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1177 f.1. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1382. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 07-10-1382. 

 in die Dijonisii: zondag 09-10-1382. 

 

BP 1177 f 001r 01 do 02-10-1382. 

Hr ....... Roggen priester droeg waarschijnlijk over aan zijn broer 

Gerardus alle erfgoederen die aan hem gekomen waren na overlijden van 

....... ......., ....... ....... in de dingbank van ....... gelegen, 

voor hem gereserveerd 4 hont land in voornoemde dingbank, ter plaatse 

gnd ....... .....gen Camp, belast met de lasten gnd onraad, die 

Joohannes Rogge ....... ....... ........ 

 

....... ....... Roggen presbiter omnes hereditates sibi de morte 

quondam ....... ....... ....... ....... ....... locorum ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... sitis exceptis 

..... .... reservatis quatuor hont [terre] sitis in dicta 

jurisdictione #(dg: .. ... ...)# in loco ....... .....gen Camp ut 

dicebat ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... Gerardo suo fratri promittens warandiam et obligationem 

[deponsere exceptis] oneribus dictis onraet que Johannes Rogge 

p....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... facere ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... datum in crastino Remigii. 

 

BP 1177 f 001r 02 ±do 02-10-1382. 

Gerardus van .....sen beloofde aan ....... ....... 9 oude schilden 

....... ....... te betalen. 

 

Gerardus de .....sen prom[isit] ....... ....... ....... ....... 

....... ....... novem aude scilde seu valorem ad ....... ....... 

persolvendos. Testes datum supra 

 

BP 1177 f 001r 03 ±do 02-10-1382. 

Gertrudis wv Zebertus van den Zande ?zvw Johannes gnd Wedigen 
?verkocht aan Theodericus van Loet een n-erfcijns van .. schild of de 

waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft in een kamp van 

voornoemde wijlen Zebertus, 9 morgen groot, in Berghem, ter plaatse 

gnd in den Winkel, tussen ....... Bathen soen enerzijds en 

erfgoederen gnd aanweiden behoend aan die van Oss anderzijds. 

 

Gertrudis relicta quondam Zeberti van den Zande (dg: .......) 

....... quondam Johannis dicti (dg: Weghe) Wedigen ....... ....... 

Theoderico de Loet hereditarium censum .. aude scilt seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate ad dictam 

venditricem spectante [in] (dg: ..) quodam campo (dg: dicti 

quondam Zeberti) novem iugera terre continente (dg: sito) dicti 

quondam Zeberti sito in parochia de Berghen in loco dicto [in] den 

Winckel inter ....... ....... Bathen soen ex uno et inter 

hereditates dictas die Aenweijden spectantes ad illos de Os ex 

alio ut dicebat promittens cum tutore super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 001r 04 ±do 02-10-1382. 

82 83 

 

LXXXII LXXXIII. 
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BP 1177 f 001r 05 ±do 02-10-1382. 

Hermannus Rogge verklaarde met zijn vrouw Agnes dv Johannes Nouden 

ontvangen te hebben een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 

hij beloofde aan voornoemde Johannes, tbv erfg van voornoemde 

Johannes, bij de deling van de goederen die voornoemde Johannes en 

zijn vrouw zullen nalaten, deze pacht in te brengen. 

 

Hermannus Rogge palam recognovit se recepisse cum Agnete sua uxore 

filia Johannis Nouden (dg: h) nomine dotis ad jus oppidi de [Busco 

hereditariam] paccionem IIorum modiorum siliginis mensure de Busco 

(dg: p) promisit dicto Johanni ad opus heredum dicti Johannis quod 

(dg: here) si ipse Hermannus #vel eius heredes# ad divisionem 

faciendam de bonis (dg: dicti) que dictus Johannes [et] eius uxor 

in sua morte post se relinquent venire voluerit extunc dictus 

Hermannus seu eius heredes ad huiusmodi divisionem venientes ad 

huiusmodi divisionem reimportabunt .... hereditariam paccionem II 

modiorum siliginis dicte mensure. Testes Erpe et Hoculem datum 

supra. 

 

BP 1177 f 001r 06 ±do 02-10-1382. 

Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel beloofde aan Adam van 

Mierd, tbv jkvr Henrica van Achel mv voornoemde Willelmus, 60 oude 

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

 

Willelmus filius quondam Willelmi Bastart de Bucstel promisit Ade 

de Mierd ad opus domicelle Henrice de Achel matri dicti Willelmi 

LX aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 001r 07 ±do 02-10-1382. 

Hermannus van den Ham beloofde aan Godefridus zv Enghela gnd Goden 

soen 6 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Hermannus van den Ham promisit Godefrido filio Enghele dicte Goden 

soen sex modios siliginis mensure de Busco ad monitionem 

persolvendos. Testes (dg: datum supra) Erpe et ?Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 001r 08 ±do 02-10-1382. 

Johannes van der After, Johannes Mersman de jongere, Sijmon zv 

voornoemde Johannes van der After, Nijcholaus Wijsscart, Theodericus 

zvw Henricus Roelofs soen en Andreas nzvw Andreas van den Stocke 

beloofden aan vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle 454 pond, 1 

oude schild voor 4 pond gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383) te betalen. 

 

Johannes van der After Johannes Mersman junior Sijmon filius dicti 

Johannis (dg: Me) van der After Nijcholaus Wijsscart Theodericus 

filius quondam Henrici Roelofs soen Andreas (dg: filius quo) 

filius naturalis quondam Andree van den Stocke (dg: promiserunt 

domi) promiserunt domine Ermgardi filie quondam Arnoldi de Waderle 

CCCC et LIIII libras scilicet uno aude scilt pro IIII libris 

computato #seu valorem# ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 001r 09 ±do 02-10-1382. 

Jacobus van Enghelant droeg over aan Wijnricus Screijnmaker de helft 

in ¾ deel van 3 morgen in Empel, tussen wijlen Petrus van Waderle 

enerzijds en Lamberus gnd Lijskens soen anderzijds, welk ¾ deel 

voornoemde Jacobus en zijn broer Arnoldus gekocht hadden van Henricus 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

4 

zvw Everardus van Hijntham. 

 

Jacobus de Enghelant medietatem ad se spectantem in tribus (dg: 

terciis) #quartis# partibus trium iugerum sitorum in parochia de 

Empel inter hereditatem quondam Petri de Waderle ex uno et inter 

hereditatem Lamberi dicti Lijskens soen ex alio quas (dg: ....... 

tercias) #tres quartas# partes dictus Jacobus et Arnoldus eius 

frater erga Henricum filium quondam Everardi de Hijntham emendo 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit [W]ijnrico 

Screijnmaker cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 001r 10 ±do 02-10-1382. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Machiels soen verkocht aan Henricus gnd die 

Lange van Helmont alle huisraad, die aan hem gekomen was na 

overlijden van voornoemde Arnoldus, resp. die aan hem zal komen na 

overlijden van zijn moeder Heijlwigis van Brabant. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes filius quondam (dg: Joh) #Arnoldi# dicti Machiels soen 

omnia clenodia dicta cleijnoet et huusraet sibi de morte dicti 

quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# successione advoluta et post 

mortem Heijlwigis de Brabant matris primodicti Johannis 

successione advolvendas ut dicebat hereditarie (dg: su) vendidit 

Henrico dicto die Lange de Helmont promittens (dg: warandiam) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 001r 11 di 07-10-1382. 

Arnoldus Bollen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit totum. 

Arnoldus Bollen prebuit et reportavit. Testes Ywanus et Jordanus 

datum (dg: secunda) #tercia# post Remigii. 

 

BP 1177 f 001r 12 do 02-10-1382. 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere en Jacobus van 

Enghelant beloofden aan Henricus die Jonghe van Haren 40 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis 

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

 

Henricus Scilder filius (dg: f) quondam Nijcholai Scilder senioris 

et Jacobus de Enghelant promiserunt Henrico die Jonghe de Haren XL 

licht scilt scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. (dg: testes datum supra). 

Erpe et Stierken datum in crastino Remigii. 

 

BP 1177 f 001r 13 do 02-10-1382. 

Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker beloofde aan Walterus van 

Boemel 12 Hollandse dobbel met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) 

te betalen. 

 

Henricus Zeelmaker filius quondam Henrici Zeelmaker promisit 

Waltero de Boemel XII Hollant dobbel ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes ...... et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 001r 14 do 02-10-1382. 

Willelmus Geroncs soen van Orthen verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns van 2 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

(1) een kamp, ongeveer 4 hont groot, in Orthen, ter plaatse gnd 

Broule, tussen eertijds Hermannus ....... van Eijndoven enerzijds en 
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erfgoed gnd den Omloop, behorend aan Franco Pauwels soen, anderzijds, 

reeds belast met 12 penning gemeen paijment, (2) een huis en tuin in 

Orthen, tussen Jordanus Geroncs soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds,  

 

Willelmus Geroncs soen de Orthen hereditarie vendidit Willelmo 

Posteel hereditarium censum II aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis (?dg: hereditarie) ex quodam 

campo IIIIor hont vel circiter continente sito in parochia de 

Orthen in loco dicto Broule inter hereditatem (dg: quondam) dudum 

Hermanni ....... de Eijndoven ex uno et inter hereditatem (dg: 

Franconis Paulo) dictam den (dg: Oe) Omloep spectantem ad (dg: 

Paulum) Franconem Pauwels soen ....... et ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Orthen inter hereditatem Jordani 

Geroncs soen ex uno et inter communitatem ex [alio] promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam #obligationem# 

deponere exceptis XII denariis communis pagamenti ex dicto campo 

(dg: d) prius de jure solvendis et super habita et habenda 

sufficientem f[acere]. ....... et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 001r 15 zo 09-10-1382. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwer verkocht aan Petrus Pieke de 

oogst van Sint-Martinus over een jaar (wo 11-11-1383) van (1) 2 

morgen land, in een hoeve gnd Arts Hoeve van Kessel, in het voorste 

kamp van die hoeve, (2) 2 morgen land in een hoeve gnd Heinmans 

Hoeve. Verkoper en met hem Gerardus de Kessel beloofden garantie. 

Voornoemde Arnoldus en Gerardus beloofden deze 4 morgen te ploegen en 

te bezaaien met haver, zonder kosten voor voornoemde Petrus. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwer fructus et 

proventus provenientes #a Martini proxime ultra annum# in duobus 

iugeribus terre si[tis] .. ...... manso dicto Arts Hoeve van 

Kessel in anteriori campo dicti mansi atque in duobus iugeribus 

terre si[tis] .. ...... [man]so dicto Heijnmans Hoeve ut dicebat 

legitime vendidit Petro Pieke promittens #et cum eo Gerardus de 

Kessel# warandiam ita videlicet quod suum manipulum [etc et] 

promiserunt dictus Arnoldus #et Gerardus# quod ipsi dicta quatuor 

iugera terre arare facient #..# bona avena seminare s[ub?] ...... 

....... ....... absque expensis ipsius Petri. Testes Stierken et 

Jordanus datum in die Dijonisii. 

 

BP 1177 f 001r 16 zo 09-10-1382. 

Albertus zvw Albertus van Maren verkocht aan Petrus Pijeke de oogst 

van Sint-Martinus over een jaar (wo 11-11-1383) van .. morgen land, 

uit 4 morgen land, welke 4 morgen gelegen zijn in Maren, in een kamp 

van Johannes? ....... Waarschijnlijk ook weer de belofte deze morgens 

te ploegen en te bezaaien, zonder kosten voor voornoemde Petrus. 

 

Albertus filius quondam Alberti de Maren fructus et proventus 

provenientes a festo Martini proxime futurum ultra annum ....... 

....... ....... ....... jugeribus terre de quatuor jugeribus terre 

que quatuor iugera terre sita sunt in parochia de Maren in campo 

Johannis? ....... ....... ....... ....... [ut] dicebat legitime 

vendidit Petro Pijeke promittens warandiam ita quod suum manipulum 

etc et promisit dictus Albertus ....... ....... ....... ....... 

[absque] expensis dicti Petri faciet ....... ....... seminare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 001r 17 ±zo 09-10-1382. 

Heijlwigis dvw Everardus gnd ....en soen van Houthem gaf alle 

erfgoederen uit, die aan haar gekomen waren na overlijden van ....... 
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......., gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud waarschijnlijk 

rogge. 

 

[Heijlw]igis filia quondam Everardi dicti ....en soen de Houthem 

cum tutore omnes hereditates sibi de [morte] ....... ....... 

....... ....... ....... [advo]lutas quocumque locorum infra 

parochiam de Rode in loco dicto Houthem sitas ut dicebat dedit 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... pro hereditaria pa[ccione] unius modii 
?s[i]l[iginis] ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... 

 

1177 f.1v. 

 in crastino Dijonisii: vrijdag 10-10-1382. 

 anno LXXXII mensis octobris in crastino Dijonisii: 

   vrijdag 10-10-1382. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 11-10-1382. 

 

BP 1177 f 001v 01 vr 10-10-1382. 

Destijds had Johannes van de Broecke zv Arnoldus van den Loe 

verkocht1 aan Henricus gnd Goederheijle verwer een erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

erfgoed van voornoemde Johannes, gnd den Coppel, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Breede Beemde, tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds et het water gnd die Dommel anderzijds, (2) 1/3 

deel, aan voornoemde Johannes behorend in de watermolen onder de 

vrijheid van Sint-Oedenrode, en het toebehoren van dat 1/3 deel, (3) 

een stuk land, gnd die Koevoerden, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Neijnsel, op de akkers aldaar, tussen Zibertus van Hoculem enerzijds 

en voornoemde Johannes van de Broecke anderzijds, (4) een streep 

lands, aan voornoemde Johannes behorend, gnd die Groten Cloet, 

aldaar, tussen Jacobus Tijt enerzijds en Rutgherus van Erpe 

anderzijds. Voornoemde Johannes van de Broec stelde thans tot extra 

onderpand (5) een akker, gnd die Groet Verwer, in Sint-Oedenrode, in 

goederen gnd te Perdelaer, beiderzijds tussen Mijchael van Tardewijc, 

met een eind strekkend aan de gemene weg, van welke akker 

eerstgenoemde Johannes één helft verworven had van hr Arnoldus Rover 

ridder en zijn schoonzoon Willelmus van Langhelaer en de andere helft 

van Gerardus gnd die Rode. 

 

[Notum sit] universis quod cum Johannes [2van de Broecke filius 

Arnoldi] van den Loe hereditarie vendidisset Henrico dicto 

Goederheijle tinctori hereditariam [paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure] de Busco so[lvendam hereditarie et in] Busco 

tradendam ex hereditate dict[i Johannis] dicta den C[o]ppel sita 

in parochia de Rode sancte Ode [in loco dicto die Breede] Beemde 

inter [hereditatem me]nse sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

aquam dictam die Dummel ex alio a[tque ex terc]ia parte [ad dictum 

Johannem spectante in] molendino aquatili sita! infra libertatem de 

Rode sancte Ode et de attinentiis eiusdem tercie partis predicti 

molendini singulis [et] universis ins[uper ex pecia terre] dicta 

communiter die Koevoerden sita in dicta parochia [ad locum dictum 

Neijnsel] super agros ibidem [inter hereditatem Ziberti de Hoculem 

ex uno et] inter hereditatem dicti Johannis (dg: venditoris) van 

de Broecke ex alio preterea ex quadam [strepa terre ad dictum 

Johannem spectante dicta] communiter [die] Groten Cloet sita 

ibidem inter hereditatem Jacobi Tijt ex uno et inter hereditatem 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 256r 10 vr 02-05-1382, verkoop van de erfpacht. 
2 Aanvulling op basis van BP 1176 f 256r 10. 
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Rutgheri de Erpe ex alio prout in litteris scabinorum quas vidimus 

con[stitutus coram] scabinis infrascriptis dictus Johannes van de 

Broec quendam agrum terre dictum die Groet Verwer situm in 

parochia de Rode sancte Ode in bonis [dictis] te Perdelaer inter 

hereditatem Mijchaelis de (dg: Tand) Tardewijc ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine (dg: commune) ad communem 

plateam de quo (dg: pecia) agro terre primodictus Johannes unam 

medietatem erga dominum Arnoldum Rover militem et Willelmum de 

Langhelaer eius generum et reliquam m[edietatem] erga Gerardum 

dictum die Rode acquisiverat ut dicebat simul cum supradictis 

hereditatibus et contrapignoribus (dg: ad) pro solucione dicte 

paccionis quatuor (dg: ?mo) modiorum siliginis dicte mensure ad 

pignus imposuit et hereditario jure firmiter obligavit promittens 

ratam servare. Testes Erpe et Hoculem datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1177 f 001v 02 vr 10-10-1382. 

Een vidimus maken van 4 brieven, beginnend met (1+2) “Lucas zvw 

Johannes”, (3) “Ghisbertus” en (4) “Arnoldus van den Loe”, en 

Johannes van de Broecke zv Arnoldus van Loe beloofde de brieven, zo 

nodig, ter hand te stellen aan Henricus Goederheijle verwer. 

 

Et fiet vidimus de 4 litteris quarum due incipiunt Lucas filius 

quondam Johannis 3a Ghisbertus et 4a Arnoldus van den Loe et 

Johannes van de Broecke filius Arnoldi de [Loe] promisit Henrico 

Goederheijle tinctori tradere quotiens indiguerit (dg: ut in 

forma) et cum opus perfecerit rediet litteras sanas et integras ut 

in forma. Testes datum [supra]. 

 

BP 1177 f 001v 03 vr 10-10-1382. 

Eveneens een instrument maken van een schepenbrief van Sint-

Oedenrode. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid 

van Johannes van de Kloot, Antonius van Doorn, Henricus die Rode en 

Johannes van Achel zvw Johannes van ........ 

 

+. 

Et fiet eciam instrumentum de littera sca de Rode eodem modo 

presentibus Johanne !Globo Antonio de Spina Henrico die Rode 

Johanne de Achel filio quondam Johannis de ....... Acta in camera 

scriptorum anno LXXXII mensis octobris (dg: d) in crastino 

Dijonisii hora none. 

 

BP 1177 f 001v 04 za 11-10-1382. 

Godefridus zv Godefridus gnd Dunnencop droeg over aan zijn broer 

Jacobus (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn grootvader Goeswinus van Avenjoen, (2) alle goederen die aan 

hem gekomen waren na overlijden van Goeswinus zvw voornoemde 

Goeswinus van Avenjoen. 

 

Godefridus filius Godefridi dicti Dunnencop omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Goeswini de Avenjoen avi olim primodicti 

Godefridi (dg: so) #successione [advoluta et] omnia et singula 

bona# !de morte quondam Goeswini filii (dg: olim) dicti quondam 

Goeswini de Avenjoen successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive site ut dicebat hereditarie supportavit Ja[cobo] 

suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Bruheze et Hoculem datum sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 001v 05 za 11-10-1382. 

Voornoemde Godefridus zv Godefridus Dunnencop droeg over aan zijn 
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broer Jacobus (1) zijn deel in een huis3 en erf in Den Bosch, aan het 

einde van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Reijnkinus Kul 

enerzijds en erfgoed van Henricus van Bucstel anderzijds, (2) het 

deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader voornoemde 

Godefridus Dunnecop, in voornoemd huis en erf. 

 

Dictus (dg: filius) Godefridus (dg: filius quondam) #filius# 

Godefridi Dunnencop totam partem et omne sibi (dg: de) competentes 

quovismodo in domo et area sita in Busco ad [finem] vici Ortensis 

inter hereditatem Reijnkini Kul ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Bucstel ex alio atque totam partem et omne jus sibi 

(dg: de) #post# mortem dicti Godefridi Dunnecop sui patris 

successione advolvendas in domo et area predicta ut dicebat 

hereditarie supportavit Jacobo suo fratri promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 001v 06 za 11-10-1382. 

Laurencius zvw Arnoldus zvw Petrus Oers droeg over aan Jacobus 

Dunnencop zv Godefridus Dunnecop (1) alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn grootvader Goeswinus van 

Avenjoen, (2) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van Goeswinus zvw voornoemde Goeswinus van Avenjoen. 

 

Laurencius filius quondam Arnoldi filii quondam Petri Oers omnia 

et singula bona sibi de morte quondam Goeswini de Avenjoen avi 

olim dicti Laurencii (dg: s) #successione advoluta# atque (dg: de 

morte) omnia et singula bona sibi de morte quondam Goeswini filii 

dicti quondam Goeswini de Avenjoen successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive site ut dicebat hereditarie supportavit 

Jacobo Dunnencop filio Godefridi Dunnecop promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 001v 07 za 11-10-1382. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Laurencius 14 oude 

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

 

Dictus Jacobus promisit dicto Laurencio XIIII aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 001v 08 za 11-10-1382. 

Raso gnd die Jonghe wisselaar droeg over aan Rodolphus van Gravia een 

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

te leveren, aan hem verkocht door Johannes van Wetten zv Johannes gnd 

Happen soen. 

 

Raso dictus die Jonghe campsor hereditariam paccionem unius modii 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam (dg: ex hereditaria paccione sex modiorum siliginis) 

venditam sibi a Johanne de Wetten filio Johannis dicti Happen soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Rodolpho de Gravia cum 

litteris et [aliis] et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Yw et Hoculem datum 

supra. 

 

BP 1177 f 001v 09 za 11-10-1382. 

Willelmus van Hamvelt beloofde aan Rodolphus van Gravia 26 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis 

                         
3 Zie ← BP 1176 f 045v 09 ma 18-01-1378, afstand doen van de helft in 

dit huis. 
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aanstaande (do 25-12-1382) te betalen. 

 

Willelmus de Hamvelt promisit Rodolpho de Gravia XXVI licht scilde 

scilicet (dg: XX) XII Hollant placken pro quolibet scild computato 

ad [nativitatis] Domini proxime [persolvendos]. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 001v 10 ±za 11-10-1382. 

Godefridus gnd Balijart droeg over aan Gerardus Balijart, tbv hem en 

J...... en ......., kv voornoemde Gerardus, verwekt bij zijn huidige 

vrouw Elizabeth dv Theodericus zv Bartholomeus, een b-erfcijns van 

200 gulden, geld van de koning van Hongarije of Bohemen?, een helft 

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

de navolgende erfgoederen, behorend aan Gerardus Balijart, (1) een 

huis en tuin in Lith, naast Willelmus Balijarts soen, (2) 8 morgen 

land in Lith, ter plaatse gnd die Lange Weiden, naast voornoemde 

Willelmus enerzijds en Johannes Buc anderzijds, (3) 6 morgen 5 hont 

land, in Lith, ter plaatse gnd die Lange Weiden, over Die Tiende Weg, 

in een kamp, met een erfgoed behorend aan de investiet van Lith, (4) 

6 morgen land in Lith, ter plaatse gnd in de Kleine ......., ter 

plaatse gnd in den Broek, (5) 19 hont land in Lith, in 2 kampen, voor 

de plaats gnd Voer Br....., ter plaatse gnd in den Broek, (6) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, die Gerardus Balijart beurde uit 

erfgoederen van Johannes ....... ....... van den Sloet, (6) 1/3 deel, 

dat aan voornoemde Gerardus Balijart behoorde, in 1/9 deel van de 

tiende van Lith, ....... ....... gnd Witmerien Kijnderen, welke cijns 

Johannes van Zelant gekocht had van voornoemde Gerardus Balijart en 

welke cijns voornoemde Godefridus verworven had van voornoemde 

Johannes van Zelant. 

Voornoemde Gerardus zal de cijns gedurende zijn leven bezitten. Na 

zijn overlijden gaat 7/16 deel naar Johannes zv voornoemde Johannes 

en 9/16 deel naar voornoemde Elizabeth voor de duur van haar leven en 

na haar overlijden naar haar kinderen. Zou voornoemde Johannes 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de cijns naar kv 

Elizabeth en Gerardus. Zouden er geen kinderen zijn van voornoemde 

Elizabeth en Gerardus, dan gaat hun 9/16 deel naar de naaste erfg van 

voornoemde Gerardus. Beide brieven overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Godefridus dictus Balijart hereditarium censum ducentorum aureorum 

denariorum communiter gulden vocatorum monete regis Ongarie seu 

regis Boemije bo[ni] auri et iusti ponderis solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis #ex hereditatibus subscriptis 

spectantibus ad Gerardum Balijart# ex domo et orto sitis in 

parochia de Lijt iuxta hereditatem Willelmi Balijarts so[en] item 

ex octo jugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto die 

Langhe Weijden iuxta hereditatem Willelmi predicti ex uno et inter 

hereditatem Johannis Buc [ex alio] item ex sex iugeribus (dg: 

terre) et quinque hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto 

die Lange We[ij]den ultra viam dictam Dien Tiende We[ch] in quodam 

campo cum hereditate spectante ad investitum de Lijt item ex sex 

iugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto in den 

Cleijnen ....... [in] loco dicto in den Broec item ex decem et 

neghen hont terre sitis in dicta parochia in duobus campis ante 

locum dictum Voer Br..... [in] loco dicto in den Broec item ex 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam (dg: dictus) 

Gerardus Balijart solvendam habuit ex hereditatibus Johannis 

....... ....... van den Sloet item ex una tercia parte que ad 

dictum Gerardum Balijart spectabat in una nona parte decime de 

Lijt ....... ....... dictis Witmerien Kijnderen quem censum 

Johannes de Zalant! erga dictum Gerardum Balijart emendo 
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acquisiverat et quem ce[nsum dictus Godefridus] erga dictum 

Johannem de Zelant acquisiverat (dg: emendo) ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo Balijart ad opus sui et ad opus 

J...... .. ....... liberorum a dicto Gerardo et Elizabeth sua 

uxore presenti filia Theoderici filii Bartholomei pariter 

genitorum et generandorum promittens ....... ....... ....... [ex 

parte] sui deponere tali condicione annexa quod dictus Gerardus 

(dg: dictum censum) ad vitam integraliter possidebit post eius 

decessum [(dg: mediatim)] #dividendo dictum integrum censum in XVI 

partes equales septem in hiis# [ad] Johannem filium dicti Johannis 

hereditarie devolvendas (dg: et mediatim) #novem XVI partes de 

dicto censu# ad (dg: ad) dictam Elizabeth et eius liberos ab eadem 

Elizabeth ....... ....... ....... ....... generandos hereditarie 

devolvendas ab ea Elizabeth ad eius vitam possidendas et post eius 

decessum ad eius liberos genitos ....... ....... ....... ....... 

devolvendas hoc eciam addito si contingat dictum Johannem decedere 

sine prole legitima decedere extunc dictus census ad d....... 

....... ....... ....... ....... et Gerardo genitos et generandos 

hereditarie divolvetur (dg: et si dicti liberi de omnes) #et si 

contingat dictos liberos a dictis Elizabeth et Gerardo genitos et 

generandos# ....... ....... ....... ....... ....... extunc dicte 

novem partes post decessum dicte Elizabeth et eius liberorum 

predictorum ad proximores heredes dicti Gerardi devolventur. 

Testes Jordanus et ....... ....... ....... ....... ambe littere 

dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 001v 11 ±za 11-10-1382. 

....... ....... ....... Roveri deed tbv hr Henricus Buc afstand van 

(1) 3 morgen land, uit een erfgoed gnd Feits Werf, dat .. ..... groot 

is, (2) 3 andere morgen land, gelegen in een kamp van voornoemde 3 

......., naast erfgoed van ....... ....... en erfgoed gnd die Bloet 

Kamp anderzijds, strekkend tot aan de waterlaat van de hertog, welke 

3 morgen ....... ....... ....... 

 

....... ....... ....... ....... Roveri super tribus (dg: g) 

iugeribus terre de hereditate dicta Feijts Werf que quidem 

hereditas Feijts Werf vocata conti[net] ....... ....... ....... 

....... ....... aliis tribus iugeribus terre sitis in uno campo 

dictorum trium ....... videlicet in campo qui situs est contigue 

iuxta hereditatem ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

inter hereditatem dictam die Bloet Camp ex alio tendente ?ad 

aqueductum domini nostri ducis et que (dg: tria) ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ut dicebat et super jure 

ad !domini Henrici Buc renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere ....... ....... ....... ....... 

....... ....... 

 

1177 f.2. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 13-10-1382. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 16-10-1382. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1382. 

 

BP 1177 f 002r 01 ma 13-10-1382. 

Nijcholaus van Stakenborch en zijn vrouw Gertrudis dvw Johannes 

....... .......sel beloofden aan Ghibo Jans soen van der Smedebroec 

en Henricus Lanen soen een n-erfcijns van 6 oude schilden, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit al hun goederen. 

 

Nijcholaus de Stakenborch maritus legitimus ut asserebat Gertrudis 

sue uxoris filie quondam Johannis ....... .......sel et dicta 

Gertrudis cum [eodem tamquam cum suo tutore] promiserunt indivisi 
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super habita et habenda se daturos et soluturos Ghiboni Jans (dg: 

fi) soen van der Smedebroec et (dg: Gh) Henrico Lanen soen seu 

eorum [alteri] hereditarium censum sex aude scilde hereditarie 

Martini ex omnibus suis bonis (dg: habitis et habendis) mobilibus 

et immobilibus hereditariis et paratis ubicumque locorum 

consistentibus sive sitis ut [dicebat]. Testes J...... [et] 

Scilder datum secunda post Dijonisii. Tradetur littera dictis (dg: 

credi) debitoribus. 

 

BP 1177 f 002r 02 ±ma 13-10-1382. 

Voornoemde Nijcholaus en Gertrudis beloofden aan Adam van Mierd, tbv 

Ghibo gnd Jans soen van der Smedebroec, Henricus Lanen soen en 

Ge...... ....... ....... Smedebroec, 2000 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Dicti Nijcholaus et Gertrudis #cum tutore# promiserunt indivisi 

super omnia et habenda Ade de Mierd ad opus (dg: d) Ghibonis dicti 

Jans soen van der Smedebroec Hen]rici] Lanen soen et Ge..... 

....... ....... van den Smedebroec seu eorum alterius duo milia 

antiquorum scutorum ad monitionem (dg: pers) ....... ....... 

persolvenda ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 002r 03 do 16-10-1382. 

Willelmus die Beere en zijn broer Arnoldus, kvw Erardus gnd die 

Beere, verkochten aan Johannes gnd die Wever zv Jacobus gnd Cop van 

den Dijcke 3 stukken land in Westilburg, ter plaatse gnd Loven, in de 

akkers aldaar, (1) tussen erfgoed gnd Dongen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) tussen Agnes wv Gerardus Betten enerzijds en 

Goedeldis dvw Johannes gnd Roekeloes anderzijds, (3) tussen Johannes 

zvw Gerardus Betten enerzijds en Erardus zvw voornoemde Johannes 

Roekeloes anderzijds, belast met 6 penning gemeen paijment en 2 lopen 

rogge, Bossche maat. 

 

Willelmus die Beere et Arnoldus eius frater liberi quondam Erardi 

dicti die (dg: Bever) Beere tres particulas terre sitas in 

parochia de Westilborch (dg: quarum) in loco dicto te (dg: Love) 

Love in agris ibidem quarum una inter hereditatem dictam de 

Donghen ex uno et inter communem plateam ex alio altera [inter] 

hereditatem Agnetis relicte quondam Gerardi Betten ex uno et inter 

hereditatem Goedeldis filie quondam Johannis dicti Roekeloes ex 

alio et tercia inter [hereditatem] Johannis filii quondam Gerardi 

Betten ex uno et inter hereditatem Erardi filii quondam dicti 

Johannis Roekeloes ex alio sunt site ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni dicto die Wever filio (dg: Ph quond) Jacobi 

dicti Cop van den Dijcke promittentes warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis communis pagamenti et duobus 

lopinis siliginis mensure de Busco hereditarie paccionis exinde de 

jure solvendis. Testes Erpe et Leonii datum (dg: supra) quinta 

post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 002r 04 za 18-10-1382. 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere verkocht aan Adam 

van Mierd, tbv Willelmus Scilder, (1) alle goederen, die aan hem en 

zijn vrouw Elizabeth zullen komen na overlijden van Nijcholaus gnd 

Ghenen soen en diens vrouw Conegondis, ouders van voornoemde 

Elizabeth, (2) alle goederen die aan voornoemde Henricus zullen komen 

na overlijden van zijn zuster Bertha, (3) alle goederen, die aan 

voornoemde Henricus gekomen waren na overlijden van zijn zuster 

Mechtildis. 
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Henricus Scilder filius quondam Nijcholai Scilder senioris omnia 

et singula bona (dg: hereditaria) mobilia et immobilia hereditaria 

et parata sibi et Elizabeth sue uxori (dg: de) post mortem (dg: 

Ar) Nijcholai dicti Ghenen soen et Conegondis sue uxoris parentum 

dicte Elizabeth successione advolvenda atque omnia bona mobilia et 

immobilia hereditaria parata dicto Henrico (dg: de) #p# mortem 

Berthe (dg: m) sue sororis successione advolvenda atque omnia bona 

hereditaria et parata (dg: sibi) #dicto Henrico# de morte quondam 

Mechtildis sue sororis successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat vendidit Ade de Mierd ad opus 

Willelmi Scilder promittens warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Scilder datum in festo Luce. 

 

BP 1177 f 002r 05 za 18-10-1382. 

Thomas zv Theodericus Kepken van Nuwelant, Boudewinus gnd Otten zvw 

Ghibo gnd Wouters soen, Gerardus Roelen soen en Arnoldus gnd Bolle 

verkochten aan Adam van Mierd (1) een b-erfcijns van 30 schelling 

geld, die Danijel gnd Deen zvw Petrus gnd van den Pettelaer aan 

voornoemde Theodericus Kepken beloofd had, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit ¼ deel van 3 bunder land, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Eelde, tussen Heijlwigis gnd van Weers enerzijds en 

Margareta Wereneers anderzijds, (2) een b-erfcijns van 4 pond 12 

schelling voornoemd geld, die voornoemde Theodericus Kepken beurde, 

een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 

stukken land met gebouwen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse op die Dungen, tussen Willelmus zv Egidius enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, welke twee stukken land met gebouwen 

voornoemde Kepken in cijns gegeven had aan Margareta dvw Albertus gnd 

van den Berghe, te weten voor voornoemde cijns van 4 pond 12 

schelling voornoemd geld. 

 

Thomas filius Theoderici Kepken de Nuwelant Boudewinus dictus 

Otten filius quondam Ghibonis dicti Wouters soen Gerardus Roelen 

soen et Arnoldus dictus Bolle hereditarium censum triginta 

solidorum monete quem Danijel dictus Deen filius quondam Petri 

dicti van den (dg: Pette) Pettelaer promisit se daturum et 

soluturum dicto Theoderico Kepken hereditarie purificatione de 

quarta parte trium bonariorum terre sitorum infra libertatem 

oppidi de Buscoducis (dg: supra lo) in loco dicto communiter Eilde 

inter hereditatem Heijlwigis dicte de (dg: Weers) Weers ex uno et 

inter hereditatem Margarete dicte Wereneers ex alio prout in 

litteris atque hereditarium censum quatuor librarum et XII 

solidorum monete predicte quem dictus Theodericus Kepken solvendum 

habet hereditarie mediatim Johannis et medatim Domini ex duabus 

peciis terre (dg: sitis) #sitis# infra libertatem dicti oppidi de 

Busco ad locum dictum op die Dungen inter hereditatem Willelmi 

filii Egidii ex uno et inter (dg: hereditates) communem plateam 

(dg: ex) ibidem ex alio cum edificiis in dictis duabus peciis 

terre consistentibus quas duas pecias terre cum suis edificiis 

dictus Kepken dedit ad censum Margarete filie quondam Alberti 

dicti van den Berghe pro dicto censu quatuor librarum et XII 

solidorum dicte monete prout in litteris et quos census nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Ade de Mierd 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem impeticionem et 

calangiam ex parte dicti Theoderici quorumque heredum eiusdem 

Theoderici et ex parte quorumque aliarum personarum in dictis 

censibus existentes seu eventuras quovismodo (dg: in futurum) 

deponere promittentes #indivisi# super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Ywanus et Scilder datum supra.  
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BP 1177 f 002r 06 ±wo 15-10-1382. 

Otta wv Theodericus Kepken en haar zoon Thomas beloofden voornoemde 

Boudewinus gnd Otten zvw Ghibo gnd Wouters soen, Gerardus Roelen soen 

en Arnoldus gnd Bolle schadeloos te houden. 

 

Otta relicta quondam Theoderici Kepken #cum tutore# et Thomas eius 

filius promiserunt indivisi super habite et habenda dictos 

Boudewinum Gerardum et Arnoldum indempnes servare. Testes Yw et 

Scilder datum quarta post ?misericordia. 

 

BP 1177 f 002r 07 ±wo 15-10-1382. 

Johannes gnd Haghen droeg over aan Agnes dvw Willelmus Kemmer van 

Oerscot een hofstad met gebouwen, 20 voet breed, in Den Bosch, over 

de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes Fiolaer enerzijds en erfgoed 

van Katherina wv Arnoldus gnd Noijdekens anderzijds, welke hofstad 

eerstgenoemde Johannes in cijns verkregen had van voornoemde 

Katherina en haar kinderen Godefridus en Elizabeth, belast met (dg: 

een cijns van 45 schelling) de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes dictus Haghen domistadium quoddam viginti pedatas terre 

vel circiter in latitudine continens situm in Busco ultra pontem 

(dg: pe) piscium inter hereditatem Johannis Fiolaer ex uno et 

inter hereditatem Katherine relicte quondam Arnoldi dicti 

Noijdekens ex alio quod domistadium primodictus Johannes erga 

dictam Katherinam Godefridum et Elizabeth eius liberos ad censum 

acquisiverat (dg: scilicet pro hereditario censu XLV solidorum 

monete) prout in litteris #simul cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus# hereditarie supportavit (dg: Katherine) Agneti 

filie quondam Willelmi Kemmer de Oerscot cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto (dg: dicto censu XLV solidorum in) #[censu in dictis] 

litteris contento# monete. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 002r 08 ±wo 15-10-1382. 

Theodericus zvw Theodericus van den Eijnde ev Fijssia, ndvw hr 

Arnoldus van den Sporct alias gnd van Middelrode priester verwekt bij 

Eefsa gnd Wellens dochter van Vechel, droeg over aan Johannes 

Buekentop de navolgende erfgoederen, in Schijndel, (1) ½ of 1½? 

bunder beemd, ter plaatse gnd in die Achterste Beemd, tussen Jacobus 

Tijt enerzijds en Nijcholaus zv Henricus gnd Godewert anderzijds, (2) 

een stuk land, ter plaatse gnd den Wijbos, tussen Johannes van 

Houthem enerzijds en Metta gnd Scaleijs dochter anderzijds, (3) een 

stuk land ter plaatse gnd aan Nuweleinde, tussen voornoemde Jacobus 

Tijt enerzijds en Gerardus van der Braken anderzijds, (4) een stuk 

land ter plaatse gnd aan de Lutteleinde, ter plaatse gnd die Braken, 

beiderzijds tussen Ghiselbertus van der Veerdonc, welke goederen aan 

voornoemde Fijssia waren verkocht door Albertus van Kessel, (5) een 

stuk land ter plaatse gnd in die Hulse Braak, tussen Johannes van 

Houthem enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan Henricus van 

Tuernout, tbv voornoemde Fijssia, verkocht door Albertus van Kessel, 

(6) een huis, ?tuin en aangelegen stuk land gnd dat Putstuk, tussen 

Bela van Eirde enerzijds en de Waterlaat anderzijds, (7) een beemd 

gelegen aan het eind van de akkers gnd die Beerijs Akkers, naast 

Everardus gnd Lodewijchs soen, (8) 1/3 deel van een beemd ter plaatse 

gnd aen Delschot, welk 1/3 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed 

behorend aan Elisabeth dv Wellinus Coptiten en erfgoed van Willelmus 

zv Johannes van Gherwen, het huis, de beemd en het derde deel aan 

Johannes van Houthem, tbv voornoemde Fijssia, verkocht door 

voornoemde hr Arnoldus van Middelrode, (9) een stuk land, ter plaatse 

gnd in die Burnse Boenre, tussen Johannes Bessellen soen enerzijds en 

wijlen Arnoldus van den Broeke anderzijds, (10) 1/3 deel van een stuk 
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land, naast de plaats gnd aen den Hoogen Wech, tussen Johannes van 

den Borne enerzijds en een weg gnd Veren Yden Weg anderzijds, welke 

erfgoederen aan voornoemde hr Arnoldus waren verkocht door Henricus 

van den Mortel, (11) een kamp broekland, in Eirde, ter plaatse gnd 

Mersmans Hornik, tussen kvw hr Leonius enerzijds en de ?gemeint 

anderzijds, (12) een b-erfcijns van 50 schelling, gaande uit 

voornoemd kamp broekland, welke cijns voornoemde Fijssia verworven 

had van Nijcholaus Hagen, (13) een b-erfcijns van 20 schelling, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit een stuk land, in Schijndel, 

naast Johannes van Houthem, welke cijns ....... .. Turnout, tbv 

voornoemde Fijssia, verworven had van Ghisbertus van den Veerdonc, 

(14) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd ....... ......., 

..... de tuinen aldaar, tussen Johannes gnd Laets enerzijds en 

Marcelius van Os anderzijds, aan voornoemde hr Arnoldus overgedragen 

door Albertus gnd d....... ....... Henricus Hoesdens van Dijnter, en 

dat nu aan hem behoort, (15) een stuk land gnd die Brunen Akker, in 

Schijndel, ter plaatse gnd ....... ....... he.... ....debossche, 

tussen Henricus Loze enerzijds en Lucas Hannen en zijn kinderen 

anderzijds, aan Johannes Scijndelman, tbv ....... ......., verkocht 

door {f.2v} Rijcoldus zvw Lambertus gnd Junge Lemken en zijn zuster 

Katherina, (16) 1 bunder land in Schijndel, ter plaatse gnd Mersmans 

Hoernik, tussen nkv hr Arnoldus van der Sporct priester enerzijds en 

erfgoed gnd Lobben Hoeve anderzijds, aan voornoemde hr Arnoldus van 

der Sporct, tbv voornoemde Fijssia, verkocht door Arnoldus nzvw 

Arnoldus van Beke priester, (17) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

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

Schijndel, ter plaatse gnd de Wijbos, naast Nijcholaus gnd Yden Cost 

Swagher, uit een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd die Aude 

Brake, ....... de weg, en uit een beemd in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Haerde Beemde, eertijds van Rijcoldus ....... ....... ....... 

....... ....... van Lemken van den Widebossche gekocht had ....... 

....... ....... ........ 

 

Theodericus filius quondam Theoderici van den Eijnde maritus et 

tutor legitimus ut asserebat (dg: .) Fijssie sue uxoris filie 

naturalis quondam domini (dg: va) Arnoldi van den Sporct alias 

dicti de Middelrode presbitri ab eodem domino Arnoldo et Eefsa 

dicta Wellens dochter de Vechel pariter genite hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Scijnle primo videlicet unum 
!dimidium bonarium prati (dg: in lo) situm in loco dicto in die 

Achtersten Beemt inter hereditatem Jacobi Tijt ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai filii Henrici dicti Godewert ex alio item 

peciam terre sitam ad locum dictum den !dWijbossche inter 

hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem Mette 

dicte Scaleijs dochter ex alio item peciam terre sitam ad locum 

dictum aen Nuweleijnde inter hereditatem dicti Jacobi Tijt ex uno 

et inter hereditatem Gerardi van der B[ra]ken ex alio item peciam 

terre sitam ad locum dictum aen dLutteleijnde ad locum dictum die 

Braken inter hereditates Ghiselberti van der Veerdonc ex !alio 

latere coadiacentes venditas dicte Fijssie ab Alberto de Kessel 

item peciam terre sitam in loco dicto in die Hul[s]che Brake inter 

hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio venditam Henrico de Tuernout ad opus 

dicte Fijssie ab Alberto de Kessel item domum ?ortum et peciam 

terre sibi adiacentem dictam dat Putstuc inter hereditatem Bele de 

Eirde ex uno et inter aqueductum dictum dWaterlaet ex alio item 

pratum situm ad finem agrorum dictorum die (dg: Berijs) Beerijs 

Ackeren (dg: q) iuxta hereditatem Everardi dicti Lodewijchs soen 

item terciam partem cuiusdam prati ad locum dictum aen Delscot et 

que tercia pars annuatim contra hereditatem spectantem ad 

#Elisabeth# filiam Wellini Coptiten et hereditatem Willelmi filii 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

15 

Johannis de (dg: v) Gherwen venditos Johanni de Houthem ad opus 

dicte Fijssie a domino Arnoldo de Middelrode predicto item peciam 

terre sitam in loco dicto in die Burnsche Boenre inter hereditatem 

#.......# Johannis Bessellen soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Arnoldi van den Broeke ex alio item terciam partem pecie 

terre site iuxta locum dictum dictum aen den Hoogen Wech inter 

hereditatem Johannis van den Borne ex uno et inter (dg: h) viam 

dictam Veren Yden Wech ex alio venditas dicto domino Arnoldo ab 

Henrico van den Mortel ut dicebat item unum campum terre 

paludialis situm in Eirde in loco dicto Mersmans Hornic inter 

hereditatem puerorum quondam domini Leonii ex uno et 

inter ?communitatem ex alio atque hereditarium censum quinquaginta 
!s solvendum hereditarie ex dicto campo terre paludialis quem 

censum dicta Fijssia erga Nijcholaum Hagen a[cquisierat] item 

hereditarium censum XX solidorum solvendum hereditarie omnium 

sanctorum ex pecia terre sita in dicta parochia iuxta hereditatem 

Johannis de Houthem (dg: ex uno et inter) quem censum XX solidorum 

....... Turnout ad opus dicte Fijssie erga Ghisbertum van den 

Veerdonc (dg: emendo) acquisiverat item peciam terre sitam in 

dicta parochia ad locum dictum ....... ....... ....to ortos ibidem 

inter hereditatem Johannis dicti Laets ex uno et inter hereditatem 

Marcelii de Os ex alio supportatam dicto domino Arnoldo ab Alberto 

dicto d.. ....... ....... de Henrico Hoesdens de Dijnter et quam 

nunc ad se spectare dicebat item peciam terre dictam die Brunen 

Acker sitam in dicta parochia ad locum ....... ....... he... 

..debossche inter hereditatem Henrici Loze ex uno et inter 

hereditatem Luce Hannen et eius liberorum ex alio venditam Johanni 

Scijndelman ad [opus] ....... ....... 

 

1177 mf1 A 06 f.2v. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1382. 

 in crastino Luce: zondag 19-10-1382. 

 Secunda post Luce: maandag 20-10-1382. 

 

BP 1177 f 002v 01 vr 24-10-1382. 

Rijcoldo filio quondam Lamberti dicti Junge Lemken et Katherina 

eius (dg: soc) sorore ut dicebat item bonarium terre situm in 

dicta parochia in loco dicto Mersmans Hoernic inter hereditatem 

puerorum naturalium domini Arnoldi van der Sporct presbitri ex uno 

et inter hereditatem dictam Lobben Hoeve ex alio s[upportatam 

dicto] domino Arnoldo van der Sporct ad opus dicte Fijssie sue 

filie #ab Arnoldo filio naturali quondam Arnoldi de Beke 

presbitri# prout in litteris scabinorum de Busco item hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex domo et orto sitis in dicta parochia 

ad locum dictum dWijbossche iuxta hereditatem Nijcholai dicti Yden 
?Cost (dg: swager) swagher (dg: ex uno) et ex pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto die Aude Brake ....... ....... 

plateam [et] ex prato sito in dicta [parochial in] loco dicto die 

die Haerde Beemde q....... fuerat olim Rijcoldi ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Lemken van den 

Widebossche emendo acquisierat #insuper omnes census pacciones 

....... ....... .......# ut dicebat et qu.s he....... ....... 

....... ....... ....... ad se spectare dicebat [hereditarie 

supportavit] #Johanni# Buekentop promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Wellinus 

datum in crastino Severini. 

 

BP 1177 f 002v 02 vr 24-10-1382. 

Albertus zv Wolterus van Kessel ev Fijssia ndv hr Arnoldus van der 
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Sporct deed afstand. 

 

Albertus filius Wolteri de Kessel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Fijssie sue uxoris filie naturalis [domini] Arnoldi van 

der Sporct super premissis et jure ad opus ?dicti ....... 

renunciavit. 

 

BP 1177 f 002v 03 zo 19-10-1382. 

Jacobus Loze ev Engela dvw Henricus Becker verkocht aan Jordanus zvw 

Arnoldus Tielkini ½ morgen land in een kamp gnd Aakkers Kamp, ter 

plaatse gnd die Peper, naast de dijk gnd Koedijk, belast met 3 

schelling aan de stad Den Bosch. Slechts te vervreemden aan 

medepoorters van Den Bosch. 

 

Jacobus Loze maritus et tutor legtimus Engele sue uxoris filie 

quondam Henrici Becker dimidium iuger terre ad se spectans in 

quodam campo dicto Aeckers Camp sito in loco dicto die Peper 

contigue iuxta aggerem dictum Koedijc in ea quantitate qua dictum 

dimidium iuger terre ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit Jordano (dg: de) filio quondam Arnoldi Tielkini 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus solidis oppido de Busco exinde solvendis 

et non alienabit. Testes Johannes Erpe et Jordanus datum in 

crastino Luce. 

 

BP 1177 f 002v 04 zo 19-10-1382. 

{Hoort mogelijk bij BP 1177 f 002v 03} 

#promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum ut supra#. 

 

BP 1177 f 002v 05 zo 19-10-1382. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Bue) Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 002v 06 ma 20-10-1382. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Henricus Ruver, maakten een 

erfdeling van erfgoederen, die aan hen behoren, gelegen in de 

dingbank van Empel. 

Voornoemde Arnoldus kreeg (1) een huis, hofstad en tuin, tussen 

Johannes Luwe enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een kamp 

gnd die Bergkamp, naast Godefridus Peters soen, (3) een stuk land gnd 

Brederaken, gelegen aan het eind van voornoemd kamp, (4) een erfgoed 

gnd een half deel, ter plaatse gnd Pulsbroek, (5) een erfgoed gnd een 

half deel, ter plaatse gnd op den Heuvel, tussen Jacobus Stevens soen 

enerzijds en wijlen Henricus van Mulsen anderzijds, (6) een erfgoed 

gnd een halve lokere, tussen erfgoed van de kerk van Empel enerzijds 

en eerstgenoemde Gerardus anderzijds, (7) een erfgoed gnd een halve 

lokere, aldaar, tussen Theodericus Proefts enerzijds en wijlen 

Jacobus Luwe anderzijds, (8) 1½ morgen land ter plaatse gnd op die 

Lange Rullen, tussen Johannes gnd Godekens soen enerzijds en Ghibo 

gnd Proefs soen en Hille gnd Lemmens anderzijds, (9) ½ morgen land 

ter plaatse gnd die Sluiskamp, tussen Mechtildis Willems enerzijds en 

Theodericus van den Eijnde anderzijds, (10) 5½ hont land in een kamp 

aldaar gnd die Sluiskamp, tussen erfgoederen gnd die Aanweinden 

enerzijds en de Wetering anderzijds, (11) 5 hont land ter plaatse gnd 

die Laren, beiderzijds tussen wijlen Jacobus Luwe, (12) 1 hont land 

tegenover de dijk gnd die Lange Dijk, tussen Henricus Lemmens soen 

enerzijds en Nijcholaus gnd Raets soen anderzijds, (13) een erfgoed 

gnd een deel, in een kamp gnd dat Boemken. 
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Arnoldus zal een b-erfcijns betalen van 12½ schelling, gaande uit het 

erfgoed gnd een half deel, ter plaatse gnd die Heuvel. Arnoldus zal 

alle sloten onderhouden die bij deze erfgoederen horen, een hek dat 

aan wijlen voornoemde Henricus Ruver placht te behoren, gelegen 

buiten de Maasdijk, naast erfgoed van Johannes van Ghenderen, en de 

volgende dijken in de dingbank van Empel, (a) de Lange Dijk, (b) een 

dijk, ter plaatse gnd aan die Truben, (c) een dijk, ter plaatse gnd 

in Reigers Vliet, beiderzijds tussen de dijk van Johannes Roggen, (d) 

½ schrede dijk, naast de sluis van Vorne, aan de kant van Engelen, 

(e) 9 voet dijk aldaar, naast de dijk gnd die Gemeint, richting 

Engelen, (f) 4 schreden dijk, ter plaatse gnd aan die Wasplakken, 

tussen de dijk van Elizabeth van den Scoer enerzijds en erfgoed van 

Denkinus Hannen soen anderzijds, (g) 5 schreden dijk in de dingbank 

van Empel, ter plaatse gnd aan Dierendonk. 

Gerardus zal onderhouden (h) een dijk ter plaatse gnd aan die Lange 

Werken, (i) een dijk tegenover de plaats gnd die Papenwade, (j) een 

dijk gnd de Korte Wijk, tegenover erfgoed gnd de Brede Akkeren, 

tussen de dijk van Eelkinus Haecs en de dijk van die van Heinxstem, 

(k) een dijk ter plaatse gnd in Reigers Vliet, tussen de dijk van 

kinderen gnd Truden Kijnderen en de dijk van Agnes Vrancken, (l) een 

dijk ter plaatse gnd Reigers Vliet, tussen de dijk van Johannes 

Roggen en de dijk van Yda dv Walterus gnd Verren, (m) een dijk ter 

plaatse gnd in Genen Vee Wert, (n) 3 schreden dijk, naast de sluis 

van Vorne, aan de kant richting Hedel, (o) 4 schreden dijk, ter 

plaatse gnd op die Dijsse, tegenover de plaats gnd die Sluiskamp, 

tussen de dijk van Godefridus Peters soen en de dijk van Johannes van 

Ghenderen. 

 

Arnoldus et Gerardus (dg: liberi) fratres liberi quondam Henrici 

Ruver palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: f) mutuo 

fecisse de quibusdam hereditatibus ad se spectantibus sitis in 

jurisdictione de Empel ut dicebant et mediante qua divisione domus 

domistadium et ortus siti in Empel inter hereditatem Johannis Luwe 

ex uno et inter (dg: hereditatem Jacobi Luwe) #communem plateam# 

ex alio item campus dictus die Berchcamp situs iuxta hereditatem 

Godefridi Peters soen et pecia terre dicta die Brederaken sita ad 

finem (dg: dicti) iamdicti campi item hereditas dicta een half 

deel sita in loco dicto Pulsbroec item hereditas dicta een (dg: 

haf) half deel sita ad locum op den Hoevel inter hereditatem 

Jacobi Stevens soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici de 

Mulsen ex alio item hereditas dicta een halve lokere sita inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ge) primodicti Gerardi ex alio atque hereditas 

dicta een halve lokere sita ibidem inter hereditatem Theoderici 

Proefts ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi Luwe ex alio 

item IJ iugera terre sita ad locum dictum op die Langhe Rullen 

inter hereditatem Johannis dicti Godekens soen ex !alio et inter 

hereditatem Ghibonis dicti Proefs soen et Hille dicte Lemmens ex 

alio item dimidium iuger terre situm in loco dicto die Sluijse 

Camp in latere (dg: versus versus) #ibidem# inter hereditatem 

Mechtildis Willems ex uno et inter hereditatem Theoderici van den 

Eijnde !item quinque et dimidium hont terre sita in (dg: campo) 

quodam campo ibidem dicto die Sluuscamp inter hereditates dictas 

die Aenweijnden ex !alio et inter aqueductum dictum Weteringe ex 

alio item quinque hont terre sita in loco dicto die Laren inter 

hereditates quondam Jacobi Luwe ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebant item unum hont terre situm in opposito aggeris dicti die 

Langendijc inter hereditatem Henrici Lemmens soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: d) Nijcholai dicti Raets soen ex alio #atque (dg: 

medietas hereditatis dicte) hereditas dicta een deel sita in (dg: 

..) campo dicto dat Boemken# (dg: ut dicebant dicto Arnoldo 
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cesserunt in partem ut dictus Gerardus recognovit super quibus et 

jure promittens ratam servare tali condicione annex quod) ut 

dicebant dicto Arnoldo cesserunt in partem ut dictus Gerardus 

recognovit super quibus et jure promittens ratam servare #et 

dampna equaliter portabunt# tali condicione quod dictus Arnoldus 

solvet hereditarium censum XIIJ solidorum ex dicta hereditate een 

half deel vocata sita in dicto loco die Hoevel vocato et quod 

dictus Arnoldus tenebit et observabit (dg: omnes) omnia fossata 

dicta sloten ad dictas hereditates sibi in partem cessas ut 

prefertur de jure spectantes atque quandam sepem que ad dictum 

quondam Henricum Ruver spectare consuevit sitam extra aggerem Mose 

iuxta hereditatem Johannis de Ghenderen atque aggerem dictum den 

Lange Dijc situm in dicta (dg: pecia) jurisdictione atque aggerem 

situm (dg: ad locum) in dicta jurisdictione ad locum aen die 

Truben item aggerem situm in dicta jurisdictione in loco dicto in 

Reijghers  Vliet inter aggerem Johannis Roggen ex utroque latere 

item dimidium passum aggeris situm in dicta jurisdictione iuxta 

slusam de Vorne in latere versus Enghelen item novem pedatas 

aggeris sitas ibidem iuxta (dg: communitatem) aggerem dictum die 

Ghemeijnt versus Enghelen item IIIIor passus aggeris sitos in dicta 

jurisdictione ad locum dictum aen die Wasplacken inter aggerem 

Elizabeth van den Scoer ex uno et inter hereditatem Denkini Hannen 

soen ex alio item quinque passus aggeris sitos in dicta 

jurisdictione ad locum aen Dijerendonc ut dicebant prout huiusmodi 

(dg: aggg) aggeres ad dictum quondam Henricum Ruver et et eius 

hereditates spectant et spectare consueverunt ut dicebant perpetue 

in tali (dg: -di) disposicione observabit sic quod dicto Gerardo 

et eius heredibus dampna exinde non eveniant quovismodo et simili 

modo dictus Gerardus aggeres infrascriptos #sitos in dicta 

jurisdictione# videlicet aggerem situm ad locum dictum aen die 

Langhe (dg: Werck) Wercken item aggerem situm (dg: ad ?bona) in 

opposito loci dicti die Papenwade item aggerem dictum den (dg: Or) 

Corten Wijc situm in opposito hereditatis dicte den Breden Ackeren 

inter (dg: hereditatem) aggerem (dg: El Eel Arnoldi) Eelkini Haecs 

et inter agerem illorum de Heinxstem item aggerem situm in loco 

dicto in Reijghers Vliet inter (dg: hereditatem Trud) #aggerem# 

liberorum! Truden Kijnderen (dg: ex uno et) inter (dg: here) 

aggerem Agnetis Vrancken item aggerem (dg: dictum) situm in eodem 

loco Reijghers Vliet vocato inter (dg: hereditatem) #aggerem# 

Johannis Roggen (dg: ex uno) et inter aggerem Yde filie Walteri 

dicti Verren (dg: dochter ..) item aggerem situm in loco dicto in 

Ghenen Vee Wert item (dg: aggerem s) III passus aggeris sitos 

iuxta slusam de (dg: de) [V]orne in latere versus Hedel item 

quatuor passus aggeris sitos ad locum dictum op die Dijsse (dg: 

ver) in opposito loci dicti die Sluse Camp inter aggerem Godefridi 

Peters soen et inter aggerem Johannis de Ghenderen prout huiusmodi 

aggeres (dg: ad) ibidem siti sunt et ad dictum quondam Henricum 

Ruver (dg: spectare) et ad eius hereditates spectant et 

consueverunt spectare perpetue in dispocione tenebit et observabit 

ita quod dicto Arnoldo dampna exinde non (dg: exi) eveniant 

quovismodo. Testes Ywanus et Wellinus datum secunda post Luce. 

 

BP 1177 f 002v 07 ma 20-10-1382. 

Voornoemde Gerardus zvw Henrici Ruver kreeg (1) een kamp gnd die 

Ruisse Kamp, tussen Hermannus Peters soen enerzijds en Henricus van 

den Borne anderzijds, (2) ½ morgen land, gelegen aan het eind van 

voornoemd kamp, beiderzijds tussen Godefridus Peters soen, (3) een 

stuk land gnd die Lange Roden, tussen Stephanus van den Eijnde 

enerzijds en wijlen Jacobus Luwe anderzijds, waaruit een b-erfcijns 

gaat van 1 pond was, (4) een kamp gnd dat Lage Westerbroek, tussen 

Johannes Sluijter enerzijds en Beatrix dvw ....... Neven en de haren 
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anderzijds, (5) ½ morgen land, in een kamp gnd die Put, tussen 

erfgoed behorend aan de kerk van Empel enerzijds en erfgoed behorend 

aan de kerk van Empel en kvw Henricus Luwe anderzijds, (6) 1 hont 

land gnd dat Krom Stuk, aan het eind van laatstgenoemd ....... 

gelegen, naast wijlen Elizabeth Hermans, (7) ½ morgen land, ter 

plaatse gnd op die Hoge Laren, tussen wijlen Elizabeth Hermans 

enerzijds {f.3r} en erfg vw Jacobus Luwe anderzijds, (8) 2½ hont land 

aldaar, tussen Everardus Claes soen van Heze enerzijds en erfgoederen 

gnd Aanweinden anderzijds, met een eind strekkend aan een kamp gnd de 

Oude Kamp (9) een erfgoed gnd een Holen Loekeren, op erfgoed gnd op 

Loekeren, tussen wijlen Jacobus Luwe enerzijds en eerstgenoemde 

Arnoldus anderzijds, (10) 2½ hont land, ter plaatse gnd die 

Sluiskamp, beiderzijds tussen Johannes van Ghenderen. 

 

Et mediante qua divisione (dg: qu) quidam campus dictus die 

Ruissche Camp (dg: inter) situs inter hereditatem Hermanni Peters 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den Borne ex alio 

item dimidium iuger terre situm ad finem dicti campi inter 

hereditatem Godefridi Peters soen ex utroque latere coadiacentem 

item pecia terre dicta die Langen Roden sita inter hereditatem 

Stephani van den Eijnde ex uno et inter hereditatem (dg: L) 

quondam Jacobi Luwe ex alio ex qua pecia terre hereditarius census 

unius libre cere annuatim est solvendus item (dg: qu) quidam 

campus dictus dat Leghe Westerbroec situs inter hereditatem 

Johannis Sluijter ex uno et inter hereditatem Beatricis filie 

quondam ....... Neven et suorum consociorum ex alio item dimidium 

iuger terre situm in campo dicto die Put inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter h[ereditatem 

spectantem a]d dictam ecclesiam et liberorum quondam Henrici Luwe 

ex alio item unum hont terre dictum dat Crum Stuc situm ad finem 

(dg: dicti .) iamdicti ....... ....... ....... iuxta hereditatem 

#quondam# Elizabeth (dg: Hermers) Hermans item dimidium juger 

terre situm ad locum dictum op die Hoge Laren inter hereditatem 

quondam Elizabeth Her[mans] ....... 

 

1177 mf1 A 07 f.3. 

 Tercia post Luce: dinsdag 21-10-1382. 

 anno LXXXII mensis octobris in die XXIII: donderdag 23-10-1382. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1382. 

 

BP 1177 f 003r 01 ma 20-10-1382. 

[et] inter hereditatem heredum quondam Jacobi Luwe ex alio item 

duo et dimidium hont terre sita ibidem (dg: tendentia fine cum uno 

fi) inter hereditatem Everar[di] Clae[s] soen (dg: ..) de Heze ex 

alio et inter hereditates dictas Aenweijnden ex alio tendentia cum 

uno fine ad campum dictum den Auden Camp item hereditas dicta 

e[en] Holen Loekeren sita supra hereditatem dictam (dg: Lo) op 

Loekeren inter hereditatem quondam Jacobi Luwe ex uno et inter 

hereditatem primodicti Arnoldi ex alio item duo et d[imidium] hont 

terre sita in loco dicto die Sluijscamp inter hereditates Johannis 

de Ghenderen ex utroque latere coadiacentes ut dicebant primodicto 

Gerardo cesserunt in partem ut primodictus Arnoldus recognovit 

super quibus et jure promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt additis ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 02 ma 20-10-1382. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Henricus Ruvers, verkochten aan 

Henricus gnd Buekentop een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Pasen te betalen, gaande 

uit een huis en erf van Johannes gnd Han Meus, in Den Bosch, op de 
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hooek van een straat waarlangs men naar de Korenbrug gaat, tegenover 

erfgoed van Leijta gnd gnd met der Soch, welke cijns Henricus zv 

Hilla van Empel gekocht had van voornoemde Johannes Han Meus, welke 

cijns aan voornoemde broers gekomen was na overlijden van hun 

grootvader voornoemde Henricus zv Hilla. 

 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Henrici Ruvers 

hereditarium censum XXti solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis in ipso censu comp[utatis 

seu alterius] pagamenti eiusdem valoris solvendum anno quolibet in 

festo pasche ex domo et area Johannis dicti Han Meus sita in Busco 

super conum vici per quem itur versus pontem bladi in (dg : 

oppidum) opposito hereditatis Leijte dicte met (dg: den Soch) der 

Soch quem censum Henricus (dg: dictus Hillen) filius Hille de 

Empel erga dictum Johannem Han Meus emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum dicti fratres ad se de morte dicti quondam 

Henrici filii Hille eorum avi successione hereditarie advolutum 

esse dicebant hereditarie vendiderunt Henrico (dg: B) dicto 

Buekentop supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum in dicto ....... quondam 

(dg: H) Henrici filii Hille deponere. Testes Bruheze et Johannes 

Lue datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 03 ma 20-10-1382. 

Voornoemde Arnoldus beloofde dat zijn broer Alardus tbv voornoemde 

Henricus Buekentop afstand zal doen. 

 

(dg: Dicti fratres promiserunt quod ipsi Alardum eorum fratrem) 

Dictus Arnoldus promisit quod ipse Alardum suum ratrem super dicto 

censu ad opus dicti Henrici Buekentop faciet renunciare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 04 ma 20-10-1382. 

Stamelart van de Kelder en Gerardus van Berkel beloofden aan 

Philippus Jozollo 90 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382; 11+30+25=66 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Sta de Penu et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo 

nonaginta aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos pena IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 05 ma 20-10-1382. 

Willelmus van der Aelsvoert en Johannes van Ouden beloofden aan 

voornoemde Philippus 64 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1382; 11+30+25=66 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Willelmus van der Aelsvoert et Johannes de Ouden promiserunt dicto 

Philippo LXIIII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos pena IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 06 ma 20-10-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 07 ma 20-10-1382. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 159, inv.nr. 2426, 20-10-1382. 

Johannes zv Johannes van Onlant droeg over aan Arnoldus Koijt en 

Johannes zvw Godefridus van Erpe, tbv de armen in het gasthuis in Den 

Bosch naast de Gevangenpoort, een b-erfcijns van 3 pond, die 
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Nicholaus zvw Gerardus Morre aan eerstgenoemde Johannes beloofd had 

met Kerstmis te betalen, gaande uit 6 stukken land in Berlicum, ter 

plaatse Westerakker op verschillende plaatsen en uit 4 stukken land 

in Berlicum ter plaatse Hostatakker. 

 

Johannes filius Johannis de Onlant hereditarium censum trium 

librarum monete quem Nicholaus filius quondam Gerardi Morre se 

primodicto Johanni daturum et soluturum promiserat hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex sex peciis terre sitis in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Westeracker in diversis locis atque ex 

IIIIor peciis terre sitis in dicta parochia ad locum dictum (dg: 

Bostacker) Hostatacker prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo Koijt et Johanni filio quondam Godefridi de Erpe ad opus 

pauperum pro tempore decumbentium in hospitali sito in Busco iuxta 

portam captivorum cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit sufficientem facere 

tali condicione quod procuratores dicti hospitalis pro tempore 

(dg: dictam p) dictum censum ad opus dictorum pauperum monere 

valebunt. Testes Bruheze et Wellinus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 08 di 21-10-1382. 

Paulus gnd Arts soen verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus van den 

Yvenlaer een huis, tuin en aangelegen kamp land, in Berlicum, ter 

plaatse gnd die Loefort, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoederen die afgescheiden zijn van de gemeint van de stad Den 

Bosch anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van Berlikem, 

met de helft van de beesten en van het varende goed, die daarop 

staan, belast met 18 groot gemeen paijment jaarlijks. De brief 

overhandigen aan hr Henricus van Best. 

 

Paulus dictus Arts soen (dg: decem iugera) domum et ortum atque 

campum (dg: s) terre (dg: s) eis adiacentem sitos in parochia de 

Berlikem ad locum dictum die Loefort inter communem plateam ex uno 

et inter hereditates sumptas de communitate oppidi de Buscoducis 

ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Johannis de Berlikem 

ut dicebat simul cum #medietate# bestiarum et (dg: bonis) 

#bonorum# pecoralium (verbeterd uit: pecoralibus) (dg: supra 

dictos e) in #dicta# domo et supra ortum et campum (dg: existentes 

pro) existentium ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Willelmi van den Yvenlaer promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis XVIII grossis communis pagamenti 

(dg: dec) annuatim exinde solvendis de jure. Testes Ywanus et 

Scilder datum tercia post Luce. Tradetur littera domino Henrico de 

Best. 

 

BP 1177 f 003r 09 do 23-10-1382. 

Voornoemde koper droeg voornoemde zaken over aan hr Henricus van Best 

en verklaarde dat ze met penningen van voornoemde hr Henricus gekocht 

waren. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van de 

Kloot, Franco van Ghestel, Arnoldus Rover Boest clericus. 

 

A. 

Dictus emptor premissa supportavit domino Henrico de Best 

recognoscens ..... premissa emissa cum denariis dicti domini 

Henrici promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et contra non venire ut in forma. Acta (dg: a) in camera 

presentibus Johanne de Globo Francone de Ghestel Arnoldo Rover 

(dg: Boe) Boest clerico testibus datum anno LXXXII mensis octobris 

in die XXIII hora vesperarum. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

22 

BP 1177 f 003r 10 do 23-10-1382. 

Arnoldus van der Beke verkocht aan Everardus Rademaker zvw Gerardus 

van den Kerchove van Berze een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 01-11-

1383), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes Snellart enerzijds en 

erfgoed van Heijlwigis Bexken anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 6 pond 8 schelling gemeen 

paijment. 

 

Arnoldus van der Beke hereditarie vendidit Everardo rotifici filio 

quondam Gerardi van den Kerchove de Berze hereditarium censum XXti 

solidorum monete solvendum hereditarie omnium sanctorum et pro 

primo termino ultra annum ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Johannis Snellart ex 

uno et inter hereditatem Heijlwigis Bexken ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere exceptis (dg: 

h) censu domini ducis et hereditario censu sex librarum et octo 

solidorum communis pagamenti exinde prius solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 003r 11 do 23-10-1382. 

Johannes van Bruheze maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen die waren van wijlen hr Rugherus 

van Ouden en met goederen van de broers Willelmus van Ouden en 

Johannes van Ouden. 

 

Johannes de Bruheze omnes vendiciones et alienaciones factas cum 

quibuscumque (dg: hereditatibus) #bonis# que fuerant quondam 

domini (dg: d) Rugheri de Ouden et cum quibuscumque bonis Willelmi 

de Ouden et Johannis de Ouden fratrum ut dicebat calmupniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003r 12 do 23-10-1382. 

Wellinus Scilder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen die waren van wijlen hr Rugherus 

van Ouden en met goederen van de broers Willelmus van Ouden en 

Johannes van Ouden. 

 

Wellinus Scilder dictas vendiciones et alienaciones eodem modo etc 

calumpniavit. Testes Ywanus (dg: de .) Hoculem testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003r 13 do 23-10-1382. 

Lambertus zvw Nicholaus van Goderheile en Gerardus van Wiel beloofden 

aan Philippus Jozollo 32 oude schilden met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1382; 8+30+25=63 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Lambertus filius quondam Nicholai de Goderheile et Gerardus de 

(dg: ?Wiel) #Wiel# promiserunt Philippo Jozollo XXXII aude scilde 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos pena III. Testes 

Bruheze He et Ywanus. datum ut supra. 

 

BP 1177 f 003r 14 do 23-10-1382. 

Henricus gnd Mazeman koster in Orthen verkocht aan Goeswinus Cnode 

zvw Heijlwigis uten Werde een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Pasen te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in Orthen, tussen 

Heijnmannus Claes soen van den Breule enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg gnd die Kerkweg 

achterwaarts tot aan de gemeint gnd die Broule. 
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Henricus dictus Mazeman (dg: c) custos in Orthen hereditarie 

vendidit Goeswino Cnode filio quondam Heijlwigis uten Werde 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

pasce ex domo #area# et orto dicti venditoris sitis in Orthen 

inter! Heijnmanni Claes soen van den Breule ex uno et inter (dg: 

in) communem plateam ex alio tendentibus a (dg: communitate) 

communi platea (dg: ret) dicta die Kercwersh! retrorsum ad 

communitatem dictam die Broule ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam #questionem proximitatis# et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum (dg: 

supra) ut infra. Testes Lonijs et Scilder datum in festo Severini. 

 

BP 1177 f 003r 15 do 23-10-1382. 

Reijnerus van Aelst en Godefridus Hoijer beloofden aan de secretaris, 

tbv Johannes Wrede van Herpen, 66 gulden pieter met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1382) te betalen. 

 

Reijnerus de Aelst et Godefridus Hoijer promiserunt mihi ad opus 

Johannis Wrede de Herpen LXVI gulden peter ad Martini proxime 

persolvendos. Testes datum (dg: supra) ut infra. 

 

BP 1177 f 003r 16 do 23-10-1382. 

Johannes Buekentop verkocht aan Henricus zv Johannes van den Hoevel 

een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, ter plaatse gnd 

in Yden ....cos Oude Brake, tussen wijlen Lambertus gnd Laet 

enerzijds en de broers Costkinus en Johannes, kvw Rutgherus Voets 

anderzijds, belast met 3 obool oude cijns, 6 penning gemeen paijment 

en een b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat. 

 

Johannes Buekentop peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad 

locum dictum Wijbussche (dg: inter hereditatem #quondam# Lamberti 

dicti Laet) in loco dicto (dg: in) #in# Yden ....cos Aude Brake 

inter hereditatem quondam (dg: here) Lamberti dicti Laet ex uno et 

inter hereditatem Costkini et Johannis fratrum liberorum quondam 

Rutgheri Voets ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

filio Johannis van den Hoevel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus obulis antiqui census et sex denariis 

communis pagamenti et hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis mensure de Busco exinde prius de jure solvendis. Testes 

Lonijs et Scilder datum in festo Severini. 

 

BP 1177 f 003r 17 do 23-10-1382. 

Johannes Buekentop verkocht aan Mathijas van Hermalen een stuk land 

in Schijndel, ter plaatse gnd die Buenre, tussen Henricus Dircs soen 

enerzijds en ....... en voornoemde Mathias van Hermalen anderzijds, 

belast met cijnzen. 

 

Johannes Buekentop peciam terre sitam in parochia de Scijnle in 

loco dicto die Buenre inter hereditatem Henrici (dg: Dirc) Dircs 

soen ex !alio et inter hereditatem d..... ....... et Mathie de 

Hermalen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Mathije de 

Hermalen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde de jure [solven]dis ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 003r 18 do 23-10-1382. 

Johannes Buekentop verkocht aan Theodericus zv Theodericus van den 

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

Hinthamerstraat, tussen Henricus van Bernheze enerzijds en erfgoed 

van ....... van Vlimen smid anderzijds, belast met de hertogencijns? 

en een b-erfcijns van 20 schelling geld. Zou Fijssia ev koper, ndv hr 
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Arnoldus van der Sporct kinderloos overlijden, dan zullen voornoemd 

huis, erf en tuin, na overlijden van voornoemde Fijssia en koper, 

waarschijnlijk gaan naar {f.3v} ....... wijlen ?Albertus van Kessel 

en aan hun erfgenamen. 

 

Johannes Buekentop domum aream et ortum sitos in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter! Henrici de (dg: Bi) Bernheze ex uno et 

inter hereditatem ....... de Vlimen fabri ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Theoderico filio Theoderici van den Eijnde 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

d[omini ducis?] et hereditario censu (dg: XX) viginti solidorum 

monete exinde de jure solvendis tali condicione annexa si Fijssia 

uxor dicti emptoris filia naturalis domini A[rnoldi4] van der 

Sporct decesserit sine prole legitima extunc dicta domus area et 

ortus post decessum dicte (dg: emptricis ad) Fijssie et dicti 

emptoris ....... ....... ....... ....... 

 

1177 mf1 A 08 f.3v. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1382. 

 

BP 1177 f 003v 01 do 23-10-1382. 

....... quondam ?Alberti de Kessel et ad eorum heredes. Testes 

Ywanus et Wellinus datum in festo Severini. 

 

BP 1177 f 003v 02 do 23-10-1382. 

Enghelbertus Ludinc zvw Petrus Pijnappel verhuurde aan Henricus gnd 

die Jonghe van Haren 5 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeve, naast 

Nijcholaus van Berze, vanaf Sint-Martinus waarschijnlijk voor één 

jaar tot wo 11-11-1383, belast met 5 roeden waterlaat. 

 

(dg: ..) Enghelbertus Ludinc filius quondam Petri Pijnappel 

quinque iugera terre sita in loco dicto die Hoeven (dg: inter) 

#iuxta# hereditatem Nijcholai de Berze (dg: ex uno) ut dicebat 

(dg: here) locavit locacionis modo Henrico dicto (dg: J) die 

Jonghe de Haren ab eodem (dg: ad spacium u) a festo Martini 

proxime ultra annum possidenda (dg: ..) promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque virgatis aqueductus ad hoc 

de jure spectantibus [que dictus] Henricus dicto spacio pendente 

cum sicht et zeijssen dicto spacio pendente in (dg: Busco) 

disposicione bona tenebit et observabit. Testes Lonijs et Scilder 

datum in festo Severini. 

 

BP 1177 f 003v 03 do 23-10-1382. 

Bernardus zvw Bernardus gnd Weijnmaers Neve van Maren en zijn broer 

Petrus beloofden aan Willelmus Balijart 18 oude schilden minus 2 

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

 

Bernardus filius quondam Bernardi dicti (dg: Weij) Weijnmaers (dg: 

soen) Neve de Maren et Petrus eius frater promiserunt Willelmo 

Balijart decem et octo aude scilde minus duobus placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 04 do 23-10-1382. 

Nijcholaus van Heze, Arnoldus van Uden zvw Johannes van Uden, 

Johannes gnd die Houtmeisters soen en Henricus Colen soen beloofden 

aan Willelmus Balijart 31½ oude schild, een helft te betalen met 

Pasen (zo 22-03-1383) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383). 

 

                         
4 Aanvulling op basis van BP 1177 f 002r 08. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

25 

Nijcholaus de Heze Arnoldus de Uden filius quondam Johannis de 

Uden Johannes dictus die Houtmeisters soen Henricus Colen soen 

(dg: filius) promiserunt Willelmo Balijart XXXI et dimidium aude 

scilde mediatim pasce et mediatim Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 05 do 23-10-1382. 

Willelmus zv Johannes van den Hezeacker droeg over aan Henricus 

Dicbier zv Godefridus een deel5 van 1 bunder moer, ter plaatse gnd 

Huisven, tussen Arnoldus zvw Arnoldus Berwout enerzijds en 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder anderzijds, welk deel 

1 roede breed is, aan voornoemde Willelmus verkocht door zijn 

voornoemde broer Godefridus. 

 

Willelmus (dg: frater Godefridi) filii Johannis van den Hezeacker 

quandam partem unius bonarii (dg: cespat) cespati seu hereditatis 

dicte moer siti in loco dicto Huijsvenne inter hereditatem Arnoldi 

filii quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Rover filii quondam domini Johannis Rover militis ex 

alio que pars unam virgatam in latitudine continet venditam dicto 

Willelmo a dicto Godefrido (dg: prout) suo fratre prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico Dicbier filio Godefridi 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 06 do 23-10-1382. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus, Theodericus zv 

Bartholomeus, Henricus van Zulickem en Gerardus Balijarts beloofden 

aan Johannes Kuijst zvw Arnoldus Dircs soen 330 oude schilden met 

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

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici 

Theodericus filius Bartholomei et Henricus de Zulickem #et 

Gerardus Balijarts# promiserunt Johanni Kuijst filio quondam 

Arnoldi #Dircs soen# CCC et XXX aude scilde seu valorem (dg: ad a 

M) a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 07 do 23-10-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus Balijart. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios (dg: duos) #tres# indempnes. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Gerardo Balijart. 

 

BP 1177 f 003v 08 do 23-10-1382. 

Johannes van Loeten, Petrus Gheghel van Maren en Vastradus zvw 

Johannes van Berkel van Maren beloofden aan Willelmus Balijart 25 

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

 

Johannes de Loeten Petrus Gheghel de Maren (dg: Joh) Vastradus 

filius quondam Johannis de Berkel de Maren promiserunt Willelmo 

Balijart XXV aude scilde ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes supra. 

 

BP 1177 f 003v 09 do 23-10-1382. 

Johannes van den Heeseacker ev Heijlwigis en Arnoldus van der Hagen 

                         
5 Zie → BP 1177 f 064r 11 do 30-07-1383 (2), verkoop van de helft van 

dit deel. 
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ev Margareta, dvw Heijmericus van Wetten, droegen over aan Otto 

Herberts soen van Houtham een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit een erfgoed in 

Olland, gnd Houtemmerbunder, en een erfgoed van Johannes smid in 

Olland, ook gnd Houtemmerbunder. 

 

Johannes van den Heeseacker maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

et Arnoldus van der Hagen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filiarum quondam (dg: Heij) Heijmerici de 

Wetten hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

(dg: B) Rode quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificatione ex hereditate sita in Olland dicta Houtemmerbunre 

atque ex hereditate Johannis fabri sita in Ollande dicta eciam 

Houtemmerbunre ut dicebant supportaverunt (dg: B) Ottoni Herberts 

soen de Houtham promittens ratam servare et obligationem ex parte 

(dg: eorum deponere) eorum et suorum coheredum deponere. Testes 

(dg: datu) datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 10 do 23-10-1382. 

Hubertus van Olmen dekker droeg over aan Arnoldus zvw Nijcholaus van 

Gheffen molenaar ¼ deel in de helft van een huis6,7 en erf in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Johannes van Zonne enerzijds en erfgoed van Thomas Keijmpe 

anderzijds. 

 

Hubertus de Olmen (dg: texto) tector quartam partem ad se 

spectantem in medietate domus et aree site in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Thome Keijmpe ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo filio quondam Nijcholai de Gheffen #multori# 

promittens (dg: pro) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 11 do 23-10-1382. 

Hr Henricus nzvw Jacobus koster van Boxtel priester verkocht aan 

Gerardus van Bucstel zvw hr Gerardus van Bucstel een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Pasen in Boxtel te betalen, gaande uit al zijn 

goederen en erfgoederen, over Boxtel, reeds belast met cijns en 

pacht. 

 

Dominus Henricus filius naturalis quondam Jacobi matricularii de 

Bucstel presbiter hereditarie vendidit Gerardo de Bucstel filio 

quondam domini Gerardi de Bucstel hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie pasche (dg: ex) et in Bucstel 

tradendam ex omnibus suis bonis et hereditatibus dicti venditoris 

quocumque locorum infra parochiam de Bucstel sitas ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis !et 

censibus et paccionibus exinde prius solvendis de jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 12 do 23-10-1382. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen en Johannes Aijkini. 

 

                         
6 Zie ← BP 1176 f 209r 06 wo 01-05-1381, BP 1176 f 209r 07 ma 13-05-

1381, BP 1176 f 209r 08 ma 13-05-1381, BP 1176 f 209r 09 ma 13-05-

1381, Pauwels zvw Nijcholaus gnd Snider koopt dit huis, resp. 1/3, 

1/3, ½ in 1/3 en ½ in 1/3. 
7 Zie → BP 1176 f 283r 10 do 20-11-1382, verkoop van ½ van dit huis. 
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A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et 

Johanne Aijkini testibus datum in festo Severini anno LXXXII hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 003v 13 do 23-10-1382. 

Godefridus gnd Baudens soen van Bucstel droeg over aan Gerardus zvw 

hr Gerardus van Bucstel een b-erfcijns van 3 pond, geld dat ten tijde 

in Boxtel gaat, en een b-erfpacht van 1 lopen raapzaad, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Breukelen, (2) ½ vracht hooiland, ter plaatse gnd Onrode, 

welke cijns en pacht aan voornoemde Godefridus waren verkocht door de 

gezusters Katherina en Heijlwigis, dv Ghibo gnd van der Aa. 

 

Godefridus dictus Baudens soen de Bucstel hereditarium censum 

trium librarum monete pro tempore in Bucstel currentis atque 

hereditariam paccionem unius lopini seminis raparum solvendam 

hereditarie (dg: purif) purificatione ex (dg: domo ort) #domo# 

domistadio et orto sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Brukelem atque ex dimidia plaustrata feni sita in loco dicto 

Onrode venditos dicto Godefrido a Katherina et Heijlwige sororibus 

filiabus Ghibonis dicti van der Aa prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo filio quondam domini Gerardi de Bucstel cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 14 do 23-10-1382. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verhuurde aan Johannes zvw Henricus 

gnd Roefs een kamp in Empel, op de plaats gnd op Vroland, tussen 

wijlen Henricus van Mulsen enerzijds en Elizabeth Hermans anderzijds, 

voor een periode van 12 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (di 

11-11-1382), per jaar voor 5 oude schilden, met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe quendam campum situm in 

parochia de Empel supra locum dictum #op# Vrolant inter 

hereditatem quondam Henrici de Mulsen ex !alio et inter hereditatem 

Elizabeth Hermans ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Johanni filio quondam Henrici dicti Roefs ab eodem spacium 

duodecim annorum a Martini proxime deinceps sine medio sequentium 

possidendum (dg: pro) anno quolibet (dg: pro) dictorum XII annorum 

pro (dg: X) quinque aude scilde dandis dicto Johanni ab alio anno 

quolibet dictorum XII annorum nativitatis Domini et pro primo 

termino nativitatis Domini proxime ultra annum promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter repromisit 

super omnia) et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 15 do 23-10-1382. 

Walterus zv Johannes gnd Metten soen van Best beloofde aan Jacobus 

die Laet 9½ oude schild met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Walterus filius (dg: quondam) Johannis dicti Metten soen #de Best# 

promisit Jacobo die (dg: Laet) Laet (dg: u) novem et dimidium aude 

scilt ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 003v 16 do 23-10-1382. 
Vergelijk (voor 3): SAsH Geefhuis, regest 891, 23-10-1382. 

Nijcholaus Zegher verkocht aan Sophija wv Lambertus Zegher (1) een 
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b-erfcijns van 20 schelling, 1 penning gnd gezel voor 14 kleine 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, te betalen 

met Sint-Martinus, gaande uit een huis, tuin en geheel erfgoed van 

Wiggherus gnd Wijt van den Dalen van Oesterwijc, gnd ten Dale, in 

Oisterwijk naast de weg, welke cijns Johannes van Rode gruiter 

verworven had van Johannes Honijman, (2) een b-erfcijns van 10 

schelling geld dat ten tijde etc, te betalen met Sint-Lambertus, 

gaande uit verschillende erfgoederen in Vught, aan voornoemde 

Johannes van Rode verkocht door Jacobus zv Heijnkinus van Vucht, (3) 

een b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, te betalen 

met Sint-Bartholomeus, gaande uit 1 bunder beemd gnd die Roselre, in 

Cromvoirt, en uit 1½ bunder akkerland in Cromvoirt, voor het huis van 

Henricus zv Lisa van Straten, welke cijns Arnoldus Elegast gekocht 

had van voornoemde Henricus zv Lisa, en welke cijnzen voornoemde 

Nijcholaus Zegher nu bezit. 

 

Nijcholaus Zegher hereditarium censum viginti solidorum uno 

denario gheseille vulgariter nuncupato pro quatuordecim (dg: de) 

parvis denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie Martini (dg: hyemalis) hyemalis de domo et 

orto tota hereditate Wiggheri dicti Wijt van den (dg: Dale) Dalen 

de Oesterwijc dictis ten Dale sitis in Oesterwijc iuxta plateam 

quem censum (dg: Ro) Johannes de Rode grumellator erga Johannem 

Honijman acquisiverat prout in litteris atque hereditarium censum 

decem (dg: s) solidorum monete pro tempore etc solvendum 

hereditarie Lamberti ex #quibusdam# hereditatibus sitis in 

parochia de Vucht venditum dicto Johanni de Rode a Jacobo filio 

Heijnkini de Vucht prout in litteris item hereditarium censum 

viginti solidorum grosso Turonensi denario etc pro sedecim 

denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie Bartholomei apostoli (dg: qu) videlicet de 

uno bonario prati nominato die Roselre sito in (dg: Cromvel) 

Cromvoert et de uno et dimidio bonariis terre arabilis sitis in 

dicta villa de (dg: Vucht) #Crumvoert# ante domum Henrici filii 

Lise de Straten quem censum Arnoldus Elegast erga iamdictum 

Henricum filium Lise emendo acquisiverat prout in litteris et quos 

census dictus Nijcholaus Zegher nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie (dg: su) vendidit Sophije relicte quondam Lamberti 

Zegher supportavit cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui 

deponere) et impeticionem ex parte sui et heredum dicti quondam 

Johannis de Rode (dg: Ro) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 003v 17 do 23-10-1382. 

....... ....oer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....oer prebuit et reportavit. Datum. 

 

1177 mf1 A 09 f.4. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1382. 

 secunda post Luce: maandag 20-10-1382. 

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

 

BP 1177 f 004r 01 do 23-10-1382. 

Gerardus Hillen soen van Vucht beloofde aan Johannes ?Craenken nzv 

Henricus gnd Moelnere 14 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

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

 

Gerardus Hillen soen de Vucht promisit Johanni ?Craenken filio 

naturali (dg: quondam) Henrici dicti (dg: Maler) Moelnere XIIII 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

29 

licht scilde scilicet XII Hollant [placken] pro scilt computato ad 

pasca proxime persolvendos. Testes Lonijs et Scilder datum in 

festo Severini. 

 

BP 1177 f 004r 02 do 23-10-1382. 

Zebertus die Wever van Berlikem en zijn zoon Johannes Makaec 

beloofden aan Jacobus die Laet zv Gerardus 16 Brabantse dobbel met 

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

 

Solvit 2 plack. 

Zebertus die Wever de Berlikem et Johannes Makaec eius filius 

promiserunt Jacobo die Laet filio Gerardi XVI Brabant dobbel ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1177 f 004r 03 ma 20-10-1382. 

Johannes van Zidewijnden zvw Johannes Oghe, gemachtigd door Elizabeth 

dvw Theodericus apothecarius, verklaarde ontvangen8,9,10 te hebben van 

Amelius zvw voornoemde Theodericus apothecarius alle achterstallige 

termijnen van een lijfrente, die voornoemde Amelius aan voornoemde 

Elizabeth moet leveren. 

 

Johannes de Zidewijnden filius (dg: qda) quondam Johannis Oghe 

potens factus ab Elizabeth filia quondam Theoderici apothecarii ad 

monendum et levandum ....... .. credita quecumque dicte Elisabeth 

prout in litteris quas vidimus (dg: constitutes igitur co) palam 

recognovit sibi fore satisfactum per Amelium filium dicti quondam 

Theoderici apothecarii ab omnibus arrestadiis dicte Elizabeth 

restantibus et deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem occacione vitalis pensionis quam (dg: dicta Elis) 

dictus (dg: .......) #[Amelius]# dicte Elizabeth solvere tenetur 

(dg: eidem) ad vitam eiusdem Elizabeth in litteris scabinorum ut 

dicebat. Testes Ywanus et Scilder datum secunda post Luce. 

 

BP 1177 f 004r 04 do 30-10-1382. 

Elizabeth wv Reijnerus zvw Gerardus gnd Scaden verkocht aan jkvr 

Hadewigis van Neijnsel, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof in 

Den Bosch, een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes gnd 

Robbeert van Eijndoven aan voornoemde wijlen Reijnerus beloofd had, 

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

gaande uit een huis, erf en ½ voet voor osendrup in Den Bosch, achter 

de plaats gnd Zile, in een straatje dat loopt naar de straat, lopend 

van het midden van de Vughterstraat voor het huis van Postel, tussen 

erfgoed van Johannes gnd van Tricht schoenmaker enerzijds en erfgoed 

van Theodericus van Zeelst anderzijds. Voornoemde Elizabeth, Johannes 

zvw Arnoldus van Vlimen en Rodolphus van der Haghen beloofden dat 

Reijnerus, Arnoldus en Ulendis gnd Ulent, onmondige kv voornoemde 

Johannes zvw voornoemde Arnoldus van Vlimen, zodra ze meerderjarig 

zijn, afstand zullen doen. Zouden voornoemde Reijnerus, Arnoldus en 

Udeldis voor die tijd overlijden, dan zullen anderen, die recht in 

deze cijns hebben, afstand doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Reijneri filii quondam Gerardi dicti 

Scaden cum tutore hereditarium censum XL solidorum monete quem 

Johannes dictus (dg: Robbeert) Robb[eert] de (dg: Eij) Eijndoven 

                         
8 Zie → BP 1177 f 199r 07 za 08-07-1385, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 9 schilden, geld van Brugge. 
9 Zie → BP 1178 f 128r 04 vr 03-12-1389, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 9 Antwerpse schilden. 
10 Zie → BP 1178 f 280r 10 vr 29-07-1390, betaling van 2 jaar 

achterstallige termijnen van een lijfrente. 
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promisit se daturum et soluturum (dg: hereditarie) dicto quondam 

Reijnero hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

(dg: et area) et area cum medietate unius pedate pro stillicidio 

eiusdem domus sita in Busco retro locum dictum vulgaliter Zile in 

viculo tendente versus vicum tendentem a medio vici Vuchtensis 

ante domum de Postula inter hereditatem Johannis dicti de Tricht 

(dg: ex) sutoris ex uno et inter hereditatem Theoderici de Zeelst 

ex alio (dg: ut dicebat) #prout in litteris# hereditarie vendidit 

domicelle (dg: H) Hadewigi de Neijnsel ad opus infirmarie (dg: de 

ne) maioris curie beghinarum in Busco cum litteris et jure 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere promiserunt insuper dicta 

Elizabeth cum tutore et cum ea (dg: Arnoldus) Johannes filius 

quondam Arnoldi de Vlimen et Rodolphus van der Haghen indivisi 

super omnia quod ipsi Reijnerum Arnoldum Ulendem dictam Ulent 

liberos dicti Johannis filii dicti quondam Arnoldi de Vlimen ad 

hoc impuberes existentes ut dicebant quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint (dg: ad) super dicto censu et jure eis in dicto censu 

competente seu competituro ad opus dicte infirmarie facient 

renunciare et si (dg: di) contingat dictos Reijnerum Arnoldum et 

Udeldem decedere antequam ad annos pubertatis pervenerint extunc 

dicti ?venditores facient (dg: quascumque) quascumque personas jus 

(dg: se) habentes in dicto censu ad opus dicte infirmarie 

renunciare. Testes Johannes Erpe et Jo Leonii datum quinta post 

Sijmonis et Yude. 

 

BP 1177 f 004r 05 do 30-10-1382. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende verkocht aan Elizabeth dvw 

Henricus Sporbossche een erfcijns van 4 pond geld, met Allerheiligen 

te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 01-11-1383), gaande uit 

een beemd gnd die Elsdonk, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, 

tussen Johannes van den Hoevel enerzijds en kvw Hilla Heijnen 

anderzijds. Verkoper en met hem Mijchael zv Willelmus van Overacker 

beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 2 penning oude cijns. 

 

Jordanus filius quondam (dg: Andree) Theoderici de Herende 

hereditarie vendidit Elizabeth filie quondam Henrici Sporbossche 

hereditarium censum IIIIor librarum monete solvendum hereditarie 

omnium sanctorum et primo termino ultra annum ex prato dicto die 

Elsdonc sito in parochia de Scijnle in Eirde inter (dg: 

communitatem ex uno) hereditatem Johannis van den Hoevel ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: H) quondam Hille Heijnen ex alio 

ut dicebat promittentes et cum eodem Mijchael (dg: -i) filius (dg: 

q) Willelmi de Overacker (verbeterd uit : Overacken) indivisi 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis duobus denariis antiqui (dg: -s) census exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 004r 06 do 30-10-1382. 

(dg: Arnoldus zv Johannes van Meijelsvoert verkocht aan Elizabeth dvw 

Henricus Sporbossche een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit). 

 

(dg: Arnoldus filius Johannis de Meijelsvoert hereditarie vendidit 

Elizabeth filie quondam Henrici Sporbossche hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex). 

 

BP 1177 f 004r 07 do 30-10-1382. 

Elizabeth dvw Henricus Sporbossche gaf uit aan Arnoldus zv Johannes 

van Meijelsfoert 3 stukken land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 
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(1) tussen Metta van Leemputten enerzijds en Aleijdis van Bijchelaer 

anderzijds, (2) tussen voornoemde Metta enerzijds en Johannes Roetart 

anderzijds, (3) beiderzijds tussen Henricus zvw Johannes gnd Mathijs 

soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

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

 

Solvit extraneus 3 plack. 

Elizabeth filia quondam Henrici Sporbossche cum tutore (dg: here) 

tres pecias terre sitas in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lijemde quarum una inter! Mette de Leemputten ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis de Bijchelaer ex alio altera inter 

hereditatem dicte Mette ex uno et inter hereditatem Johannis 

Roetart ex alio tercia inter hereditates Henrici filii quondam 

Johannis dicti Mathijs soen ex utroque latere sunt site ut dicebat 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo filio Johannis 

de Meijelsfoert ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificatione (dg: et in B) et pro primo termino ultra 

annum et in Busco tradenda ex dictis 3 peciis terre promittens cum 

tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et promisit super omnia sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 004r 08 do 30-10-1382. 

Henricus van Erpe, Johannes zvw Boudewinus Appelman, Johannes Buc de 

oudere, Raso gnd die Jonghe en Egidius die Gruijter van Oerscot 

beloofden aan Albertus Buc van Lijt (1) 315 zware gulden hellingen, 

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

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), (2a) 157½ zware gulden met 

Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1383), (2b) 157½ zware gulden met 

Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1384), (3a) 157½ zware gulden met 

Kerstmis over 2 jaar (zo 25-12-1384), (3b) 157½ zware gulden met 

Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1385). Opstellen in 3 brieven. 

 

Henricus de Erpe Johannes filius quondam Boudewini Appelman 

Johannes Buc senior (dg: d) Raso dictus (dg: dictus) die Jonghe 

Egidius die Gruijter de Oerscot promiserunt Alberto Buc #de Lijt# 

CCC et XV swaer gulden hellingen seu valorem mediatim Domini et 

mediatim Johannis proxime persolvendos et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime et CLVII et dimidium swaer gulden seu 

valorem a nativitatis Domini proxime ultra annum et tantum a 

nativitatis nativitatis Johannis proxime ultra annum item CLVII et 

dimidium swaer gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime 

ultra duos annos et totidem ad nativitatis Johannis proxime ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1177 f 004r 09 do 30-10-1382. 

Voornoemde Albertus beloofde aan voornoemde 5 debiteuren garantie van 

de tol van Lith gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Jan (di 24-

06-1382). De brief overhandigen aan voornoemde Henricus van Erpe. 

 

Dictus Albertus promisit super omnia quod ipse dictis quinque 

debitoribus de theolomo de Lijt ad spacium trium (dg: li) annorum 

a festo nativitatis Johannis proxime preterito sine medio 

sequentium prestabit warandiam. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Henrico de Erpe. 

 

BP 1177 f 004r 10 do 30-10-1382. 

De broers Nijcholaus en Arnoldus, gnd van Muijsberghe, droegen over 

aan Albertus zvw Ludovicus van Uden een b-erfcijns van 36 schelling 
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gemeen paijment, met Sint-Jan te betalen, en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, welke cijns en pacht 

voornoemde Nijcholaus en Arnoldus beuren, gaande uit (1) een stuk 

land in Uden, ter plaatse gnd op Tuvetese, naast de gemene weg naar 

Uden, met een eind strekkend aan de hoeve van wijlen Liza gnd Ver 

Lize en met het andere eind aan een erfgoed gnd die Rijt, (2) 

voornoemd erfgoed gnd die Rijt, strekkend tot aan Johannes van 

Waderen, (3) een beemd, gelegen naast voornoemd erfgoed gnd die Rijt, 

welke cijns en pacht behoorden aan Rodolphus gnd Glorien soen, en 

welke cijns en pacht voornoemde Nijcholaus en Arnoldus verworven 

hadden van Henricus van Baex en zijn vrouw Yda dvw voornoemde 

Rodolphus Glorien soen. 

 

Nijcholaus et Arnoldus (dg: fratres) dicti van Muijsberghe fratres 

(dg: hereditariam pacc) hereditarium censum triginta sex solidorum 

communis (dg: so) pagamenti solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis et hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini quos 

censum et paccionem dicti Nijcholaus et Arnoldus (dg: sol) se 

solvendos habere dicebant hereditarie terminis solucionis 

predictis ex pecia terre sita in parochia de Uden ad locum dictum 

op Tuvetese contigue iuxta (dg: hereditatem) communem plateam 

versus Uden tendente cum uno fine ad (dg: ad) mansum quondam Lize 

dicte Ver Lize (dg: van) et cum reliquo fine ad !supra hereditatem 

dictam die (dg: die) Rijt insuper ex iamdicta hereditate die Rijt 

vocata tendente (dg: s) usque ad hereditatem Johannis de Waderen 

et ex prato eadem hereditate dicta die Rijt adiacente ut dicebant 

et qui census et paccio ad Rodolphum dictum (dg: Gho Glorien f) 

Glorien soen spectare consueverunt et quos censum et paccionem 

dicti Nijcholaus et Arnoldus erga Henricum de Baex et Ydam (dg: 

ex) eius uxorem filiam dicti quondam Rodolphi Glorien soen 

acquisiverant ut dicebant hereditarie supportaverunt Alberto filio 

quondam (dg: Ludovici) Ludovici de Uden promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 004r 11 do 30-10-1382. 

Andreas Mutsart verkocht aan Zanderus zvw Laurencius van den Brukelem 

2 stukken land onder de vrijdom van de stad Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eikendonk, (1) tussen Bata van der Eijkendonc enerzijds en 

Aleijdis Rutten anderzijds, (2) tussen Arnoldus van Beke enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Andreas Mutsart duas pecias terre sitas (dg: in parochia) infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc quarum una 

inter hereditatem Bate van der Eijkendonc ex !alio et inter 

hereditatem Aleijdis Rutten ex alio et altera inter hereditatem 

Arnoldi de (dg: Be) Beke ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit 

Zandero filio quondam Laurencii van den (dg: Brekelem) #Brukelem# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 A 10 f.4v. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1382. 

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

 in festo Huberti: maandag 03-11-1382. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1382. 

 anno LXXXII mensis novembris die 4: dinsdag 04-11-1382. 
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BP 1177 f 004v 01 ±do 23-10-1382. 

(dg: naar Albertus van Kessel of Walterus en hun erfg zal teruggaan). 

 

(dg: et Albertum de Kessel seu Walterum et eorum heredes 

[r]evolvetur). 

 

BP 1177 f 004v 02 do 23-10-1382. 

De gezusters Elizabeth en Enghelberna, dvw Arnoldus van Blakenbroec, 

gaven uit aan Katherina dvw Henricus van Blakenbroec (1) erfgoederen 

gnd eusel en heideveld, in Beek bij Aarle, beiderzijds tussen kvw 

Henricus van Blakenbroec, (2) een stuk land gnd dat Vlasland, in Beek 

bij Aarle, tussen Johannes van Boerdonc enerzijds en erfgoed gnd der 

Kerkenakker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

thans voor een n-erfpacht11 van 2 mud rogge, maat van Helmond, en 1 

steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in Helmond te leveren, 

voor het eerst over 2 jaar (do 02-02-1385). De brief overhandigen. 

 

Elizabeth et Enghelberna sorores filie quondam Arnoldi de 

Blakenbroec cum tutore quasdam hereditates #dictas eeusel et 

heijvelt# ad se spectantes sitas in parochia de Beke prope Arle 

inter hereditates (dg: He) liberorum quondam Henrici de 

Blakenbroec ex utroque latere coadiacentem item peciam terre (dg: 

sitam in dicta parochia) dictam dat Vlaslant sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis de Boerdonc ex uno et inter 

hereditatem dictam der Kerckenacker ex alio ut dicebant (dg: here) 

dederunt ad hereditariam paccionem Katherine filie quondam Henrici 

de Blakenbroec ab eadem hereditarie possidendas pro censu domini 

fundi exinde solvendo dando atque pro hereditaria paccione (dg: 

duod) duorum modiorum siliginis mensure de Helmont et (dg: duobus) 

uno steen lini parati ad scalcrum dandis sibi ab altero 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra duos annos et 

in Helmont tradendis ex premissis promittens cum tutore warandiam 

et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. 

Testes Lonijs et Scilder datum in festo Severini. Et traditur. 

 

BP 1177 f 004v 03 do 23-10-1382. 

Eligius gnd Loij zvw Alandus gnd Luutens soen droeg over aan Walterus 

zvw Theodericus gnd van Speeculen, tbv hem en Johannes nzv voornoemde 

Eligius, een erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Walterus met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Eligius, 

gaande uit erfgoederen die waren van Johannes van Luijssel en die nu 

aan voornoemde Walterus behoren, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter 

Liemde. 

 

Eligius dictus Loij filius quondam Alandi dicti Luutens soen 

hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Busco 

(dg: .) quam Walterus filius quondam Theoderici (dg: Theoderici) 

dicti van Speeculen dicto Eligio solvere tenetur hereditarie 

purificatione ex hereditatibus (dg: dicti Walteri sitis quondam) 

#que fuerant# Johannis de Luijssel nunc ad dictum Walterum 

spectantibus sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Groter 

(dg: Lei) Lijemde ut dicebat hereditarie supportavit dicto Waltero 

(dg: et) #ad opus sui et ad opus# Johannis filio naturali dicti 

Eligii promittens warandiam et obligationem ex parte sui in dicta 

paccione existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 04 do 23-10-1382. 

Mr Wolphardus van Ghijessen machtigde zijn zoon Johannes en 

Cristianus zv Theodericus van Berze, Henricus Haeuwe en Wiskinus 

                         
11 Zie → BP 1180 p 462v 04 vr 28-07-1396, overdracht va de helft in de erfpacht. 
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Voskens soen te manen. Twee brieven. 

 

Magister Wolphardus de (dg: Ghijess) Ghijessen dedit potestatem 

monendi etc Johanni suo filio et Cristiano filio Theoderici de 

Berze Henrico Haeuwe #et Wiskino Voskens soen# seu eorum alteri et 

(dg: li) cum hiis etc (dg: promittens post revo) usque ad 

revocacionem minime durantem. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 004v 05 do 30-10-1382. 

Petrus zvw Petrus Becker beloofde aan Jacobus gnd Claes soen 13 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

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

 

Petrus filius quondam Petri Becker promisit super omnia Jacobo 

dicto Claes soen XIII Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato a nativitatis Domini proxime 

#futuro# ultra annum persolvendos. Testes Erpe et Lonij datum 

quinta post Sij et Yude. 

 

BP 1177 f 004v 06 do 30-10-1382. 

Gerardus Coppen soen van Enghelen beloofde aan Gerardus van der Horst 

14 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een 

helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) en de andere 

helft met Sint-Martinus over een jaar (wo 11-11-1383). 

 

Gerardus Coppen soen (dg: soen) de Enghelen promisit Gerardo van 

der Horst XIIII aude scilde scilicet XXXIX Hollant (dg: pal) 

placken pro quolibet scilt computato mediatim Johannis (dg: Jo) 

proxime et mediatim a Martini proxime ultra annum persolvendos. 

Testes Yw et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 07 do 30-10-1382. 

Elizabeth wv Everardus van den Water maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 5 pond, die hij beurt uit de helft van de 

hoeve van wijlen Denkinus van Zeland, in Uden, ter plaatse gnd 

Zeeland. 

 

Elizabeth relicta quondam Everardi van den Water hereditarium 

censum quinque librarum quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie ex (dg: quodam) #medietate# mansi quondam Denkini de 

Zeland sito in parochia de Uden ad locum dictum Zeland ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 08 ma 03-11-1382. 

Jkr Johannes graaf van Megen en Johannes van Dijnter beloofden aan 

Johannes Leonii van Erpe 150 oude schilden met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1382) te betalen. 

 

Domicellus Johannes comes de Meghen et Johannes de Dijnter 

promiserunt Johanni Leonii de Erpe CL aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Bruheze et Jordanus datum in 

festo Huberti. 

 

BP 1177 f 004v 09 ma 03-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 10 ma 03-11-1382. 

Johannes van Bruheze en Leonius van Erpe beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 100 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-
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12-1382; 27+25= 52 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

(dg: Joh) 

Johannes de Bruheze et Leonius de Erpe promiserunt Philippo 

Jozollo etc C aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos sub pena quinque etc. Testes Johannes Erpe et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 11 ma 03-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 12 ma 03-11-1382. 

Margareta dvw Godefridus van Dommellen droeg over aan Willelmus van 

Waderle haar deel in 300 oude schilden, aan Henricus Stierken, tbv 

voornoemde Margareta en kv Walterus nzv Waltherus van Goerle wonend 

in Dommellen verwekt bij voornoemde Margareta, beloofd door 

eerstgenoemde Waltherus. 

 

Margareta filia quondam Godefridi de Dommellen #totam partem et 

omne jus sibi competentes in# trecentis (verbeterd uit: trecentos) 

denariis aureis antiquis vulgaliter scilde nuncupatos! boni auri et 

iusti ponderis promissos Henrico Stierken ad opus dicte Margarete 

et ad opus puerorum (dg: pl) a (dg: primodicto) Waltero #filio 

naturali Waltheri de (dg: Goerle) Goerle# commorante in Dommellen# 

et dicta Margareta pariter genitorum seu generandorum (dg: prout 

in litteris) a Walthero primodicto prout in litteris supportavit 

Willelmo de Waderle cum litteris et jure (dg: pro). Testes Bruheze 

et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 13 ma 03-11-1382. 

Bertoldus zv Nijcholaus gnd van Stakenborch droeg over aan Gerardus 

van Wiel 27 oude schilden, aan hem beloofd door Johannes van der 

Dijesen, Johannes gnd Becker van Buchoven en Willelmus gnd Daems soen 

van Buchoven. 

 

Bertoldus filius Nijcholai dicti de Stakenborch viginti septem 

aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos promissos 

sibi a Johanne van der Dijesen Johanne dicto Becker de Buchoven et 

Willelmo dicto Daems soen de Buchoven prout in litteris 

supportavit Gerardo de Wiel cum litteris et jure (dg: pro). Testes 

Johannes Erpe et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 14 di 04-11-1382. 

Johannes Leonii van Erpe en Gerardus van Berkel beloofden aan 

Johannes van Enode 100 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 

10-05-1383) te betalen. 

 

Johannes Leonii de (dg: Ep) Erpe et Gerardus de Berkel promiserunt 

Johanni de Enode C aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Yw et Dijnter datum in crastino Huberti. 

 

BP 1177 f 004v 15 di 04-11-1382. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Johannes Leonii van Erpe en 

Gerardus van Berkel (1) de goederen gnd ten Berge, in Geffen, (dg: 

zoals Theodericus Willaij die thans als hoevenaar bezit) met (2) 8 

morgen land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Reijmboldus 

Belen soen enerzijds en Johannes zv Henricus Jans soen anderzijds, 

(3) 3 morgen land in Geffen, op de gemeint, naast de plaats gnd die 

Drankput, en met (4) ander toebehoren van voornoemde goederen, zoals 
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deze goederen behoorden aan wijlen hr Johannes Koc ridder vv 

voornoemde hr Rijcoldus, (5) ongeveer 5 morgen land in Geffen, ter 

plaatse gnd die Wrede, tussen wijlen Johannes gnd Cale enerzijds en 

Roverus Uden soen anderzijds. 

 

(dg: Joh) Dominus Rijcoldus Koc miles bona dicta ten Berghe sita 

in parochia de Gheffen (dg: cum suis attinentiis universis prout 

dicta bona cum suis attinentiis ad dominum quondam Johannem Koc 

militem eius spectare) consuevit (dg: et cum prout Theodericus 

Willaij dicta bona cum suis attinentiis ad presens tamquam colonus 

possidet et colet pro presenti ut dicebat atque) et cum octo 

iugeribus terre sitis in dicta parochia in loco dicto die Vrede 

inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Henrici Jans soen ex alio et cum tribus 

iugeribus terre sitis in dicta parochia supra communitatem iuxta 

locum dictum die Drancput et cum ceteris attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis prout huiusmodi bona cum (dg: sui) 

dictis octo iugeribus terre et tribus terre et ceteris suis 

attinentiis ad dominum quondam Johannem Koc militem patrem olim 

dicti domini Rijcoldi spectare consueverunt item quinque iugera 

terre #vel circiter# sita in dicta parochia de Gheffen in loco 

dicto die Wrede inter hereditatem (dg: Franc) quondam Johannis 

dicti Cale ex uno et inter hereditatem Roveri Uden soen ex alio 

#prout ibidem sita sunt# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Leonii de Erpe et Gerardo de Berkel promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Bruheze et Dijnter 

datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 16 di 04-11-1382. 

Johannes van Enode droeg over aan Johannes Leonii van Erpe en 

Gerardus van Berkel 2 kampen gnd die Grote Rosmaat, 7 morgen groot, 

in Lithoijen, naast de gemene dijk gnd zegedijk, met een eind 

strekkend aan kvw Robbertus van Doerne, aan voornoemde Johannes 

verkocht door hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Johannes de Enode duos campos communiter dictos die Groet Rosmaet 

septem iugera terre continentes sitos in parochia de Lijttoijen 

contigue iuxta communem aggerem dictum Zeghedike tendentes cum uno 

fine ad hereditatem liberorum quondam Robberti de Doerne (dg: ex) 

venditos dicto Johanni a domino Rijcoldo Koc milite prout in 

litteris supportavit Johanni Leonii de Erpe et Gerardo de Berkel 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Yuwanus! et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 004v 17 di 04-11-1382. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 10-05-1383), met 500 oude schilden en de oogst van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in het raadhuis in aanwezigheid van 

Johannes van Bruheze en Johannes van Enode. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo penthecostes 

proxime (dg: ultra tres annos) cum Vc aude scilde seu valore et cum 

proventibus dictis scaren anni redempcionis ut in forma. Acta in 

pretorio presentibus Johanne de Bruheze et Johanne de Enode datum 

anno LXXXII mensis novembris die (dg: 4 ho) 4 hora none. 

 

BP 1177 f 004v 18 di 04-11-1382. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Rijcoldus Koc 

ridder 2 kampen etc” en Johannes Leonii van Erpe beloofde, zo nodig, 
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de brieven ter hand te stellen aan Gerardus van Erpe. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Rijcoldus Koc miles 

duos campos etc et Johannes Leonii de Erpe promisit dictas 

litteras (dg: dicto) Gerardo de Erpe tradere ut in forma. Testes 

Johannes Bruheze et (dg: ..) dictus Johannes Leonii datum supra. 

 

1177 f.5r. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1382. 

 

BP 1177 f 005r 01 ±do 06-11-1382. 

Johannes van Enode: 2 kampen, gnd die Grote Rosmaat, 7 morgen groot, 

in Lithoijen, naast de gemene dijk gnd Zegedijk {niet afgewerkt 

contract12}. 

 

Johannes de Enode duos campos #communiter# dictos die Groet 

Rosmaet septem iugera terre continentes sitos in parochia de 

Lijttoijen contigue iuxta (dg: ag) communem aggerem dictum (dg: d) 

Zeghediken. 

 

BP 1177 f 005r 02 do 06-11-1382. 

Hadewigis van Neijnsel en Mechtildis van Sonne, meesteressen van de 

infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, maanden 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 4 mud rogge, die de 

infirmerie met Sint-Martinus beurt, gaande uit een erfgoed van 

Amelius smid, in Den Bosch, aan de Vughterdijk. 

 

Hadewigis de Neijnsel et Mechtildis de Sonne magistre et 

gubernatrices infirmarie maioris curie beghinarum in Busco 

hereditarium censum quatuor [modiorum] siliginis quam dicta 

infirmaria solvendam habet hereditary Martini hyemalis ex 

hereditate Amelii fabri sita in Busco ad aggerem Vuchtensem (dg: 

nu que hereditas nunc) ut dicebant monuerunt de tribus annis. 

Testes Jordanus et Scilder datum quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 005r 03 do 06-11-1382. 

Jordanus van Roesmalen smid verkocht aan Nijcholaus gnd Hoije (1) een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in 

Tilburg te leveren, gaande uit een stuk land in Tilburg, naast de 

Baks Molen, beiderzijds tussen kinderen gnd Oerlemans Kijnderen, (2) 

een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Tilburg, die kvw Johannes 

gnd Scuijtken, met Lichtmis moeten leveren aan voornoemde Jordanus, 

gaande uit een huis, tuin en erfgoederen van voornoemde wijlen 

Johannes Scuijtken, in Tilburg, naast de gemene weg. 

 

Jordanus de Roesmalen faber hereditariam paccionem XII lopinorum 

siliginis mensure de Tilborch quam se solvendam habere dicebat ex 

hereditarite purificationis et in parochia de Tilborch tradendam 

ex pecia terre sita in parochia de Tilborch iuxta (dg: B) 

molendinum dictum Bacs Molen inter hereditates liberorum dictorum 

Oerlemans Kijnderen ex utroque latere coadiacentes item (dg: ..) 

hereditariam paccionem (dg: p) septem lopinorum siliginis dicte 

(dg: sil) mensure quam (dg: Jo) liberi quondam Johannis dicti 

Scuijtken dicto Jordano solvere tenentur hereditarie termino 

solucionis predicto ex (dg: he) domo et orto et hereditatibus 

dicti quondam Johannis Scuijtken sitis in dicta parochia (dg: 

iuxta hereditatem) #iuxta# communem plateam ut dicebat hereditarie 

vendidit Nijcholao dicto Hoije promittens warandiam et 

                         
12 Voor afgewerkt contract zie BP 1177 f 004v 16 di 04-11-1382. 
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obligationem in dicta paccione existentem deponere. 

 

BP 1177 f 005r 04 do 06-11-1382. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel verkocht aan Johannes van 

Houthem 1 dagmaat beemd in 6 dagmaten beemd gnd die Blakenbeemd, in 

Schijndel, tussen erfg vw Gerongius snijder en andere naburen aldaar 

enerzijds en Jacobus Tijt en andere naburen aldaar anderzijds, deze 

dagmaat belast met 3 penning oude cijns. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel unam diurnatam 

prati ad se spectantem in sex diurnatis prati (dg: sitis in) 

dictis die Blakenbeemt #sitis in parochia de Scijnle# inter 

hereditates heredum quondam Gerongii sartoris et aliorum vicinorum 

ibidem ex uno et inter hereditatem Jacobi Tijt et quorundam 

aliorum vicinorum ibidem ex alio ut dicebat !ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Houthem promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus denariis antiqui census exinde! dicta 

diurnata prati de jure solvendis. Testes Jordanus et Scilder datum 

quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 005r 05 do 06-11-1382. 

Voornoemde Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel verkocht aan 

Lambertus zvw Johannes van Evershoet een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd in die Braken, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen 

voornoemde Albertus enerzijds en Henricus Loze en kv Sophija Sijmonis 

anderzijds. 

 

Dictus Albertus peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco 

dicto in die Braken ad locum dictum Lutteleijnde inter hereditates 

dicti Alberti ex uno et inter hereditates Henrici Loze et 

liberorum Sophije Sijmonis ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Lamberto filio quondam Johannis de Evershoet promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 06 do 06-11-1382. 

Johannes van Houthem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Houthem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 07 do 06-11-1382. 

Yvels zvw Henricus van den Boegart verkocht aan Nijcolaus gnd Coel 

Condermans soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 

02-02-1384), gaande uit een hofstad gnd Bodekens Hostat, in Veghel, 

ter plaatse gnd Hulslaar, tussen Gerardus Heijmans soen enerzijds en 

de gemeint anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Yvels filius quondam Henrici van den Boegart hereditarie vendidit 

(dg: An) Nijcolao dicto Coel Condermans soen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et in 

Busco tradendam ex domistadio dicto Bodekens Hostat sito in 

parochia de Vechel ad locum dictum (dg: Hus) Hulslaer inter 

hereditatem Gerardi Heijmans soen ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde sovlendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 08 do 06-11-1382. 

Henricus Heijnen soen van Broeghel en zijn zoon Ludekinus beloofden 

aan Willelmus Vriese bakker 18½ oude schild met Vastenavond 
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aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Henricus Heijnen soen de (dg: Broel) Broeghel et Ludekinus eius 

filius promiserunt Willelmo Vriese pistori XVIII et dimidum aude 

scilde ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 09 do 06-11-1382. 

Rodolphus zvw Henricus van den Berghe van Erpe gaf uit aan Martinus 

zvw Johannes gnd Mertens soen 1/7 deel in een hoeve van voornoemde 

wijlen Henricus, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd 

Nodebroek; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen, te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Martinus zijn 1/7 deel in voornoemde 

hoeve tot onderpand. 

 

Rodolphus filius quondam Henrici van den Berghe de Erpe (dg: cu) 

unam septimam partem ad se spectantem in quodam manso dicti 

quondam Henrici sito in parochia de Uden ad locum dictum Boekel 

(dg: inter hereditatem Johannis dicti) ad locum dictum Nodebroec 

(dg: cum suis cum) #et in# pratis agris et ceteris attinentiis 

dicti mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Martino 

filio quondam Johannis dicti Mertens soen (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini fundi exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione (dg: uni) septem 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum Huijsbergen tradenda ex dicta septima parte promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem (dg: ob) deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Martinus unam 

septimam partem ad se spectantem in dicto manso cum suis pratis 

agris et ceteris suis attinentiis ad pignus imposuit. 

 

BP 1177 f 005r 10 do 06-11-1382. 

Gerardus gnd Arts ev Margareta dvw Henricus van den Berge gaf uit aan 

Martinus zvw Johannes gnd Mertens soen 1/7 deel in voornoemde hoeve 

van voornoemde wijlen Henricus, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter 

plaatse gnd Nodebroek; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en 

thans voor een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen, te leveren. 

 

Gerardus dictus Arts maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Henrici van den Berge unam 

septimam partem ad se spectantem in premissis dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Martino eodem modo per totum. 

 

BP 1177 f 005r 11 do 06-11-1382. 

Martinus zvw Johannes gnd Mertens soen en zijn vrouw Aleijdis dvw 

Henricus van den Berge beloofden aan Rodolphus zvw Henricus van den 

Berghe van Erpe een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen, te leveren, gaande 

uit 6/7 deel in een hoeve van voornoemde wijlen Henricus van den 

Berge, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd Nederbroek. 

 

Solvit. 

(dg: J) Martinus filius quondam Johannis dicti Mertens soen 

#maritus legitimus ut asserebat Aleijdis filie quondam Henrici van 

den Berge et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore# promisit! 

se daturos et soluturos Rodolpho filio quondam Henrici van den 

Berghe de Erpe hereditariam paccionem septem lopinorum siliginis 
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mensure de Busco hereditarie purificatione et in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Huijsbergen tradendam ex sex septimis 

partibus dictum Martinum spectantibus in quodam manso dicti 

quondam Henrici van den Berge sito in parochia de Uden ad locum 

dictum Boekel in loco dicto Nederbroec et ex pratis agris et 

ceteris attinentiis singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 12 do 06-11-1382. 

Voornoemde Martinus en Aleijdis beloofden hetzelfde aan Gerardus Arts 

soen. 

 

Solvit XIII #solidos#. 

Dictus Martinus #et Aleijdis# promisit (dg: eod) se daturos et 

soluturos Gerardo Arts soen tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 13 do 06-11-1382. 

Voornoemde Martinus en Aleijdis beloofden hetzelfde aan Petrus zvw 

Theodericus Ravels. 

 

Solvit. 

Dictus Martinus #et Aleijdis# promisit se daturos et soluturos 

Petro filio quondam Theoderici Ravels tantum eodem modo. Testes 

datum. 

 

BP 1177 f 005r 14 do 06-11-1382. 

Voornoemde Martinus en Aleijdis beloofden hetzelfde aan Johannes zv 

Ghibo Hels. 

 

Solvit. 

Dictus Martinus #et Aleijdis# promisit se daturos et soluturos 

Johanni filio (dg: q) Ghibonis (dg: Hels) Hels tantum eodem modo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 15 do 06-11-1382. 

Voornoemde Martinus en Aleijdis beloofden hetzelfde aan Jutta wv 

Johannes zvw Henricus van den Berghe en aan kv voornoemde Jutta en 

wijlen Johannes. 

 

Dictus Martinus #et Aleijdis# promisit se daturos et soluturos 

Jutte (dg: filie) #relicte# quondam Johannis filii quondam Henrici 

van den Berghe predicti et liberis ab eadem Jutta et dicto quondam 

Johanne pariter genitis tantum eodem modo tali condicione quod 

dicta Jutta dictam paccionem ad suam vitam integraliter possidebit 

post eius decessum ad dictos eius liberos integraliter (dg: per 

possid) devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005r 16 do 06-11-1382. 

Willelmus van den Arennest zvw Lambertus van den Arennest verkocht 

aan Henricus zvw Johannes Rijcarts soen 2 stukjes land in Rosmalen, 

in de tiende van Hintham, (1) tussen voornoemde Henricus enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Oostakker, tussen 

Jacobus Loze enerzijds en Tielmannus van Enghelant anderzijds. 

 

Willelmus van den Arennest #filius quondam Lamberti van den 

Arennest# duas particulas terre sitas in parochia de Roesmalen in 

decima de Hijntham quarum una inter hereditatem Henrici filii (dg: 

quondam Lamberti van den Areneest) #quondam Johannis Rijcarts 

soen# ex uno et inter communem plateam ex alio et altera (dg: 

inter) in loco dicto die Oestacker inter hereditatem Jacobi Loze 

ex uno et inter hereditatem Tielmanni de Enghelant ex alio sunt 
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site ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1177 f.5v. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1382. 

 

BP 1177 f 005v 01 do 06-11-1382. 

Theodericus Godekens soen verkocht aan Jacobus van den Hoevel een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

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

tussen erfgoed van Henricus Claes soen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus van Herpen smid anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld aan de 

koper, en een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld aan andere 

lieden te betalen. 

 

Theodericus Godekens soen hereditarie vendidit Jacobo van den 

Hoevel hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex domo area et orto sitis in Busco ad finem 

(dg: vid) vici Hijnthamensis inter hereditatem (dg: ?M) Henrici 

Claes soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici de Herpen 

fabri ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL 

solidorum dicte monete dicto emptori et hereditario censu X 

solidorum dicte monete aliis hominibus exinde solvendis et 

sufficientem. Testes Jordanus et Scilder datum quinta post 

Huberti. 

 

BP 1177 f 005v 02 do 06-11-1382. 

Willelmus ?Hels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus ?Hels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 03 do 06-11-1382. 

Johannes gnd Francken soen van der Leijt ev Eefsa dvw Petrus gnd 

Wellens verkocht aan Johannes Smit van Bruggen 1/3 deel in 2 stukken 

beemd van voornoemde wijlen Petrus, in Boxtel, in de dingbank van 

Liemde, (1) ter plaatse gnd der Alsenre Beemd, (2) ter plaatse gnd in 

den Brede Beemd. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Francken soen van der Leijt maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Eefse sue uxoris filie quondam Petri dicti 

Wellens terciam partem ad se et ad dictam suam uxorem spectantem 

in duabus peciis prati dicti quondam Petri sitis in parochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde quarum una in loco dicto der 

Alsenre Beemt et altera in loco dicto in den Brede Beemt sunt site 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Smit de Bruggen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 04 do 06-11-1382. 

Fredericus Hoernkens soen verkocht aan Arnoldus Hoernken, tbv 

Aleijdis wv Johannes Spikers, en aan Johanna, dv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Johannes Spiker, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land 

gnd die Kessel Akker, in Veghel, tussen een zekere Vriese Jutten soen 

enerzijds en Godefridus Peters soen en zijn medeërfgenamen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen aan 

voornoemde Arnoldus. 
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Fredericus Hoernkens soen hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken ad 

opus Aleijdis relicte quondam Johannis Spikers et Johanne filie 

eorum Aleijdis et quondam Johannis Spiker hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex pecia (dg: d) terre 

dicta die Kessel Acker sita in parochia de Vechel inter 

hereditatem cuiusdam dicti Vriese Jutten soen ex !alio et inter 

hereditatem Godefridi Peters soen et suorum coheredum ex alio 

promittens super habita et (dg: warandiam) habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu dominorum fundi exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1177 f 005v 05 do 06-11-1382. 

Willelmus zvw Willelmus van Audenhoven maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Henricus zv Henricus 

Penninc van Straten met zijn goederen. 

 

Solvit (dg: 1 grossum ?et ?scribatur). 

Willelmus filius quondam Willelmi de Audenhoven omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Henricum filium (dg: quondam) Henrici 

Penninc de Straten cum bonis suis calumpniavit. Testes Dijnter et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 06 do 06-11-1382. 

Elizabeth wv Lambertus van Oesterwijc zv Johannes gnd Lemmens soen 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, met 

Sint-Martinus te leveren, aan voornoemde wijlen Lambertus verkocht 

door Matheus zvw Matheus gnd der Alardinnen soen. 

 

Elizabeth relicta quondam Lamberti de Oesterwijc filii Johannis 

dicti Lemmens soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

(dg: mensure) solvendam hereditarie Martini (dg: e) venditam dicto 

quondam Lamberto a Matheo filio quondam Mathei dicti der 

Alardinnen soen prout in litteris monuit de [tribus] annis etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 07 do 06-11-1382. 

Metta dvw Gerardus gnd van der Voert droeg over aan haar natuurlijke 

zoon Henricus alle roerende en gerede goederen, gemeenlijk gnd “have 

ende gereet goit”, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

tante Hadewigis gnd Jacobs van Ghenen Boeghe en na overlijden van 

Sophija sv voornoemde Metta. 

 

Metta filia quondam Gerardi dicti van der Voert cum tutore omnia 

et singula mobilia et parata dicta communiter have ende gereet 

goit sibi de morte quondam Hadewigis dicte Jacob-(dg: us)-s van 

Ghenen Boeghe #sue matertere# et de morte quondam Sophije (dg: 

sororis olim) sororis olim dicte Mette successione advoluta 

quocumque consistentia sive sita ut dicebat supportavit Henrico 

suo filio naturali promittens cum tutore ratam servare etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 08 do 06-11-1382. 

Johannes gnd die Goide van Maren verkocht aan Herbertus Truden soen 

van Kessel 1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd Paddelaar, tussen 

Albertus Arts soen enerzijds en wijlen Henricus Roempot anderzijds, 

belast met zegedijken en waterlaten, binnenlands gelegen. 

 

Solvit. 

Johannes dictus die Goide de Maren unum juger terre situm in 
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parochia de Maren in loco dicto Paddelaer inter hereditatem 

Alberti Arts soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

Roempot ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Herberto Truden 

soen #van Kessel# promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis zeghediken et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus et 

infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 09 do 06-11-1382. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Johannes 

van Doerne snijder 80 oude schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1382) te betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam #domini# Johannis Rover militis 

promisit Johanni de Doerne sartori LXXX aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes (dg: Jord) Dijnter et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 10 do 06-11-1382. 

Johannes die Moelnere zv Arnoldus gnd die Moelnere van Sint-Oedenrode 

beloofde aan hr Henricus van Vlierden priester 14 Hollandse dobbel en 

2 mud rogge, Bossche maat, na maning te betalen en te leveren. 

 

Johannes die Moelnere filius Arnoldi dicti die Moelnere de Rode 

sancte Ode promisit domino Henrico de Vlierden #presbitro# XIIII 

Hollant dobbel seu valorem (dg: ad) et duos modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 11 do 06-11-1382. 

Walterus zvw Egidius gnd Scoerwegge droeg over aan zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Egidius Scoerwegge de helft van alle 

erfgoederen, die aan Walterus zvw Godefridus gnd Sniders soen gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Helvoirt, ter 

plaatse gnd Distelberg, of onder Vught Sint-Lambertus, welke 

erfgoederen voornoemde Walterus vernaderd had van voornoemde Johannes 

zvw voornoemde Egidius Scoerwegge. 

 

Solvit. 

Walterus filius quondam Egidii dicti Scoerwegge medietatem omnium 

hereditatum que Waltero filio quondam Godefridi dicti Sniders soen 

de morte quondam suorum parentum jure successionis hereditarie 

sunt advoluta quocumque locorum infra parochiam de Helvoert ad 

locum dictum Dijstelberch sive infra parochiam sancti Lamberti de 

Vucht situata sunt et quas hereditates dictus Walterus erga 

Johannem filium dicti quondam Egidii Scoerwegge per modum 

redempcionis e jure proximitatis acquisiverat prout in litteris 

supportavit Johanni suo fratri predicto cum litteris #et aliis# et 

jure #occacikne dicte medietatis# promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 12 do 06-11-1382. 

Henricus Zelen soen van Maelstrem en Johannes Jacobs soen van der 

Oeteren beloofden aan Cristina dvw Thomas gnd Stinen soen 15 oude 

schilden13 met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Henricus Zelen soen de Maelstrem et Johannes Jacobs soen van der 

(dg: Oeste) Oeteren promiserunt Cristine filie quondam Thome dicti 

Stinen soen XV aude scilde ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. 

 

                         
13 Zie → BP 1177 f 120r 15 do 14-04-1384, ontlast van de schuld. 
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BP 1177 f 005v 13 do 06-11-1382. 

Petrus Oeden soen verkocht aan Johannes zvw Rodolphus van den Venne 

een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Belver, 

tussen kvw voornoemde Rodolphus van den Venne enerzijds en Johannes 

die Meijer anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint, belast 

met 1 Vlaamse groot aan de naburen in de gemeint van Haaren en een 

b-erfcijns van 17½ penning aan kvw Henricus Roempot. 

 

Petrus Oeden soen peciam terre sitam in parochia de Haren prope 

Oesterwijc in loco dicto Belver inter hereditatem liberorum 

quondam Rodolphi van den Venne ex uno et inter hereditatem 

Johannis die Meijer ex alio #tendentem cum uno fine ad 

communitatem# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Rodolphi van den Venne predicti promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno grosso Flandrensi vicinis in 

communitate de Haren et hereditario censu (dg: XVII et dimidii 

denariorum antiqui census) XVII et dimidii denariorum census 

liberis quondam Henrici Roempot exinde solvendis scilicet in tali 

moneta in quali dicti XVII et dimidius denarii dictis liberis 

Henrici Roempoet de jure sunt solvendi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 14 do 06-11-1382. 

Sibertus van den Scueren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Sibertus van den Scueren prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 005v 15 do 06-11-1382. 

Albertus zvw Walterus van Kessel verkocht aan Walterus Reijners soen 

van den Gasthuse de helft in 1 dagmaat beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd in die Harde Beemden, tussen Jordanus szv Willelmus van 

Overacker enerzijds en erfg vw Heijlwigis van Houthem anderzijds, 

welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, behorend 

aan Willelmus Lodewijchs soen, deze helft belast met 2 penning oude 

grondcijns. 

 

Albertus filius quondam Walteri de Kessel (dg: dimidiam) 

#medietatem ad se spectantem in una# diurnatam prati (dg: ad se 

spectantem sitam) #site# in parochia de Scijnle in loco dicto in 

die Harde Beemde (dg: iuxta) inter hereditatem Jordani generi 

Willelmi de Overacker ex !alio et inter hereditatem heredum quondam 

Heijlwigis de Houthem ex alio et que medietas annuatim dividitur 

contra reliquam medietatem #spectantem ad Willelmum Lodewijchs 

soen# dicte diurnate ut dicebat hereditarie vendidit Waltero 

Reijners soen van den Gasthuse promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus denariis antiqui census 

domino fundi ex (dg: -inde sol) dicta medietate solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 16 do 06-11-1382. 

Lambertus zvw Johannes van Evershoet verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Lambertus filius quondam Johannis de Evershoet prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 005v 17 do 06-11-1382. 

Harout van Boeghen en Johannes van der Houtart beloofden aan Walterus 

gnd Vrancken soen 18 oude schilden met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(zo 22-02-1383) te betalen. 
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Harout van Boeghen (dg: promisit) et Johannes van der Houtart 

promiserunt Waltero dicto Vrancken soen XVIII aude scilde seu 

valorem ad Petri ad cathedram proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 005v 18 do 06-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Primus] servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 A 13 f.6. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1382. 

 Sexta post Huberti: vrijdag 07-11-1382. 

 

BP 1177 f 006r 01 do 06-11-1382. 

Johannes Cnaspart van Os verkocht aan Godefridus zvw Johannes van 

Conden van Lijttoijen 1/6 deel in 3 morgen land gnd een gemeint, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Twee Hoeven, tussen Johannes Ghiben 

soen van Gheffen en zijn broer enerzijds en een sloot anderzijds, 

welk 1/6 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 1/6 deel, 

behorend aan Henricus Vos Persoens soen en Lambertus Zebrechts soen, 

vrij van maasdijken en cijns, belast met zegedijken, sloten, 

waterlaten en sluizen. 

 

Johannes Cnaspart de Os (dg: dimidium iuger terre) #sextam partem 

ad se spectantem in tribus iugeribus terre dictis een ghemeijnt# 

sitis in parochia de Lijttoijen in loco dicto die (dg: Overste) 

Twee Hoeven inter hereditatem Johannis Ghiben soen de Gheffen et 

sui fratris ex uno et inter (dg: here) quendam fossatum ex alio 

(dg: ut dicebat hereditarie v..) et que sexta pars annuatim 

dividitur contra unam aliam sextam partem spectantem ad Henricum 

Vos Persoens soen (dg: s) #et Lambertum Zebrechts soen# in dictis 

tribus iugeribus sitis ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

filio quondam Johannis de Conden de Lijttoijen promittens 

warandiam (dg: et aliam deponere) tamquam de hereditate ab omnibus 

aggeribus Mose et censu libera et obligationem deponere exceptis 

seghedike fossatis aqueductibus slusis ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Jorden et Scilder datum quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 006r 02 do 06-11-1382. 

Henricus van Nuijs machtigde broeder Rodolphus Roesmont alle tegoeden 

en het geld te manen, dat Gerardus gnd Goetscalcs soen aan voornoemde 

Henricus verschuldigd is of zal zijn wegens de huur van 2 morgen land 

van voornoemde Henricus gelegen voor Engelen, op de plaats gnd Spike. 

 

Henricus de Nuijs dedit potestatem fratri Rodolphi! Roesmont 

potestatem monendi omnia credita et totalem pecuniam que et quam 

Gerardus dictus Goetscalcs soen dicto Henrico tenetur et pro (dg: 

pro) temporibus futuris tenebitur occacione locacionis duorum 

jugerum terre dicti Henrici (dg: sitis) sitorum ante Engelen supra 

locum dictum Spike prout in litteris et in hiis etc usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 006r 03 do 06-11-1382. 

Everardus zvw Nijcholaus van Heze, Hermannus Scut zv Lambertus Raet 

van Empel, Arnoldus Alards soen, Herbertus Herberen van Essche, 

Corstianus die Becker, Johannes zvw Johannes van Vucht, Johannes van 

Heze Ghiben soen, Johannes van Heze zvw Theodericus Claes soen en 

Johannes zvw Willelmus die Hertoge deden tbv Henricus Riemslegher, 

Johannes zvw Johannes Femien soen en Arnoldus Gherijts soen afstand 

van een b-erfcijns van 20 schelling, die wijlen Johannes Femijen 
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moest betalen, aan wijlen Nijcholaus van Heze, gaande uit een streep 

land van wijlen Nijcholaus gnd Morre, in Rosmalen, beiderzijds tussen 

Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van Kessel. De erfg vw voornoemde 

Nijcholaus van Heze zullen hierop nimmer rechten doen gelden. De 

brief overhandigen aan voornoemde Johannes zvw Johannes Femijen soen. 

 

Everardus filius quondam Nijcholai de Heze et Hermannus Scut 

filius Lamberti Raet de Empel Arnoldus Alards soen et Herbertus 

Herberen de Essche Corstianus die Becker Johannes (dg: de V) 

filius quondam Johannis de Vucht Johannes de Heze Ghiben soen [et] 

Johannes de Heze filius quondam Theoderici Claes soen (dg: 

Walterus Geroncs soen Uijt Vinckel) Johannes filius quondam 

Willelmi die Hertoge super hereditario censu XX solidorum quem 

Johannes #quondam# Femijen soen solvere consuevit et tenebatur 

annuatim et hereditarie #Nijcholao quondam de Heze# ex strepa 

terre quondam Nijcholai dicti Morre sita in parochia de Roesmalen 

inter hereditatem Johannis Sceijvel (dg: ex) filii quondam 

Rutgheri de Kessel ex utroque latere coadiacentem ut dicebat et 

super jure ad opus Henrici Riemslegher et Johannis filii quondam 

Johannis Femien soen et Arnoldi Gherijts soen renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et quod ispi omnes heredes dicti quondam Nijcholai de Heze 

perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in dicto 

censu habere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni 

filio quondam Johannis Femijen soen. 

 

BP 1177 f 006r 04 do 06-11-1382. 

Destijds hadden Walterus die Moelnere van Eijndoven en zijn broers 

Henricus en Willelmus beloofd aan Leonius van Erpe 100 oude schilden 

vandaag, op donderdag 6 november 1382, te betalen, op straffe van 50 

oude schilden, een helft te betalen aan de hertog en een helft aan 

voornoemde Leonius. Thans verklaarde Johannes Leonii van Erpe 

voornoemde 100 oude schilden ontvangen te hebben van voornoemde 

Walterus, Henricus en Willelmus en beloofde hij hen schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Walterus die Moelnere de Eijndoven 

Henricus (dg: eius) #et# Willelmus eius fratres promisissent (dg: 

Waltero) Leonio de Erpe centum aude scilde in die presenti 

scilicet feria quinta post Huberti persolvendos sub pena L aude 

scilde #mediatim# domino duci #et mediatim dicto Leonio# danda si 

non persolverit etc ut dicebat constitus igitur coram scabinis 

infrascriptis (dg: dic) Johannes Leonii de Erpe (dg: promisit) 

palam recognovit se recepisse a dictis Waltero Henrico Willelmo 

#dicta (dg : -..) C aude scilde# et promisit (dg: ..) dictus 

Johannes super omnia dictos Walterum Henricum et Willelmum fatres 

a dicta pecunia et de dicta (dg: pecunia) #pena# et ab omnibus 

#dampnis# eis exinde evenientibus seu eventuris indempnes servare. 

Testes Jorden et Scilder datum quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 006r 05 vr 07-11-1382. 

Jacobus Vleminc beloofde aan Egidius van Gele een n-erfcijns van 2 

oude Franse schilden, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, voor het 

eerst over een jaar (vr 25-12-1383), gaande uit (1) een huis, erf en 

aangelegen erfgoederen, in Lith, tussen Johannes van Tefelen 

enerzijds en wijlen Johannes Belen soen anderzijds, (2) een morgen 

land in Lith, tussen wijlen Johannes van Straten enerzijds en Goddo 

gnd Godde Hamers anderzijds, (3) ½ morgen land in Lith, tussen 

Arnoldus van Hoculem enerzijds en Johannes Wert anderzijds, (4) ½ 

morgen land in Lith, tussen Henricus Kolne enerzijds en Johannes van 
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Bucstel anderzijds. 

 

Jacobus (dg: V) Vleminc (dg: hereditarie vendidit) #promisit ut 

debitor principalis se daturum et soluturum# Egidio de Gele 

hereditarium censum duorum aude scilde Francie vel valorem 

solvendum hereditarie in nativitatis Domini et pro primo ultra 

annum et in Busco tradendum ex domo et area ec hereditatibus ipsis 

adiacentibus sitis in parochia de Lijt inter hereditatem Johannis 

de Tefelen ex uno et hereditatem quondam Johannis Belen soen ex 

alio atque ex quodam jugero terre ipsius Jacobi sito in dicta 

parochia inter hereditatem quondam Johannis de Straten ex uno et 

hereditatem Goddonis dicti Godde Hamers ex alio item ex quodam 

(dg: jugere) dimidio jugero terre sito in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi de Hocu[lem] ex uno et hereditatem Johannis 

Wert ex alio atque ex dimidio jugero terre sito in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici Kolne ex uno et hereditatem Johannis de 

Bucstel ex alio ut dicebat (dg: promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis ex censibus dominorum sancti 

Lamberti et hereditario censu unius aude scilde dicto emptori 

prius inde solvendis). Testes Jordanus et Scilder datum sexta post 

Huberti. 

 

BP 1177 f 006r 06 vr 07-11-1382. 

Johannes Belen soen en zijn zoon Johannes Zwalu beloofden aan Egidius 

van Gele een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1383), 

gaande uit (1) 2 hont land, in Lith, in een kamp gnd die Groot Kamp, 

tussen Bertha van den Hoernic enerzijds en Henricus Kolne anderzijds, 

(2) ½ morgen land in Lith, ter plaatse gnd Scarprode, tussen Johannes 

Zwalu enerzijds en Henricus Herbrechts soen anderzijds. 

 

Johannes Belen soen et Johannes Zwalu eius filius (dg: hereditarie 

vendidit dicto) #promiserunt ut debitores principales indivisi se 

daturos et soluturos# Egidio de Gele hereditarium censum unius 

aude scilt Francie vel valorem solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini et pro primo ultra annum ex duobus hont terre 

(dg: ipsius) #dictorum# (dg: venditorum) sitis in parochia de Lijt 

in campo dicto die Groet Camp inter hereditatem Berthe van den 

Hoernic ex uno et hereditatem Henrici Kolne ex alio (dg: ?ut) 

atque ex dimidio (dg: jugeribus) jugero terre sito in dicta 

parochia in loco dicto Scarprode inter hereditatem Johannis Zwalu 

ex uno et hereditatem Henrici Herbrechts soen ex alio ut dicebant 

(dg: promittentes indivisi warandiam et aliam obligationem 

deponere pro exceptis uno denario census ?ecclesie sancti Lamberti 

inde solvendo) promiserunt sufficientem [facere]. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 006r 07 vr 07-11-1382. 

Goeswinus Steenwech machtigde zijn neef Goeswinus al zijn renten, 

pachten, cijnzen en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Goeswinus Steenwech dedit et contulit Goeswino (dg: sco) suo 

cognato potestatem monendi etc omnes suos redditus pacciones et 

census et credita quoscumque et sua bona regendi et gubernandi 

impetendi et defendendi et prosequendi in judicio et extra 

judicium et cum hiis etc ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 006r 08 za 08-11-1382. 

Robbertus gnd Runnescotel en zijn vrouw Katherina dvw Theodericus 

Roefs soen van Herende wv Johannes van der Heggen, en Aleijdis, dv 

voornoemde wijlen Johannes en Katherina, gaven uit aan Godefridus zv 
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Johannes gnd Godevaerts soen van der Donc (1) een stuk land in Beek 

bij Aarle, op de akkers aldaar, achter de plaats gnd Laar, tussen 

wijlen Jordanus zvw voornoemde Theodericus Roefs soen enerzijds en 

Godefridus van Dommellen anderzijds, (2) een stuk land in Beek bij 

Aarle, tegenover de kerk aldaar, aan weerszijden van een weg aldaar, 

tussen Lucas gnd Meus soen enerzijds en Henricus Sporbossche 

anderzijds, (3) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen erfgoed van 

het klooster van Hoedonc, (4) een stuk land in Beek bij Aarle, tussen 

Gerardus van Aa enerzijds en voornoemde Jordanus anderzijds, (5) een 

stuk land in Beek bij Aarle, tussen kinderen gnd van der Eijkenhoevel 

enerzijds en voornoemde Jordanus anderzijds, (6) een beemd in Beek 

bij Aarle, ter plaatse gnd in het Nieuwe Broek, tussen Marcelius van 

Ekart enerzijds en voornoemde Jordannus en voornoemde Katherina 

anderzijds, zoals deze erfgoederen aan voornoemde Katherina, toen ze 

weduwe was, gekomen waren na overlijden van Godefridus, bv voornoemde 

Katherina en zvw voornoemde Theodericus Roefs soen; {f.006v} de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de grondheren en aan 

Rutgherus Moedels soen van der Donc en thans voor een n-erfpacht van 

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

het eerst over een jaar (di 02-02-1384), een helft aan voornoemde 

Katherina en de andere helft aan voornoemde Aleijdis, Johannes, 

Hadewigis, Elizabeth en Metta, kv voornoemde wijlen Johannes van der 

Heggen en Katherina. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Godefridus tot onderpand (7) 4 lopen roggeland, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd in het Winkel, tussen Theodericus van den Broec 

enerzijds en Heijlwigis van der Voert anderzijds. 

 

Robbertus dictus Runnescotel maritus legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici Roefs soen de 

Herende relicte quondam Johannis van der Heggen et dicta Katherina 

cum eodem tamquam cum tutore Aleijdis filia dictorum quondam 

Johannis et Katherine cum tutore (dg: tres lopinatas terre 

siliginee) #peciam terre# sitam in parochia de Beke prope Arle 

super agros (dg: terre) ibidem (dg: inter hereditatem) retro locum 

dictum Laer inter hereditatem quondam Jordani (dg: filii dicte 

Katherine) filii dicti quondam Theoderici Roefs soen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi de Dommellen !item (dg: si una) peciam 

terre sitam in dicta parochia in opposito ecclesie ibidem ab 

utroque latere vie ibidem inter hereditatem Luce dicti Meus soen 

ex uno et inter hereditatem Henrici Sporbossche ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem conventus de Hoedonc 

ex utroque latere item peciam terre sitam (dg: ibidem) in dicta 

parochia inter hereditatem Gerardi de Aa ex uno [et] inter 

hereditatem dicti Jordani ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem liberorum dictorum van der Eijkenhoevel 

ex uno et inter hereditatem dicti Jo[rdani] ex alio item pratum 

situm in dicta parochia in loco dicto int Nuwebroec inter 

hereditatem Marcelii de Ekart ex uno et inter hereditatem (dg: 

hlo) dicti (dg : -orum) Jord[ani] et dicti! Katherine ex alio in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ac dicte Katherine de morte 

quondam Godefridi fratris eiusdem Katherine filii dicti quondam 

(dg: Katherine) Theoderici Roefs soen advolute sunt (dg: ut) in 

sede (dg: sue) viduitatis dicte Katherine ut dicebant ....... 

....... ....... 

 

1177 mf1 B 03 f.6v. 

 in crastino Willibrordi: zaterdag 08-11-1382. 

 Sexta post Martini: vrijdag 14-11-1382. 

 anno Domini Mo CCC octuaginta secundo mensis novembris 

  die XIIII: vrijdag 14-11-1382. 
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BP 1177 f 006v 01 za 08-11-1382. 

Scabini noluerunt de paccionariis. 

dederunt ad hereditariam paccionem Godefrido filio Johannis dicti 

Godevaerts soen van der Donc ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus dominorum fundi et (dg: he) Rutghero Moedels soen van der 

Donc exinde de jure solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda (dg: 

sibi ab alio) mediatim dicte Katherine et mediatim dicte Aleijdi 

Johanni Hadewigi Elizabeth et Mette liberis dictorum quondam 

Johannis van der Heggen et Katherine hereditarie purificatione et 

pro primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promiserunt cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem solucionis dicte paccionis dictus Godefridus quatuor 

lopinatas terre siliginee sitas in dicta parochia in loco dicto 

int Winckel inter hereditatem Theoderici van den Broec ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis van der Voert ex alio ut dicebat ad 

pignus imposuit. Testes Jordanus et Scilder datum in crastino 

Willibrordi. 

 

BP 1177 f 006v 02 za 08-11-1382. 

Vervolgens beloofden voornoemde Robbertus, Katherina en Aleijdis dat 

voornoemde Johannes, Hadewigis, Elizabeth en Metta, minderjarige kv 

voornoemde wijlen Johannes van der Heggen en eerstgenoemde Katherina, 

zodra ze meerderjarig zijn, met deze uitgifte zullen instemmen. De 

brieven van voornoemde Katherina overhandigen aan haar voornoemde man 

Robbertus. 

 

Quo facto #dicti Robbertus Katherina# dicta Aleijdis cum tutore 

promisit! super omnia quod ipse dictos Johannem Hadewigem Elizabeth 

et Mettam liberos dictorum quondam Johannis van der Heggen et 

Katherine primodicte quamcito ad annos pubertatis pervenerint (dg: 

super) dicte donacioni ad pactum facient consentire et ratam 

servare et dicto Godefrido de dictis hereditatibus pro predicta 

paccione et censibus firmiter promittere warandiam. Testes datum 

supra. Tradentur litterae dicte Katherine dicto Robberto eius 

viro. 

 

BP 1177 f 006v 03 za 08-11-1382. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken en zijn vrouw Margareta dvw Nijcholaus 

Gheenmans verwer verkochten aan broeder Henricus Berwout prior van 

Porta Celi een lijfrente van 7 oude Franse schilden, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in 

Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus zvw 

voornoemde Lambertus enerzijds en erfgoed van wijlen Reijnerus van 

Mechelen anderzijds, reeds belast met 4 pond 10 schelling, (2) de 

helft van 2 kamers met ondergrond in de Kolperstraat, tegenover 

voornoemd huis en erf, tussen wijlen Johannes Hoenken enerzijds en 

Johannes van Os wever anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

25 schelling. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken maritus legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Nijcholai Gheenmans 

tinctoris et dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore legitime 

vendiderunt fratri Henrico Berwout priori de conventus de Porta 

Celi (dg: vitalem et pe) annuam et vitalem pensionem septem aude 

scilde Francie vel valorem solvendam anno quolibet (dg: quo) ad 

vitam dicti emptoris et non ultra omnium sanctorum ex domo area et 

orto dictorum venditorum sitorum in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem Henrici filii dicti quondam 

Lamberti ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri de Mechelen 
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ex alio atque atque ex medietate duarum camerarum cum suis fundis 

sitarum in dicto vico in opposito dicte domus et aree inter 

hereditatem quondam Johannis Hoenken ex uno et inter hereditatem 

(dg: quondam Arnoldi de Langhel) #Johannis de Os textoris# ex alio 

ut dicebant promittentes super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis quatuor libris et X solidis 

ex dictis domo area et orto et hereditario censu XXV solidorum ex 

dictis duabus cameris cum suis fundis prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes Dijnter et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 006v 04 vr 14-11-1382. 

Gerardus van Berkel verkocht aan Gertrudis dvw Gerardus Raet een 

n-erfcijns van 14½ oude schild, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit de windmolen met ondergrond in Vught Sint-Lambertus, aan het eind 

van de Vughterdijk, reeds belast met 1 oude groot hertogencijns. 

 

Gerardus de Berkel hereditarie vendidit (dg: Gerardo de Berkel 

quatuordec) Gertrudi filie quondam Gerardi Raet hereditarium 

censum quatuor#decim# et dimidii aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie Martini ex molendino venti #cum suo fundo# dicti 

venditoris sito in parochia de Vucht sancti Lamberti ad finem 

aggeris Vuchtensis et ex attinentiis #et jure# dicti (dg: dic) 

molendini venti cum suo fundo universis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo domino duci exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Johannes Erpe et Jordanus datum sexta post Martini. 

 

BP 1177 f 006v 05 vr 14-11-1382. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1382), met 142 oude schilden en met de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in het huis van wijlen Gerardus Raet, in 

aanwezigheid van Henricus Raet, zijn zoon Theobaldus, Arnoldus zvw 

Marcelius gnd Zeel Nouden soen den Pasteijbecker en Godescalcus nzvw 

Gerardus van Berkel. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum a nativitatis 

Domini proxime (dg: ultra) futuro sine medio sequentium semper 

quando voluerit cum C et XLII aude scilde vel valore et cum censu 

anni redempcionis ut in forma. (dg: Per) Acta in domo quondam 

Gerardi Raet presentibus Henrico Raet Theobaldo eius filio Arnoldo 

filio quondam Marcelii dicti Zeel (dg: Mo) Nouden soen den 

Pasteijbecker et Godescalco filio naturali quondam Gerardi de 

Berkel testibus datum anno Domini Mo CCC octuaginta secundo mensis 

novembris die XIIII hore prime. 

 

BP 1177 f 006v 06 vr 14-11-1382. 

Henricus Venbossche droeg over aan Yda wv Willelmus gnd Quademaet een 

b-erfcijns van 4 pond, met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 malder 

land, in Oss, ter plaatse gnd in die Loe, naast de plaats gnd die 

Loegrave. 

 

Henricus Venbossche hereditarium censum quatuor librarum quem se 

solvendum habere hereditarie purificatione ex tribus maldratis 

terre sitis in parochia de Os in loco dicto in die Loe contigue 

iuxta (dg: hereditatem) locum die Loegrave ut dicebat supportavit 

Yde relicte (dg: quondam Alberti dicti Loemans) Willelmi dicti 

Quademaet promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jordanus et Wellinus datum supra. 
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BP 1177 f 006v 07 vr 14-11-1382. 

Arnoldus van Gheel zvw Johannes verkocht aan zijn broer Egidius de 

helft in een hoeve van voornoemde wijlen Johannes, in Dinther, ter 

plaatse gnd Boeghe, zoals de hoevenaar deze hoeve beteelt. Zou iets 

van deze hoeve uitgewonnen worden, dan zullen Arnoldus en Egidius de 

lasten samen dragen. 

 

Arnoldus de Gheel filius quondam Johannis medietatem ad se 

spectantem in quodam manso terre dicti quondam Johannis sito in 

parochia de Dijnter ad locum dictum Boeghe (dg: cum suis) #et in# 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

tam infra dictam parochiam #quam# extra eandem parochiam sitis 

prout huiusmodi mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam 

Johannem spectare consueverat et prout colonus huiusmodi mansi 

eundem mansum cum suis attinentiis tamquam colonus ad presens 

possidet et colet scilicet dividendo dictum mansum cum suis 

attinentiis in duas partes equales unam ex hiis hereditarie 

vendidit Egidio suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa si dicto 

Egidio de dicto manso cum suis attinentiis aliquid via juris 

evincetur #et# dampna exinde dicto Egidio evenientia seu eventura 

dictus Arnoldus cum dicto Egidio equaliter portabit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 006v 08 vr 14-11-1382. 

Johannes Nuldeman droeg over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 

een kamp in Hueselingen, ter plaatse gnd dat Hongerveld, tussen 

erfgoed van de kerk van Huesselingen enerzijds en Johannes Fijen soen 

van der Aelsvoert anderzijds, belast met waterlaten. 

 

Johannes Nuldeman quendam campum #(dg: dictum die Honghervelt)# 

situm in parochia de Hueselingen ad locum dictum dat Honghervelt 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Huesselingen ex uno 

et inter hereditatem Johannis Fijen soen van der Aelsvoert ex alio 

ut dicebat hereditarie! Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

promittens warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere 

exceptis aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. 

 

BP 1177 f 006v 09 vr 14-11-1382. 

Henricus die Jegher van Duer, Yda wv Willelmus Quadematen, Jacobus 

van Oefel Willems soen en zijn vrouw Bela, dv voornoemde Yda en 

wijlen Willelmus Quadematen, verkochten aan Rodolphus Rover van 

Vladeracken ¾ deel van een helft van 2 bunder moer, in Dinther, ter 

plaatse gnd op Beircken Venne, welke 2 bunder eertijds waren van jkvr 

van der Borch van Dijnter, en beiderzijds liggen tussen de gemeint 

van Dinther, welke helft 400 boenre roeden groot is, en uit welke 

helft niets is uitgestoken, deze helft belast met 1 oude groot. 

 

Henricus die Jegher de Duer Yda relicta quondam Willelmi 

Quadematen Jacobus de Oefel #Willems soen# maritus legitimus ut 

asserebat Bele sue uxoris filie dictorum Yde et quondam Willelmi 

Quadematen et dicta Bela cum eodem tamquam cum tutore tres quartas 

partes #unius# medietatis duorum bonariorum hereditatis dicte moer 

sitorum in parochia de Dijnter in loco dicto op Beircken Venne et 

que duo bonaria fuerant dudum domicelle dicte van der Borch de 

Dijnter et que duo bonaria sita sunt inter communitatem de Dijnter 

ex utroque latere et que medietas continet quadringentas virgatas 

dictas buenre roeden ex qua medietate antedicta nichil est 

effossum quod exponetur uijtghesteken scilicet dividendo dictam 

medietatem in 4or partes equales 3 ex hiis hereditarie vendiderunt 

Rodolpho Rover de Vladeracken (dg: et Henrico Venbossche) 
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promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto 

uno grosso antiquo ex dicta medietate annuatim de jure solvendo. 

Testes Ywanus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 006v 10 vr 14-11-1382. 

Voornoemde Henricus Yegher en Yda beloofden voornoemde Jacobus van 

Oefel schadeloos te houden. 

 

Dicti Henricus Yegher et Yda cum tutore promiserunt super omnia 

dictum Jacobum de Oefel indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 006v 11 vr 14-11-1382. 

Johannes Pels van Dijnter verkocht aan voornoemde Rodolphus Rover ¼ 

deel van voornoemde helft, deze helft belast met 1 oude groot. 

 

Johannes Pels de Dijnter unam quartam partem dicte medietatis 

vendidit dictis Rodolpho Rover (dg: et Henrico Venbossche) 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo ex dicta medietate de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 B 03 f.7. 

 Sexta post Martini: vrijdag 14-11-1382. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 15-11-1382. 

 anno LXXXII mensis novembris die XV: zaterdag 15-11-1382. 

 

BP 1177 f 007r 01 vr 14-11-1382. 

Egidius van Ghele beloofde aan zijn broer Arnoldus 250 oude schilden 

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

 

Egidius de Ghele promisit Arnoldo suo fratri (dg: ducentos et) CCL 

aude scilde seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes 

Jord et Scilder [datum] sexta post Martini. 

 

BP 1177 f 007r 02 vr 14-11-1382. 

Voornoemde Egidius beloofde aan zijn broer Arnoldus 6 oude schilden 

met Kerstmis (do 25-12-1382), 6 oude schilden met Pasen (zo 22-03-

1383), 6 oude schilden met Sint-Jan (wo 24-06-1383) en 7 oude 

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

 

Dictus Egidius promisit Arnoldo suo fratri sex aude scilde seu! ad 

nativitatis Domini et tantum ad pasca et tantum ad Johannis et 

septem aude scilde ad Martinum proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 007r 03 vr 14-11-1382. 

Theodericus gnd Gherijs soen van Os, Johannes gnd Gherijs en Johannes 

Muijlken beloofden aan Boudewinus Lijsmoeden soen, gedurende 11 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (do 25-12-1382), elk jaar met Kerstmis, 

1 oude schild te betalen. 

 

Theodericus dictus Gherijs soen de Os Johannes dictus Gherijs et 

Johannes Muijlken promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Boudewino Lijsmoeden soen ad spacium undecim annorum a 

festo nativitatis Domini proxime futuro deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum XI annorum unum auden scild in 

festo nativitatis Domini et pro primo solucionis (dg: Domini ..) a 

nativitatis Domini proxime ultra annum. Testes Ywanus et (dg: 

Scilder) #Jordanus# datum supra. 

 

BP 1177 f 007r 04 vr 14-11-1382. 

Voornoemde 3 beloofden aan voornoemde Boudewinus 11 oude schilden met 
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Kerstmis over 11 jaar (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus 3 promiserunt indivisi super omnia dicto Boudewino XI aude 

scilde a festo nativitatis Domini proxime ultra XI annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007r 05 vr 14-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur 

littera Johanni Gerijs. 

 

BP 1177 f 007r 06 vr 14-11-1382. 

Hr Theodericus Rover ridder verpachtte aan Johannes Broc zijn 

goederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, voor een periode 

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

voor 12 mud rogge Bossche maat, en 2 zester raapzaad, met Lichtmis te 

leveren. Johannes Broc levert jaarlijks aan het woonhuis van hr 

Theodericus in Den Bosch 6 vrachten zwarte turf. Johannes zal voorts 

voor hr Theodericus jaarlijks de turven vervoeren naar de stroom die 

Aa, die uitgegraven kunnen worden in een roede turf ter plaatse gnd 

Huisvenne. Alle beesten zullen half van hr Theodericus en half van 

Johannes zijn. Johannes zal de gebouwen te pachters recht van dak en 

wanden onderhouden. Johannes zal de goederen het zevende jaar te 

pachters recht bezitten. 

 

Dominus Theodericus Rover miles bona sua (dg: dicta dic H) sita in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem cum suis #jure et# 

attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

(dg: ut dicebat pro) ut dicebat dedit ad annuum pactum Johanni 

Broc ab eodem ad spacium sex annorum post festum penthecostes 

proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet pro XII modiis siliginis mensure de Busco et pro duobus 

(dg: modiis sex) sextariis seminis raparum dicte mensure dandis 

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

purificatione et primo termino a purificatione proxime ultra annum 

additis condicionibus sequentibus primo videlicet quod dictus (dg: 

dominus Henricus) Johannes Broc dabit dicto domino Theoderico anno 

quolibet dictorum sex annorum (dg: duo p) sex plaustra nigrorum 

(dg: sest) cespitum nigrorum et in Busco ad domum habitationis 

dicti domini Theoderici deliberabit sub laboribus (verbeterd uit: 

laporibus) et expensis dicti (dg: domini Theoderici) #Johannis# 

item quod dictus Johannes (dg: d) vehet et deliberabit dicto 

domino Theoderico anno quolibet dictorum sex annorum (dg: u) tot 

cespites quot poterunt effodi in una virgata cespiti scilicet a 

loco dicto Huijsvenne usque ad aquam dictam Aa ibidem item quod 

omnes bestie #et# pecoralia bona (dg: erint) que erunt dictis sex 

annis supra dicta bona cum suis attinentiis erunt mediatim dicti 

domini Theoderici et mediatim dicti Johannis item quod dictus 

Johannes edificia dictorum bonorum dictis sex annis ad jus coloni 

(dg: -s possidebit) #de tecto et parietibus (dg: ad jus) in bona 

disposicione# item quod dictus Johannes dicta bona cum suis #jure 

et# attinentiis septimo anno scilicet anno dictos sex annos sine 

medio sequente ad jus coloni possidebit et sub istis condicionibus 

promisit warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes Johannes Erpe et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 007r 07 vr 14-11-1382. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech, Lambertus zvw Johannes Baten soen, 

Egidius zvw Egidius gnd Lange Gielijs, Johannes nzv Arnoldus Heijme 
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en Willelmus zv Willelmus van der Horst beloofden aan Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini en Willelmus Scilder, tbv hen en Arnoldus Berwout, 

700 pond, 1 gulden pieter voor 35 schelling gerekend, ¼ deel te 

betalen met Kerstmis (do 25-12-1382), ¼ deel met Pasen (zo 22-03-

1383), ¼ deel met Sint-Jan (wo 24-06-1383) en ¼ deel met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1383). 

 

Jacobus filius quondam (dg: Gerardi) #Petri# Steenwech Lambertus 

filius quondam (dg: Lamberti) #Johannis# Baten soen et Egidius 

filius quondam Egidii dicti Lange Gielijs Johannes filius 

naturalis Arnoldi Heijme et Willelmus filius Willelmi van der 

Horst promiserunt Willelmo filio Arnoldi Tielkini Willelmo Scilder 

ad opus! et ad opus Arnoldi Berwout seu ad opus alterius eorum 

septingentas libras den gulden peter pro XXXV solidis computato 

pro una quarta parte nativitatis Domini pro secunda quarta parte 

pasce pro tercia quarta parte nativitatis Johannis pro ultima 

quarta parte in festo Remigii proxime persolvendas. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 007r 08 za 15-11-1382. 

Conegundis wv Nijcholaus gnd Ghenen soen droeg over aan haar 

schoonzoon Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere haar 

vruchtgebruik in alle goederen en erfgoederen, waarin voornoemde 

Nijcholaus was overleden. 

 

Conegundis relicta quondam Nijcholai dicti Ghenen soen cum tutore 

suum usufructum etc sibi competentem in omnibus bonis et 

hereditatibus in quibus dictus quondam Nijcholaus decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit 

Henrico Scilder (dg: filio q) filio quondam Nijcholai Scilder 

senioris (dg: promittens cum) suo [g]enero promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Ywanus et Scilder datum sabbato post 

Martini. 

 

BP 1177 f 007r 09 za 15-11-1382. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het klein begijnhof in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Willelmus Scilder en Arnoldus 

Crauwel. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem promittens fide prestita etc. 

Acta in minori curia beghinarum presentibus dictis scabinis 

Willelmo Scilder Arnoldo Crauwel datum anno LXXXII mensis 

novembris die (dg: XX) XV hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 007r 10 za 15-11-1382. 

Voornoemde Henricus Scilder beloofde voornoemde Conegundis te 

onderhouden in voedsel, drank, kleding en andere benodigdheden, in 

zijn huis, en haar een lijfrente te betalen van 2 plakken geld van 

Holland per week, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Henricus Scilder promisit super habita et habenda (dg: quod 

ip) dicte Conegundi quod ipse eandem Conegundem tenebit de victu 

potu et vestitu et #(dg: et ?ceterfaciet) et aliis necessariis# in 

domo dicti Henrici secundum decentiam status dicte Conegondis 

quamdiu ipsa vixerit in humanis et quod ipse Henricus dabit et 

exsolvet dicte Conegondi vitalem pensionem duarum plackarum monete 

Hollandie (dg: h) in qualibet septimana quamdiu dicta Conegundis 

vixerit in humanis ex omnibus bonis dicti Henrici habitis et 

habendis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 007r 11 za 15-11-1382. 

Ludekinus van Broeghel zvw Johannes Roetart ontlastte Petrus gnd 

Goeswijns en Arnoldus Clabbart van Rode van alle aanspraken, die hij 

op voornoemde Petrus en Arnoldus kan hebben. De brief overhandigen 

aan voornoemde Petrus. 

 

+. 

Ludekinus de Broeghel filius quondam Johannis Roetart quitos 

clamavit (dg: Peg) Petrum dictum Goeswijns et Arnoldum Clabbart de 

Rode ab omnibus #bonis# causis et impeticionibus quibus 

mediantibus dictus Ludekinus dictos Petrum et Arnoldum seu eorum 

alterum impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem (dg: ut dicebat) in judicio spirituali vel seculari. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro. 

 

BP 1177 f 007r 12 za 15-11-1382. 

Ludekinus van Broeghel zvw Johannes Roetart ev Belija dvw Henricus 

van Casteren verkocht aan Theodericus Scalpart 1/3 deel van een 

hofstad met gebouwen in Den Bosch, in de Scijtstraat, tussen erfgoed 

van Ghibo gnd Buijc enerzijds en erfgoed van Katherina van Helvoert 

anderzijds, welk 1/3 deel voornoemde wijlen Henricus van Casteren in 

cijns verkregen had van Johannes zvw Johannes van Boemel, (dg: te 

weten vooor een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld) belast met 

de cijns van 3 pond 10 schelling. 

 

+. 

Ludekinus de Broeghel filius quondam Johannis Roetart maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Belije sue uxoris filie quondam 

Henrici de Casteren terciam partem cuiusdam domistadii siti in 

Busco in vico dicto Scijtstraet inter hereditatem Ghibonis dicti 

Buijc ex !alio et inter hereditatem Katherine de Helvoert ex alio 

prout huiusmodi tercia pars dicti domistadii ibidem est situata 

quam terciam partem dictus quondam Henricus de Casteren erga 

Johannem filium quondam Johannis de Boemel ad censum acquisiverat 

(dg: scilicet pro hereditario censu trium librarum et X solidorum 

monete) prout in litteris #simul cum edificiis ut dicebat# 

hereditarie vendidit Theoderico Scalpart supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam (dg: it) Henrici de Casteren 

deponere excepto dicto censu trium librarum et X solidorum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 007r 13 za 15-11-1382. 

Otto Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Otto Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007r 14 za 15-11-1382. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan vornoemde Ludekinus 10 Brabantse 

dobbel met Kerstmis (do 25-12-1382), en 20 Brabantse dobbel met Sint-

Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Theodericus promisit (dg: Pl) dicto Ludekino X Brabant 

dobbel #seu valorem# ad nativitatis Domini et XX Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. Et (dg: ..) erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 007r 15 za 15-11-1382. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant beloofde aan Johannes 

Vinninc goudsmid 14 oude Franse of Vlaamse schilden met Vastenavond 
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aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der Schant promisit 

Johanni Vinninc aurifabro XIIII aude scilde Francie vel Flandrie 

ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 B 03 f.7v. 

 Secunda post Martini: maandag 17-11-1382. 

 crastino Elizabeth: donderdag 20-11-1382. 

 sexta post Elizabeth: vrijdag 21-11-1382. 

 

BP 1177 f 007v 01 ma 17-11-1382. 

Aleijdis wv Arnoldus gnd Brosschebier dvw Johannes van Hedechusen en 

wv Johannes van Beke zvw Ghisbertus Herinc droeg over aan haar zoon 

Thomas haar vruchtgebruik14 in (1) de helft van een deel van de oude 

stadsmuur in Den Bosch, 43 voet groot, gelegen achter erfgoed van 

voornoemde wijlen Arnoldus, naast de stenen brug naast erfgoed van 

wijlen Gerardus Eelkens, welke helft voornoemde wijlen Arnoldus 

verworven had van de stad Den Bosch, (2) een erfgoed met gebouwen, 24 

voet breed, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Vughterstraat naar de Vismarkt, te weten in het erfgoed aan de zijde 

richting de Visbrug, direct naast de stenen brug naast het woonhuis 

van voornoemde wijlen Gerardus Eelkens, met een erfgoed van 12 voet 

breed ertussen gelegen, welk erfgoed voornoemde wijlen Arnoldus in 

cijns verkregen had van Johannes Dicbier schout van Den Bosch en 

Arnoldus Berwout, voor de hertogencijns, (3) een ledig erfgoed met 

gebouwen, 12 voet breed, in Den Bosch, achter het klooster van de 

Minderbroeders, tussen het huis en erf van voornoemde wijlen Arnoldus 

Bosbier enerzijds en voornoemde stenen brug anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Bosbier in cijns uitgegeven door Arnoldus 

Berwout, voor de hertogencijns en een b-erfcijns van 24 schelling 

geld. 

 

Aleijdis relicta quondam Arnoldi dicti Brosschebier #filia quondam 

Johannis de Hedechusen# et relicta quondam (dg: quond) Johannis de 

Beke filii quondam Ghisberti Herinc cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in medietate cuiusdam partis antiqui muri (dg: q) 

dudum oppidi de Busco XXXI(dg: -III) #triginta quatuor# pedatas 

continentis site retro hereditatem dicti quondam Arnoldi sitam in 

Busco iuxta pontem lapideum situm iuxta hereditatem quondam 

Gerardi Eelkens que medietas dictus quondam Arnoldus erga oppidum 

de Buscoducis acquisiverat atque atque in hereditate viginti 

quatuor pedatas in latitudine continente sita in Busco in vico 

tendente de vico Vuchtensi versus forum piscium scilicet in illa 

hereditate que sita est (dg: versus) in latere versus pontem 

piscium contigue iuxta quendam pontem lapideum iuxta domum 

habitationis dicti quondam Gerardi Eelkens consistentem quadam 

hereditate duodecim pedatas in latitudine continente intersita 

quam hereditatem dictus quondam Arnoldus #pro censu domini# [erga] 

Johannem Dicbier scultetum oppidi de Busco et Arnoldum Berwout ad 

censum acquisiverat #et in edificiis in dicta hereditate 

consistentibus# atque in (dg: here) vacua hereditate duodecim 

pedatas [in] latitudine continente sita in Busco retro claustrum 

fratrum minorum inter domum et aream dicti quondam Arnoldi Bosbier 

ex uno et inter dictum pontem lapideum ex alio datam ad censum 

dicto quondam Arnoldo Bosbier ab Arnoldo Berwout #scilicet pro 

censu domini ducis et pro hereidtario censu XXIIII solidorum 

                         
14 Zie → BP 1177 f 021r 11 do 05-02-1383, verkoop grotendeels 

hetzelfde goed door Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode, die gekocht had 

van Thomas van Beke. 
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monete# prout in litteris (dg: simul cum) edificiis in iamdicta 

hereditate consistentibus ut dicebat supportavit Thome suo filio 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Scilder datum secunda post Martini. 

 

BP 1177 f 007v 02 ma 17-11-1382. 

Voornoemde Aleijdis wv Johannes van Beke zvw Ghisbertus Herinc droeg 

over aan haar zoon Thomas haar vruchtgebruik in 2 morgen land, uit 

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

aan voornoemde wijlen Johannes van Beke in cijns uitgegeven door 

Petrus zvw Henricus Bakker, te weten voor een cijns aan de stad Den 

Bosch en voor een b-erfcijns van 50 schelling geld. 

 

Dicta Aleijdis relicta quondam Johannis de Beke filii quondam 

Ghisberti Herinc cum tutore suum usufructum etc sibi competentem 

in duobus iugeribus terre de mille iugeribus terre communitatis 

oppidi de Busco sita ad locum dictum conventualiter Spijc datis ad 

censum dicto quondam Johanni de Beke a (dg: pistor) Petro filio 

quondam Henrici pistoris #scilicet pro censu oppido de Busco 

exinde solvendo et pro hereditario censu quinquaginta solidorum 

monete# prout in litteris supportavit Thome suo filio promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007v 03 do 20-11-1382. 

Willelmus zv Godefridus Vos van Belver ev Elizabeth dvw Johannes van 

Hedechusen en Agnes dvw voornoemde Johannes hadden destijds 

overgedragen15 aan Johannes gnd van Beke zvw Ghisbertus gnd Herinc 

het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Arnoldus gnd 

Bosschebier zvw voornoemde Johannes, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van Aleijdis wv voornoemde Arnoldus, in een huis en erf, 

eertijds van voornoemde wijlen Arnoldus, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Reijnkinus metten 

Crummenhalze enerzijds en de stroom anderzijds. Thans verkocht Thomas 

zvw voornoemde Johannes van Beke aan Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode 

(1) helft van de oude stadsmuur, (2) een erfgoed, (3) een ledig 

erfgoed met gebouwen, zoals voornoemd, welke16 aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn vader voornoemde Johannes, waarvan zijn moeder 

Aleijdis tbv haar voornoemde zoon Thomas afstand had gedaan; belast 

met voornoemde cijnzen en een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius Godefridi Vos de 

Belver maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis de Hedechusen et Agnes filia eiusdem quondam 

Johannis totam partem et omne jus ipsis de morte quondam Arnoldi 

dicti Bosschebier filii eiusdem quondam Johannis successione 

advolutas et post decessum Aleijdis relicte eiusdem quondam 

Arnoldi successione advolvendas in domo (dg: -r) et area que 

fuerant eiusdem quondam Arnoldi sita in Busco retro conventum 

fratrum minorum inter hereditatem Reijnkini metten Crummenhalze ex 

uno et inter hereditatem! aquam ibidem (dg: ex) decurrentem ex alio 

hereditarie supportassent (dg: sup) Johanni dicto de Beke filio 

quondam Ghisberti dicti Herinc prout hec et alia in litteris 

continentur constitutus igitur Thomas filius dicti quondam 

Johannis de Beke supradictas17 (dg: hereditates) medietatem muri 

antiqui et hereditatem et vacuam hereditatem cum suis edificiis 

                         
15 Zie ← BP 1175 f 016v 09 za 11-03-1368 (1), overdracht van dit 

deel. 
16 Zie → BP 1177 f 021r 11 do 05-02-1383, verkoop van deze goederen. 
17 Zie BP 1177 f 007v 01 ma 17-11-1382. 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

58 

(dg: ve) !et quas nunc ad se spectare dicebat et sibi de morte 

dicti Johannis sui patris successione advolutas et de quibus (dg: 

dicta) Aleijdis eius mater suum usufructum dicto Thome suo filio 

(dg: re) supportavit et resignavit ut dicebat hereditarie vendidit 

Ghiboni Herinc filio quondam Gerardi Cnode cum litteris #et aliis# 

et jure (dg: jure) promittentes et cum eo eo (dg: Ka) Aleijdis 

eius mater cum tutore indivisi super (dg: omnia ratam ra) habita 

et habenda ratam servare et obligationem et (dg: ob) impeticionem 

et calangiam ex parte et dicti quondam Johannis de Beke in 

premissis existentem deponere exceptis dictis censibus in dictis 

litteris (dg: exinde) contentis et hereditario censu XX solidorum 

monete exinde de jure solvendis. Testes Ywanus et Scilder datum in 

crastino Elizabeth. 

 

BP 1177 f 007v 04 do 20-11-1382. 

Voornoemde Thomas verkocht aan voornoemde Ghibo Herinc voornoemde 2 

morgen land ter plaatse gnd Spijk, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn vader voornoemde Johannes, waarvan zijn moeder 

voornoemde Aleijdis haar vruchtgebruik aan voornoemde Thomas had 

overgedragen, belast met voornoemde cijnzen en een b-erfcijns van 23 

schelling geld. 

 

Dictus Thomas dicta18 dua iugera terre sita ad locum dictum Spijc 

nunc ad se spectantia et sibi de morte dicti quondam Johannis sui 

patris successione advoluta et de quibus dicta Aleijdis eius (dg: 

f) mater suum usufructum dicto Thome supportavit hereditarie 

vendidit dicto Ghiboni Herinc supportavit cum litteris et jure 

promittens (dg: ratam servare .) cum eo dicta Aleijdis (dg: super) 

cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicti quondam Johannis deponere exceptis dictis 

censibus in dictis litteris contentis et hereditario censu censu 

(dg: XXI so) XXIII solidorum monete exinde prius de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007v 05 do 20-11-1382. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu verhuurde aan Arnoldus zvw 

Arnoldus gnd Mersman een kamp in Maren, ter plaatse gnd op Scheepstal 

Heuvel, tussen dvw Bertoldus van Hoesden enerzijds en wijlen Walterus 

van Erpe en Gerardus van Bekel anderzijds, voor een periode van 5 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor 

5 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen, belast met oude 

werken; echter de maasdijken zal Emondus onderhouden. De huurder en 

met hem zijn broer Rijxkinus beloofden van hun kant. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu quendam campum 

terre situm in parochia de Maren in loco dicto op Sceepstal Hoevel 

inter hereditatem filiarum quondam Bertoldi de Hoesden ex uno et 

inter hereditatem quondam Walteri de Erpe et Gerardi de Bekel! ex 

alio ut dicebat (dg: here) locavit recto locacionis modo Arnoldo 

filio quondam Arnoldi dicti Mersman ab eodem ad spacium (dg: 

quinque) #quinque (dg: quatuor)# annorum a festo Martini proxime 

(dg: futuro) #preterito# deinceps sine medio sequentium 

possidendum anno quolibet dictorum (dg: quatuor) #quinque# annorum 

pro quinque aude scilde dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

(dg: quatuor) #quinque# annorum Martini proxime #et primo termino 

Martini proxime futuro# promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere exceptis antiquis (dg: ..) onera! 

dictis (verbeterd uit: dicta) aude (dg: si) werke preter aggeres 

Mose et alter et cum eo Rijxkinus eius frater repromiserunt 

                         
18 Zie BP 1177 f 007v 02 ma 17-11-1382. 
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indivisi super omnia et quod ipsi omnia aude werke dictis quinque 

annis in bona disposicione tenebunt exceptis tamen aggeribus Mose 

ad hoc spectantibus quos dictus Emondus tenebit et observabit 

dicti quinque annis pendentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007v 06 do 20-11-1382. 

Gerardus van Velthoven droeg over aan zijn dochter Katherina zijn 

vruchtgebruik in (1) een stuk land in Helvoirt, (2) een erfgoed gnd 

dat Kerkscoer, tussen Henricus gnd Neve enerzijds en Henricus zv 

Theodericus anderzijds, (3) een huis en erf naast voornoemd stuk 

land, (4) een b-erfpacht van 5 lopen rogge, met Sint-Andreas te 

leveren, gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Gerardus de Velthoven suum usufructum sibi competentem in pecia 

terre sita in parochia de Helvoert in hereditatem! dictam! dat 

Kercscoer inter hereditatem Henrici dicti Neve ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Theoderici ex alio et in (dg: edificiis 

supra) #domo et area iuxta# dictam peciam terre consistentibus et 

in hereditaria (dg: in medietate) paccione quinque lopinorum 

siliginis solvenda hereditarie Andree ex dicta pecia terre ut 

dicebat supportavit Katherine sue filie promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007v 07 vr 21-11-1382. 

Voornoemde Katherina verkocht voornoemd stuk land, pacht, huis en 

tuin aan Henricus zv Arnoldus Moelnere van Tilborch. Verkoopster en 

met haar haar vader Gerardus beloofden de verkoop van waarde te 

houden. 

 

Dicta Katherina cum tutore dictas peciam terre et paccionem #domum 

et ortum# simul cum omnibus litteris quas inde habuit hereditarie 

vendidit Henrico filio Arnoldi Moelnere de Tilborch promittens 

#cum tutore# et cum eo Gerardus eius pater ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Dijnter et Scilder 

datum sexta post Elizabeth. 

 

BP 1177 f 007v 08 vr 21-11-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan Godefridus Marsscalc 6 Brabantse dobbel 

en 18 plakken met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicto) Godefrido Marsscalc sex Brabant 

dobbel et XVIII placken ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 007v 09 vr 21-11-1382. 

Johannes van Bruheze, Arnoldus Stamelart van Spanct en Gerardus van 

Berkel beloofden aan Theodericus die Clerke van Puppel 88¼ oude 

schild met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Johannes de Bruheze Arnoldus Sta de Spanct et Gerardus de Berkel 

promiserunt Theoderico die Clerke de Puppel LXXXVIII aude scilde 

et quartam partem unius aude scilde ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Bruheze predictus et Ywanus datum sexta post 

Elizabeth. 

 

BP 1177 f 007v 10 vr 21-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 007v 11 vr 21-11-1382. 

Heijlwigis dv Ghibo van Eijcke wv Gerardus Scade zv Denkinus Scaden 

droeg over aan voornoemde Denkinus haar vruchtgebruik in een huis, 

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

Willelmus Cloenken enerzijds en erfgoed van Jacobus Willems soen 

anderzijds, welk huis, erf en tuin voornoemde Denkinus aan zijn zoon 

voornoemde Gerardus Scade met voornoemde Heijlwigis geschonken had. 

Heijlwigis beloofde voornoemde Denkinus en voornoemd huis, erf en 

tuin, schadeloos te houden van alle legaten die voornoemde wijlen 

Gerardus Scaden aan zijn dochter Katherina had vermaakt. 

 

Heijlwigis filia Ghibonis de Eijcke relicta (dg: rel relicta) 

quondam Gerardi Scade filii (dg: quondam) #olim# Denkini Scaden 

cum tutore suum usufructum etc sibi competentem in domo et area et 

orto sitis in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Willelmi 

Cloenken ex uno et inter hereditatem Jacobi Willems soen ex alio 

(dg: ut d) et quam domum aream et ortum dictus Denkinus prefato 

Gerardo Scade suo filio cum dicta Heijlwige nomine dotis donaverat 

ut dicebat supportavit dicto Denkino promittens #cum tutore# ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dicta 

Heijlwigis cum tutore promisit super omnia (dg: quas) quod ipsa 

dictum Denkinum et dictas domum et aream et ortum indempnes 

servabit ab omnibus legatis que dictus quondam Gerardus Scaden 

Katherine sue filie in suo testamento legaverat ut dicebat. Testes 

Johannes Leonii et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 007v 12 vr 21-11-1382. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan voornoemde Heijlwigis 85 lichte 

schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, een helft te 

betalen met Pasen (zo 22-03-1383) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383). 

 

Denkinus predictus promisit dicte Heijlwigi LXXXV licht scilt 

scilicet duodecim Hollant placken pro quolibet scilt computato 

mediatim pasce et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf1 B 04 f.8. 

 Sexta post Elizabeth: vrijdag 21-11-1382. 

 in crastino Katherine: woensdag 26-11-1382. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1382. 

 anno LXXXII mensis novembris XXVII: donderdag 27-11-1382. 

 

BP 1177 f 008r 01 vr 21-11-1382. 

Willelmus Weijer verkocht aan Petrus van Loen snijder een huis19 en 

erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt naar Porta Celi, naast 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van Metta 

gnd Coelkini anderzijds, aan hem verkocht door Godefridus zvw 

Henricus gnd Peteren. 

 

Willelmus Weijer quandam domum et aream sitam in Busco in viculo 

qua itur versus Portam Celi iuxta hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Mette dicte Coelkini 

ex alio venditam sibi a Godefrido filio Henrici quondam dicti 

Peteren prout in litteris quam domum et aream dictus Willelmus 

[nunc] ad se spectare dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

vendidit (dg: Gerardo de Lo) Petro de Loen sartori supportavit cum 

litteris et aliis litteris et jure promittens ratam servare et 

                         
19 Zie → BP 1176 f 285r 09 vr 28-11-1382, exact dezelfde verkoop, 

maar dan van de helft van het huis en erf. 
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obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 008r 02 vr 21-11-1382. 

Johannes gnd van den Scoensten droeg over aan Albertus Wael 25 dobbel 

mottoen geld van Holland, aan hem beloofd door Rodolphus gnd die 

Wijse. 

 

Johannes dictus van den Scoensten viginti quinque aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos sibi 

a Rodolpho dicto die Wijse prout in litteris supportavit Alberto 

Wael cum litteris et jure. Testes (dg: datum supra) sexta post 

Elizabeth. 

 

BP 1177 f 008r 03 vr 21-11-1382. 

Zebertus zvw Johannes van Meghen perkamentmaker, Johannes van Aelst 

en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Johannes van Meghen maakten 

een erfdeling van huizen en erfgoederen en kamers van voornoemde 

wijlen Johannes, in Den Bosch, naast het gasthuis. 

Zebertus kreeg het grote huis20 met ondergrond van voornoemde wijlen 

Johannes, gelegen op de hoek van de Gasselstraat, naast de 

Hinthamerstraat, strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot aan zekere 

kleine kamers van voornoemde wijlen Johannes. 

Zebertus zal de helft van de hertogencijns betalen, die uit geheel 

het erfgoed van voornoemde wijlen Johannes, aldaar gelegen, gaat; 

Johannes van Aelst en Margareta zullen de andere helft betalen. 

Zebertus zal de helft betalen van een b-erfcijns21 van 40 schelling 

oude pecunia, die Johannes en Godescalcus, nzvw voornoemde Johannes, 

uit geheel het erfgoed van voornoemde wijlen Johannes van Meghen 

beuren; Johannes van Aelst en Margareta zullen de andere helft 

betalen. 

Zebertus zal jaarlijks 20 schelling betalen van een b-erfcijns van 30 

schelling, die wijlen Adam van Neijsel uit geheel het erfgoed beurt; 

Johannes van Aelst en Margareta zullen de resterende 10 schelling 

betalen. 

Jutta en Margareta, kvw Johannes van Helmont en van eerstgenoemde 

Margareta, deden afstand; ze beloofden voorts dat Johannes en 

Johanna, minderjarige kvw voornoemde Johannes van Helmont en 

Margareta, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

De na te noemen kamers zullen bevestigd blijven aan voornoemd groot 

huis, totdat ze herbouwd zullen worden. 

 

Zebertus filius (dg: f) quondam Johannis de Meghen pagamenificis 

et Johannes de Aelst maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Johannis de Meghen predicti et 

dicta Margareta cum eodem Johanne tamquam cum suo tutore #(dg: 

Jutta Margareta filie dicte Margarete cum tutore)# palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de domibus 

(dg: ca) et hereditatibus et cameris dicti quondam Johannis sitis 

in Busco iuxta hospitale ibidem mediante qua divisione (dg: d) 

magna domus cum suo fundo dicti quondam Johannis sita in angulo 

#vicum! dicti Gasthuus Straetken# iuxta vicum Hijntamensem (dg: 

tendens cum suis attinentiis) tendens a dicto vico Hijntamensi 

usque ad (dg: par) quasdam parvas cameras dicti quondam Johannis 

ibidem sitas ut dicebant dicto Zeberto cessit in partem super 

quibus etc promittens ratam servare [tali] condicione quod dictus 

Zebertus unam medietatem census domini ducis ex integra (dg: inte) 

                         
20 Zie → BP 1177 f 032r 08 di 10-03-1383, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
21 Zie ← BP 1176 f 116v 10 ma 08-08-1379, 30 schelling uit deze (of een andere?) cijns 
van 40 schelling waren door de broers Godescalcus en Johannes, nkv Johannes van 

Meghen, verkocht aan Zebertus zv Johannes van Meghen; Zebertus verkocht deze 30 

schelling aan Arnoldus Hoernken tbv Johannes Spiker. 
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hereditate dicti quondam Johannis ibidem sita solvendi et (?dg: 

dicti Johannes de Aelst) et Margareta reliquam medietatem dicti 

census domini ducis solvere tenebuntur annuatim item quod dictus 

Zebertus solvet annuatim medietatem hereditarii census XL 

solidorum antique pecunie quem (dg: Aleijdis) Johannes et 

Godescalcus pueri naturales dicti quondam Johannis ex dicta 

integra hereditate dicti quondam Johannis de Meghen habuerunt 

solvendum et dicti Johannes de Aelst et Margareta reliquam 

medietatem dicti census XL solidorum antique pecunie item quod 

dictus Zebertus solvet annuatim XXti solidos de hereditario censu 

XXX solidorum quem Adam quondam de Neijsel ex (dg: dictis) dicta 

integra hereditate solvendum et quod dicti (verbeterd uit: dictus) 

Johannes de Aelst et Margareta solvent annuatim X solidos (dg: 

dicto) de dicto censu XXX solidorum ut recognoverunt. Quo facto 

Jutta et Margareta liberi quondam Johannis de Helmont super 

premissis et jure ad opus dicti Zeberti renunciaverunt promiserunt 

(dg: indivise) super (dg: indivise) dicte Jutta et Margareta 

sorores filie (dg: dicte) primodicte Margarete ab eadem Margareta 

et et Johanne (dg: -s) quondam de Helmont pariter genite indivise 

super omnia quod ipsi Johannem et Johannam liberos dictorum 

quondam Johannis de Helmont et Margarete primodicte ad huc 

impuberes existentes quamcito ad annos pubertatis pervenerint 

super premissis et jure ad opus dicti Zeberti facient renunciare 

tali condicione quod #edificia# camerarum subscriptarum 

permanebunt affixa sicut affixa sunt pro presenti (dg: .) dicte 

magne domui quousque de novo reedificantur. Testes (dg: d) Bruheze 

et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 008r 04 vr 21-11-1382. 

Johannes van Aelst en zijn vrouw Margareta dvw Johannes van Meghen 

kregen zekere kleine kamers met ondergrond van voornoemde wijlen 

Johannes, gelegen in de Gasselstraat, strekkend vanaf het grote huis 

en erf van voornoemde wijlen Johannes van Megen tot aan de 

Kerkstraat. Johannes van Aelst beloofde aan voornoemde Jutta en 

Margareta, kvw Johannes Helmont en eerstgenoemde Margareta, tbv hen 

en hun broer en zuster Johannes en Johanna, voornoemde kamers niet te 

verkopen, te vervreemden of te belasten. 

 

Et mediante qua divisione quedam #parve# camere cum suis fundo 

#dicti quondam Johannis# site in viculo dicto des Gasthuus 

Streetken tendentes (dg: ab alia) a #magna# domo et area dicti 

quondam Johannis de Megen que dicto Zeberto cessit in partem 

versus vicum ecclesie (dg: usque ad hereditatem Johannis de 

Wetten) #prout ad dictum quondam Johannem de Megen spectaverunt# 

ut dicebant (dg: dictis Johanni de Aelst) primodicte Margarete 

(dg: sue uxori dictis Jutte Margarete Johanni H Johanne liberis 

quondam Johannis de Helmont cesserunt in partem super quibus et 

jure promittentes ratam servare additis condicionibus ut supra 

tali condicione annexa quod dicte camere cum suis fundis dictus 

Johannes de Aelst et Margareta eius uxor dictas cameras cum suis 

possidebunt et habebunt quamdiu vixerint in humanis post eorum 

decessum ad dictos Juttam Margaretam Johannem et Johannam liberos 

dictorum) Johannis de Helmont (dg: et Margarete primodicte 

hereditarie devolventur quo facto) promittens ratam servare. Quo 

facto promisit dictus Johannes de Aelst super omnia dictis Jutte 

#et# Margarete liberis quondam Johannis Helmont #ad opus eorum 

Johannis et Johanne ?predictorum# quod ipse dictas cameras cum suis 

fundis nunquam vendet nex alienabit nec ad et supra easdem 

obligationem faciet scilicet quod dicte camere cum fundis (dg: 

post decessum dicti Johannis de Aelst) devolventur ad illos ad 

quos de (dg: jure et) lege et jure oppidi de Busco devolvi 
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tenebuntur tali condicione annexa edificia dictarum camerarum 

permanebunt affixa #apposita et iniuncta# dicte (dg: d) magne 

domui prout eidem affixa sunt quousque de novo reedificentur. 

Testes datum supra. Et triplicetur. 

 

BP 1177 f 008r 05 vr 21-11-1382. 

Emondus van Zuelen, Emondus Rover zvw Johannes van Hellu, Gerardus 

van Berkel, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Gerardus van Bruggen zv Paulus 108 oude schilden met 

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

 

Emondus de Zuelen Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu 

Gerardus de Berkel Arnoldus Sta de Penu Willelmus Coptiten 

promiserunt Gerardo de Bruggen filio Pauli centum et octo aude 

scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008r 06 vr 21-11-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008r 07 vr 21-11-1382. 

Arnoldus Rover van der Lake ev Margareta svw hr Walterus van Gielbeke 

propositus van de kerk van Sint-Gomarus van Lier droeg over aan hr 

Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode het deel, dat aan 

hen gekomen was na overlijden van hr Walterus, in alle goederen van 

wijlen voornoemde hr Walterus, in Sint-Oedenrode, en in tegoeden die 

verschuldigd waren aan voornoemde wijlen hr Walterus door mensen 

onder Sint-Oedenrode. 

 

Arnoldus Rover van der Lake maritus et tutor Margarete (dg: fi) 

uxoris sororis quondam domini Walteri de Gielbeke propositi olim 

#ecclesie sancti Gomari# de Lira totam partem et omne jus sibi #et 

sue uxori predicte# de morte quondam domini Walteri successione 

advolutas #seu competentes quovismodo# in omnibus et singulis 

bonis mobilibus (dg: et immobilibus et hereditariis) et paratis 

(dg: et credita quecumque) dicti quondam domini Walteri 

#consistentibus sive sitis in parochia de Rode sancte Ode# et in 

creditis quibuscumque (dg: que deb dicti quondam domini Walteri 

qu) que debebantur seu adhuc tenentur dicto quondam domino Waltero 

#a personis quibuscumque infra parochiam de Rode sancte Ode# ut 

dicebat supportavit domino Gheerlaco de Ghemert decano Rodensi 

promittens ratam servare. Testes Johannes Luce et Jordanus datum 

sexta post Elizabeth. 

 

BP 1177 f 008r 08 wo 26-11-1382. 

Johannes van den Zande ev Mechtildis dv Godefridus Dunnecop droeg 

over aan Jacobus Dunnecop zv voornoemde Godefridus Dunnecop alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Goeswinus van 

Avenjoen grootvader van voornoemde Mechtildis en na overlijden van 

Goeswinus zvw voornoemde Goeswinus van Avenjoen. 

 

Johannes van den Zande maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie Godefridi Dunnecop omnia et singula 

bona sibi et dicte Mechtildi [sue] uxori de morte quondam Goeswini 

(dg: quon) de Avenjoen avi olim dicte Mechtildis et de morte 

quondam Goeswini filii dicti quondam Goeswini de Avenjoen (dg: su) 

et de morte alterius eorum successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo 

Dunnecop filio dicti Godefridi (dg: Dunnecop) Dunnecop promittens 
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(dg: w) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Bruheze et Scilder datum in crastino Katherine. 

 

BP 1177 f 008r 09 wo 26-11-1382. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 894, 26-11-1382. 

Everardus zvw Johannes de Oer glazenmaker droeg over aan Johannes 

Luwekens soen, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van 

Herpen, het vruchtgebruik in alle goederen die aan voornoemd echtpaar 

gekomen waren na overlijden van Maria dvw voornoemde Johannes van 

Herpen eertijds ev voornoemde Everardus resp. die aan het echtpaar 

zullen komen na overlijden van voornoemde Everardus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Everardus. 

 

Everardus filius quondam Johannis de Oer vitrifex suum usufructum 

sibi (dg: sibi) competentem quovis in omnibus et singulis bonis 

que Johanni dicto (dg: Lukens) #Luwekens# soen et Elizabeth sue 

uxori filie quondam Johannis de Herpen de morte quondam Marie 

filie dicti quondam Johannis de Herpen uxoris olim dicti Everardi 

successione sunt advoluta et post mortem dicti Everardi 

successione advolventur quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat supportavit dicto Johanni Lukens soen ad opus sui et 

opus dicte [Elizabeth] sue uxoris promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Traditur 

(dg: una) tradetur littera dicto Everardo. 

 

BP 1177 f 008r 10 do 27-11-1382. 

Voornoemde Johannes gnd Luwekens soen ev voornoemde Elizabeth 

verkocht voornoemde goederen aan voornoemde Everardus. 

 

Dictus Johannes dictus Luwekens soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat dicte Elizabeth dicta bona omnia et sngula sibi et dicte 

Elizabeth sue uxori (dg: re.. o) etc (dg: ...) supportavit 

#vendidit# dicto Everardo promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte et dicte sue uxoris et quorum[que] 

coheredum et heredum dicte Elizabeth deponere. Testes Ywanus et 

Jordanus datum quinta post Katherine. 

 

BP 1177 f 008r 11 do 27-11-1382. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Willelmus Baliart, Gerardus Baliart, Johannes 

Vinninc goudsmid, Willelmus van Orten, Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis 

Willelmo Baliart Gerardo Baliart Johanne Vinninc aurifabro 

Willelmo de Orten Johanne de Globo t[estibus?] anno LXXXII mensis 

novembris XXVII hora prime. 

 

1177 mf1 B 05 f.8v. 

 in crastino Katherine: woensdag 26-11-1382. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1382. 

 

BP 1177 f 008v 01 ±do 27-11-1382. 

Hr Willelmus van Walre ridder verklaarde alle achterstallige 

termijnen te hebben ontvangen van een b-erfcijns van 100 oude 

schilden, die hr Reijnaldus van Valkenborch heer van Borne, van 

Zittert en van Herpen moet betalen aan voornoemde hr Willelmus, 

behalve voor voornoemde hr Willelmus altijd voornoemde cijns van 100 

oude schilden gereserveerd. 
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Dominus Willelmus de Walre miles palam recognovit sibi fore 

satisfactum ab omnibus arrestagiis dictis afterstellen sibi 

deficientibus et restantibus #sibi deficientibus a quocumque 

tempore usque [in diem presentem]# ab hereditario censu centum 

aude scilde quem dominus Reijnaldus (dg: d... W) de Valkenborch 

dominus de Borne de Zittert et de Herpen dicto domino Willelmo 

solvere (dg: tenetur) tenetur annuatim salvo semper dicto domino 

Willelmo dicto suo hereditario censu centum aude scilde. Testes 

Bruheze et Scilder datum s[upra]. 

 

BP 1177 f 008v 02 ±do 27-11-1382. 

Gerardus zv Benedictus ....... Bits soen van Os droeg over aan zijn 

broer Johannes van Os verwer alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van Henricus gnd Scoenmaker en diens vrouw Elizabeth 

dvw voornoemde Benedictus sv voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus #filius Benedicti .......# Bits soen de Os omnia et 

singula bona sibi de (dg: mor) morte quondam Henrici dicti 

Scoenmaker et Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Benedicti 

sororis olim dicti Gerardi successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita (dg: he) ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Os tinctori suo fratri promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 03 wo 26-11-1382. 

Henricus van Erpe en Thomas van den Kelder, poorters van Den Bosch, 

verklaarden dat Katherina dvw Matheus zvw Godefridus Rademaker buiten 

het huis, de kost en kosten was van haar moeder Beatrix en Nijcholaus 

Spijerinc gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

[Nos Bru]heze et Dijnter notum facimus universis quod constituti 

coram nobis Henricus de Erpe et Thomas de Penu (dg: q) oppidani in 

Busco qui deponent ad requisitum judicis quod Katherina filia 

quondam (dg: G) Mathei (dg: Radem) filii quondam Godefridi 

Rademaker fuit extra domum convictum et expensas Beatricis sue 

matris et Nijcholai Spijerinc per spacium sex septimanarum et III 

dierum proxime preteritorum et amplius. Datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1177 f 008v 04 wo 26-11-1382. 

Voornoemde Katherina plaatste zich, met voornoemde Beatrix en 

Nijcholaus Spierinc, voor de komende 3 jaar, voor 10 pond, met Sint-

Remigius te betalen. De huursom is voldaan. 

 

Dicta (dg: lo) Katherina locavit se cum dictis Beatrice et 

Nijcholao Spierinc per spacium trium annorum proxime futurorum 

anno quolibet pro X libris dandis eis a dicta Katherina Remigii et 

dicti (dg: Be) Nijcholaus Spijerinc et Katherina consentierunt in 

dicta locacione et recognoverunt eis de totali pecunia dicte 

locacionis fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 05 ±wo 26-11-1382. 

Adam van Mierd ev Agnes vernaderde een erfpacht van 3 mud rogge, aan 

Johannes die Koc zvw Godefridus van Ghemert verkocht door Henricus 

Vos van Oerscot. De ander week. Hij droeg weer over. 

 

Adam de (dg: marit) #Mierd# maritus Agnetis sue uxoris etc prebuit 

et exhibuit patentes denarios ad redimendum hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis venditam Johanni die Koc filio quondam 

Godefridi de Ghemert (dg: a H) ab Henrico Vos de Oerscot ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes Ywanus et Scilder 
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datum ....... 

 

BP 1177 f 008v 06 do 27-11-1382. 

Gerardus Balijart beloofde aan Johannes zv Boudewinus en Adam van 

Mierd 400 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Gerardus Balijart promisit super habita et habenda Johanni filio 

Boudewini et Ade de Mierd seu eorum alteri CCCC Brabant dobbel ad 

monitionem ipsorum seu alterius eorum persolvendos. Testes Bruheze 

et Scilder datum quinta post Katherine. 

 

BP 1177 f 008v 07 do 27-11-1382. 

Johannes zv Boudewinus, Adam van Mierd, Gerardus Balijart en zijn 

vrouw Elizabeth ontlastten Willelmus Balijart en zijn broers 

Godefridus en Petrus gnd Balijart van alle beloften aan hen of aan kv 

voornoemde Elizabeth gedaan, toen voornoemde Gerardus en Elizabeth in 

het huwelijk werden verbonden. 

 

Johannes filius Boudewini Adam de Mierd Gerardus Balijart et 

Elizabeth eius uxor cum eodem tamquam cum tutore (dg: palam recog) 

quitaverunt Willelmum Balijart Godefridum et Petrum dictos 

Balijart eius fratres ab omnibus et singulis promissionibus et 

obligationibus bonis et rebus factis et promissis dictis Johanni 

et Ade seu eorum alteri ad opus eorundem Johannis et Ade seu ad 

opus dicte Elizabeth et eiusdem liberorum seu ad opus alterius 

eorundem aut alias quovis modo tempore quo dicti Gerardus et 

Elizabeth per matrimonium copulabantur. (dg: da) Testes datum 

supra. (dg: et duplicetur). 

 

BP 1177 f 008v 08 do 27-11-1382. 

Jacobus Loze verkocht aan Arnoldus gnd Bernts soen een stuk land in 

Hees, ter plaatse gnd dat Nieuweland, naast de plaats gnd die Koning 

Straat, tussen Johannes die Plaetmaker enerzijds en voornoemde 

Arnoldus Bernts anderzijds, belast met 1 penning cijns aan de naburen 

van Hees. 

 

Jacobus Loze peciam terre sitam in parochia de Hees (dg: si) ad 

locum dictum #dat# Nuwelant iuxta locum dictum die Coninc Strate 

inter hereditatem Johannis die Plaetmaker ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Bernts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Arnoldo Bernts promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno denario census vicinis de Hees 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 09 do 27-11-1382. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan voornoemde verkoper 10 

Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit (dg: promis) dicto venditori X 

Brabant dobbel ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 10 do 27-11-1382. 

Voornoemde Jacobus Loze verkocht aan Rodolphus Yden soen (1) een stuk 

land in Hees, ter plaatse gnd dat Nieuweland, naast de plaats gnd die 

Koning Straat, tussen Johannes Plaetmaker enerzijds en Petrus gnd 

Nesen soen anderzijds, belast met 1 penning cijns aan de naburen, (2) 

een stuk land in Hees, ter plaatse gnd Op Dilrot, tussen Aleijdis 

Aijkens enerzijds en kvw Johannes gnd Pelser anderzijds. 
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Dictus Jacobus venditor peciam terre sitam in parochia de (dg: H) 

Hees ad locum dictum dat Nuwelant iuxta locum dictum die Coninc 

Strate inter hereditatem Johannis Plaetmaker ex uno et inter 

hereditatem Petri dicti Nesen #soen# ex alio atque peciam terre 

sitam in dicta parochia ad locum dictum Op Dilrot inter 

hereditatem Aleijdis Aijkens ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Pelser ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Rodolpho Yden soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto uno denario census ex primodicta pecia terre 

vicinis de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 11 do 27-11-1382. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde verkoper 14½ Brabantse 

dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto venditori XIIII et dimidium 

Brabant dobbel ad purificationem proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 12 do 27-11-1382. 

Voornoemde Jacobus Loze verkocht aan Godefridus zvw Arnoldus gnd Hake 

een stuk land in Hees, ter plaatse gnd Onder die Braken, tussen 

Arnoldus Grieten soen enerzijds en Johannes van Ghemert anderzijds, 

belast met 1 penning cijns aan de naburen. 

 

Dictus venditor peciam terre sitam in parochia de Hees in loco 

dicto Onder die Braken inter hereditatem Arnoldi Grieten soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Ghemert ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Arnoldo Steghemans soen) #Godefrido (dg: 

dicto) filio quondam Arnoldi dicti Hake# promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno denario census vicinis ibidem 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 13 do 27-11-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 14 Brabantse dobbel 

met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XIIII Brabant dobbel ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 14 do 27-11-1382. 

Voornoemde Jacobus Loze verkocht aan Arnoldus zv Nijcholaus van 

Zochel (1) 2 strepen land in Hees, ter plaatse gnd in die Nieuwe 

Raakt, tussen Johannes gnd Plaetmaker enerzijds en Petrus gnd Doncker 

anderzijds, (2) 2 strepen land in Hees, ter plaatse gnd die Oude 

Braakt, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Yda 

gnd Hennen anderzijds, belast met sloten en hekken, en met 3 penning 

cijns aan de naburen. 

 

Dictus venditor duas strepas terre sitas in dicta parochia ad 

locum dictum in die Nuwe Raect inter hereditatem Johannis dicti 

Plaetmaker ex uno et inter hereditatem Petri dicti Doncker ex alio 

atque duas (dg: pecias) #strepas# terre sitas in dicta parochia in 

loco dicto die Aude Braect inter hereditatem mense sancti spiritus 

in Busco ex uno et inter hereditatem Yde dicte Hennen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio Nijcholai de Zochel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis et 

sepibus ad has de jure spectantibus et tribus denariis census 

vicinis ibidem exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 008v 15 do 27-11-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 9½ Brabantse dobbel 

met Lichtmis (ma 02-02-1383) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori novem et dimidium Brabant 

dobbel ad purificationem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 16 do 27-11-1382. 

Voornoemde Jacobus Loze verkocht aan Wautgherus gnd Groet Arts soen 

(1) een stuk land gnd een Lange Streep, in Hees, ter plaatse gnd die 

Oude Raakt, beiderzijds tussen voornoemde Wautgherus, (2) een stuk 

land gnd die Korte Streep, in Hees, ter plaatse gnd die Oude Raakt, 

beiderzijds tussen voornoemde Wautgherus, belast met sloten en hekken 

en met 2 penning cijns aan de naburen. 

 

Dictus venditor peciam terre dictam een Langhe Strepe sitam in 

dicta parochia in loco dicto die Aude (dg: Raect) Raect inter 

hereditates (dg: Wauth) Wautgheri dicti Groet Arts soen ex utroque 

latere coadiacentes atque peciam terre dictam die Cort (dg: Strep) 

Strepe sitam in dictis parochia et loco inter hereditates dicti 

Wautgheri ex utroque latere coadiacentes ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Wautghero promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis fossatis et sepibus ad has de jure spectantibus 

et (dg: tribus) #duobus# denariis census vicinis ibidem exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 17 do 27-11-1382. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 8 Brabantse dobbel 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori octo Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 18 do 27-11-1382. 

Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schant wv Johannes gnd Wilde 

verkocht aan Henricus Vonderman een b-erfpacht van 7 lopen rogge, 

maat van Helmond, en ½ oude groot Tournoois, die Henricus gnd 

Udenmans soen beloofd had aan voornoemde Henricus Wilde en Hadewigis, 

met Lichtmis in Milheze te geven, gaande uit (1) de helft van een 

stuk land gnd die Moelstert, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (2) 

de helft van een erfgoed gnd dat Eusel, achter de akkers aldaar 

gelegen, (3) de helft van 1 bunder beemd, op de plaats gnd die Hoge 

Schant, (4) 1 lopen roggeland, ter plaatse gnd op die Braak. 

 

Domicella Hadewigis filia quondam Henrici van der Schant #relicta 

quondam Johannis dicti Wilde# cum tutore hereditariam paccionem 

septem lopinorum siliginis mensure de Helmont #et dimidium grossum 

antiquum Turonensem# quas (dg: Lodev Lud) Henricus dictus Udenmans 

soen promisit se daturum et soluturum dictis Henrico Wilde et (dg: 

do) Hadewigi hereditarie purificatione et in Milheze tradendas ex 

medietate pecie terre dicte die Moelstert site in parochia de 

Bakel ad locum dictum Milheze atque ex medietate hereditatis dicte 

dat Eeusel site retro agros ibidem necnon ex medietate bonarii 

prati siti supra locum dictum die Hoge Schant atque ex lopinata 

terre siliginee sita ad locum dictum op die Brake prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Henrico Vonderman cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui dicti quondam Johannis et heredum 

eiusdem Johannis Wilde deponere. Testes Jordanus et Scilder datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 008v 19 do 27-11-1382. 

Johannes Mommen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Mommen prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 008v 20 do 27-11-1382. 

Voornoemde Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schant wv Johannes gnd 

Wilde verkocht aan Bodo zv Arnoldus gnd Stevens soen een b-erfpacht 

van 4 lopen rogge, maat van Helmond, die voornoemde Bodo zv Arnoldus 

gnd Stevens soen beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes Wilde en 

diens vrouw jkvr Hadewigis, met Lichtmis in Milheze te leveren, 

gaande uit (1) 2 stukken land in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (1a) 

dat Yden Stukske, (1b) die Santstelle, (2) 1 lopen roggeland, naast 

voornoemde 2 stukken gelegen. 

 

Dicta Hadewigis cum tutore hereditariam paccionem !hereditariam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Helmont quam Bodo 

filius Arnoldi dicti Stevens soen promisit se daturum et soluturum 

dictis quondam Johanni Wilde et domicelle Hadewigi eius uxori 

hereditarie purificatione et in Milheze tradendam ex duabus peciis 

terre sitis in parochia de Bakel ad locum Milheze quarum una dat 

Yden Stuxken et altera die Santstelle sunt nuncupate atque ex (dg: 

ex) lopinata terre siliginee sita iuxta dictas duas pecias terre 

prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# dicti 

Bodoni cum litteris et jure promittens cum tutore ut supra. 

 

BP 1177 f 008v 21 do 27-11-1382. 

Johannes van Mommengi verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mommengi prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 f.9r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 009r 01 do 27-11-1382. 

Marcelius zv Heijnmannus gnd Graets soen van Vechel verkocht aan 

Johannes smid van Vechel de helft in een stuk land, gnd dat Lijskens 

Land, in Veghel, beiderzijds tussen kv Jutta gnd Vriese, te weten de 

helft richting de weg, deze helft belast met grondcijnzen. 

 

Marcelius filius Heijnmanni dicti Graets soen de Vechel (dg: 

peciam terre sitam in parochia de Vechel in) medietatem ad se 

spectantem in #[pecia terre]# dicta (dg: -m) dat Lijskens La[nt] 

sitam! in parochia de Vechel inter hereditates liberorum Jutte 

dicte Vriese ex utroque latere coadiacentes ut dicebat scilicet 

illam medietatem que sita est versus plateam ut [dicebat] 

hereditarie vendidit Johanni (dg: dicto) fabro de Vechel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: qu) 

censibus dominorum fundi ex dicta medietate de jure solvendis. 

Testes Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 02 do 27-11-1382. 

De broers Arnoldus en Gerardus, kvw Arnoldus gnd Truden soen, droegen 

over aan hun broer Johannes 2/3 deel in 7/12 deel in (1) een huis en 

tuin onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Drieborg, (2) 2 

stukjes land aldaar, ter plaatse gnd Calverhof, (3) een stuk land 

achter de plaats gnd die Donk, (4) een erfgoed gnd die Wijer, welk 

7/12 deel eerstgenoemde Arnoldus en zijn voornoemde broer Johannes, 

tbv hen en hun eerstgenoemde broer Gerardus, gekocht hadden van 
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Johannes Lanen soen, zijn broer Danijel, Johannes van Valkenborch, 

Johannes Coenraets soen van Gheffen, Hilla dvw Denekinus ..aes soen, 

Gerardus van Bruggen en Petrus zvw Johannes gnd Gherijts soen van 

Badaf. 

 

Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Arnoldi dicti Truden 

soen duas (dg: terre) tercias partes ad se spectantes in septem 

duodecimas! partes! hereditatum infrascriptarum primo videlicet in 

domo et orto sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Drieborch atque in duabus particulis terre sitis ibidem in 

loco dicto Calverhof insuper in quadam pecia terre sita retro 

locum dictum die Donc item in quadam hereditate dicta communiter 

die Wijer quas septem duodecimas partes primodictus Arnoldus et 

Johannes eius frater ad opus eorum et ad opus (dg: dicti) 

primodicti Gerardi eorum fratris erga Johannem Lanen soen 

Danijelem eius fratrem Johannem de Valkenborch Johannem Coenraets 

soen de Gheffen Hillam filiam quondam Denekini ..aes soen Gerardum 

de Bruggen et Petrum filium quondam Johannis dicti Gherijts soen 

van Badaf [e]mendo acquisierant prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni eorum fratri (dg: p) cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Jorden et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 03 do 27-11-1382. 

Voornoemde Arnoldus en Gerardus droegen over aan hun broer Johannes 

2/12 deel in de helft van 1/12 deel in voornoemde goederen en in de 

gebouwen daarvan van wijlen Wellinus Trude, belast met cijnzen. 

 

Dicti Arnoldus et Gerardus duas duodecimas partes in (dg: u) 

medietate unius duodecime partis ad se spectantes in premissis #in 

edificiis premissorum quondam Wellini Trude# supportaverunt 

Johanni eorum fratri promittentes warandiam et [obligationem] 

deponere exceptis censibus exinde prius de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 04 do 27-11-1382. 

Henricus Bouman van Kessel zvw Gerardus Bouman, Lodovicus van Kessel 

en Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwer beloofden aan Willelmus 

Balijart .. oude schilden en 17 Hollandse plakken, een helft te 

betalen met Pasen (zo 22-03-1383) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383). 

 

Henricus Bouman de Kessel filius quondam Gerardi Bouman Lodovicus 

de Kessel Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwer 

promiserunt Willelmo Balijart .. aude scilde #seu valorem# et XVII 

Hollant placken mediatim pasce et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 05 do 27-11-1382. 

(dg: Denkinus Luwe van Empel zvw Willelmus Luwe van Empel: een stuk 

land in Rosmalen). 

 

(dg: Denkinus Luwe de Empel filius quondam Willelmi Luwe de Empel 

peciam terre sitam in parochia de Roes). 

 

BP 1177 f 009r 06 do 27-11-1382. 

Henricus Verkenman droeg over aan Henricus Pepercoren de goederen gnd 

Boevenroede, in Sint-Oedenrode, aan eerstgenoemde Henricus verkocht 

door Henricus van de Kelder. 
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Henricus Verkenman bona dicta communiter Boevenroede sita in Rode 

cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis (dg: s) 

vendita dicto Henrico ab Henrico de Penu #prout in litteris# (dg: 

supportavit) #supportavit Henrico Pepercoren# cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 07 do 27-11-1382. 

Elizabeth gnd Ghisen dochter van Scijnle en haar natuurlijke zoon 

Johannes verwekt door Johannes Bever beloofden aan Jacobus Aven soen 

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

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

 

Elizabeth dicta Ghisen dochter de Scijnle Johannes filius eius 

naturalis ab eadem et Johanne Bever pariter genitus promiserunt 

Jacobo #Aven soen# XVI licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro quolibet scilt computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Jordanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 08 do 27-11-1382. 

Hubertus van Lijeshout schonk aan zijn schoonzoon Mijchael van Esponc 

en diens vrouw Metta dv voornoemde Hubertus een b-erfcijns van 5 

pond, die Arnoldus van der Voert met Sint-Remigius aan hem moet 

betalen, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd aan Geen Vorst Borgske, tussen het water gnd die Aa 

enerzijds en wijlen Godefridus van Sceepstal anderzijds. 

 

Solvit. 

Hubertus de Lijeshout hereditarium censum quinque librarum quem 

Arnoldus van der Voert sibi solvere tenetur hereditarie Remigii ex 

domo et orto et quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Beke 

prope Arle ad locum dictum aen Gheen Vorst Borgxken inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi de 

Sceepstal ex alio (dg: ut dicebat de) supportavit Mijchaeli de 

Esponc suo genero cum Metta eius (dg: filia) uxore filia dicti 

Huberti (dg: promittens w) nomine dotis ad jus oppidi promittens 

warandiam et obligationem in dicto censu deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 009r 09 do 27-11-1382. 

Laurencius van den Dijcke van Littoijen verkocht aan  Arnoldus gnd 

Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker een n-erfcijns van 1 oude 

schild, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-

12-1383), gaande uit een huis en hofstad in Lithoijen, tussen 

Arnoldus Bollekens soen enerzijds en Aleijdis dvw Henricus die Groet 

anderzijds, reeds belast met 15 penning aan Mechtildis Beckers. 

 

Laurencius van den Dijcke de Littoijen hereditarie vendidit 

Arnoldo dicto Nolleken filio quondam Gerongii cyrothecarii 

hereditarium censum (dg: unius) unius aude scilt seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra 

annum ex domo et domistadio dicti venditoris sitis in parochia de 

Lijttoijen inter hereditatem Arnoldi Bollekens soen ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis filie quondam Henrici die Groet ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et alia obligationem deponere 

exceptis XV denariis Mechtildi (dg: -s) Beckers exinde prius 

solvendis et promisit super habita et habenda sufficientem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 10 do 27-11-1382. 

Johannes van der Molen beloofde aan Willelmus Gerijts soen 32½ nobel 
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met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Johannes van der Molen promisit Willelmo Gerijts soen XXXII (dg: 

nob) et dimidium nobel #(dg: seu valorem)# ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 11 do 27-11-1382. 

Ludekinus zv Gerardus van den Loecke verkocht aan Gerardus zvw 

Gerardus Otten soen een stuk land gnd dat Rut, in Erp, ter plaatse 

gnd Erliken, tussen Henricus gnd Rode Berniers soen enerzijds en 

voornoemde Gerardus zvw Gerardus Otten soen anderzijds. 

 

Solvit VI plack. 

Ludekinus filius Gerardi van den Loecke peciam terre #dictam dat 

Rut# sitam in parochia de Erpe ad locum dictum Erliken inter 

hereditatem Henrici dicti Rode Berniers soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi Otten soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo filio quondam Gerardi 

Otten soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 12 do 27-11-1382. 

Mijchael van Espendonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael de Espendonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 13 do 27-11-1382. 

De broers Walterus, Henricus en Johannes, kvw Walterus van Oerle, 

verkochten aan Gerardus van Bucstel zvw hr Gerardus van Bucstel een 

b-erfpacht van 4 mud 2 lopen rogge, maat van Oirschot, die Henricus 

van Cappellen en Willelmus Sciet met Lichtmis leveren, gaande uit (1) 

3 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen 

Johannes van Helmont enerzijds en de plaats gnd die Laken Bunder 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus van Cappellen en 

Willelmus Sciet. Verkopers zullen hun minderjarige broers Nijcholaus 

en Willelmus afstand laten doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

Walterus Henricus et Johannes fratres liberi quondam Walteri de 

Oerle hereditariam paccionem quatuor modiorum et duorum lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot quam (dg: solvendam habere dicebat) 

#Henricus de Cappellen et Willelmus Sciet eis solvere tenentur 

hereditarie purificatione# hereditarie ex tribus bonariis prati 

sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Gunterslaer inter 

hereditatem Johannis de Helmont ex uno et inter (dg: h) locum 

dictum die Laken Buenre ex alio atque ex hereditaria paccione 

decem et octo lopinorum siliginis dicte mensure (dg: quam dicti 

Willelmus Henricus de Cappellen et Willelmus) solvendam habere de 

et (dg: de) ex omnibus et singulis bonis dictorum Henrici de 

Cappellen et Willelmi Sciet ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Gerardo de Bucstel filio quondam domini Gerardi de Bucstel 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligtionem in 

(dg: di) primodicta paccione existentem deponere et sufficientem 

facere quod ipsi Nijcholaum et Willelmum suos fratres quamcito ad 

annos pubertatis pervenerint super dicta paccione facient ad opus 

dicti emptoris renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 14 do 27-11-1382. 

Enghelberna wv Johannes gnd Braecman van Sint-Oedenrode en haar 

kinderen Petrus, Walterus en Godestoedis verkochten aan Godefridus 

zvw Arnoldus gnd Smit van Lijeshout een stuk land in Lieshout, naast 
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de plaats gnd de Nieuwendijk, tussen kvw Henricus die Hoerdenere 

enerzijds en Danijel die Snider anderzijds, belast met grondcijnzen. 

Hilla, minderjarige dv voornoemde Enghelberna en wijlen Johannes, zal 

afstand doen zodra ze meerderjarig is. 

 

Solvit 3 plack et XI denarios. 

Enghelberna relicta quondam Johannis dicti Braecman de Rode sancte 

Ode Petrus et Walterus et Godestoedis eius liberi cum tutore 

peciam terre sitam in parochia de Lijeshout (dg: ad) iuxta locum 

dictum den Nuwendike inter hereditatem liberorum (dg: He) quondam 

Henrici die (dg: Hoerden) Hoerdenere ex uno et inter hereditatem 

Danijelis die Snider ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Godefrido filio quondam Arnoldi dicti Smit de Lijeshout 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis et quod ipsi 

Hillam filiam dictorum Enghelberne et quondam Johannis quamcito ad 

annos pubertaties pervenerit super dicta pecia terre ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009r 15 do 27-11-1382. 

Rutgherus, Henricus, Yda en Elizabeth, kvw Henricus zvw Henricus 

Berwout, verpachtten voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande aan Arnoldus gnd ....... ....... Ponnenborch hun goederen, 

gelegen deels in Haaren en deels in ......., die aan hen ten deel 

waren gevallen tegen Henricus van Beke. De verpachting geschiedde 

voor 4 mud rogge, Bossche maat, en 2 steen vlas elk jaar met 

Kerstmis. In het zesde jaar zal voornoemde Arnoldus deze goederen te 

pachters recht bezitten. Elk van deze 6 jaar zal Arnoldus 3 vimmen 

stro dekken op de gebouwen. Arnoldus zal van 1 bunder heide die tot 

deze goederen behoort, gelegen in Vught, binnen deze 5 jaar akkerland 

maken. Arnoldus zal dak en wanden van de gebouwen onderhouden te 

pachters recht. 

 

Solvit extraneus 3 placken. 

Rutgherus Henricus Yda et Elizabeth liberi quondam Henrici filii 

quondam Henrici Berwout (dg: he) bona sua sita (dg: in parochia) 

partim in parochia de Haren et partim in parochia d[e] ....... cum 

suis attinentiis universis prout huiusmodi bona cum suis 

attinentiis eis erga Henricum de Beke cesserunt in partem ut 

dicebant dederunt ad annuum pactum Arnoldo dicto ....... ....... 

Ponnenborch ab eisdem ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum post 

festum penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet dictorum [quinque annorum] pro quatuor 

modiis siliginis mensure de Busco et duobus steen lini paratis ad 

scalcrum dandis eis ab alio anno quolibet dictorum quinque annorum 

[nativitatis Domini] et pro primo nativitatis Domini proxime ultra 

annum additis condicionibus sequentibus quod dictus Arnoldus dicta 

bona cum suis attinentiis sexto anno scilicet anno dictos quinque 

annos [sine medio] sequente ad jus coloni possidet item quod 

dictus Arnoldus quolibet anno dictorum sex annorum tres vimas 

straminum teget (dg: .) super edificia dictorum bonorum item quod 

dictus Arnoldus #de# uno bonario (verbeterd uit: unum bonarium) 

terre mericalis spectante ad dicta bona situm in parochia de Vucht 

faciet infra dictos quinque annos terram ?arabilem et quod dictus 

Arnoldus edificia dictorum bonorum (dg: in) dictis sex annis in 

bona disposicione ad jus coloni de tecto et parietibus observabit 

et secundum istas condiciones promiserunt warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere dicto spacio pendente et alter 

repromisit super omnia. Testes datum supra. Et duplicetur. 
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1177 f.9v. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1382. 

 Secunda post Andree: maandag 01-12-1382. 

 

BP 1177 f 009v 01 do 27-11-1382. 

Denkinus gnd Lu zvw Willelmus gnd Luwe verkocht aan Gerardus Hals zv 

Johannes Hals de helft van een kamp in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en Jacobus Loze anderzijds, 

te weten de helft naast voornoemde Arnoldus Berwout. 

 

Denkinus dictus Lu filius quondam Willelmi dicti Luwe medietatem 

cuiusdam campi siti in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen 

inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem 

Jacobi Loze ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Arnoldi Berwout ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Hals filio Johannis Hals promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Jordanus et Scilder 

datum quinta post Katherine. 

 

BP 1177 f 009v 02 do 27-11-1382. 

Lambertus Luwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Luwe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 03 do 27-11-1382. 

Gerardus Hals zv Johannes Hals verkocht aan Denkinus Luwe zvw 

Willelmus Luwe (1) 1 morgen land in een kamp in Rosmalen, ter plaatse 

gnd in het Broek, voor de plaats gnd Assmit, tussen ....... van 

wijlen Rodolphus Roesmont enerzijds en Arnoldus Berwout anderzijds, 

belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch en met 1 roede 

waterlaat, (2) 2½ hont land in Rosmalen, op de plaats gnd die Koij 

Heuvel, deze 2½ hont belast met ½ roede waterlaat. 

 

[G]erardus Hals filius Johannis Hals unum juger terre #ad se 

spectans (dg: ..) in quodam campo# situm in parochia de Roesmalen 

in loco dicto int Broec ante locum dictum Assmit inter hereditatem 

....... quondam Rodolphi Roesmont ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Berwout ex alio ut dicebat (dg: hereditarie vendidit 

Denkino Luwe) item duo et dimidium hont terre ad [se] spectantia 

sita in parochia de Roesmalen supra locum dictum die Koij Hoevel 

#in ea quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebat hereditarie 

vendidit Denkino Luwe filio quondam Willelmi Luwe promittens 

[w]arandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis oppido 

de Busco #ex# dicto jugero terre annuatim solvendis et una virgata 

aqueductus ad dictum iuger terre et dimidiam virgatam aqueductus 

ex dictis IIJ terre de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 04 do 27-11-1382. 

Gerardus gnd Hadewigen soen, wonend op Dungen, beloofde aan Rutgherus 

zvw Rutgherus van Boemel 36 oude schilden met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Gerardus dictus Hadewigen soen commorans supra Dungen promisit 

(dg: Gerardo .) Rutghero filio quondam Rutgheri de Boemel XXXVI 

aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes Jordanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 05 do 27-11-1382. 

Marcelius van Zoeterbeke beloofde aan Godefridus van Buttel 9 oude 

schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren 
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aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 

 

Marcelius de Zoeterbeke promisit Godefrido de Buttel novem aude 

scilde #seu XXXIX Hollant placken pro quolibet scilt computato# ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 06 do 27-11-1382. 

Gerardus Roelofs soen van Alem en Boudekinus zv Arnoldus gnd Loefs 

soen beloofden aan Johannes van Enghelant 15 Hollandse dobbel, 

afgelopen Sint-Martinus over 7 jaar (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Gerardus (dg: Roelen soen) Roelofs soen de Alem et Boudekinus 

filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Loefs soen promiserunt Johanni 

de Enghelant XV Hollant dobbel a Martini proxime #preterito# ultra 

septem annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 07 do 27-11-1382. 

Hr Willelmus van Wijelre ridder en Arnoldus van Eijndoven zv 

Ghevardus beloofden aan Everardus zv Paulus van Wordragen 29 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Wijelre miles et Arnoldus de Eijndoven filius 

Ghevardi promiserunt Everardo filio Pauli de Wordragen XXIX aude 

scilde seu valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 08 do 27-11-1382. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Willelmus Gherijts soen 

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

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Willelmo 

Gherijts soen XXXII et dimidium nobel ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 09 do 27-11-1382. 

Goeswinus Steenwech de jongere verpachtte aan Henricus gnd Peters 

soen van den Loe zijn goederen gnd ten Elsbroek, in Boxtel, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383), 

per jaar voor 14 mud rogge en 3 mud gerst, Bossche maat, 1 zester 

raapzaad, Bossche maat, 3 steen vlas bereid tot de hekel, 12 kwart 

boter, en 6 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Henricus 

zal de goederen het zesde jaar te pachters recht bezitten. Alle 

beesten en varende goed zullen voor de helft van Goeswinus zijn en 

voor de andere helft van Henricus. Henricus zal de grondcijnzen 

betalen. Henricus zal elk jaar 1 roede turf uitgraven, onder Boxtel, 

aan te wijzen door Goeswinus, die turf drogen en in de Bosch, aan het 

woonhuis van Goeswinus afleveren. Henricus zal de gebouwen 

onderhouden van wanden en dak. Zouden die gebouwen door 

onachtzaamheid van Henricus en de zijnen door brand verloren gaan, 

dan zal Henricus de schade betalen. Een brief voor Goeswinus. 

 

Goeswinus Steenwech junior bona sua (dg: sita in Bu) dicta ten 

Elsbroec sita in parochia de Bucstel cum suis attinentiis 

universis ut dicebat dedit ad annuum pactum Henrico dicto Peters 

soen van den Loe ab eodem ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum a 

penthecostes proxime futuro sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum dictorum annorum pro XIIII modiis siliginis et tribus 

modiis (dg: siliginis) #ordei# mensure de Busco (dg: da) et uno 

sextario seminis raparum dicte mensure et tribus steen lini 

#paratis ad scalcrum# duodecim quartis buturi et sex caponibus 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum (dg: sex) #quinque# 
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annorum purificatione et pro primo solucionis termino a 

purificatione proxime ultra annum et in Busco tradendis additis 

condicionibus sequentibus primo (dg: scilicet) anno! scilicet anno 

dictos quinque annos sine medio sequente ad jus coloni possidebunt 

item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta 

bona cum suis attinentiis erunt mediatim dicti Goeswini et 

mediatim dicti Henrici item quod dictus Henricus census dominorum 

ex dictis bonis et suis attinentiis solvendos solvere tenebitur 

dictis sex annis durantibus item quod dictus Henricus effodiet 

quolibet dictorum sex annorum (dg: unam) unam virgatam cespeti seu 

hereditatis dicte moer sibi a dicto Goeswino infra parochiam de 

Bucstel assignande et cespites exinde effodiendos desiccabit et in 

Busco ad domum dicti Goeswini deliberabit sub laboribus et 

expensis dicti (dg: Goeswini) #Henrici# item quod dictus Henricus 

edificia dictorum bonorum dictis sex annis in bona disposicione 

observabit de parietibus et tectibus item si dicta edificia 

dictorum bonorum per negligenciam dicti Henrici et suorum (dg: ..) 

familiarium periculo ignis annullaretur dampna exinde eventura 

dictus Henricus prefato Goeswino persolvet et refundere tenebitur 

et secundum istas condiciones promisit warandiam et aliam 

obligationem deponere dicto spacio pendente et alter repromisit. 

Testes datum supra. Et erit unam littera quam habebit Goeswinus. 

 

BP 1177 f 009v 10 do 27-11-1382. 

Gerardus zv Hermannus van Dalen droeg over aan Margareta en 

Elizabeth, dvw Theodericus zv Henricus Neven soen, zijn vruchtgebruik 

in alle goederen, die aan voornoemde Margareta en Elizabeth gekomen 

waren na overlijden van Katherina sv voornoemde Margareta en 

Elizabeth, ev voornoemde Gerardus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Gerardus. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus filius Hermanni de Dalen suum usufructum sibi competentem 

in omnibus bonis que Margarete et Elizabeth (dg: sororibus) 

filiabus quondam Theoderici filii Henrici Neven soen de morte 

quondam Katherine sororis olim Margarete et Elizabeth predictarum 

uxoris olim dicti Gerardi successione advoluta et post mortem 

dicti Gerardi advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit dictis Margarete et Elizabeth sororibus promittens 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 009v 11 do 27-11-1382. 

Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 7 pond 10 schelling oude pecunia, gaande uit goederen van wijlen 

hr Godefridus van Os, in Uden. 

 

Willelmus Coptiten hereditarium censum septem librarum et X 

solidorum antique pecunie quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie ex bonis quondam domini Godefridi de Os sitis in 

parochia de Uden monuit de tribus annis. Testes Jordanus et 

Scilder datum quinta post Katherine. 

 

BP 1177 f 009v 12 do 27-11-1382. 

Marcelius van Gheffen de jongere beloofde aan Arnoldus van Huerne 

poorter in Leiden 140 oude schilden op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 01-03-1383) te betalen. De brief overhandigen aan 

Gerardus Hacken of aan hem. 

 

Marcelius de Gheffen junior promisit Arnoldo de (dg: Hoer nl) 

Huerne burgensi in Leijen C et XL aude scilde ad letare Jherusalem 

proxime persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Gerardo 
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Hacken vel sibi. 

 

BP 1177 f 009v 13 do 27-11-1382. 

Henricus Cuper beloofde aan Henricus Teije 17½ oude schild met het 

octaaf van Pasen aanstaande (zo 29-03-1383) te betalen. 

 

Henricus (dg: Cupr) #Cuper# promisit Henrico Teije XVII et 

dimidium aude scilde seu valorem ad (dg: p) octavas pasche proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 14 do 27-11-1382. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Gerardus Bracke 38 oude schilden met 

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

 

(dg: Johannes de) Gerardus de Boekel promisit Gerardo Bracke 

XXXVIII aude scilde #seu valorem# ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 15 do 27-11-1382. 

Leonius van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan 

Gerardus Bauderics 72 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-

1383) te betalen. 

 

S. 

Leonius de Erpe et Henricus de Erpe eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Gerardo Bauderics LXXII aude scilde ad 

#pasce# proxime persolvendos. Testes Ywanus et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 009v 16 do 27-11-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 009v 17 ma 01-12-1382. 

Johannes Zueteric gaf uit aan de broers Johannes en Rutgherus, nkvw 

hr Willelmus Vos scolasticus van Oirschot, verwekt bij Margareta dv 

Woutmannus van Berze, een stuk land gnd Doerkens Akker, in Oirschot, 

in de herdgang van der Notelen, tussen erfgoed gnd dat Roetslands 

behorend aan eerstgenoemde Johannes enerzijds en Jutta wv Henricus 

Arts Sniders anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht22,23 van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in 

Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384). 

 

Johannes Zueteric peciam terre #dictam Doerkens Acker# sitam in 

parochia de Oerscot in (dg: jurisdictione) pastoria van der 

Notelen inter hereditatem dictam dat Roetslants ad primodictum 

Johannem spectantem ex uno et inter hereditatem Jutte relicte 

quondam Henrici Arts Sniders ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni et (dg: Willelmo) #Rutghero# 

fratribus pueris naturalibus quondam (dg: Will) domini Willelmi 

Vos (dg: de canonici Oer) scolastici Oerscottensis #ab eodem 

quondam domino Willelmo et Margareta filia Woutmanni de Berze 

genitis# ab eisdem hereditarie possidendam pro hereditaria 

                         
22 Zie → BP 1180 p 412v 07 ma 06-03-1396, overdracht van de pacht 

door Jacobus van Berze zvw Willelmus gnd Vos die gekocht had van 

Johannes Zueteric. 
23 Zie → BP 1181 p 519r 09 ma 13-10-1399, nu draagt echter(!) 

Johannes Zueteric deze pacht over aan Martinus zv ....... Zelen soen 

van Os. 
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paccione duorum modiorum siliginis (dg: d) mensure de Oerscot 

danda sibi ab aliis hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum et in Oerscot tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem #questionem# 

deponere et alii repromiserunt indivisi. Testes Jordanus et 

Scilder datum secunda post Andree. Tradetur littera fratrum ?seu 

eorum alteri. 

 

BP 1177 f 009v 18 ma 01-12-1382. 

Voornoemde Johannes en Rutgherus, nkvw hr Willelmus Vos scholaster 

van Oirschot, verwekt bij Margareta dv Woutmannus van Berze, droegen 

over aan voornoemde Johannes Zueteric een stuk land gnd Borchsken dat 

was van wijlen Willelmus gnd Vaes, in Oirschot, in de herdgang van 

der Notelen, tussen Johannes Zoeteric enerzijds en een waterlaat gnd 

die Leirpe anderzijds. 

 

Dicti Johannes et (dg: Willelmus) #Rutgherus# peciam terre dictam 

(dg: dat Borchken) Borchsken que fuerat quondam Willelmi dicti 

Vaes sitam in parochia de Oerscot in pastoria (dg: de) van der 

Notelen inter hereditatem Johannis Zoeteric ex uno et inter (dg: 

he) aqueductum dictum die Leirpe ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni Zueteric promittentes warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1177 f.10r. 

 Tercia post Andree: dinsdag 02-12-1382. 

 Quarta post Andree: woensdag 03-12-1382. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1382. 

 

BP 1177 f 010r 01 di 01-12-1382. 

(dg: Arnoldus Lanen). 

 

BP 1177 f 010r 02 di 02-12-1382. 

Gerardus van Bucstel zvw hr Gerardus van Bucstel gaf uit aan Johannes 

gnd Gruijter zvw Petrus Hofken van Roderighen de helft van24 een 

huis, erf en tuin, die waren van wijlen hr Johannes Raven priester, 

in Oirschot, tussen kvw Willelmus gnd Raven enerzijds en kvw Henricus 

gnd Goeswijns anderzijds, strekkend van een gemene weg achterwaarts 

tot aan wijlen Henricus Arts soen; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen, en thans voor een n-erfcijns van 2 zwaar gulden 

hellingen, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 

24-06-1384). Ter meerdere zekerheid werd de andere helft tot 

onderpand gesteld. 

 

Gerardus de Bucstel filius quondam domini Gerardi de Bucstel 

medietatem domus aree et orti que fuerant quondam domini Johannis 

Raven presbitri sitorum in Oerscot inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi dicti (dg: Me) Raven ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici dicti Goeswijns ex alio tendentium a 

communi platea retrorsum usque ad hereditatem quondam Henrici Arts 

soen ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto 

Gruijter (dg: de Ro) filio quondam Petri Hofken (dg: Ro) de 

Roderighen ab eodem hereditarie possidendam pro censibus dominorum 

fundi (dg: exin) ex dicta medietate de jure solvendis dandis et 

solvendis etc atque pro hereditario censu duorum swaer gulden 

hellingen boni auri et gravis ponderis dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Johannis primo termino a nativitatis 

Johannis proxime ultra annum ex premissis promittens warandiam pro 

                         
24 Zie → BP 1177 f 046r 01 di 05-05-1383, verkoop van ¼ deel van dit 

huis, erf en tuin. 
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premissis et [aliam] obligationem deponere et alter repromisit et 

ad maiorem securitatem reliquam medietatem dictorum domus aree et 

orti ad pignus imposuit. Testes Ywanus et Jorden datum tercia post 

Andree. 

 

BP 1177 f 010r 03 di 02-12-1382. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Lucas filius quondam (dg: Ger) Bartholomei dicti Meus de Beke 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 010r 04 di 02-12-1382. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke droeg ¼ deel van voornoemd 

huis, erf en tuin over aan voornoemde Johannes Gruijter. 

 

Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke quartam partem 

dictorum domus aree et orti (dg: que) hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# dicto Johanni Gruijter promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 010r 05 wo 03-12-1382. 

Arnoldus Vrient van Waderle en Rodolphus van den Zande van Bucstel 

beloofden aan Rutgherus van Boemel zvw Rugherus van Boemel 36 oude 

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

betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle (dg: promiserunt) et Rodolphus van den 

Zande de Bucstel promiserunt (dg: Ro) Rut de Boemel filio quondam 

Rugheri de Boemel XXXVI aude scilde seu valorem ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes Ywanus et Scilder datum quarta post 

Andree. 

 

BP 1177 f 010r 06 wo 03-12-1382. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 010r 07 do 04-12-1382. 

Arnoldus Luben soen van Lijemde verkocht aan Willelmus Scilder een 

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

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383), gaande uit 4 lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Vrilichoven, tussen Johannes Lobbeken 

enerzijds en Johannes Snoec anderzijds. 

 

Arnoldus Luben soen de Lijemde hereditarie vendidit Willelmo 

Scilder hereditarium censum trium (dg: s) librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo termino nativitatis Johannis proxime #futuro# ex quatuor 

lopinatis #sil# terre #siliginee# dicti venditoris sitis in 

parochia de Bucstel in (verbeterd uit: ad) locum dicto Lijemde in 

loco dicto Vrilichoven inter hereditatem Johannis Lobbeken ex uno 

et inter hereditatem Johannis Snoec ex alio ut dicebat promittens 

(dg: w) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem. Testes Ywanus et Scilder datum quinta 

post Andree. 

 

BP 1177 f 010r 08 do 04-12-1382. 

Johannes gnd Wederhout droeg over aan Adam van Mierd een b-erfcijns 
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van 30 schelling geld, die Otto van Cleve aan voornoemde Johannes 

Wederhout beloofd25 had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

aan de straat gnd Oude Dieze, tussen erfgoed van Elizabeth van Zonne 

enerzijds en erfgoed van Henricus Stercken anderzijds. 

 

Johannes dictus Wederhout hereditarium censum triginta solidorum 

monete quem Otto de Cleve promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni Wederhout hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: 

Domini) Johannis ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum die 

Aude Dijesa inter hereditatem Elizabeth de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Henrici Stercken ex alio prout in litteris supportavit 

Ade de (dg: d) Mierd cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 010r 09 do 04-12-1382. 

Ghisbertus zvw Goeswinus Hornic en Egidius van den Dijstelberch 

verhuurden aan Willelmus van Loen, Henricus gnd Lodewijch, Baudewinus 

Heren Roelofs soen en Theodericus Colne van Kessel een eiland, 8 

morgen minus 1½ hont groot, in Maren, ter plaatse gnd Soetmolcs Wert, 

tussen mr Wolphardus enerzijds en Henricus Veren Oeden soen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de Maas, voor een periode 

van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382), per 

jaar voor 15½ Brabantse dobbel met Sint-Martinus te betalen. De brief 

overhandigen aan Willelmus van Loen. 

 

Solverunt conductores 3 plack. 

Ghisbertus (dg: Henricus) filius quondam Goeswini (dg: Henric) 

Hornic et (dg: G) Egidius van den Dijstelberch quandam insulam 

#octo iugera minus IJ hont continentem# sitam in parochia de Maren 

in loco dicto (dg: die) Soetmolcs Wert inter hereditatem magistri 

Wolphardi ex uno et inter hereditatem Henrici Veren Oeden (dg: ex) 

soen ex alio tendentem cum utroque fine ad Mosam ut dicebant 

locaverunt recto locacionis modo Willelmo de Loen et Henrico (dg: 

Lodew) dicto Lodewijch et Baudewino Heren Roelofs soen et 

Theoderico Colne #de Kessel# ab eisdem ad spacium sex annorum a 

festo Martini proxime preterito deinceps sine medio sequentium 

possidendam anno quolibet pro quindecim et dimidio Brabant dobbel 

seu valorem dandis eis ab aliis anno quolibet dictorum sex annorum 

Martini et primo termino Martini proxime promittentes indivisi 

warandiam et aliam deponere et alii repromiserunt indivisi super 

omnia. Testes Luce et Scilder #datum supra#. Tradetur littera 

Willelmo de Loen. 

 

BP 1177 f 010r 10 do 04-12-1382. 

Egidius zvw Johannes van der Hoeven verkocht aan Arnoldus van den 

Straten en Margareta wv Henricus Leijten soen een stuk erfgoed in 

Helvoirt, naast de plaats gnd des Monniks Dijk, tussen Walterus 

Steenken enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, belast met de 

hertogencijns. De brief overhandigen aan voornoemde Margareta. 

 

Solvit XIII solidos. 

Egidius filius quondam Johannis van der Hoeven peciam hereditatis 

sitam in parochia de Helvoert iuxta locum dictum des Monics Dijc 

inter hereditatem Walteri Steenken ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo van den Straten (dg: promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo) 

                         
25 Zie ← BP 1176 f 226v 18 do 07-11-1381, belofte van deze cijns. 
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et Margarete relicte quondam Henrici Leijten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Margarete. 

 

BP 1177 f 010r 11 do 04-12-1382. 

Hildegondis van Riethoven gaf uit aan haar zwager Arnoldus gnd 

Straetman ¼ deel, dat aan haar, toen ze weduwe was, gekomen was na 

overlijden van haar vader Arnoldus van Rijthoven, in een hoeve van 

voornoemde wijlen Arnoldus, gnd te Rijthoven, in Rijthoven, {niet 

afgewerkt contract}. 

 

(dg: Hide) Hildegondis de Riethoven cum tutore quartam partem sibi 

(dg: de) de morte quondam Arnoldi de Rijthoven sui patris in sede 

sue viduitatis successione advolutam in manso (dg: dicto) dicti 

quondam Arnoldi (dg: si) dicto te Rijthoven sito in parochia de 

Rijthoven (dg: in) et cum suis attinentiis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo dicto Straetman eius (dg: filio 

genero) sororio ab eodem hereditarie possidendam pro censibus. 

 

BP 1177 f 010r 12 do 04-12-1382. 

(dg: Arnoldus gnd Straetman beloofde aan Hildegondis van Rijthoven 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eersel). 

 

(dg: Arnoldus dictus Straetman promisit super omnia Hildegondi de 

Rijthoven) quod ipse (dg: Arnoldus hereditariam paccionem IIII 

trium modiorum siliginis mensure de Eersel). 

 

BP 1177 f 010r 13 do 04-12-1382. 

Andreas Verkenman droeg over aan Johannes zvw Rodolphus gnd Roef 

Straetman, Henricus van den Oever, Fabianus Peters soen en Henricus 

zvw Henricus Scoemaker van Mierle een b-erfpacht van 2 mud rogge 14 

vat gerst, maat van Son, met Lichtmis te leveren, gaande uit ¼ deel 

van goederen gnd Cespe, gelegen in Son, welke pacht aan voornoemde 

Andreas was verkocht door Jacobus zvw Egidius van Ghele. 

 

Solvit (dg: XII solidos). 

Andreas Verkenman hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

et quatuordecim vasorum ordei mensure (dg: de Busco) ville de 

Zonne solvendam hereditarie purificatione de quarta parte 

quorundam bonorum dictorum vulgaliter Cespe sitorum in parochia 

dicte ville venditam dicto Andree a Jacobo filio quondam Egidii de 

Ghele prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# 

(dg: Rod G Johanni Elskene Goest Goestodi et Yde liberis quondam 

Rodolphi dicti F Roef Straetman supportavit) Johanni filio quondam 

Rodolphi dicti Roef Straetman et Henrico (dg: de O) van den Oever 

Fabiano Peters soen (dg: ad opus eorum et ad opus) et Henrico 

filio quondam Henrici Scoemaker de Mierle supportavit cum litteris 

#et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: ..) sui deponere. #Testes datum supra#. Tradetur 

littera alteri dictorum 4or primodicti. 

 

BP 1177 f 010r 14 do 04-12-1382. 

Voornoemde Andreas Verkenman droeg over aan Johannes zvw Rodolphus 

gnd Roef Straetman, Henricus van der Oever, Fabianus Peters soen en 

Henricus zvw Henricus Scoenmaker van Mierle een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd 

dat Bolke, in Son, op de plaats gnd Boecht, beiderzijds tussen 

Arnoldus Boest, welke cijns aan voornoemde Andreas was verkocht door 

Jacobus zvw Egidius van Ghele. 
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Solvit (dg: XII solidos). 

Dictus Andreas Verkenman hereditarium censum quadraginta solidorum 

monete solvendum hereditarie purificatione ex pecia terre dicta 

communiter dat Bolke sita in parochia de Zonne super locum dictum 

Boecht inter hereditatem Arnoldi Boest ex utroque latere 

coadiacentem venditum dicto Andree a Jacobo filio quondam Egidii 

de Ghele prout in litteris hereditarie (dg: supportavit vendidit) 

#supportavit# Johanni filio quondam Rodolphi dicti Roef Straetman 

Henrico van der Oever Fabiano Peters soen et Henrico filio quondam 

Henrici Scoenmaker de Mierle supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum 

primodicti venienti. 

 

BP 1177 f 010r 15 do 04-12-1382. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel van der Poeldonc droeg over aan 

Lambertus van Hoelt ¼ deel in 2 mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, 

die Johannes van Hoelt beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, zijn 

broers Arnoldus en Lambertus, en Rodolphus van Bruggen met Kerstmis 

te leveren, gaande uit alle erfelijke goederen, die aan voornoemde 

broers Johannes, Arnoldus en Lambertus en Rodolphus gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde broers. Arnoldus Hannen soen 

van Warghershusen szv voornoemde Johannes deed afstand. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti (dg: Coel v) Coel van der 

Poeldonc quartam partem ad se spectantem in (dg: hereditaria 

paccione) duobus modiis siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Busco quos Johannes de Hoelt promisit dare et persolvere 

primodicto Johanni Arnoldo et Lamberto suis fratribus atque 

Rodolpho de Bruggen hereditarie nativitatis Domini de universis et 

singulis bonis hereditariis que dictis Johanni Arnoldo et Lamberto 

fratribus et Rodolpho de morte #parentum# eorundem fratrum 

successione advolute fuerant prout in litteris hereditarie 

supportavit Lamberto de Hoelt cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Arnoldus Hannen soen de Warghershusen (dg: super dic) gener dicti 

Johannis super dicta quarta parte et jure ad opus dicti Lamberti 

de Hoelt renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 010r 16 do 04-12-1382. 

Theodericus zvw Johannes gnd Helvedert droeg over aan zijn oom 

Walterus Didden soen ¼ deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van zijn ouders, in alle erfgoederen, waarin voornoemde Johannes was 

overleden, gelegen onder Helvoirt. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti (dg: Heijnen soen) 

#Helvedert# quartam partem sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam in omnibus hereditatibus in quibus dictus 

quondam Johannes eius pater decessit quocumque locorum infra 

parochiam de Helvoert sitis ut dicebat !ut dicebat hereditarie 

supportavit Waltero Didden soen eius avunculo promittens warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 010r 17 do 04-12-1382. 

Thomas gnd Hillen soen van Crumvoert en zijn zoon Laurencius 

beloofden aan Elziabeth wv Everardus van Water 5 oude schilden binnen 

15 dagen na Pasen aanstaande (tussen zo 22-03-1383 en zo 05-04-1383) 

te betalen. 
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Thomas dictus Hillen (dg: qu) soen de (dg: H) Crumvoert (dg: 

promisit) Laurencius eius filius promiserunt Elziabeth relicte 

quondam Everardi de Water quinque aude scilde (dg: seu va) seu 

valorem infra quindenam post pasca proxime futurum solvendos. 

Testes datum supra. 

 

1177 f.10v. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1382. 

 in festo Nijcholai: vrijdag 06-12-1382. 

 in crastino conceptionis: dinsdag 09-12-1382. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 12-12-1382. 

 

BP 1177 f 010v 01 do 04-12-1382. 

Gerardus zvw Hermannus gnd Bac leerbewerker verkocht aan zijn broer 

Ghibo de helft26 van een b-erfcijns27 van 10 pond geld, die Johannes 

van Wetten zv Henricus van den Loeken aan voornoemde Gerardus beloofd 

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

Kerstmis, gaande uit28 (1) een huis en erf van voornoemde wijlen 

Hermannus, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, 

tussen erfgoed van Johannes gnd Leeuwe enerzijds en erfgoed van 

Johannes gnd Meijssen soen anderzijds, (2) een huis en tuin van 

voornoemde wijlen Hermannus, aldaar, over het water, tussen erfgoed 

van Ghisbertus Lijsscap enerzijds en erfgoed van Nijcolaus van Colen 

anderzijds. 

 

(dg: Ge) Gerardus filius quondam Hermanni dicti Bac frunitoris 

medietatem hereditarii census decem librarum monete quem Johannes 

de Wetten filius Henrici van den Loeken promisit se daturum et 

soluturum dicto Gerardo hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area (dg: di qu) dicti quondam Hermanni sita in 

Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum Molensbruggen inter 

hereditatem Johannis dicti Leeuwe ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Meijssen soen ex alio atque ex domo et (dg: area) 

orto dicti quondam Hermanni sitis ibidem ultra aquam inter 

hereditatem Ghisberti Lijsscap ex uno et inter hereditatem 

Nijcolai de Colen ex alio prout in litteris (dg: here) hereditarie 

vendidit Ghiboni suo fratri cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et aliam ex parte sui in dicta 

medietate existentem deponere. Testes Ywanus et Scilder datum 

quinta post Andree. 

 

BP 1177 f 010v 02 do 04-12-1382. 

Arnoldus Rover die Moelnere van Sint-Oedenrode en zijn vader Johannes 

beloofden aan Yudocus gnd Yoest Bruijstens 36 oude schilden met 

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

 

Arnoldus Rover die Moelnere de Rode sancte Ode (dg: Ro) Johannes 

Moelnere eius pater promiserunt Yudoco dicto Yoest Bruijstens 

XXXVI aude scilde ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 010v 03 do 04-12-1382. 

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

 

                         
26 Zie → BP 1177 f 288r 16 ±do 22-03-1386, schenking van een helft 

van deze cijns, waarschijnlijk door Ghibo. 
27 Zie → BP 1176 f 293r 08 do 12-02-1383, verkoop van nog eens 3 pond 

uit de cijns van 10 pond. 
28 Zie ← BP 1176 f 175r 01 do 28-03-1381, overdracht van de helft van 

deze onderpanden. 
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(dg: Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra). 

 

BP 1177 f 010v 04 do 04-12-1382. 

Johannes van Berlikem beloofde aan Theodericus Bathen soen 11 oude 

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

 

Johannes de Berlikem promisit (dg: pro) Theoderico Bathen soen XI 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 010v 05 vr 06-12-1382. 

Theodericus van Hijntham beloofde aan Franco Nollekens 45 oude 

schilden op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-03-1383) te 

betalen. 

 

Theodericus de Hijntham promisit Franconi Nollekens quadraginta 

quinque aude scilde seu valorem ad letare Jherusalem proxime 

futurum persolvendos. Testes Bruheze et Jordanus datum in festo 

Nijcholai. 

 

BP 1177 f 010v 06 di 09-12-1382. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Palke verkocht aan Arnoldus gnd van den 

Heijnxthovel (1) 1½ bunder beemd in 12 bunder beemd in Uden, ter 

plaatse gnd in die Heinxtheuvelse Wedehage, naast kv Henricus van 

Merlaer, (2) een stuk beemd in Uden, ter plaatse gnd in die 

Dickelaarse Vluede, tussen Theodericus Rommels enerzijds en Gerardus 

Aelbrechts soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Palke (dg: hereditarie 

vendidit Arnoldo dicto de #van den# Heijnxsthoevel de Uden 

hereditarium censum) unum et dimidium bonarium prati (dg: sitos in 

parochia de Uden in loco dicto ad se spectan) in XII bonariis 

prati sitis in parochia de Uden in loco dicto in die 

Heijnxthovelssche Wedehage #contigue# iuxta hereditatem liberorum 

Henrici de Merlaer (dg: ex uno et inter ut dicebat) atque peciam 

prati sitam in dicta parochia in loco dicto in die Dickelaerssche 

Vluede inter hereditatem Theoderici Rommels ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Aelbrechts soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo dicto van den Heijnxthovel promittens warandiam 

et obligationem deponere (dg: .).Testes Bruheze et Ywanus datum in 

crastino conceptionis. 

 

BP 1177 f 010v 07 di 09-12-1382. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Palke verkocht aan Henricus zvw Johannes 

van Uden een n-erfcijns van ½ oude schild of de waarde, met Kerstmis 

in Den Bosch te betalen, voor het eerst over een jaar, gaande uit 1¼ 

bunder beemd in Uden, ter plaatse gnd die Buenre, tussen Arnoldus van 

Vickelaer enerzijds en Henricus zvw Henricus gnd Godevarts soen 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Palke hereditarie vendidit 

Henrico filio (dg: quondam) quondam Johannis de Uden hereditarium 

censum #(dg: unius)# dimidii aude scilt seu valorem solvendum 

nativitatis Domini et pro primo a nativitatis Domini proxime ultra 

annum et in Busco tradendum ex uno bonario et quarta parte (dg: 

parte) unius bonarii prati in parochia de Uden in loco dicto die 

Buenre inter hereditatem Arnoldi de Vickelaer !et inter hereditatem 

Henrici filii quondam Henrici dicti Godevarts soen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 010v 08 di 09-12-1382. 

Theodericus van Hijntham beloofde aan Gerardus van Eijcke zvw 

Henricus Posteel 58 oude Franse of Vlaamse schilden met Pasen 

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

 

(dg: Joh) Theodericus de Hijntham promisit Gerardo de Eijcke filio 

quondam Henrici Posteel LVIII aude scilde Francie vel Flandrie 

#seu valorem# ad pascha proxime persolvendos. Testes Bruheze et 

Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 010v 09 ±di 09-12-1382. 

Godefridus gnd Godde zv Hubertus gnd Sceelken ev Aleijdis, dv 

Johannes gnd Oem van Alphen en wijlen Beatrix dvw Lambertus van den 

Pettelaer, droeg over aan Henricus van den Put (1) 1/5 deel dat na 

erfdeling aan voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van 

voornoemde Lambertus en Aleijdis, grootouders van eerstgenoemde 

Aleijdis, in de goederen van voornoemde wijlen Lambertus, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Pettelaar, (2) 1/5 deel dat 

aan voornoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van haar 

grootouders, voornoemde Lambertus en Aleijdis, in (2a) een stuk land 

gnd die Waelghaert, een slijk zester rogge groot, in Gestel bij 

Herlaer, tussen Haanwijk en Rummel, ter plaatse gnd Midakker, tussen 

Johannes gnd Henrics bakker enerzijds en Heilwigis gnd Houtkens 

anderzijds, (2b) een stuk land in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hespakker, naast de plaats gnd Haanwijk, tussen Johannes Pieckenvet 

enerzijds en Theodericus gnd Loeckart van Vucht anderzijds, (2c) een 

erfgoed gnd een ven, ter plaatse gnd Pettelaar, in de dingbank van 

Herlaar, tussen erfgoed van het Gasthuis van Den Bosch, gnd Gasthuis 

Goer, enerzijds en een gemeint anderzijds, (2d) ¼ deel van 10 morgen 

land van de gemeint van Den Bosch, op de plaats gnd Ledebroek, achter 

erfgoed gnd Meesters Donk, op het kamp van Arnoldus Berwout, tussen 

Lambertus van den Pettelaer enerzijds en een water gnd die Lede 

gaande richting Kalvenberg anderzijds, (2e) een huis29 en erf in Den 

Bosch aan de straat gnd Beurde, tussen twee kamers eertijds van 

Katherina Margardis enerzijds en Johannes van Rode snijder 

anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts naar de 

stadsmuur, (2f) een b-erfcijns van 14 schelling geld, die Gerardus 

Zelander, wonend in Schadewijk onder Boxtel, aan voornoemde Aleijdis 

wv Lambertus van Pettelaer beloofd had, met Sint-Michael-Aartsengel 

in Gestel te betalen, gaande uit een huis en tuin ter plaatse gnd 

Schadewijk, in het territorium van Herlaar, tussen Elizabeth wv 

Albertus gnd Rijc Abe enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

Transportant en met hem Nijcholaus Reijmbrant beloofden lasten af te 

handelen; voornoemde Godefridus behoudt een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Henricus aan voornoemde 

Godefridus uit het vijfde deel van deze goederen beloofd had. 

 

Godefridus dictus Godde filius Huberti dicti Sceelken maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie Johannis 

dicti Oem de Alphen et ab eodem Johanne Oem et Beatrice quondam 

sua uxore filia quondam Lamberti van den Pettelaer pariter genite 

quintam partem dicte Aleijdi de morte quondam Lamberti predicti et 

Aleijdis quondam eius uxoris avi et avie olim primodicte Aleijdis 

successione advolutam in bonis (dg: bo) dicti (dg: -o) quondam 

Lamberti sitis in parochia de Busco in loco dicto Pettelaer et in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis (dg: scilicet) 

prout huiusmodi quinta pars ibidem sita est et (dg: dicto 

Godefrido) primodicte Aleijdi mediante quadam divisione prius 

                         
29 Zie → BP 1177 f 012r 03 ±za 13-12-1382, Henricus van den Putte 

verkoopt 2/5 deel in dit huis en erf. 
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habita inter (dg: d) dictam Aleijdem et suos in hoc coheredes 

cessit in partem ut dicebat (dg: he dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico van den Put ab eodem hereditarie possidendam pro 

oneribus annuatim exinde solvendis ex dicta hereditate parte prius 

de jure solvendis dandis etc ab alio hereditarie etc etc et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione nativitatis Domini 

#et primo termino ultra annum# ex supra in iuxta #supra# dicta-m 

bona .. iuxta ... tradenda et ... iuxta repagulum ibidem versus 

bona Johannis de Aggere deliberanda ex dicta h... parte promittens 

warandiam #ratam servare pro premissis ut dictus Jordanus 

Nijcholaus Reijmbrant eius s....... indivisi super habita et 

habenda omnia# et alia onera obligationem et calangiam ex parte 

dicti Godefridi et predicti Aleijdis sue uxoris in dicta quinta 

parte existentem deponere excepta dicta paccione trium modiorum 

siliginis et dicta donacione ad pactum et alter repromisit hoc 

addito quod dictus Henricus libere poterit pro quocumque tempore 

futuro ligna consistentia seu crescenda supra dictam quintam 

partem secare et exinde .. removere sine contradictione dicti 

Godefridi) atque quintam partem predicte Aleijdi de morte dictorum 

Lamberti et Aleijdis avi et avie primodicte Aleijdis successione 

advolutam in hereditatibus infrascriptis primo (dg: videlicet in 

duabus terciis partibus cuiusdam) #in# pecia terre dicte 

communiter die (dg: s) Waelghaert sextarium siliginis non 

cumulatum dictum communiter een slijc zester annuatim in semine 

capientis site in parochia de Ghestel prope Herlaer inter loca 

dicta Haenwijc et Rummel in loco dicto Midacker inter hereditatem 

Johannis dicti Henrics pistoris ex uno et inter hereditatem 

Heilwigis dicte Houtkens ex alio atque in quadam pecia terre sita 

in parochia de Ghestel predicta ad locum dictum Hespacker iuxta 

locum dictum Haenwijc inter hereditatem Johannis Pieckenvet ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Loeckart de Vucht ex alio 

item in quadam hereditate dicta communiter een venne sita ad locum 

dictum Pettelaer in jurisdictione de Herlaer inter hereditatem 

hospitalis de Buscoducis dictam vulgaliter (dg: et) Gasthuijs Goer 

ex uno et inter quandam (dg: hereditatem) communitatem jacentem 

ibidem ex alio item in quarta parte decem iugerum terre 

communitatis oppidi de Buscoducis supra locum dictum Ledebroec 

retro hereditatem dictam vulgaliter Meesters Donc supra campum 

Arnoldi Berwout inter hereditatem Lamberti van den Pettelaer ex 

uno et inter quandam aquam dictam vulgaliter die Lede tendentem 

versus Calvenberch ex alio item in domo et area sita in Busco ad 

vicum dictum Buerde inter duas cameras dudum (dg: d) Katherine 

Margardis ex uno et inter! Johannis de Rode sartoris ex alio 

tendente a communi platea retrorsum ad murum oppidi de Buscoducis 

atque in hereditario censu quatuordecim solidorum monete quem 

Gerardus Zelander commorans in loco dicto Scadewijc infra 

parochiam de Bucstel promisit se daturum et soluturum #dicte# 

Aleijdi relicte quondam Lamberti de Pettelaer hereditarie in die 

beati Mijchaelis archangeli et in Ghestel tradere de domo et orto 

sitis ad (dg: loc) dictum locum Scadewijc vocatum in territorio de 

Herlaer inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Alberti dicti 

Rijc Abe ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio ut 

dicebat #supportavit# (dg: dedit ad hereditariam paccionem) 

Henrico van den Put (dg: ab eodem hereditarie possidendas pro) cum 

omnibus litteris et jure promittens et cum Nijcholaus Reijmbrant 

ratam servare (dg: pro here) et obligationem ex impeticionem ex 

parte (dg: su) dicti Godefridi et primodicte Aleijdis sue uxoris 

in premissis existentem deponere (dg: ex) salva dicto Godefrido 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco 

quam dictus Henricus promisit dicto Godefrido ex dicta quinta 
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parte hereditatum et bonorum predictis(!) coram scabinis 

infrascriptis. 

 

BP 1177 f 010v 10 vr 12-12-1382. 

Gerardus Loij zv Theodericus Zoetmelc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

[Solvit] totum. 

Gerardus Loij filius (dg: Ger) Theoderici Zoetmelc prebuit et 

reportavit. Testes datum sexta post conceptionem. Testes Bruheze 

et Scilder. 

 

BP 1177 f 010v 11 ±vr 12-12-1382. 

Voornoemde Henricus van den Put beloofde een n-erfpacht30 van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis, voor het eerst over een jaar (vr 

25-12-1383), te leveren op voornoemde goederen in Pettelaar, naast 

het hek, dat ligt naast de plaats {niet vermeld}, richting erfgoed 

van Johannes van de Dijk, gaande uit voornoemd 1/5 deel. Voornoemde 

Henricus mag altijd hout van dit 1/5 deel zagen en meenemen. 

 

Dictus Henricus van den Put promisit se daturum et soluturum 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginsi mensure de Busco 

hereditarie nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime ultra annum et supra dicta bona sita in Pettelaer 

tradendam et iuxta repagulum dictum hecke situm iuxta locum! in 

latere versus hereditatem Johannis de Aggere deliberandam ex dicta 

quinta parte omnium premissorum hoc addita quod dictus Henricus 

semper libere poterit secare et amovere ligna dicte quinte partis 

sine contradictione. 

 

1177 f.11r. 

 Quinta post conceptionem: donderdag 11-12-1382. 

 

BP 1177 f 011r 01 ±vr 12-12-1382. 

Arnoldus Duijssche gaf uit aan Johannes gnd Ermgarden soen van 

Lijeshout een huis31,32 met ondergrond gnd die Varkenskooi met de 

helft van een boog van de oude stadsmuur, in Den Bosch, in een 

straatje van de Gevangenpoort, voor het huis van Theodericus 

Stouthen, naar het water, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus 

Stouthen enerzijds en erfgoed van Johannes van Heeswijk anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft 

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

 

Arnoldus Duijssche domum cum suo fundo dictam die Verkenskoij cum 

medietate cuiusdam arcus dicti boeghe (dg: sitam in Busco) 

#antiqui muri oppidi de Busco# ad hanc spectante sitam in Busco in 

viculo a porta captivorum ante domum Theoderici Stouthen (dg: 

usque) ad aquam inter hereditatem Theoderici Stouthen predicti ex 
!alio et he[reditatem] Johannis de Heeswijc ex alio ut dicebat 

prout ibidem sita est ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni dicto Ermgarden soen de Lijeshout (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim nativitatis 

Johannis) mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Johannis ex premissis promittens warandiam pro 

                         
30 Zie → BP 1182 p 501r 03 za 09-07-1401, overdracht van de erfpacht. 
31 Zie → BP 1177 f 032v 11 do 12-03-1383, verwerking van het recht 

tot vernaderen van dit huis en deze boog. 
32 Zei → BP 1179 p 546v 13 ma 03-04-1393, overdracht vruchtgebruik in 

dit huis. 
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premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes ?Lonijs et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 02 ±vr 12-12-1382. 

Johannes Otten soen van Dijnter en Theodericus die Bever beloofden 

aan Johannes zv Truda 22 Brabantse dobbel met Kerstmis over een jaar 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes Otten soen de Dijnter Theodericus die Bever promiserunt 

Johanni filio Trude XXII Brabant dobbel seu valorem (dg: ab) 

nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 011r 03 ±vr 12-12-1382. 

Jutta dvw Petrus gnd Engbrechts soen van der Hoeven en Egidius zvw 

Godefridus gnd Herodens ev Heijlwigis dvw voornoemde Petrus 

verkochten aan Henricus Witloc een stuk beemd in Helvoirt, ter 

plaatse gnd op die Langdonk, tussen Mechtildis Berwouts enerzijds en 

erfgoed van de abdis van der Cameren anderzijds, belast met de 

hertogencijns. 

 

Jutta filia quondam Petri dicti Engbrechts soen van der (dg: He) 

Hoeven cum tutore et Egidius filius quondam Godefridi dicti 

Herodens maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis #sue 

uxoris# filie dicti quondam Petri (dg: peciam p prati duas) peciam 

(dg: -s terre) prati sitam in parochia de Helvoert in loco dicto 

(dg: d) op die Langdonc (dg: quarum una) inter hereditatem 

Mechtildis Berwouts ex uno et inter hereditatem abbatisse van der 

Cameren ex alio (dg: et altera) hereditarie vendiderunt Henrico 

Witloc promittentes cum (dg: w) tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 

....... et (dg: .) Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 04 ±vr 12-12-1382. 

Walterus gnd Herbrechts soen van den Bredeacker verkocht aan Jutta 

van den Aker een stuk land in Esch, ter plaatse gnd op die Wijde 

Akker, tussen Johannes Brenthen enerzijds en Johannes gnd Deenkens 

anderzijds. 

 

Walterus dictus Herbrechts soen van den Bredeacker peciam terre 

sitam in parochia de Essche in loco dicto op die Wijde Acker inter 

hereditatem Johannis Brenthen ex uno et inter Johannis dicti 

Deenkens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Jutte van den 

Aker promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 05 ±vr 12-12-1382. 

Ywanus van Vauderic beloofde aan Henricus {verder geen naam vermeld} 

34 oude schilden op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-03-

1383) te betalen. 

 

Ywanus de Vauderic promisit Henrico! XXXIIII aude scilde seu 

valorem ad letare Jherusalem proxime persolvendos. Testes Bruheze 

et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 06 ±vr 12-12-1382. 

Denkinus Luwe zv Willelmus en zijn broer Johannes Luwe beloofden aan 

Walterus gnd Hals 40 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383) te betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1382 03. 

 

89 

Denkinus Luwe filius Willelmi et Johannes Luwe eius frater 

promiserunt Waltero dicto Hals XL aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Ywanus et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 07 ±vr 12-12-1382. 

Theodericus van den Eijnde zvw Theodericus van de Eijnde gaf uit aan 

Lambertus zv Johannes gnd Godekens soen (1) een stuk land in Empel, 

ter plaatse gnd op Werle, tussen Danijel gnd Veer enerzijds en 

Elizabeth van Buchoven anderzijds, met (2) 2 stukjes maasdijk die 

hierbij horen, in Empel, ter plaatse gnd Werle, (2a) tussen de dijk 

van Johannes van den Eijnde enerzijds en de dijk van Johannes gnd 

Luwe anderzijds, (2b) tussen de dijk van voornoemde Elizabeth van 

Buchoven enerzijds en de dijk van wijlen Jacobus gnd Luwe, en met (3) 

erfgoederen gnd voordijk, gelegen buiten de 2 voornoemde stukjes 

dijk; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 30 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-

12-1383). 

 

Theodericus van den Eijnde filius quondam Theoderici van de Eijnde 

peciam terre sitam in parochia de Empel in loco dicto op Werle 

inter hereditatem Danijelis dicti Veer ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth de Buchoven ex alio cum duabus particulis aggeris Mose 

ad hanc spectantibus (dg: quarum) sitis in dicta parochia in dicto 

dicto Werle vocato quarum una inter aggerem Johannis van den 

Eijnde (dg: ex uno) et inter aggerem Johannis dicti Luwe et altera 

inter aggerem dicte Elizabeth de Buchoven et inter aggerem quondam 

Jacobi dicti Luwe sunt site #et cum hereditatibus dictis voerdijc 

sitis extra dictas duas particulas aggeris et ad hec de jure 

spectantibus# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Lamberto 

(dg: dicto Jans soen) filio Johannis dicti Godekens soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu XXX solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino 

a nativitatis (dg: Johannis pro) Domini proxime ultra annum ex 

premissis promittens warandiam (dg: et aliam) pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promisit insuper 

omnia quod ipse dictas duas (dg: pecias) particulas ageris 

perpetue in bona disposicione observabit sic! primodicto Theoderico 

#et suis hereditatibus# dampna exinde non eveniant quovismodo (dg: 

testes datum supra). Testes. 

 

BP 1177 f 011r 08 do 11-12-1382. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech beloofde aan Johannes Bessellen 12 oude 

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

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech promisit Johanni Bessellen 

XII aude scilde ad penthecostes proxime persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Lonijs et Scilder datum quinta post conceptionem. 

 

BP 1177 f 011r 09 do 11-12-1382. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech verhuurde aan Denkinus Luwe Willems soen 

4 morgen land in Empel, ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen 

erfgoed van de kerk van Empel enerzijds en Hugho Swertoghe 

anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor 9¾ oude schild met Kerstmis 

te betalen, belast met de oude werken, die Denkinus voor zijn 

rekening zal nemen. Denkinus zal de 4 morgen in het laatste jaar niet 

bezaaien. 

 

Solvit extraneus II plack. 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech quatuor iugera terre sita 
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in parochia de Empel in loco dicto die Cortbeemden inter 

hereditatem ecclesie de Empel ex uno et inter hereditatem Hughonis 

Swertoghe ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo Denkino 

Luwe Willems soen ab eodem ad spacium octo annorum a festo Martini 

proxime preterito deinceps sine medio sequentium possidenda anno 

quolibet dictorum octo annorum pro novem aude scilde et pro tribus 

quartis partibus unius aude scilde seu valore dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum octo (dg: -rum) annorum nativitatis Domini 

et primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

(dg: et a) ex #(dg: antiquis)# oneribus #antiquis# dictis (dg: 

onraet) #aude wercke# ad hoc de jure spectantibus et alter 

repromisit super omnia et quod ipse Denkinus omnia onera dicta 

(dg: onraet) #aude wercke# ad hec de jure spectantia dictis (dg: 

a) octo annis in bona disposicione tenebit et conservabit sic quod 

dicto Jacobo (dg: a) dampna exinde non eveniant quovismodo et quod 

ipse dicta quatuor iugera terre ultimo anno dictorum octo annorum 

non seminabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 10 do 11-12-1382. 

Johannes van Weert enerzijds en Ghevardus van Doerne nzvw hr 

Ghevardus van Doerne ridder anderzijds kwamen de volgende huwelijkse 

voorwaarden overeen. Johannes en Hilla dv voornoemde Ghevardus worden 

door het huwelijk verbonden, als knaap en maagd. Zou Johannes 

overlijden als Hilla leeft, dan zal Hilla het vruchtgebruik hebben in 

alle goederen van voornoemde Johannes en in alle goederen, die 

Johannes bij zijn overlijden na zal laten. Ghevardus zal binnen een 

jaar aan Johannes en Hilla 150 gulden pieter schenken in plaats van 

erfgoed. Zou Hilla overlijden zonder wettig nageslacht, voordat 

Johannes overlijdt, dan zullen de erfg van Hilla, na overlijden van 

Johannes van Weert, 150 gulden pieter beuren, uit alle goederen van 

Johannes. De brief in tweevoud. 

 

Johannes de Weert ex una et Ghevardus de Doerne (dg: ex ..) filius 

naturalis quondam #domini# Ghevardi de Doerne militis ex altera 

conventiones matrimoniales infrascriptas mutuo fecerunt primo 

videlicet quod dictus Johannes et (dg: Hill) Hilla (dg: ..) filia 

dicti Ghevardi copulabuntur per matrimonium ad jus oppidi de Busco 

tamquam solutus et soluta quod exponetur als knaep ende maget ista 

eciam condicione annexa si contingat dictum Johannem decedere 

dicta Hilla superviva remanente extunc dicta Hilla suum usufructum 

habebit et possidebit plenarie in omnibus bonis dicti Johannis et 

in omnibus bonis que dictus Johannes in sua morte post se 

relinquet item quod dictus Ghevardus dabit #infra annum proxime 

futurum# dicto Johanni cum dicta Hilla C et L gulden peter nomine 

dotis loco hereditatis et tamquam hereditates sub ista condicione 

si contingat dictam Hillam decedere sine prole legitima #ab eis 

pariter genitorum! vel generandorum!# (dg: dicta) ante decessum 

dicti Johannis et dicto Johanne supervivo remanente extunc heredes 

dicte Hille post decessum dicti Johannis de Weert levabunt et 

percipient (dg: de) post decessum dicti Johannis C et L gulden 

peter ex omnibus et singulis bonis dicti Johannis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat #promittentes mutuo 

servare et adimplere#. Testes Bruheze et Scilder datum supra. Et 

duplicetur. 

 

BP 1177 f 011r 11 do 11-12-1382. 

Johannes van Risen droeg over aan Marcelius van den Kerchoeve van 
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Asten 43½ dobbel mottoen geld van Brabant, aan hem beloofd33 door 

Leonius van de Kelder en Hagardus gnd Hagart van der Erpendonc. 

 

Johannes de Risen quadraginta tres et dimidium aureos denarios 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Brabantie promissos sibi 

a Leonio (dg: Pu) de Penu et Hagardo dicto Hagart van der 

Erpendonc prout in litteris (dg: here) supportavit Marcelio van 

den Kerchoeve de Asten cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 011r 12 vr 12-12-1382. 

De broers Henricus en Petrus, kv Henricus van den Loeken, en 

Marcelius zvw Johannes gnd Peters soen en Cristianus zv Petrus gnd 

Canen soen, szv voornoemde Henricus van de Loeke, verhuurden aan 

Henricus van den Loeken, tbv hem en zijn vrouw? Jutta, (1) de helft 

van een huis met ondergrond in Nuenen, eertijds van voornoemde 

Henricus van den Loeken, te weten de helft richting de straat, (2) 

een huis gnd een buerken met ondergrond, eertijds van voornoemde 

Henricus van den Loeken, aldaar, (3) een tuin aldaar, 1 lopen gerst 

groot, {f.11v} voor de duur van hun leven, per jaar voor 5 schelling, 

met Sint-Remigius te betalen. De huursom is voldaan. 

 

(dg: Johannes Matheus) Henricus et Petrus fratres liberi Henrici 

van den Loeken Marcelius filius quondam Johannis dicti Peters soen 

Cristianus filius Petri dicti Canen so[en] generi dicti Henrici 

van de (dg: .) Loeke medietatem domus (dg: s) cum suo fundo site 

in parochia de Nuenen (dg: inter fu) que fuerat dicti Henrici van 

den Loeken scilicet illam [medietatem] que sita est versus plateam 

atque quandam domum dictam een buerken cum suo fundo (dg: site 

eius) que fuerat eiusdem Henrici van den Loeken site ibidem atque 

quendam ortum situm ibidem unum lopinum ordei in semine capiente 

ut dicebant locaverunt dicto Henrico van den Loeken ad opus sui et 

ad Jutte sue [uxoris?] 

 

1177 mf1 B 11 f.11v. 

 Sexta post conceptionem: vrijdag 12-12-1382. 

 in die Lucie: zaterdag 13-12-1382. 

 

BP 1177 f 011v 01 vr 12-12-1382. 

ab eisdem Henrico et Jutta quamdiu ipsi seu eorum alter vixerit in 

humanis et non ultra possidendas anno quolibet quamdiu vixerint 

seu eorum alter vixerit in [huma]nis pro V solidis dandis eis ab 

a[liis] Remigii promittentes warandiam et obligationem deponere et 

recognoverunt eis de pecunia dicte locacionis fore satisfactum. 

Testes Bruheze et Jordanus datum sexta post conceptionem. 

 

BP 1177 f 011v 02 vr 12-12-1382. 

De broers Johannes, Matheus, Henricus en Petrus, kv Henricus van den 

Loeken, Cristianus zv Petrus Canen soen en Marcelius zvw Johannes gnd 

Peters soen ev Jutta dv voornoemde Henricus van den Loeke verkochten 

aan Henricus zv Henricus van den Loeken 5/6 deel in een stuk land gnd 

die Poel, in Nuenen, voor de plaats gnd Achter Geen Loenen, tussen 

Henricus zv Johannes gnd Loekeman enerzijds en Johannes zv voornoemde 

Johannes Loekeman anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg aldaar. Overhandigen aan Petrus van den Loeke. 

 

Johannes Matheus Henricus et Petrus fratres liberi Henrici van den 

Loeken #Cristianus filius Petri Canen soen# Marcelius filius 

quondam Johannis dicti Peters soen (dg: et Crist) maritus et tutor 

                         
33 Zie ← BP 1176 f 191r 01 ma 01-07-1381, belofte 43½ Brabant dobbel 

op 24-06-1382 te betalen. 
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legitimus ut [a]ss[erebat] Jutte sue uxoris filie dicti Henrici 

van den Loeke quinque sextas partes ad se spectantes in pecia 

terre! die Poel sita in parochia de Nuenen ante locum (dg: Af) 

dictum After Gheen Loenen inter hereditatem Henrici filii Johannis 

dicti Loekeman ex uno et inter hereditatem Johannis filii iamdicti 

Johannis Loekeman ex alio tendente cum uno fine ad communem 

plateam ibidem item (dg: peciam terre s dictam d III lopinata 

terre siliginee vel circiter sita) hereditarie vendiderunt Henrico 

filio Henrici van den Loeken promittentes indivisi warandiam et 

obligationem deponere (dg: excepto censu). Testes datum ut supra. 

Detur Petro van den Loeke. 

 

BP 1177 f 011v 03 vr 12-12-1382. 

Arnoldus zvw Johannes van Guntherslaer schonk aan de secretaris, tbv 

Arnoldus gnd Bastart van Vlimen szv eerstgenoemde Arnoldus, met zijn 

vrouw Maria dv eerstgenoemde Arnoldus, de navolgende erfgoederen, 

gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, (1) een stuk land 

gnd dat Dorpelsakker, tussen Henricus Bloijs enerzijds en kvw 

Arnoldus van Guntherslaer anderzijds, (2) twee stukken land, (2a) die 

Voorste Hostat, (2b) die Achterste Hostat, naast voornoemde kvw 

Arnoldus van Gunterslaer, (3) een stuk land gnd Scutkens Gelookt, 

naast eerstgenoemde Arnoldus enerzijds, (4) 1/3 deel van een schuur 

met ondergrond en een zekere tuin naast die schuur, gelegen naast 

erfgoed van eerstgenoemde Arnoldus, welke erfgoederen eerstgenoemde 

Arnoldus verworven had van Goeswinus van Caudenberch en zijn vrouw 

Yda. 

 

[Arnoldus] filius quondam Johannis de Guntherslaer (dg: quatuor) 

hereditates infrascriptas sitas in parochia de Oerscot in loco 

dicto Guntherslaer (dg: p) videlicet peciam terre dictam dat 

Dorpelsacker sitam inter hereditatem Henrici Bloijs ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de Guntherslaer ex 

alio item (dg: peciam terre duo de duo) duas pecias terre (dg: 

dicta) quarum una die Vorste Hostat (dg: ex uno et inter) et 

altera die Afterste Hostat #vocate sunt# sitas iuxta hereditatem 

dictorum liberorum quondam Arnoldi de Gunterslaer item peciam 

terre dictam Scutkens Geloect sitam inter hereditates primodicti 

Arnoldi ex uno latere item terciam partem horrei cum suo fundo et 

cuiusdam orti (dg: siti) iuxta dictum horreum (dg: sit) siti iuxta 

hereditatem primodicti Arnoldi quas hereditates primodictus 

Arnoldus erga Goeswinum de Caudenberch et Ydam eius uxorem 

acquisiverat ut dicebat supportavit mihi ad opus Arnoldi dicti 

Bastart de Vlimen generi primodicti Arnoldi cum Maria sua uxore 

filia primodicti Arnoldi nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

promittens ratam servare. Testes Ywanus et Jordanus datum supra. 

Tradetur littera primodicto Arnoldo. 

 

BP 1177 f 011v 04 vr 12-12-1382. 

Johannes van Kessel zv hr Johannes van Kessel ridder beloofde aan 

Johannes van de Dijk 10 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 

10-05-1383) te betalen. 

 

Johannes de Kessel filius (dg: quondam) domini Johannis de Kessel 

militis promisit Johanni de Aggere X aude! ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Bruheze et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 011v 05 vr 12-12-1382. 

Cristianus van Rijswijc en Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van 

Eijndoven ridder beloofden aan Johannes van de Dijk 10 oude schilden 

met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 
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Cristianus de Rijswijc et Theodericus Bijlant filius quondam 

domini Johannis de Eijndoven militis promiserunt Johanni de Aggere 

X aude scilde ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 011v 06 vr 12-12-1382. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe en zijn broer Denkinus Luwe 

beloofden aan Johannes Delijen soen van Os 18 oude schilden met 

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

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi Luwe et Denkinus Luwe eius 

frater promiserunt Johanni Delijen soen de Os XVIII aude scilde ad 

penthecostes persolvendos. Testes Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 011v 07 vr 12-12-1382. 

Arnoldus Rolofs soen verkocht aan Johannes van Swalmen schoenmaker ½ 

morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Rodolphus 

Bubbel enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds. Denkinus zv 

voornoemde verkoper deed afstand. 

 

Arnoldus Rolofs soen dimidium iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto (dg: di) Heze inter hereditatem Rodolphi 

(dg: Bubbel) Bubbel ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Swalmen (dg: a) 

sutori antiquorum calceorum promittens warandiam et obligationem 

deponere. Quo facto Denkinus filius dicti venditoris super dicto 

dimidio jugero terre et jure competente seu competituro sibi ad 

opus dicti Johannis emptoris renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 011v 08 vr 12-12-1382. 

Denkinus zv Arnoldus gnd Roelofs soen deed tbv voornoemde Johannes 

van Swalmen afstand van ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, naast Bela svw Henricus Scerpincs enerzijds en Johannes van 

Swalmen anderzijds. 

 

Denkinus filius Arnoldi dicti Roelofs soen super dimidio iugero 

sito in parochia de (dg: p) Roesmalen in loco dicto Heze iuxta 

hereditatem Bele sororis quondam Henrici Scerpincs (dg: ut dicebat 

et super jure ad opus dicti Johannis) ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Swalmen ex alio et super jure ad opus dicti Johannis 

de Swalmen renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 011v 09 vr 12-12-1382. 

Rutgherus zvw Rodolphus Rover van der Beirghelen droeg over aan 

Emondus zv Johannes van Ghemert een stuk land gnd die Wijstat, in 

Bakel, tussen Thomas zwager van Theodericus van der Vesten enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, welk stuk land behoorde aan de goederen 

gnd de Loefven. 

 

Rutgherus filius quondam Rodolphi Rover van der Beirghelen peciam 

terre #dictam die Wijstat# sitam in parochia de Bakel (dg: in lo) 

inter hereditatem Thome (dg: generi) sororii Theoderici van der 

Vesten ex uno et inter communem plateam ex alio et que pecia terre 

ad bona dicta de Loefven spectare consuevit (dg: supportavit) cum 

suis attinentiis hereditarie supportavit Emondo filio Johannis de 

Ghemert promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 011v 10 za 13-12-1382. 

Aleijdis wv Johannes Aijkini droeg over aan Aleijdis dvw Petrus van 
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Erpe een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Eindhoven, en een 

b-erfcijns van 5 schelling geld, die Johannes zvw Arnoldus wever van 

Stripe beloofd had aan voornoemde Aleijdis, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die 

Langakker, in Stripe, tussen kv Everardis van Stripe enerzijds en 

voornoemde Johannis anderzijds, (2) een erfgoed gnd dat Drieske, 

aldaar, tussen Arnoldus zv Cristianus enerzijds en Petrus gnd Coc 

anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Arnoldus 

enerzijds en Henricus Belen soen anderzijds. 

 

(dg: domicella) Aleijdis relicta quondam Johannis Aijkini cum 

tutore hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven et hereditarium censum quinque solidorum monete quam et 

quem Johannes filius quondam Arnoldi (dg: dicti) textoris de 

Stripe promisit se daturum et soluturum dicte Aleijdi hereditarie 

purificatione ex quadam pecia terre dicta communiter die Langacker 

sita in parochia de Stripe inter hereditatem liberorum Everardi de 

Stripe ex uno et inter hereditatem predicti Johannis ex alio atque 

ex quadam hereditate dicta dat Driescheken sita ibidem inter 

hereditatem Arnoldi filii Cristiani ex uno et inter hereditatem 

Petri dicti Coc ex alio insuper ex quadam pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Belen) Belen soen ex alio atque ex attinentiis 

dictarum hereditatum singulis et universis et super dictas 

hereditates tradendos prout in litteris supportavit Aleijdi filie 

quondam Petri de Erpe cum litteris et jure promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Bruheze et Dijnter datum in die Lucie. 

 

BP 1177 f 011v 11 za 13-12-1382. 

Voornoemde Aleijdis wv Johannes Aijkini droeg over aan Aleijdis dvw 

Petrus van Erpe een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Eindhoven, 

en een b-erfcijns van 5 schelling geld, die Wolterus zvw Arnoldus 

wever van Stripe beloofd had aan voornoemde Aleijdis, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een erfgoed gnd dat Rotte, 

in Stripe, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan Wolterus van Oerle, (2) een hofstad en erfgoed gnd dat 

Gelookt, aldaar, aan alle kanten tussen de gemeint. 

 

Dicta Aleijdis (dg: f) [r]elicta quondam Johannis Aijkini cum 

tutore hereditariam (dg: proac) paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Eijndoven et hereditarium censum quinque solidorum 

monete (dg: solvendum here) quam #et quem# Wolterus filius quondam 

Arnoldi textoris de Stripe promisit se daturum et soluturum dicte 

Aleijdi hereditarie purificatione ex quadam hereditate dicta 

communiter dat Rotte sita in parochia de Stripe (dg: et) ex 

attinentiisque eiusdem hereditatis singulis et universis tendente 

cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem 

Wolteri de Oerle atque ex quodam domistadio et quadam hereditate 

dicta dat Gheloect sita ibidem inter communitatem ibidem ex omni 

latere coadiacentem et supra dictas hereditates tradendos prout in 

litteris supportavit Aleijdi filie quondam Petri de Erpe cum 

litteris et jure promittens cum tutore ut immediate. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 011v 12 za 13-12-1382. 

Willelmus Tolinc verkocht aan Arnoldus Willems soen 1 bunder34 land 

gnd Rutgers Buenre, in Schijndel, ter plaatse gnd die Schootse Hoeve, 

tussen een bunder gnd Colen Buenre enerzijds en erfgoed gnd Jacobs 

                         
34 Zie → BP 1182 p 185r 04 do 26-08-1400, overdracht van de bunder. 
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Buenre anderzijds, met een eind strekkend aan Rutgherus zvw Johannes 

van der Voert en met het andere eind aan de plaats gnd op den Damme 

van den Wijer, met een weg die bij voornoemde bunder hoort, belast 

met 5½ penning oude cijns aan de heer van Helmond, een cijnshoen aan 

de hertog en een b-erfcijns van 6 pond geld aan erfg vw Rutgherus van 

der Scaepskoijen. 

 

Willelmus Tolinc unum bonarium terre #(dg: d) dictum Rutghers 

Buenre# situm in parochia de Scijnle in loco dicto die Scoetsche 

#Hoeve# inter (dg: hereditatem dictam) #bonarium dictum# Colen 

Buenre ex uno et inter hereditatem dictam Jacobs (dg: Boenre) 

Buenre ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Rutgheri filii 

quondam Johannis van der Voert et (dg: inter) cum reliquo fine 

supra locum dictum op den Damme van den Wijer (dg: ex att) simul 

cum via ad dictum bonarium spectante ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Willems soen promittens warandiam #et 

obligationem deponere# exceptis quinque et dimidium denariis 

antiqui census domino de Helmont et uno pullo censuali domino duci 

atque hereditario censu sex librarum monete heredibus quondam 

Rutgheri van der Scaepskoijen exinde de jure solvendis ut dicebat. 

Testes Bruheze et Scilder datum in die Lucie. 

 

BP 1177 f 011v 13 za 13-12-1382. 

Voornoemde Arnoldus Willems soen beloofde aan voornoemde Willelmus 

Tolinc dat hij een b-erfcijns van 6 pond geld, die erfg vw Rutgherus 

gnd van der Scaepskoijen beuren, gaande uit voornoemde bunder gnd 

Rutghers Buenre en uit voornoemde bunder gnd Colen Buenre, voortaan 

zal betalen, gaande uit voornoemde bunder gnd Rutgers Buenre, zodanig 

dat voornoemde Willelmus Tolinc en zijn bunder gnd Colen Buenre 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dictus Arnoldus Willems soen promisit super omnia (dg: q) dicto 

Willelmo Tolinc quod ispe Arnoldus (dg: primodictus) hereditarium 

censum sex librarum monete quem heredes quondam Rutgheri dicti van 

der Scaepskoijen habent solvendum hereditarie ex dicto bonario 

#Rutghers Buenre vocato# et ex (dg: h) dicto bonario terre dicto 

Colen Buenre ut dicebat perpetue et annuatim dabit et exsolvet 

illi vel illis cui vel quibus huiusmodi census sex librarum de 

jure est solvendus (dg: sic quod .) ex dicto bonario Rutghers 

Buenre vocato sic quod dicto Willelmo Tolinc et supra dictum 

bonarium terre Colen Buenre vocatum dampna (!dg: non) exinde 

eveniant quovismodo in futurum. Testes datum supra. 

 

1177 f.12r. 

 in crastino Lucie: zondag 14-12-1382. 

 Secunda post Lucie: maandag 15-12-1382. 

 Quinta post Lucie: donderdag 18-12-1382. 

 

BP 1177 f 012r 01 ±za 13-12-1382. 

Willelmus Tolinc gaf uit aan Arnoldus gnd Willems soen 2 strepen35 

land in Schijndel, ter plaatse gnd die Schootse Hoeve, (1) tussen 

erfgoed van Rutgherus zvw Johannes van der Voert enerzijds en 

voornoemde Willelmus Tolinc anderzijs, (2) tussen voornoemd erfgoed 

van Rutgherus enerzijds en de dijk van voornoemde Rutgherus en 

voornoemde Willelmus anderzijds, met een weg die bij deze 2 strepen 

hoort; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns36 van 20 schelling, 

1 groot Tournoois voor 16 penningen gerekend of de waarde, met 

                         
35 Zie → BP 1178 f 238r 18 do 03-06-1389, verkoop van de 2 strepen. 
36 Zie → BP 1181 p 381r 10 vr 18-07-1399, overdracht van de erfcijns door Gerardus 
....... ....... zvw Johannes Bathen soen ev ....... dvw Willelmus Tolinc. 
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Allerheiligen te betalen. 

 

Willelmus Tolinc duas strepas terre sitas in parochia de Scijnle 

in loco dicto die Scoetsche Hoeve quarum una inter hereditatem 

Rutgheri filii quondam Johannis van der Voert ex uno et inter 

hereditatem dicti Willelmi Tolinc ex alio et altera inter dictam 

hereditatem dicti Rutgheri ex uno et inter (dg: hereditatem) 

aggerem dicti Rutgheri et dicti (dg: Johannis ex) Willelmi ex alio 

(dg: ut dicebat) simul cum via ad dictas duas strepas terre de 

jure (dg: solven) spectante ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Arnoldo dicto Willems soen ab eodem [possidendas pro] 

hereditario censu viginti solidorum grosso Turonensi denario pro 

XVI denariis computato seu valorem dando sibi [ab] alio 

hereditarie omnium sanctorum ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Bruheze et Scilder datum in ........ 

 

BP 1177 f 012r 02 ±za 13-12-1382. 

Voornoemde Arnoldus Willems soen beloofde aan voornoemde Willelmus 

Tolinc 28 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Dictus Arnoldus Willems soen promisit (dg: W) dicto Willelmo 

Tolinc XXVIII Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012r 03 ±za 13-12-1382. 

Henricus van den Putte en zijn vrouw Aleijdis dvw Lambertus van den 

Pettelaer verkochten aan Johannes zvw voornoemde Lambertus van den 

Pettelaer 2/5 deel van een erfgoed37 met zijn gebouwen in Den Bosch, 

aan de straat gnd Beurde, tussen twee kamers van Katherina dvw 

Mergardis enerzijds en erfgoed van Johannes van Rode snijder 

anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts naar de 

stadsmuur, welk erfgoed Aleijdis wv voornoemde Lambertus van den 

Pettelaer in cijns verkregen had van voornoemde Katherina en haar 

zoon hr Johannes van Mierd priester, van welke 2/5 delen er een aan 

eerstgenoemde Aleijdis gekomen was na overlijden van haar moeder 

voornoemde Aleijdis wv voornoemde wijlen Lambertus, en het andere aan 

Aleijdis dv Johannes gnd Oem de Alphen gekomen was na overlijden van 

haar grootmoeder, voornoemde Aleijdis wv voornoemde Lambertus, en 

welke 2/5 delen eerstgenoemde Henricus en Aleijdis thans bezitten. 

 

Henricus van den Putte maritus legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris (dg: relicte) #filie# quondam Lamberti van den Pettelaer et 

dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore duas quintas partes 

(dg: ) cuiusdam hereditatis cum suis edificiis site in Busco ad 

vicum dictum Buerde inter duas cameras Katherine filie quondam 

Mergardis ex uno et inter hereditatem Johannis de Rode sartoris ex 

alio tendentis a communi platea retrorsum ad murum oppidi de Busco 

quam hereditatem primo[dictam] Aleijdis relicta quondam dicti 

Lamberti van den Pettelaer erga dictam Katherinam et dominum 

Johannem de Mierd eius filium presbitrum ad censum acquisiverat 

prout in litteris et de quibus duabus quintis partibus una 

primodicte Aleijdi de morte dicte Aleijdis sue matris relicte 

dicti quondam Lamberti successione est advoluta et altera quinta 

pars Aleijdi filie Johannis dicti Oem de Alphen (dg: dicte) de 

morte dicte quondam Aleijdis relicte quondam Lamberti predicti sue 

avie successione est advoluta et quas duas quintas partes (dg: .) 

                         
37 Zie ← BP 1177 f 010v 09 ±di 09-12-1382 (2e), overdracht van 1/5 

deel in dit huis en erf aan Henricus van den Put. 
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primodicti Henricus et Aleijdis nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Johanni filio dicti 

quondam Lamberti van den Pettelaer (dg: pro) supportaverunt cum 

litteris et jure occacione dictarum duarum quinque partium 

promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte dictorum venditorum (dg: s) suorum coheredum et ex parte 

(dg: p) dicte Aleijdis filie Johannis Oem (dg: de) in dictis 

duabus quintis partibus deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012r 04 ±za 13-12-1382. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 24½ Brabantse 

dobbel, een helft te betalen met Kerstmis (do 25-12-1382) en de 

andere helft met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-

1383). 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico XXIIII et dimidium Brabant 

dobbel seu valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Philippi et Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012r 05 ±za 13-12-1382. 

Ghisbertus van Zoemeren beloofde aan Willelmus Vriese bakker 21 oude 

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

 

(dg: Ghisbertus). 

Ghisbertus de Zoemeren promisit Willelmo Vriese pistori XXI aude 

scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes Bruheze et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 012r 06 ±za 13-12-1382. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Johannes 

van Boemel 9½ oude schild met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) 

te betalen. 

 

Johannes de Os tinctor promisit Rutghero de Boemel filio quondam 

(dg: Rutgheri) #Johannis# de Boemel novem et dimidium aude scilt 

ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Dijnter et Jordanus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 012r 07 ±za 13-12-1382. 

Hilla dvw Jacobus gnd Caen Juweel ontlastte Aleijdis dvw Petrus 

Carnaus van alle zaken van voornoemde Hilla, die voornoemde Aleijdis 

en wijlen haar man Marcelius van Puppel ontvangen hadden. 

 

Hilla filia quondam Jacobi dicti Caen Juweel cum tutore quitavit 

Aleijdem filiam quondam Petri Carnaus ab omnibus bonis et rebus 

#dicte Hille# que dicta Aleijdis et Marcelius de Puppel quondam 

maritus dicte Aleijdis #seu eorum alter# (dg: pro) perceperunt et 

levaverunt a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

 

BP 1177 f 012r 08 ±za 13-12-1382. 

Voornoemde Hilla dvw Jacobus gnd Caen Juweel deed tbv voornoemde 

Aleijdis dvw Petrus Carnaus afstand van een erfgoed in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Peperstraat? naar de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Arnoldus Sneggelen enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Hilla en Aleijdis dvw Petrus Carnauwes anderzijds. 

 

Dicta Hilla cum tutore super hereditate sita in Busco in vico 

tendente a vico dicto Colperstraet! versus Colperstraet inter 

hereditatem (dg: Arnoldi) #Arnoldi# Arnoldi Sneggelen ex alio et 

inter hereditatem (dg: quond) dicte Hille et Aleijdis filie 

quondam Petri Carnauwes ex alio ut dicebat ad opus dicte Aleijdis 
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renunciavit promittens cum tutore ratam servare. 

 

BP 1177 f 012r 09 zo 14-12-1382. 

Lambertus zvw Walterus van Mameren beloofde aan Johannes van de Dijk 

een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Lambertus. 

De brief overhandigen aan voornoemde Lambertus en aan niemand anders. 

 

Lambertus filius quondam Walteri de Mameren promisit super habita 

et habenda se daturum (dg: di) et soluturum Johanni de Aggere 

hereditariam paccionem X modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex omnibus et 

singulis bonis dicti Lamberti mobilibus et immobilibus 

hereditariis et paratis habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis. Testes Bruheze et Ywanus datum (dg: 

dominica post Lu) in crastino Lucie. Tradetur littera dicto 

Lamberto et nemini alio. 

 

BP 1177 f 012r 10 ma 15-12-1382. 

Petrus Bolant zvw Arnoldus Bolant verkocht aan Willelmus van Gheffen 

molenaar een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) 1 zesterzaad roggeland, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Art Bolants Akker, tussen Theodericus 

Bolant bv verkoper enerzijds en Egidius Jans soen van der Hoeven 

anderzijds, (2) een huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, tussen 

Petrus Loekart enerzijds en erfgoed gnd den Kressen? Akker 

anderzijds, reeds belast met ½ oude groot, 2½ penning gemeen 

paijment, 1/3 deel van 2 zester rogge b-erfpacht en een b-erfcijns 

van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Petrus Bolant filius quondam Arnoldi Bolant hereditarie vendidit 

Willelmo de Gheffen multori hereditarium censum XXti solidorum 

#monete# solvendum hereditarie Martini ex una sextariata terre 

siliginee sita in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto 

Art Bolants Acker inter hereditatem Theoderici Bolant fratris 

venditoris ex uno et inter hereditatem Egidii Jans soen van der 

Hoeven ex alio et ex domo et orto dicti venditoris sitis in (dg: 

dicta) Vucht in dicta parochia inter hereditatem Petri Loekart ex 

uno et inter hereditatem dictam den Kressen? Acker ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

dimidio grosso antiquo et II et dimidio solidis communis pagamenti 

et (dg: hereditaria paccione) tercia parte duorum sextariorum 

siliginis hereditarie paccionis et hereditario censu XXti solidorum 

communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Lonijs et Jordanus datum secunda post Lucie. 

 

BP 1177 f 012r 11 do 18-12-1382. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel verkocht aan hr Willelmus Custer 

priester, tbv Elizabeth dvw Henricus Custer bv voornoemde hr 

Willelmus, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den 

Bosch te betalen, voor het eerst over een jaar, gaande uit een hoeve 

van wijlen Johannes van Woudrichem svv voornoemde verkoper, nu aan 

verkoper behorend, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 3 

pond voornoemd geld aan voornoemde Elizabeth. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel hereditarie vendidit 

(dg: Willelmo) domino Willelmo Custer presbitro ad opus Elizabeth 

filie quondam Henrici Custer fratris olim dicti domini Willelmi 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificatione et primo termino ultra annum et in Busco tradendum 
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ex (dg: medietate) quodam manso quondam Johannis de Woudrichem 

soceri dicti venditoris nunc ad dictum venditorem spectante sito 

in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert atque 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censibus) censu domini ducis 

et hereditario censu III librarum dicte monete dicte Elizabeth 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes #Johannes de# Erpe 

et Wellinus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1177 f 012r 12 do 18-12-1382. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe: een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Veghel, en een b-erfcijns van 1 Vlaamse groot, die hij met 

Lichtmis beurt, gaande uit een huis en tuin in Veghel, naast het 

kerkhof aldaar, tussen Henricus Denkens soen enerzijds en Henricus 

Boertmans soen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Vechel et hereditarium 

censum unius grossi Flandrensis quam et quem se solvendos habere 

dicebat hereditarie purificatione ex domo et orto sitis in 

parochia de (dg: Vec) Vechel iuxta cymitherium ibidem inter 

hereditatem Henrici Denkens soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Boertmans soen ex alio ut dicebat atque sc. 

 

BP 1177 f 012r 13 do 18-12-1382. 

Johannes van Nuwelant beloofde aan de secretaris, tbv Thomas 

Asinarius etc, 32 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 22-

03-1383; 13+31+28+22=94 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Nuwelant promisit mihi ad opus Thome Asinarii etc 

XXXII aude scilde Francie ad pasce proxime persolvendos sub pena 

II. Testes Johannes Erpe et Scilder datum quinta post Lucie. 

 

BP 1177 f 012r 14 do 18-12-1382. 

Wautgherus van Casteren beloofde aan Ludekinus van Zonne zager 16 

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

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

 

Wautgherus de Casteren promisit super! Ludekino de Zonne sarratori 

(dg: XX) XVI licht scilt scilicet XII Hollant placken pro scilt 

computato ad nativitatis Johannis proxime persolvendos (dg: 

testes). Testes Johannes de Erpe et Wellinus datum quinta post 

Lucie. 

 

BP 1177 f 012r 15 do 18-12-1382. 

Petrus Gheghel verkocht aan Henricus Loenman ½ morgen land in Maren, 

ter plaatse gnd in Ebberts Kamp, tussen voornoemde Henricus Loenman 

enerzijds en Bernardus Bernts soen anderzijds. 

 

Petrus Gheghel dimidium iuger terre situm in parochia de Maren in 

loco dicto in Ebberts Camp inter hereditatem Henrici Loenman ex 

uno et inter hereditatem Bernardi Bernts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: s) vendidit dicto Henrico Loenman promittens 

warandiam tamquam de hereditate ab omni aggere et censu libera et 

obligationem d[e]ponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 B 13 f.12v. 

 Quinta post Lucie: donderdag 18-12-1382. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 08-01-1383. 
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 in vigilia epyphanie: maandag 05-01-1383. 

 

BP 1177 f 012v 01 do 18-12-1382. 

Oda dvw Gerardus van den Dijcke verkocht aan Johannes Ghiben soen van 

Gheffen ½ morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd Hiller? Hoeve, 

tussen wijlen Gerardus Vos enerzijds en Jacobus Scorre anderzijds, 

belast met een b-erfcijns van 4 schelling gemeen paijment, 

zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Solvit. 

Oda filia quondam Gerardi van den Dijcke cum tutore dimidium iuger 

terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto Hiller? Hoeve 

inter hereditatem quondam Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem 

Jacobi Scorre ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Ghiben soen de Gheffen promittens #cum tutore# warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu IIIIor solidorum 

communis pagamenti et zeghediken fossatis et aqueductibus ad hoc 

de jure spectantibus. Testes Johannes Erpe et Scilder datum quinta 

post Lucie. 

 

BP 1177 f 012v 02 do 18-12-1382. 

Godefridus zvw Johannes van den Raem verkocht aan Arnoldus zv 

Rijcoldus van den Beirghelen een n-erfpacht van 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (vr 25-12-1383), gaande uit (1) een stuk land gnd die 

Steeg, in Uden, ter plaatse gnd in het Lijesscot, tussen Ghibo van 

den Eijckenhoevel enerzijds en Heijlwigis Cappen anderzijds, (2) 2/3 

deel van een beemd in Uden, ter plaatse gnd in het Lijesscot, tussen 

voornoemde Ghibo enerzijds en Hilla van den Raem anderzijds, (3) een 

kamp in Uden, ter plaatse gnd die Raam, tussen Rodolphus van den Raem 

enerzijds en voornoemde Hilla anderzijds, (4) de helft in een huis, 

erf, tuin en aangelegen kamp, in Uden, ter plaatse gnd Aefter Heze, 

tussen Johannes van den Hoernic enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Johannis van den Raem hereditarie 

vendidit Arnoldo filio (dg: quondam) Rijcoldi van den Beirghelen 

hereditariam paccionem sex sex[tariorum] siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo termino 

ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Steghe 

sita in parochia de Uden in loco dicto int Lijesscot inter 

hereditatem Ghibonis van den Eijckenhoevel ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Cappen (dg: soen) ex alio item ex duabus 

terciis partibus cuiusdam prati siti in parochia et loco predictis 

inter hereditatem dicti Ghibonis ex uno et inter hereditatem Hille 

van den Raem ex alio item ex quodam campo sito in dicta parochia 

in loco dicto die Raem inter hereditatem Rodolphi van den Raem ex 

uno et inter hereditatem dicte Hille ex alio atque ex medietate ad 

dictum venditorem spectante in domo area et orto et campo eis 

adiacente sitis in #dicta# parochia in loco dicto Aefter Heze 

inter hereditatem Johannis (dg: d) van den (dg: Hoernic) Hoernic 

ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio ut dicebat 

(dg: here) promittens warandiam et aliam et obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 03 do 18-12-1382. 

Johannes zvw Wouterus gnd Preter en Hermannus gnd Aelbrechts soen van 

Merewijc szv voornoemde Wouterus verkochten aan Gerardus Kepken, tbv 

zijn broer Pontennier Kepkens soen, 3½ hont land in Geffen, ter 
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plaatse gnd in het Voerts Venne, beiderzijds tussen voornoemde 

Pontennier Kepkens soen, belast met hekken. 

 

Johannes filius quondam Wouteri dicti Preter et Hermannus dictus 

Aelbrechts soen de Merewijc gener dicti Wouteri tria et dimidium 

(dg: iugera) #hont# terre sita in parochia de Gheffen in loco 

dicto int Voerts (dg: Fen) Venne inter hereditatem Pontennier 

Kepkens soen ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Ger) Gerardo Kepken ad opus dicti 

Pontennier sui fratris promittentes warandiam et obligationem 

deponere et obligationem deponere tamquam de allodio exceptis 

sepibus dictis scoutuijn ad hoc de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 012v 04 do 18-12-1382. 

Matheus Bernts soen verkocht aan mr Wolphardus van Ghiessen (1) een 

stuk land in Maren, ter plaatse gnd op Loet, tussen Johannes zv 

voornoemde mr Wolphardus enerzijds en Zegherus van Woudragen 

anderzijds, (2) 2½ hont land in Maren, in een kamp gnd op 

Weindelmoeden Gort, belast met de sloten aan beide einden, en met 

sloten van de sluis. 

 

Matheus (dg: Bern) Bernts soen (dg: unu par) peciam terre sitam in 

parochia de Maren in loco dicto op Loet inter hereditatem Johannis 

filii magistri Wolphardi de Ghiessen ex uno et inter hereditatem 

Zegheri de Woudragen ex alio atque duo et dimidium hont terre #ad 

se spectantia# sita in dicta parochia in (dg: loco) #campo# dicto 

op Weijndelmoeden Gort (dg: inter) ut dicebat (dg: pro) in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictum Matheum pertinere 

dinoscuntur ut dicebat hereditarie vendidit dicto magistro 

Wolphardo promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

(dg: here) hereditate (dg: obligationem) ab omni (verbeterd uit: 

omnibus) onere libera exceptis fossatis ab utroque fine dictarum 

hereditatum sitis ad hoc de jure spectantibus et fossatis sluse! ad 

hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 05 do 18-12-1382. 

Jacobus Loze verkocht aan Johannes gnd Henrics soen een stuk land gnd 

die Paans Akker, in Hees, tussen wijlen Robbertus van Doerne 

enerzijds en voornoemde Johannes Henrics soen anderzijds, belast met 

4 penning cijns aan de naburen. 

 

O. 

Jacobus Loze peciam terre (dg: sitam in parochia de Hees in) 

dictam die Paens Acker (dg: inter hereditatem) sitam in parochia 

de Hees inter hereditatem quondam Robberti de Doerne ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Henrics soen (dg: de) ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Jo) dicto Johanni Henrics soen 

(dg: ex) promittens warandiam et obligationem depopnere exceptis 

quatuor denariis census vicinis ibidem exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 06 do 08-01-1383. 

Nijcholaus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Grieten soen prebuit et reportavit. Testes Luce et 

Wellen datum quinta post epyphanie. 

 

BP 1177 f 012v 07 do 08-01-1383. 

Voornoemde Johannes gnd Henrics soen en zijn zwager Nijcholaus 

Grieten soen beloofden aan voornoemde Jacobus Loze 69 Brabantse 
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dobbel met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Dictus Johannes emptor et Nijcholaus Grieten soen eius sororius 

promiserunt dicto Jacobo Loze LXIX Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 08 do 08-01-1383. 

Petrus Quattel van Derenborch verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een n-erfcijns van 3 oude schilden, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te betalen, gaande uit (1) 2½ morgen land gnd die Gents Kamp, 

in Derenborch, tussen Johannes gnd Scoen Jan van Duer enerzijds en 

erfgoed van de investiet van Derenborch anderzijds, (2) een stuk 

land, 2 morgen groot, in Derenborch, ter plaatse gnd die Weiden, 

tussen Zegherus gnd Scoen Knape enerzijds en een gemene waterlaat 

anderzijds, (3) een huis en tuin in Derenborch, tussen een gemene weg 

enerzijds en Alandus Willems soen anderzijds. 

 

Petrus Quattel de Derenborch hereditarie vendidit Godefrido filio 

quondam Andree de Berlikem hereditarium censum trium aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie Martini et (verbeterd uit: ex) 

in Busco tradendam ex (dg: domo et orto) #duobus et dimidio 

iugeribus terre dictis die Ghents Camp# sitis in parochia de 

Derenborch inter hereditatem Johannis dicti Scoen Jan #de Duer# ex 

uno et inter hereditatem investiti de Derenborch ex alio atque ex 

pecia #terre# duo iugera terre continente sita in dicta parochia 

in loco dicto die Weijden inter hereditatem Zegheri dicti Scoen 

Knape ex uno et inter communem aqueductum ex alio (dg: item in IIJ 

duo iugeribus terre dictis G die Ghens Gheij Ghents Camp sitis in 

dicta parochia inter hereditatem J) item ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in dicta parochia inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem Alandi Willems soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 09 do 08-01-1383. 

Henricus zvw Heijmericus van Boert van Zonne droeg over aan 

Theodericus gnd Goddijns 20 schilden, 12 penningen geld van Holland 

voor 1 schild gerekend, aan voornoemde Theodericus Goddijns, tbv 

eerstgenoemde Henricus, beloofd38 door Johannes Boijen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Heijmerici de Boert de Zonne XXti (dg: 

aude) scilde scilicet duodecim denariis monete Hollandie pro 

quolibet scilde computato promissos sibi! (dg: a Johanne Boijen 

pro) Theoderico dicto Goddijns ad opus primodicti Henrici #a 

Johanne Boijen# prout in litteris supportavit dicto (dg: Go) 

Theoderico Goddijns cum litteris et jure (dg: pro). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 012v 10 do 08-01-1383. 

Bartholomeus gnd Meus van den Hoernic en zijn zuster Metta beloofden 

aan Johannes Besselen 10½ oude schild met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383) te betalen. 

 

Bartholomeus dictus Meus van den Hoernic (dg: promisit Jac) et 

Metta eius soror promiserunt Johanni Besselen X et dimidium aude 

scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

                         
38 Zie ← BP 1176 f 218r 20 do 29-08-1381, belofte 20 lichte schilden te betalen op 01-
10-1382, “12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend”. 
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Jordanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 11 do 08-01-1383. 

Rodolphus zvw Johannes gnd Scricappel verkocht aan Wellinus van Erpe 

gewantsnijder een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin, schuur 

met ondergrond, akkers, beemden, weiden, heidevelden en andere 

aangelegen erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen de 

gemeint enerzijds en Goeswinus en Danijel bv voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfcijns van 4 

schelling gemeen paijment aan de kapel van Sint-Agatha. 

 

Rodolphus filius quondam Johannis dicti Scricappel #hereditarie 

vendidit Wellino de Erpe rasori pannorum# hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii et in Busco tradendam ex domo et orto et horreo cum suis 

fundis et agris pratis pascuis et mericis (dg: al .) aliis 

hereditatibus (dg: di) eis adiacentibus (dg: sitis in) dicti 

venditoris sitis in parochia de Uden ad locum dictum Boekel inter 

(dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem 

Goeswini et Danijelis fratrum dicti venditoris ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi (dg: exinde solvendis et promisit sufficientem 

facere) et hereditario censu quatuor solidorum #communis 

pagamenti# capelle sancte Aghate ibidem exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 12 do 08-01-1383. 

Arnoldus die Landmaker beloofde aan Johannes van Os gewantsnijder 6 

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

 

Arnoldus die Landmaker promisit Johanni de Os pannicide VI aude 

scilde #seu valorem# ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 13 do 08-01-1383. 

Henricus zv Henricus Paedse beloofde aan Elizabeth wv Lambertus 

snijder 23 gulden pieter met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) 

te betalen. 

 

Henricus filius Henrici Paedse promisit Elizabeth (dg: ux) relicte 

quondam Lamberti sartoris XXIII gulde! peter seu valorem a 

nativitatis Domini proxime (dg: p) ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 012v 14 ma 05-01-1383. 

Johannes zv Arnoldus gnd Gherijts soen verkocht aan Ghibo Kesselman 

snijder een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), 

gaande uit (1) een huis, tuin en 6 lopen roggeland, in Rosmalen, 

tussen Johannes Robben soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

(2) een stuk land in Rosmalen, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds, (3) een stuk land 

in Rosmalen, tussen Aleijdis Goetkijns en Denkinus Roelofs soen 

enerzijds en eertijds Goeswinus Steenwech anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Gherijts soen 

hereditarie vendidit Ghiboni (dg: Kesselma) Kesselman sartori 

hereditariam paccionem (dg: unius) dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et pro primo termino 
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ultra annum et in Busco tradendam ex domo et orto et sex lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Roesmalen inter hereditatem 

Johannis Robben soen ex uno et inter communem stegam ex alio atque 

ex pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco in Busco ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis Goetkijns! ex alio atque ex pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem Aleijdis Goetkijns #et Denkini Roelofs 

soen# ex uno et inter hereditatem (dg: quondam qu) dudum Goeswini 

Steenwech ex alio ut dicebat (dg: here) promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius 

modii siliginis exinde solvenda et sufficientem facere. Testes 

Luce et Jordanus datum in vigilia (dg: assump) epyphanie. 

 

BP 1177 f 012v 15 do 18-12-1382. 

Theodericus zvw Johannis Uden Pedel beloofde aan Willelmus Maes soen 

van Kessel39,40,41, tbv Katherina ev voornoemde Willelmus en Willelmus 

nzv voornoemde Willelmus, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Allerheiligen in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en 6 lopen aangelegen land, in Uden, ter plaatse gnd op Boekel, 

{f.13r} tussen Gerardus Melijs soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus filius (dg: Joh) quondam Johannis Uden Pedel promisit 

super omnia (dg: se d) Willelmo Maes soen de Kessel ad opus 

Katherine uxoris eiusdem Willelmi et Willelmi filii #naturalis# 

dicti Willelmi quod ipse Theodericus dabit et exsolvet dictis 

Katherine et Willelmo filio naturali vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco #ad eorum vitam# (dg: ....) omnium 

sanctorum et in Busco tradendam ex domo et orto et sex lopinatis 

terre (dg: sitis) eis adiacentibus sitis in parochia de Uden in 

loco dicto op Boekel. (volgend folium: inter hereditatem Gerardi 

Melijs soen ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 

promuttens super habita et habenda sufficientem facere et diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes Luce et Wellen datum quinta 

post epyphanie). 

 

 

                         
39 Zie → BP 1177 f 018v 12 do 22-01-1383, verkoop door Wijnricus Maes 

soen van lijfpacht tbv Katherina ev Willelmus Maes soen en Willelmus 

nzv voornoemde Willelmus. 
40 Zie → BP 1177 f 047r 03 ±do 07-05-1383, verkoop lijfpacht tbv 

Katherina ev Willelmus Maes soen van Kessel en Willelmus nzv 

voornoemde Willelmus. 
41 Zie → BP 1177 f 079v 09 do 08-10-1383, verkoop door Wijnricus gnd 

Maes soen van lijfpacht tbv Katherina ev Willelmus Maes soen van 

Kessel en Willelmus nzv voornoemde Willelmus. 


