Voornoemde Margareta dvw Henricus Rijxken droeg over aan Theodericus zv 

Johannes Vriese van Hedel 14 oude schilden, aan haar beloofd door Willelmus 

Meus soen, Johannes gnd des Goede en Gerardus van Langelaer. 

 

Dicta Margareta XIIII aureos denarios antiquos communiter aude scilde vel 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Willelmo Meus soen 

Johanne dicto des Goede et Gerardo de Langelaer prout in litteris 

legitime supportavit Theoderico filio Johannis Vriese de Hedel cum 

litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374r 04 vr 26-08-1384. 

Heijmannus Willems soen ev Elisabeth dvw Johannes Smijt van Engele verkocht 

aan Johannes van den Elshout een ......., aan voornoemde Elisabeth vermaakt 

door haar vader. 

 

Solvit. 

Heijmannus Willems soen maritus et tutor legitimus ut dicebat Elisabeth 

sue uxoris filie quondam Johannis Smijt de Engele .....dem quandam dicte 

Elisabeth (dg: sibi) a dicto suo patre legatam ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den Elshout promittens warandiam. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1176 f 374r 05 vr 26-08-1384. 

Johannes zvw Martinus van Pipengael deed tbv Johannes Goede afstand van (1) 

1 morgen land in Empel, in een kamp gnd die Rietwerdinne, (2) ¼ deel van 

een hofstad in Empel, ter plaatse gnd ten Hosteden, tussen Henricus 

Caelewaerd enerzijds en wijlen Petrus gnd Coppaerts soen anderzijds, (3) 2 

stukjes land, in Empel, achter de plaats gnd die Laren, welke erfgoederen 

voornoemde wijlen Martinus verworven had van Eva dvw Marcelius Caelewaerd 

van Meerwijc. Zou voornoemde Johannes Goede door Martinus ....... worden 

aangesproken en schade ondervinden, dan zal hij voornoemde Johannes Goede 

                         
108 Zie ← BP 1176 f 128v 09 za 26-05-1380, verkoop van deze erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 01. 243 

schadeloos houden. Johannes van de Kloot deed afstand tbv voornoemde 

Johannes Goede. 

 

Johannes filius quondam Martini de Pipengael super uno jugero terre sito 

in parochia de Empel in quodam campo dicto die (dg: Rietwerdine) 

Rietwerdinne (dg: in campo ibidem sito) atque super quarta parte 

domistadii siti in dicta parochia de Empel ad locum dictum ten Hosteden 

inter hereditatem Henrici Caelewaerd ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri dicti Coppaerts soen ex alio insuper super duabus particulis terre 

sitis in dicta parochia retro locum dictum die Laren quas hereditates 

predictas dictus quondam Martinus erga (dg: Ev) Evam filiam quondam 

Marcelii Caelewaer[d] de Meerwijc acquisiverat (dg: prout in litteris) 

#ut dicebat# et super toto jure ad opus Johannis Goede hereditarie 

renuciavit promittens ratam servare et promisit si dictus Johannes Goede 

a Martino ....... ....... ....... impetetur et dampna sustinetur extunc 

dictus Johannem Goede indempnem servabit. Quo facto Johannes de Globo 

super premissis ad opus dicti Johannis Goede hereditarie renunciavit. 

Testes Willelmus et Sijmon datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1176 f 374r 06 ma 29-08-1384. 

Gerardus zv Hermannus van Dalem verkocht aan Arnoldus Rover zvw Arnoldus 

Boesic een n-erfcijns109 van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Hinthamerstraat naar de straat gnd Papenhuls, tussen het klooster van Sint-

Clara enerzijds en erfgoed van Johannes van Onlant anderzijds. 

 

Gerardus filius Hermanni de Dalem hereditarie vendidit Arnoldo Rover 

filio quondam Arnoldi Boesic hereditarium censum IIIIor librarum monete 

solvendum hereditarie Johannis ex domo et area sita in Busco in viculo 

tendente a vico Hijnthamensi versus vicum dictum Papenhu[ls] inter 

conventum sancte Clare ex uno et hereditatem Johannis de (dg: On) Onlant 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

promittens sufficientem facere. Testes ?Rover et Sijmon datum in die 

decollacionis beati Johannis. 

 

BP 1176 f 374r 07 di 30-08-1384. 

Arnoldus Rover zvw Johannes Snobbe ev Elisabeth dvw Arnoldus Vos gaf uit 

aan Arnoldus Holter, Everardus zvw Everardus van ......., ....... zvw 

....... van Loen en Petrus zvw Willelmus van Assche de helft van een hoeve, 

die was van wijlen voornoemde Arnoldus Vos, in Stripe, met alle cijnzen die 

op de hoeve worden betaald, welke helft aan hem en zijn vrouw gekomen was 

na overlijden van voornoemde Arnoldus; de uitgifte geschiedde voor een 

cijns ......., een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Eindhoven, en thans 

voor een n-erfpacht van .. ..... ......., maat van Eindhove,nmet Lichtmis 

op het onderpand te leveren. 

 

Arnoldus Rover f[ilius quondam] Johannis Snobbe (dg: mansum quendam 

medietatem) maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue [uxoris 

filie quondam] Arnoldi Vos medietatem [ad se] spectantem mansi qui fuerat 

dicti quondam Arnoldi Vos siti in parochia de Stripe cum attinentiis 

eiusdem [mansi singulis et] universis cum [omnibus censibus] super dicto 

manso solvendis quam medietatem sibi et dicte eius uxori de morte dicti 

qu[ondam Arnoldi successione] advolutam [esse dicebat] dedit ad 

hereditarium pactum Arnoldo Holter Everardo filio quondam Everardi d. 

....... ....... ....... filio quondam ....... de Loen atque Petro filio 

quondam Willelmi de Assche ab eisdem pro censu (dg: domini fundi) #monete 

prius# ....... ....... ....... sex modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven prius inde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

....... ....... ....... dicte mensure de Eijndoven danda dicto Rovero ab 

                         
109 Zie → BP 1177 f 299v 15 ±za 19-05-1386, overdracht van de erfcijns. 
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aliis purificatione et super dictam medietatem dicti ma[nsi solvenda] 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt. Testes Willelmus et Berwout datum 3a post de[collacionem 

beati Johannis]. 

 

BP 1176 f 374r 08 di 30-08-1384. 

Henricus Vos van Ghempe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Vos de Ghempe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374r 09 ±di 30-08-1384. 

Voornoemde Arnoldus Holter, Everardus zvw Everardus van ......., ....... 

zvw ....... van Loen en Petrus zvw Willelmus van Assche beloofden aan 

voornoemde Arnoldus Rover 100 oude schilden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Dicti quatuor promiserunt dicto Arnoldo Rover C aude scilde vel valorem 

ad Jacobi proxime persolvendos. ....... ....... ....... 

 

BP 1176 f 374r 10 ±di 30-08-1384. 

Johannes van Bucstel, Gerardus van den Wiel en Goessuinus van Best 

beloofden aan de secretaris, tbv ....... ......., .. ..... met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes de Bucstel Gerardus van den Wiel et Goessuinus de Best 

promiserunt mihi ad op[us] ....... ....... ....... ....... ....... ad 

nativitatis Domini proxime pena III. Testes Ws et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374r 11 ±di 30-08-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Primus] servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374r 12 ±di 30-08-1384. 

De jonker van Megen beloofde voornoemde Gerardus en Goessuinus schadeloos 

te houden. 

 

[D]omicellus de Megen promisit dictos Gerardum Goessuinum indempnes 

....... ....... ....... ....... ....... Testes datum ut supra scabini 

dixerunt. 

 

1176 mf10 C 13 f.374v. 

 in die Egidii: donderdag 01-09-1384. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 03-09-1384. 

 

BP 1176 f 374v 01 do 01-09-1384. 

Theodericus zvw Marcelius van den Hoeven ev Gertrudis dvw mr Nicholaus van 

Erpe droeg over aan Arnoldus zvw voornoemde mr Nicholaus al zijn 

erfgoederen, in Erp, ter plaatse gnd Dieperbeke. 

 

Th[eodericus] filius quondam Marce[lii van den] Hoeven maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam magistri 

Nicholai de Erpe omnes suas hereditates quocumque locorum in parochia de 

Erpe ad locum dictum Dieperbeke sitas ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo filio dicto quondam magistri Nicholai promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes willelmus et Berwout datum in 

die Egidii. 

 

BP 1176 f 374v 02 do 01-09-1384. 

Johannes Mersman de jongere, Sijmon zv Johannes van der After en Wolterus 

Stegheman beloofden aan vrouwe Ermegardis dvw Arnoldus van Waderle 110 oude 
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schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Johannes Mersman junior Sijmon filius Johannis van der After Wolterus 

Stegheman promiserunt domine Ermegardi filie quondam Arnoldi de Waderle C 

et X aude scilde vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374v 03 do 01-09-1384. 

Hr Ricoldus Koc, Theodericus zvw hr Emondus Rover ridder, Theodericus zv 

Bartholomeus en Stamelart van de Kelder beloofden aan Gerardus van Ghiessen 

200 oude schilden van Frankrijk of de keizer met Epiphanie (vr 06-01-1385) 

aanstaande te betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc Theodericus filius quondam #domini# Emondi Rover 

militis Theodericus filius Bartholomei Sta de Penu promiserunt Gerardo de 

Ghiessen ducentos aude scilde Francie vel imperatoris vel valorem in alio 

pagamento ad epiphaniam Domini proxime persolvendos. Testes dominus 

Theodericus et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374v 04 do 01-09-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. Twee brieven, waarvan een voor 

Theodericus zv Bartholomeus en de andere voor Arnoldus Stamelart. 

 

Solvit totum. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum ut supra. Et erunt 

due littere quarum unam Theodericus filius Bartholomei et alteram 

Arnoldus Stamelart habebunt. 

 

BP 1176 f 374v 05 za 03-09-1384. 

Adam Hoet beloofde aan Johannes Nolleken 24 Hollandse gulden en 8 Hollandse 

dobbel of de waarde 8 dagen voor Sint-Martinus aanstaande (vr 04-11-1384) 

te betalen op straffe van 6 gulden. 

 

Adam Hoet promisit Johanni Nolleken XXIIII Hollant gulden et VIII Hollant 

dobbel vel valorem octo dies ante festum Martini proxime persolvendos 

pena VI gulden. Testes Sijmon et Berwout datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1176 f 374v 06 za 03-09-1384. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Johannes Venneken 15½ 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Johannes de Vucht cyrothecarius promisit Johanni Venneken XVJ Hollant 

dobbel vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Ws 

et Sijmon datum sabbato post Egidii. 

 

BP 1176 f 374v 07 za 03-09-1384. 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel ev Aleidis dvw Henricus gnd Heijman 

Ghibossen soen verkocht aan Gherisius van Os de helft van 5 morgen land, op 

de plaats gnd op die Vaart, tussen Conrardus Writer en Hermannus Bac 

leerbewerker enerzijds en Katherina wv Ludovicus zv Albertus en Johannes 

bvw voornoemde Ludovicus anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Bruijstini de Andel maritus et tutor legitimus 

Aleidis sue uxoris filie quondam Henrici dicti Heijman Ghibossen soen 

medietatem ad se spectantem quinque jugerum terre (dg: que sita) sitorum 

super locum dictum op die Vaert inter hereditatem Conrardi Writer et 

Hermanni Bac frunitoris ex uno et inter hereditatem Katherine relicte 

quondam Ludovici filii Alberti et Johannis fratris dicti quondam Ludovici 

ex alio hereditarie vendidit Gherisio de Os promittens super habita et 
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acquirenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1176 f 374v 08 za 03-09-1384. 

Godefridus zvw Theodericus zvw hr Arnoldus van Os droeg over aan Johannes 

van Dijnther al zijn goederen en voorts alle goederen, die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder jkvr Bela. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici filii quondam domini Arnoldi de Os 

omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata quocumque 

locorum sita atque omnia bona sibi post mortem domicelle Bele sue matris 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Dijnther promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ws et Berwout datum ?supra. 

 

BP 1176 f 374v 09 za 03-09-1384. 

Voornoemde Godefridus zvw Theodericus zvw hr Arnoldus van Os, Johannes van 

Dijnter en Godefridus van Beest beloofden aan Jacobus zvw Egidius van 

Ghele, tbv Johannes van den Hautart, 10 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te leveren. 

 

Dictus Godefridus Johannes de Dijnter et Godefridus de Beest promiserunt 

#Jacobo filio quondam Egidii de Ghele ad opus# Johannis van den Hautart X 

modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes dominus Theodericus et Berwout datum ut supra. 


