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1177 mf1 B 14 f.13. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 08-01-1383. 

 in vigilia Thome: zaterdag 20-12-1382. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1382. 

 

BP 1177 f 013r 01 do 08-01-1383. 

inter hereditatem Gerardi Melijs? soen ex uno et inter communitatem ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda sufficientem facere et 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes Luce et Wellen datum 

quinta post epyphanie. 

 

BP 1177 f 013r 02 do 08-01-1383. 

Johannes van der Spanct beloofde aan de secretaris, tbv Arnoldus en 

Elizabeth, nkv voornoemde Johannes, 300 oude schilden1 na maning te 

betalen. Zou een van beiden overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat 

het geld naar de ander. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes van der Spanct promisit super habita et habenda (dg: Ad) #mihi# 

ad opus Arnoldi et Elizabeth puerorum naturalium dicti Johannis CCC aude 

scilde ad monitionem persolvendos et si aliquis eorum decesserit sine 

prole legitima (dg: ex dicta) extunc dicta pecunia ad alterum dictorum 

suprascriptorum [supervivum] permanentem devolvetur. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1177 f 013r 03 za 20-12-1382. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert gaf uit aan de broers Andreas en Henricus, 

kv Henricus Ruse, een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

Ghisbertus Lijsscap enerzijds en Aleijdis Goetkijnts anderzijds, strekkend 

vanaf Aleijdis Goetkijnts tot aan de waterlaat; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Sint-Jan!, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383), belast met waterlaten en 1 roede zegedijk, ter plaatse gnd 

Kepkens Donk. Slechts op te geven met 24 pond voornoemd geld. 

 

Johannes Wert filius quondam Henrici Wert peciam terre sitam in parochia 

de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Ghisberti Lijsscap ex 

uno et inter hereditatem Aleijdis Goetkijnts ex alio tendentem ab (dg: 

loco dicto die) hereditate Aleijdis Goetkijnts usque ad aqueductum ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Andree et Henrico fratribus liberis 

Henrici Ruse ab eisdem hereditarie possidendam pro hereditario censu XII 

librarum monete dando sibi ab aliis hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Johannis! et pro primo termino nativitatis Johannis proxime ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere exceptis aqueductibus ad dictam peciam terre de jure 

spectantibus [ad finem] dicte pecie terre sitis et una virgata (dg: Ze) 

aggeris Zegh[edike] sita in loco dicto Kepkens Donc ad (dg: h) dictam 

peciam de jure spectante #quas ipsi deinceps tenebunt et observabunt (dg: 

dcm)# et alteri repromiserunt indivisi et non resignabunt nisi cum (dg: 

XXXII) #XXIIII# libris dicte monete semel dandis et cum dicto aqueductu 

et virgata Zeghedijc in bona disposicione consistent[ibus]. Testes Ywanus 

et Jordanus datum (dg: sab) in vigilia Thome. 

 

BP 1177 f 013r 04 za 20-12-1382. 

Voornoemde Johannes Wert gaf uit aan Henricus van den Loeke en Johannes gnd 

van der Veerdonc een huis, schuur met ondergrond, tuin en aangelegen 

                         
1 Zie → VB 1799 f 085v 01, ma 27-04-1394, Art natuerlijc soen wilner Jans 

van der Spanct was gericht aen alle goide Jans van der Spanct die hij nu 

heeft ende namaels hebben sal ende vercrigen met scepenen scoude brieve. 
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erfgoederen, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen erfgoed gnd des 

Papen Stuc enerzijds en Mechtildis Loijers anderzijds, strekkend vanaf de 

gemeint achterwaarts tot aan de waterlaat; de uitgifte geschiedde voor (1) 

4 oude groten en 3 obool aan de hertog, (2) een n-erfcijns van 21 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), (3) een n-erfpacht 

van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (di 02-02-1384), belast met waterlaten aan het eind 

van voornoemde erfgoederen gelegen, en 2 roeden zegedijk, ter plaatse gnd 

die zegedijk. 

 

Dictus Johannes Wert domum horreum cum suis fundis et ortum et 

hereditates eis adiacentes sitos in parochia de Roesmalen (dg: ex u) ad 

locum dictum Heze inter hereditatem dictam des Papen Stuc ex uno et in! 

Mechtildis Loijers ex alio tendentes a communitate #retrorsum# usque ad 

(dg: communi) aqueductum ut dicebat dedit ad hereditarios (dg: ..) censum 

et paccionem Henrico van den Loeke #et# Johanni dicto van der Veerdonc ab 

eisdem hereditarie possidendos #pro (dg:he) quatuor grossis antiquis et 

III obulis domino duci exinde solvendis dandis ..# pro hereditario censu 

XXI librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo termino nativitatis Johannis proxime et pro 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino a 

purificatione proxime ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus ad 

premissa de jure spectantibus et ad finem dictarum hereditatum sitis et 

duabus virgatis aggeris dicti Zeghedijc (dg: ad premissa spectan) sitis 

ad locum dictum die Zeghedijc ad premissa de jure spectantibus et alii 

repromiserunt indivisi promittentes indivisi super omnia quod ipsi dictos 

aqueductus et (dg: Zeg) duas virgatas Zeghedijc in bona disposcione 

observabunt quousque premissa pro solucione dictorum census et paccionis 

resignaverint. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 05 za 20-12-1382. 

Voornoemde Henricus van den Loeke en Johannes van der Veerdonc beloofden 

aan Johannes Wert 25 Brabantse dobbel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

22-03-1383) te betalen. 

 

Dicti Henricus van den Loeke et Johannes van der Veerdonc promiserunt 

dicto Johanni Wert XXV Brabant dobbel seu valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 06 za 20-12-1382. 

Reijnerus zvw Johannes gnd Culle verkocht aan Ghibo Herinc zvw Gerardus 

Cnode een n-erfpacht2 van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht3 van 4 mud rogge, Bossche 

maat, die Johannes gnd Blanckart en Henricus zv Henricus gnd Wickenvoert 

aan voornoemde Reijnerus met Sint-Andreas leveren, gaande uit de navolgende 

erfgoederen, die aan voornoemde Reijnerus en zijn vrouw Elizabeth dv 

Johannes Honijman geschonken waren, en welke erfgoederen voornoemde 

Johannes Honijman verworven had van Lambertus, Enghelberna en Johannes, kv 

Johannes gnd Vannijn, te weten (1) 2/4 deel van 13 bunder land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed van Metta dvw 

Bruijstianus van Oesterwijc gewoonlijk gnd die Einser Akker enerzijds en de 

plaats gnd Tolberg anderzijds, (2) 2/4 deel van 1 bunder land aldaar, over 

een weg die daar loopt naast voornoemde 13 bunder, en 2/4 deel van de 

gebouwen op deze bunder, (3) 1/3 deel van 4 bunder land in Oisterwijk, te 

Udenhout, (4) de erfgoederen die voornoemde Johannes Honijman verworven had 

                         
2 Zie → BP 1179 p 406v 05 vr 13-09-1392 (4), overdracht van de pacht van 2 mud. 
3 Zie → BP 1177 f 220v 03 di 23-01-1386, verkoop van een pacht van 1 mud uit deze pacht van 4 
mud. 
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van voornoemde Johannes zv Johannes Vannijn, te weten (4a) ¼ deel van 4 

bunder land gelegen achter Udenhout, ter plaatse Tolberg, naast de plaats 

gnd ..ijnscher, (4b) ¼ deel van een huis en erf, (4c) ¼ deel van 9 bunder 

land aldaar, naast een gemene weg, welke erfgoederen voornoemde Reijnerus 

Kul in pacht uitgegeven had aan voornoemde Johannes Blanckart en Henricus 

zv Henricus van Wickenvoert, te weten allereerst voor de grondcijnzen en 

een mud rogge aan andere mensen, en voorts voor voornoemde pacht van 4 mud 

rogge, aan voornoemde Reijnerus te leveren, verder uit (5) een huis, erf en 

tuin van verkoper in Den Bosch, aan het einde van de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Jacobus zv Godefridus Donnecop enerzijds en erfgoed van 

Henricus Becker des Heirden soen anderzijds; dit laatste onderpand belast 

met een b-erfcijns van 3 pond gemeen ?paijment. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis dicti Culle hereditarie vendidit 

Ghiboni (dg: Buijc) #Herinc# filio quondam Gerardi Cnode hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: p) Andree et in Busco tradendam ex annua et hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quatuor 

modiorum siliginsi Johannes dictus Blanckart et Henricus filius Henrici 

dicti Wickenvoert dicto Reijnero solvere tenentur hereditarie termino 

solucionis predicto ex hereditatibus infrascriptis quas dictus Reijnerus 

(dg: erga) cum Elizabeth sua uxore filia Johannis Honijman nomine dotis 

sumpserat et quas hereditates dictus Johannes Honijman #erga# Lambertum 

Enghelbernam et Johannem liberos Johannis dicti Vannijn acquisiverat (dg: 

.) videlicet ex duabus quartis partibus tredecim bonariorum terre sitorum 

in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

Mette filie quondam Bruijstiani de Oesterwijc conventualiter die 

Eijnscher Acker nominatam ex uno et inter locum dictum Tolberch ex alio 

atque ex duabus quartis partibus unius bonarii terre siti ibidem ultra 

quandam viam ibidem tendentem iuxta tredecim bonaria terre predicta 

necnon ex duabus quartis partibus edificorum omnium et singulorum in 

iamdicto bonario terre consistentium ex tercia (dg: quar) quoque parte 

quatuor bonariorum terre sitorum in #dicta# parochia de Oesterwijc ad 

predictum locum Udenhout preterea #ex hereditatibus subscriptis quas 

dictus Johannes Honijman erga dictum Johannem filium (dg: quondam) 

Johannis Vannijn predicti acquisiverat scilicet# ex quarta parte quatuor 

bonariorum terre sitorum ?retro locum (dg: dictum) Udenhout predictum ad 

predictum locum Tolberch nominatum iuxta locum dictum (dg: Tijs) 

..ijnscher atque ex quarta parte et domus et aree cum (dg: suis att) 

singulis attinentiis eiusdem quarte partis domus et aree predicte necnon 

ex quarta parte novem bonariorum terre sitorum ibidem contigue iuxta 

quandam communem plateam iacentem ibidem (dg: quam quartam p) et quas 

hereditates predictas dictus Reijnerus Kul dederat ad pactum dictis 

Johanni Blanckart et Henrico filio Henrici de Wickenvoert scilicet pro 

censibus dominorum ?et pro uno modio siliginis aliis hominibus exinde 

prius solvendis et pro predicta paccione quatuor modiorum siliginis (dg: 

ad) dicto Reijnero exinde solvenda prout in litteris quas vidimus atque 

ex domo area et orto dicti venditoris sitis in Busco ad finem vici 

Ortensis inter hereditatem Jacobi filii Godefridi Donnecop ex uno et 

inter hereditatem Henrici Becker (dg: ex alio) des Heirden soen ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum communis 
!ex dicta domo et area ac orto prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 07 za 20-12-1382. 

Elizabeth dvw Ghibo van Scijnle en haar natuurlijke zoon Johannes Bever 

beloofden aan Gerardus van Bruggen zv Paulus 12 oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 
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Elizabeth filia quondam Ghibonis de Scijnle #Johannes Bever eius filius 

naturalis# promiserunt Gerardo de Bruggen (dg: P.) filio Pauli XII aude 

scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 08 za 20-12-1382. 

Marcelius gnd Ridder, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Godefridus 

Herbrechts soen beloofden aan Johannes Lauwereins soen 34 oude schilden met 

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

 

Marcelius dictus Ridder (dg: Go) Arnoldus Sta de Penu et Godefridus 

Herbrechts soen promiserunt Johanni Lauwereins soen XXXIIII aude scilde 

ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 09 za 20-12-1382. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 10 ma 22-12-1382. 

Ghibo Herinc verhuurde aan Johannes zv Arnoldus van Enghelant een kamp gnd 

Hollander Kamp, in Empel, tussen erfgoed gnd Stevens Kamp enerzijds en 

erfgoed behorend aan de kerk van Empel anderzijds, voor een periode van 4 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382). 

 

Solvit. 

Ghibo Herinc quendam campum dictum Hollander Camp situm in parochia dicta 

e de Empel inter hereditatem dictam Stevens Camp ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex alio ut dicebat locavit 

Johanni filio Arnoldi de Enghelant ab eodem ad spacium quatuor annorum 

(dg: datum presentem sine) a festo Martini proxime preterito sine medio 

sequentium possidendum promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes #Johannes# Erpe et Wellinus datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 013r 11 ma 22-12-1382. 

Voornoemde Johannes zv Arnoldus van Enghelant beloofde aan voornoemde Ghibo 

Herinc 9 Brabantse dobbel met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te 

betalen, en vervolgens gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus 9½ 

Brabantse dobbel en 10 oude schilden. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Ghiboni novem Brabant dobbel ad Martini 

proxime persolvendos et ad spacium trium annorum deinceps sine medio 

sequentium anno quolibet eorundem trium annorum (dg: d) novem et dimidium 

Brabant dobbel et X aude scilde Martini et primo solucionis termino 

eorundem trium annorum a Martini proxime ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013r 12 ma 22-12-1382. 

Voornoemde Ghibo Herinc verhuurde aan Johannes zvw Godefridus van Erpe een 

kamp gnd die Lieskamp, in de dingbank van Empel, tussen Theodericus Nobel 

enerzijds en Nijcholaus van Kessel anderzijds, voor een periode van 5 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382). 

 

Dictus (dg: Gerardus) #Ghibo# quendam campum (dg: situm in juris) dictum 

die Lijescamp situm in jurisdictione de Empel inter hereditatem 

Theoderici Nobel ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Kessel ex alio 

ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni filio quondam Godefridi 

de Erpe ab eodem ad spacium (dg: quatuor) #quinque# annorum a Martini 

proxime preterito deinceps sine medio sequentium possidendum promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 013r 13 ma 22-12-1382. 

Voornoemde Johannes zv Godefridus beloofde aan voornoemde Ghibo, gedurende 

5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 7¼ oude schild te 

betalen. 

 

Dictus Johannes filius Godefridi promisit se daturum et soluturum dicto 

Ghiboni ad spacium (dg: quatuor) #quinque# annorum datum presentem sine 

medio sequentium anno quolibet eorundem (dg: quatuor) #quinque# annorum 

septem aude scilde et quartam partem unius aude scilt #seu valorem# 

Martini et pro primo termino Martini proxime. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 01 f.13v. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1382. 

 Tercia post Thome: dinsdag 23-12-1382. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1382. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 27-12-1382. 

 in festo sanctorum innocentium: zondag 28-12-1382. 

 in die sanctorum innocentium anno LXXXIII: zondag 28-12-1382. 

 

 

BP 1177 f 013v 01 ma 22-12-1382. 

Gherisius van Os maande4 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 24 

schelling geld, die Lambertus zvw Johannes gnd Bathen soen aan voornoemde 

Gherisius beloofd had, met Kerstmis te leveren, gaande uit een huis en erf 

van voornoemde wijlen Johannes in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen 

erfgoed van Johannes van Eijnspijt enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Lambertus anderzijds. 

 

Gherisius de Os hereditarium censum XXIIII solidorum monete quem 

Lambertus filius quondam Johannis dicti Bathen soen promisit se daturum 

et soluturum dicto Gherisio hereditarie nativitatis Domini ex domo et 

area dicti quondam Johannis sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem Johannis de Eijnspijt ex uno et inter hereditatem dicti 

Lamberti ex alio prout in litteris monuit de 3 annis. Testes (dg: ?Sijmon 

et) Dijnter et Jordanus datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 013v 02 di 23-12-1382. 

Johannes van Bincke verkocht aan Yda wv Willelmus gnd Quademate een 

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

huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Johannes gnd Scalmacke enerzijds en erfgoed van Henricus Steenbakker 

anderzijds, reeds belast met 47 schelling en 6 penning geld aan het 

klooster van Porta Celi. 

 

Johannes de Binke? hereditarie vendidit Yde relicte quondam Willelmi 

dicti Quademate hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco in vico 

vico dicto Huls inter hereditatem Johannis dicti Scalmacke ex uno et 

inter hereditatem (dg: mgr) Henrici (dg: lapidide) lapicide ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

XLVII solidis et VI denariis monete conventui de Porta Celi inde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Jordanus et Wellen datum 3a post 

Thome. 

 

BP 1177 f 013v 03 di 23-12-1382. 

Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwer droeg over aan Jordanus Millinc 

heren Everarts soen 12 morgen land, gelegen achter Heze, ter plaatse gnd 

die Hoeve, welke 12 morgen eertijds aan Arnoldus van Kessel behoorden, 

gelegen tussen wijlen Wolterus van Erpe enerzijds en erfgoed gnd Blomaarts 

                         
4 Zie → BP 1175 f 131r 04 ±do 05-12-1387, maning van dezelfde cijns. 
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Kamp anderzijds, strekkend vanaf voornoemde wijlen Arnoldus van Kessel tot 

aan de dijk gnd die Hoevedijk, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Arnoldus de Kessel filius quondam Johannis Louwer duodecim jugera terre 

sita (dg: in parochia de Kess) retro Heze in loco dicto die Hoeven et que 

XII jugera terre dudum ad Arnoldum de Kessel pertinere consueverunt et 

que XII jugera terre sita sunt inter hereditatem quondam Wolteri de Erpe 

ex uno et hereditatem dictam Blomaerts Camp !tendentia ab hereditate 

dicti quondam Arnoldi de Kessel ad (dg: hereditatem) aggerem dictum die 

Hoevedike ut dicebat hereditarie supportavit Jordano Millinc heren 

Everarts soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

aggeribus dictis Zegedike aqueductus infra terram sitis ad premissa 

spectantibus. Testes Johannes Luce et Ywanus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 013v 04 wo 24-12-1382. 

Bartholomeus gnd Meus van Wickenvoert verkocht aan Nijcholaus gnd Ver 

Kijnder den Plaetmaker 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 een huis en erf van verkoper in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes Scarijman enerzijds 

en erfgoed van wijlen Egidius die Becker anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld. 

 

Bartholomeus dictus Meus van Wickenvoert hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Ver Kijnder den Plaetmaker (dg: hereditariam paccionem) 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Johannis proxime 

ex domo et area dicti venditoris sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Johannis Scarijman ex uno et inter hereditatem (dg: Eu) 

quondam Egidii die Becker ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XXti solidorum dicte monete exinde solvendis (dg: et sufficientem 

facere). Testes Jordanus et Wellen datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 013v 05 wo 24-12-1382. 

Engbertus die Zegher van Crumvoert verkocht aan Theodericus Berwout een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch, 

aan het woonhuis van de koper te leveren, gaande uit een stuk land in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd op Bredenbeemd, 

tussen Johannes van Brolijo enerzijds en Johannes gnd Zelen anderzijds, 

reeds belast met 20 groten (dg: voornoemd geld) gemeen paijment. 

 

Engbertus die Zegher de Crumvoert hereditarie vendidit Theoderico Berwout 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et in Busco ad domum habitationis dicti 

emptoris tradendam #ex# pecia terre sita in parochia de (dg: de) Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert (dg: inter h) ad locum dictum op 

(dg: de) Bredenbeemt inter hereditatem Johannis de Brolijo ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Zelen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem aliam deponere exceptis XXti grossis (dg: dicte 

monete) #communis pagamenti# exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 013v 06 wo 24-12-1382. 

Adam van Mierd maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Petrus van Acht moest leveren aan Heijlwigis dvw 

Henricus van Mierde, gaande uit een erfgoed in Helvoirt, welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

Adam de Mierd hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: q) 

mensure de Busco quam Petrus de Acht (dg: promiserat) solvere tenebatur 
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Heijlwigi filie quondam Henrici de Mierde ex hereditate sita in parochia 

de Helvoert et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 013v 07 za 27-12-1382. 

Elizabeth dvw Wautgherus van der Hagen verkocht aan Johannes gnd Coman van 

Helmont een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Deurne op het onderpand te leveren, gaande uit een akker gnd die Hoeve, in 

Deurne, ter plaatse gnd Veldheuvel, tussen Elizabeth van Gompel enerzijds 

en Gerardus gnd die Hertoge anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De 

brief overhandigen aan hem of aan Ghisbertus Maechelini. 

 

Elizabeth filia quondam Wautgheri van der Hagen cum tutore hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont #quam se# solvendam 

habere #dicebat# purificatione et in (dg: dic) parochia de Doerne supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex quodam agro terre dicto die Hoeve 

sito in parochia de Doerne ad locum dictum Velthoevel inter inter 

hereditatem Elizabeth de Gompel ex uno et inter (dg: hereditatem 

Johannis) #Gerardi# dicti die Hertoge ex alio ut dicebat (dg: pro) 

hereditarie (dg: sup) vendidit Johanni dicto Coman de Helmont promittens 

cum tutore warandiam et aliam obligationem in dicto agro terre existentem 

deponere excepto censu domini fundi ex dicto agro terre prius solvendo. 

Testes Bruheze et Dijnter datum sabbato post nativitatis Domini. Tradetur 

littera sibi vel Ghisberto Maechelini. 

 

BP 1177 f 013v 08 zo 28-12-1382. 

Johannes gnd Bode nzv hr Godefridus eertijds investiet van Uden verkocht 

aan Everardus Buc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch, aan het woonhuis van de koper, te leveren, gaande 

uit 3 kampen gnd Klaas Blesers Kampen, in Herpen, tussen een gemene weg 

enerzijds en erfgoed gnd des Heren Elsen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een lijfpacht van ½ mud rogge op het leven van Johannes van 

Os schoonvader van verkoper. Verkoper en met hem Johannes gnd die Jonghe zv 

Johannes gnd die Jonghen van Herpen en Henricus Aben soen van Berlikem 

beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Johannes dictus Bode filius #naturalis# (dg: quondam) domini Godefridi 

investiti olim de Uden hereditarie vendidit Everardo Buc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco ad domum habitationis dicti emptoris 

tradendam ex tribus campis (dg: sitis) dictis Claes Blesers Campen sitis 

in parochia de Herpen inter (dg: hereditatem de agger) communem plateam 

ex uno et inter hereditatem dictam des Heren Elsen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem (dg: dep) aliam deponere exceptis 

censu domini fundi et vitali pensione dimidii modii siliginis ad vitam 

Johannis de Os soceri dicti venditoris exinde solvendis promiserunt 

insuper dictus venditor et cum eo Johannes dictus die Jonghe filius 

Johannis dicti die Jonghen de Herpen et Henricus Aben soen de Berlikem 

super habita et habenda sufficientem facere. (dg: datum in festo 

circumcisionis) Testes Jordanus et Scilder datum in festo sanctorum 

innocentium. 

 

BP 1177 f 013v 09 zo 28-12-1382. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande heden, met 15 Brabantse 

dobbel of de waarde, met 1 mud rogge en met eventuele achterstallige 

termijnen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen, Johannes van De.... 

en Hermannus Wit. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum datum presentium sine medio 
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sequentium semper quando voluerit cum XV Brabant dobbel seu valore et cum 

uno modio siliginis et cum !restantibus ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Johannis 

dicti Rutghers soen Johanne de De.... Hermanno Wit in! datum in die 

sanctorum innocentium anno LXXXIII (dg: ind sex) hora none. 

 

BP 1177 f 013v 10 zo 28-12-1382. 

Hermannus die Wit ev Weijndelmoedis dvw Johannes gnd Rijc zvw Johannes Rijc 

droeg over aan Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes Rutghers soen een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ½ 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Krusenbeemd, tussen Alardus zv 

Zeelkinus gnd Koetman enerzijds en Yda van Keijsel anderzijds, welke cijns 

aan wijlen eerstgenoemde Johannes Rijc was verkocht door Henricus gnd 

Cnodde zvw Johannes van der Graft van Os, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Hermannus die Wit maritus et tutor legitimus ut asserebat Weijndelmoedis 

sue uxoris filie quondam Johannis dicti Rijc #filii quondam Johannis 

Rijc# hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex dimidio jugero terre sito in parochia de (dg: H) Os 

ad locum dictum Crusen(dg: bemt)beemt inter hereditatem (dg: Alberti) 

Alardi filii Zeelkini dicti Koetman ex uno et inter hereditatem Yde de 

Keijsel ex alio venditum primodicto quondam Johannis! Rijc ab Henrico 

dicto Cnodde filio quondam Johannis van der Graft de Os prout in litteris 

et quem nunc ad se spectare dicebat supportavit Nijcholao dicto Nijcoel 

filio quondam Johannis Rutghers soen cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 013v 11 zo 28-12-1382. 

Voornoemde Hermannus die Wit ev Weijndelmoedis dvw Johannes gnd Rijc zvw 

Johannes Rijc droeg over aan voornoemde Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes 

Rutghers soen ½ morgen land in Oss, ter plaatse gnd Krusenbeemd, tussen 

Alardus zv Zeelkinus gnd Koetmans soen enerzijds en Yda van Keijsel 

anderzijds, aan Johannes Rijc zvw eerstgenoemde Johannes Rijc gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Hermannus Wit, welke morgen aan hem gekomen was na 

overlijden van voornoemde Johannes Rijc zvw eerstgenoemde Johannes Rijc. 

 

Dictus Hermannus ut supra dimidium iuger terre situm in parochia de Os in 

loco dicto Crusenbeemt inter hereditatem Alardi filii Zeelkini dicti 

Koetmans soen et inter hereditatem Yde de Keijsel venditum Johanni Rijc 

filio quondam (dg: Jo) primodicti Johannis Rijc a dicto Hermanno Wit per 

judicem etc prout in litteris (dg: .) et quod sibi de morte dicti 

Johannis Rijc filii (dg: quondam) #primodicti# quondam Johannis Rijc 

successione est advolutum supportavit dicto Nijcholao (dg: promittens) 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 02 f.14. 

 in crastino innocentium: maandag 29-12-1382. 

 Tercia post nativitatis Christi: dinsdag 30-12-1382. 

 

BP 1177 f 014r 01 ma 29-12-1382. 

Johannes van der Hamsvoert droeg over aan Truda wv Adam van Hijnen, tbv 

haar en kv voornoemde Truda en wijlen Adam, de helft van een huis en tuin, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, beiderzijds tussen een gemene weg, met 

een eind strekkend aan Arnoldus gnd Gherijts van Overbeke, welke helft 

voornoemde Johannes verworven had van Petrus gnd Rogge zvw Johannes van 

Hijnen de oudere. 

 

Johannes van der Hamsvoert medietatem domus et orti sitorum in (dg: H) 

parochia Roesmalen in loco dicto Hijnen inter (dg: hereditatem Arnoldi) 
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communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendentium cum uno fine 

ad hereditatem Arnoldi dicti Gherijts (dg: vande) de Overbeke quam 

medietatem dictus Johannes prius erga Petrum dictum Rogge filium quondam 

Johannis de Hijnen senioris acquisiverat (dg: ut dicebat) #prout in 

litteris# hereditarie supportavit Trude relicte quondam Ade de Hijnen ad 

opus sui et ad opus liberorum ab eisdem Truda et quondam Adam pariter 

genitorum #cum litteris et jure# promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione quod dicta Truda dictam (dg: ..) 

medietatem possidebit et habebit quamdiu vixerit in humanis post eius 

decessum ad dictos liberos predictorum Trude et quondam Ade hereditarie 

devolvendam. Testes ?Lonijs et ....... datum in crastino innocentium. 

 

BP 1177 f 014r 02 ma 29-12-1382. 

Theodericus Wormer zvw Johannes van den Hoevel gaf uit aan zijn schoonzoon 

Henricus van den Doeren een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Sporkt, tussen een 

steeg gnd die Poeldonks Steeg enerzijds en Danijel van den Pettelaer 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan erfgoed gnd Poeldonks Hoeve; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 7 mud rogge, welke op de 

onderpanden gegroeid is, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (zo 25-12-1384). 

 

Theodericus Wormer filius quondam Johannis van den Hoevel domum et ortum 

et hereditates eis adiacentes ad se spectantes sitos infra (dg: p) 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Sporct inter stegam dictam 

die Poeldoncs Stege ex uno et inter hereditatem (dg: Denkini) Danijelis 

van den Pettelaer ex alio tendentes a communitate ad hereditatem dictam 

Poeldoncs Hoeve ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico van 

den Doeren #suo genero# ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis talis scilicet siliginis que crescet 

pro tempore [supra] dictas hereditates mensure de Busco danda sibi ab 

alio et hereditarie (dg: purificatione purificatione) nativitatis Domini 

et pro primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum et supra 

dictas hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lonijs et (dg: J) 

Wellinus datum supra. 

 

BP 1177 f 014r 03 di 30-12-1382. 

Johannes Vleminc steenbakker beloofde aan Johannes zv Johannes van Os 

steenbakker 17 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383) te betalen. 

 

Johannes Vleminc lapicida promisit Johanni filio Johannis de Os (dg: 

lapida) pannicide XVII aude scilde #seu valorem# ad nativitatis 

#Johannis# proxime persolvendos. Testes Jordanus et Wellinus datum tercia 

post nativitatis Christi. 

 

BP 1177 f 014r 04 di 30-12-1382. 

Johannes die Walsche beloofde aan Godefridus van Zeelst gedurende 3 jaar, 

elk jaar met Lichtmis 5 zester rogge, Bossche maat, in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes die Walsche promisit #se daturum# Godefrido de Zeelst (dg: s) ad 

spacium trium annorum proxime futurorum anno quolibet eorum trium annorum 

quinque sextaria siliginis mensure de Busco et in Busco tradenda 

purificatione et primo termino purificatione proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 014r 05 di 30-12-1382. 

Johannes Weijndelmoeden soen beloofde aan Johannes van Os steenbakker 17 

oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te betalen. 
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Johannes (dg: Weijndelm) Weijndelmoeden soen promisit Johanni (dg: -i) de 

Os pannicide (dg: XX) XVII aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 014r 06 di 30-12-1382. 

Reijnerus Kul beloofde aan Hermannus Loden soen 40 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383) te betalen. 

 

Reijnerus Kul promisit Hermanno Loden soen XL licht scilt scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 014r 07 di 30-12-1382. 

De broers Johannes en Lambertus, kvw Arnoldus van Enghelant, verkochten aan 

Wijnkinus Screijnmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Rosmalen, tussen Jacobus van Enghelant enerzijds 

en Johannes gnd Colen soen anderzijds, (2) 12 lopen roggeland aldaar, over 

de gemene weg, tussen voornoemde Jacobus van Enghelant enerzijds en 

voornoemde Johannes Colen soen anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes (dg: de Enghelant) et Lambertus fratres liberi quondam Arnoldi 

de Enghelant hereditarie vendiderunt Wijnkino Screijnmaker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus 

eis adiacentibus sitis in parochia de Roesmalen inter hereditatem Jacobi 

de Enghelant ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Colen soen ex 

alio et ex XII lopinatis terre siliginee sitis ibidem ultra communem 

plateam inter hereditatem dicti Jacobi de Enghelant ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Colen soen ex alio ut dicebat promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 014r 08 di 30-12-1382. 

(dg: Jkvr Bela wv). 

 

(dg: Domicella Bela relicta quondam). 

 

BP 1177 f 014r 09 di 30-12-1382. 

Godefridus zvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder vroeg aan zijn 

moeder jkvr Bela om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten te mogen gaan van zijn moeder. Jkvr Bela gaf hem (1) een stuk 

roggeland in Oss, ter plaatse gnd Up Ussen, naast een gemene weg, (2) een 

stuk land, 3 lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd Up het Westerveld, 

ter plaatse gnd in het Vanderen, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

(3) ½ morgen roggeland, in Oss, naast de heide, naast Elizabeth Ywani, met 

een stuk land ertussen, (3) 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd in Den 

Brant, te weten uit 14 hont land, die aan voornoemde jkr Bela behoren. De 

brief, in opdracht van voornoemde Godefridus, overhandigen aan Berwinus 

Claes soen. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis cum instantia qua decuit petiit a domicella (dg: P) Bela sua 

matre licenciam exeundi et eeundi extra domum convictum et expensas dicte 

domicelle (dg: Be) Bele sub modo debite emancipationis ad jus oppidi de 

Busco et dicta Bela annuens etc. Quo facto dicta domicella (dg: P) Bela 

cum tutore peciam terre #siliginee ad se spectantem# sitam in parochia de 

Os ad locum dictum op! Up Ussen (dg: inter hereditatem) contigue iuxta 

plateam (dg: pl) communem ut dicebat item peciam terre tria lopina 

siliginis in semine capientem sitam in dicta pecia in loco dicto Up 
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tWestervelt (dg: inter hereditatem ....) in loco dicto int Vanderen 

tendentem cum uno fine ad communem plateam item dimidium iuger terre 

siliginee situm in dicta parochia iuxta mericam iuxta hereditatem 

Elizabeth Ywani quadam pecia terre interiacente item unum juger terre 

situm in dicta parochia in loco dicto in den Brant (dg: inter) #scilicet# 

de (dg: here XX) XIIII hont terre ad dictam domicellam Belam spectantibus 

ut dicebat supportavit dicto Godefrido suo filio nomine dicte 

emancipationis promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. Traditur Berwino Claes soen de 

mandato dicti Godefridi. 

 

BP 1177 f 014r 10 di 30-12-1382. 

Voornoemde Godefridus verklaarde van zijn voornoemde moeder jkvr Bela 

ontvangen te hebben 28 oude schilden in plaats van erfgoed. Hij beloofde 

dit geld alsmede voornoemde erfgoederen weer in te brengen bij de erfdeling 

van de goederen die zijn vader Theodericus nagelaten heeft, resp. die zijn 

moeder Bela zal nalaten. 

 

Dictus Godefridus palam recognovit se recepisse a dicta #domicella# Bela 

sua matre XXVIII aude #scilde# loco hereditatis et tamquam hereditates et 

promisit super omnia pro se et suis heredibus dicte domicelle Bele sue 

matri ad opus aliorum heredum dicte domicelle Bele quod si ipse 

imposterum (dg: di) ad divisionem faciendam de bonis que (dg: d 

Godefridus de Erpe) #Theodericus# eius pater in sua morte post se 

reliquit et que dicta domicella post se relinquet venire voluerit extunc 

primodictus Godefridus dictas hereditates et XXVIII aude scilde ad 

huiusmodi divisionem importabit antequam ad divisionem huiusmodi poterit 

venire et condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 014r 11 di 30-12-1382. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde jkvr Bela nimmer haar, haar 

goederen, de feodale goederen van wijlen zijn vader Theodericus, noch haar 

hoevenaars en pachters aan te spreken, zolang voornoemde jkvr Bela leeft; 

voornoemde Godefridus behoudt voornoemde erfgoederen en 10 oude schilden5 

jaarlijks uit de feodale goederen van wijlen zijn voornoemde vader, ter 

plaatse gnd Eirde. Voornoemde Godefridus zal het huis van voornoemde jkvr 

Bela, zolang ze leeft, niet binnengaan zonder haar toestemming. 

 

Dictus Godefridus promisit super habita et habenda dicte domicelle Bele 

quod ipse Godefridus dictam Belam eius bona quecumque tam censualia quam 

allodialia quocumque locorum consistentia sive sita atque bona feodalia 

quecumque quondam Theoderici sui patris quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat et possessores eorundem et colonos et paccionarios 

quoscumque dicte domicelle Bele numquam impetet nec vexabit nec 

apprehendet neque eisdem molestiam inferet #in judicio seculari nec 

spirituali nec alias quovismodo# quamdiu dicta domicella Bela vixerit in 

(dg: .......) humanis salvis tamen dicto Godefrido supradictis 

hereditatibus et X scuta! antiquis annuatim recipiendis ex bonis 

feodalibis dicti quondam Theoderici sui patris sitis in loco dicto Eirde 

(dg: ut dicebat) et quod ipse Godefridus numquam veniet nec intrabit 

domum dicte domicelle Bele quamdiu dicta domicella Bela vixerit in 

humanis sine consensu dicte domicelle Bele. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 03 f.14v. 

 in vigilia circumcisionis: woensdag 31-12-1382. 

 in profesto circumcisionis: woensdag 31-12-1382. 

 

                         
5 Zie → BP 1177 f 015v 14 wo 07-01-1383, betaling van 4 jaartermijnen van 

deze 10 schild. 
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BP 1177 f 014v 01 wo 31-12-1382. 

Heijlwigis wv Johannes Meelman droeg over aan haar dochter Mechtildis, aan 

Arnoldus van den Elsen ev Heijlwigis, en aan Johannes van Breda van 

Waelwijc ev Dijna, dv eerstgenoemde Heijlwigis en wijlen Johannes Meelman, 

tbv hen en Aleijdis dv eerstgenoemde Heijlwigis en Johannes Meelman, haar 

vruchtgebruik in (1) een huis6,7 en tuin in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Leijdecker anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Johannes Meelman verkocht door Eefsa gnd Eefs ..den van der Bruggen 

en Udo zvw Gerardus van der Brugge, (2) de navolgende b-erfcijnzen van 20 

schelling, 20 schelling, en 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, bij de brug van wijlen hr Gheerlacus, tussen erfgoed 

van wijlen Johannes Ugonis enerzijds en erfgoed van Matheus gnd Bijnhuijs 

anderzijds, welke cijnzen voornoemde wijlen Johannes Meelman verworven had 

van hr Theodericus van Beke kanunnik van de kerk van de H.Maria Eikensis, 

(3) een b-erfcijns van 7 pond geld, gaande uit voornoemd huis en erf, van 

welke cijns voornoemde wijlen Johannes Meelman de helft verworven had van 

Arnoldus gnd Nolleken Quappe en de andere helft van Gerardus zv Johannes 

Monic visser. 

 

Heijlwigis (dg: f) relicta quondam Johannis Meelman cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo et orto sitis in Busco in vico 

Hijntamensi inter hereditatem domini quondam Godefridi de Os militis ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai Leijdecker ex alio (dg: cum) #[in]# 

attinentiis dictorum domus et orti singulis et universis venditis dicto 

quondam Johanni Meelman ab Eefsa dicta Eefs ..den van der [B]ruggen atque 

Udone filio quondam Gerardi van der Brugge prout in litteris atque in 

hereditariis censibus infrascriptis videlicet XXti solidorum et viginti 

solidorum atque trium librarum monete solvendis hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijntamensi prope pontem quondam domini Gheerlaci inter hereditatem 

quondam (dg: domini) Johannis Ugonis ex uno et inter [hereditatem] Mathei 

dicti Bijnhuijs ex alio quos census dictus quondam Johannes Meelman erga 

dominum Theodericum de Beke canonicum ecclesie beate Marie Eijckensis 

acquisiverat prout in litteris insuper #in# hereditario censu septem 

librarum monete solvendo annuatim et hereditarie ex dicta domo et area et 

de quo censu septem librarum dictus quondam Johannes Meelman unam 

medietatem erga Arnoldum dictum Nolleken Quappe et reliquam medietatem 

erga Gerardum filium Johannis Monic piscatorem acquisiverat prout in 

[litteris] supportavit Mechtildi sue filie et Arnoldo van den Elsen 

tamquam marito et tutor legitimo Heijlwigis sue uxoris et Johanni de 

Breda de Waelwijc tamquam marito et tutori legitimo Dijne sue uxoris 

filiarum primodicte Heijlwigis et dicti quondam Johannis Meelman #ad opus 

eorum et ad opus Aleijdis filie primodicto Heijlwigis et dicti Johannis 

Meelman# promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Jordanus datum in vigilia circumcisionis. 

 

BP 1177 f 014v 02 wo 31-12-1382. 

Voornoemde Mechtildis, Arnoldus van den Elsen ev voornoemde Heijlwigis en 

Johannes van Breda ev Dijna, dvw Johannes Meelman, gaven8 voornoemd huis9, 

tuin en cijnzen van 20 schelling, 20 schelling, 3 pond en 7 pond uit aan 

Alardus van Berlikem; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) 

                         
6 Zie → BP 1177 f 014v 02 wo 31-12-1382, uitgifte van dit huis aan Alardus 

van Berlikem. 
7 Zie → BP 1177 f 181r 04 vr 03-03-1385, wederom uitgifte van dit huis aan 

Alardus van Berlikem. 
8 Zie → BP 1177 f 181r 04 vr 03-03-1385, óók uitgifte van dit huis aan 

Alardus van Berlikem. 
9 Zie ← BP 1177 f 014v 01 wo 31-12-1382 (1), overdracht vruchtgebruik. 
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een b-erfcijns van 40 schelling geld, en thans voor (3) een n-erfcijns van 

12 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. Voornoemde Mechtildis en Johannes van Breda beloofden 

dat voornoemde Aleijdis met deze uitgifte zal instemmen. 

 

Dicti Mechtildis cum tutore et Arnoldus van den Elsen maritus dicte 

Heijlwigis sue uxoris et Johannes de Breda maritus etc Dijne sue uxoris 

filiarum dicti quondam Johannis Meelman dictos domum et ortum et census 

XXti (dg: XX) solidorum XXti solidorum et trium librarum et septem 

librarum monete (dg: de) nunc ad se spectantes ut dicebant dederunt ad 

hereditarium censum Alardo de Berlikem cum litteris et aliis et jure ab 

eodem hereditarie possidendos #pro# censu domini (dg: censu) ducis et 

hereditario censu XL solidorum monete exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu XII librarum et X solidorum monete dando Heijlwigi (dg: 

ux) relicte dicti quondam Johannis Meelman quamdiu vixerit in humanis et 

post eiusdem Heijlwigis decessum dictis Mechtildi Arnoldo et Johanni de 

Breda atque Aleijdi filie dicti quondam Johannis Meelman a dicta Aleijde 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: quo facto) promiserunt insuper dicti Mechtildis cum tutore 

et Johannes de Breda indivisi super omnia quod ipsi dictam Aleijdem dicte 

donationi ad censum facient consentire et perpetue ratam servare et quod 

ipsi dictam Aleijdem perpetue talem habebunt quod nunquam presumet se 

jure in premissis habere excepto in dicto censu XII librarum et X 

solidorum in quo (dg: dicta) censu dicta Aleijdis suum jus sibi et eo 

competens ad presens et post (dg: dicte) decessum dicte Heijlwigis eius 

matris competiturum obtinebit. Quo facto alter repromisit. 

 

BP 1177 f 014v 03 wo 31-12-1382. 

Voornoemde Johannes van Breda verklaarde, samen met zijn vrouw Dijna 

ontvangen te hebben 65½ Brabantse dobbel en 30 Hollandse dobbel. Hij 

beloofde, bij de deling van de nalatenschap van voornoemde Johannes en 

diens vrouw Heijlwigis, 65½ Brabantse dobbel en 30 Hollandse dobbel of de 

waaarde in te brengen. 

Verder beloofde eerstgenoemde Johannes dat, indien voornoemde Dijna zonder 

wettig nageslacht zou overlijden, hij deze 65½ Brabantse dobbel en 30 

Hollandse dobbel dan in vruchtgebruik bezit. 

 

Dictus Johannes de Breda palam recognovit se recepisse cum dicta Dijna 

eius uxore nomine dotis #ad jus etc# et tamquam hereditatis et nomine 

hereditatis LXV et dimidium Brabant dobbel #et XXX Hollant dobbel# et 

promisit super omnia dicte Mechtildi (dg: ad op) et Arnoldo ad opus eorum 

et ad opus Aleijdis filie dicti Johannis Meelman quod si ipse ad (dg: 

huiusmodi) divisionem faciendam de bonis que dictus Johannes in sua morte 

post se reliquit et que (dg: dic) Heijlwigis (dg: eius) uxor eiusdem 

Johannis in sua morte post se relinquet quod extunc primodictus Johannes 

ad huiusmodi divisionem LXV et dimidium Brabant dobbel #et XXX Hollant 

dobbel# seu valorem reimportabit (dg: et si) promisit insuper primodictus 

Johannes quod contingat dictam Dijnam eius uxorem decedere sine prole 

legitima extunc dictus Johannes dictos LXV et dimidium Brabant dobbel #et 

XXX Hollant dobbel# sub suo usufructu possidet scilicet post decessum 

primodicti Johannis et Dijne sue uxoris amborum in hoc eventu dicti 

Mechtildis Aleijdis et Arnoldus de bonis primodicti Johannis dictos LXV 

et dimidium Brabant dobbel #et XXX Hollant dobbel# seu valorem percipient 

et levabunt. 

 

BP 1177 f 014v 04 wo 31-12-1382. 

Henricus, Ghibo, Elizabeth en !Elizabeth, kv Johannes van der Bruggen, 

droegen over aan Ghibo met den Ghemake en Walterus van den Nuwenhuze 4/6 

deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van hun zuster Gertrudis dv 

voornoemde Johannes, in (1) een b-erfcijns van 1½ oude groot Tournoois geld 
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van de koning van Frankrijk, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, welke cijns en pacht Egidius zv Egidius Scoerwegge van Helvoert 

beloofd had aan voornoemde wijlen Gertrudis, met Sint-Andreas-Apostel in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land in Helvoirt, naast de plaats 

gnd aan den Molenberg, voor goederen van wijlen Arnoldus Berwout, tussen 

voornoemde Ghibo gnd met den Ghemake enerzijds en wijlen Johannes van Rode 

gruiter anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Berwout. De brief overhandigen aan voornoemde 

Walterus. 

 

Solvit. 

Henricus Ghibo fratres Elizabeth et !Elizabeth eorum sorores liberi 

Johannis van der Bruggen cum tutore quatuor sextas partes eis de morte 

quondam Gertrudis eorum sororis filie (dg: dicti qu) olim dicti Johannis 

successione advolutas in hereditario censu unius et dimidii grossorum 

Turonensium antiquorum monete regis Francie atque in hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco quem et quam Egidius filius Egidii 

(dg: dicti) Scoerwegge de Helvoert promiserat se daturum et soluturum 

dicte quondam Gertrudi hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendos 

ex quadam pecia terre sita in parochia de Helvoert iuxta locum dictum 

communiter aen den Molenberch ante bona quondam Arnoldi Berwout inter 

hereditatem Ghibonis dicti met den Ghemake ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis de Rode grumellatoris ex alio tendente a communi platea 

retrorsum ad hereditatem dicti quondam Arnoldi Berwout prout in litteris 

supportaverunt Ghiboni met den Ghemake predicto et Waltero van den 

Nuwenhuze cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lonijs et Jordanus datum in 

profesto circumcisionis. Tradetur littera dicto Waltero. 

 

BP 1177 f 014v 05 wo 31-12-1382. 

Ghiselbertus zv Johannes van der Bruggen droeg over aan Ghibo met den 

Ghemake ¼ deel in een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Helvoirt, die 

voornoemde Ghisbertus, zijn broer Henricus, hun jongere zuster Elizabeth en 

hun zuster Gertrudis met Lichtmis in Helvoirt beuren, gaande uit een huis 

en tuin in Helvoirt, ter plaatse gnd aan het Zand, naast de brug, naast 

wijlen Johannes van Rode gruiter. 

 

Ghiselbertus filius Johannis van der Bruggen (dg: here) quartam partem ad 

se spectantem in hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Helvoert quam paccionem quatuor lopinorum siliginsi dictus Ghisbertus 

Henricus eius frater Elizabeth eorum junior soror et Gertrudis eorum 

soror solvendam habent hereditarie purificatione #et# in Helvoert 

tradendam ex domo et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de 

Helvoert ad locum #dictum# aen tSant iuxta pontem contigue iuxta 

hereditatem quondam Johannis de Rode grumellatoris ut dicebat supportavit 

Ghiboni met den Ghemake promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 014v 06 wo 31-12-1382. 

Henricus, Ghisbertus, Elizabeth en Elizabeth, kv Johannes van der Bruggen, 

en Walterus van den Nuwenhuze ev Katherina dv voornoemde Johannes droegen 

over aan Ghibo met den Gemake (1) 5/6 deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van Gertrudis dvw voornoemde Johannes van der Bruggen, in ¼ 

deel, dat aan voornoemde wijlen Gertrudis behoorde, in voornoemde pacht van 

4 lopen rogge, (2) 5/6 deel, dat aan hen gekomen is na overlijden van 

voornoemde Gertrudis, in ¼ deel, dat aan voornoemde wijlen Gertrudis 

behoorde, in een stukje heideland, in Helvoirt, naast de plaats gnd 

Loervoert, naast Albertus gnd Sceenken enerzijds en Leijta Coelborners en 

haar kinderen anderzijds, (3) 5/6 deel, dat aan hen gekomen is na 

overlijden van voornoemde Gertrudis, in 1/8 deel, dat aan voornoemde wijlen 

Gertrudis behoorde, in heidegoederen, in Helvoirt, ter plaatse gnd die 
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Roeden. 

 

Henricus Ghisbertus Elizabeth et Elizabeth liberi Johannis van der (dg: 

Bruggen) Bruggen (dg: W) cum tutore et Walterus van den Nuwenhuze maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie dicti Johannis 

(dg: quartam partem) #quinque (dg: sex partes) sextas partes# eis de 

morte quondam Gertrudis filie #quondam# dicti (dg: quondam) Johannis van 

der Bruggen successione advolutas in (dg: dicta) #quarta parte que ad 

dictam quondam Gertrudem spectabat in dicta# paccione quatuor lopinorum 

siliginis (dg: supportaverunt Ghiboni met den Ghemake promittentes cum 

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

peciam terre mericalis #quartam partem) quinque sextas partes# eis de 

morte dicte quondam Gertrudis successione advolutas (dg: sitam in dicta 

parochia de Helvoert ad locum dictum Loervoert inter hereditatem) in 

quarta parte que ad dictam quondam Gertrudem spectabat in particula terre 

mericalis sita in parochia de Helvoert (dg: ad) iuxta locum dictum 

Loervoert iuxta hereditatem Alberti dicti Sceenken ex uno et inter 

hereditatem (dg: Abe) Leijte Coelborners et eius liberorum ex alio atque 

quinque sextas partes eis de morte dicte quondam Gertrudis successione 

advolutas in octava (dg: -s) parte que ad dictam quondam Gertrudem 

spectabat in hereditatibus mericalibus sita! in dicta parochia in loco 

dicto die Roeden (dg: inter hereditatem Johannis Willems soen et suorum 

coheredum ex uno et inter) supportaverunt Ghiboni met den Gemake 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 014v 07 wo 31-12-1382. 

Ghibo met den Ghemake beloofde aan Henricus, Ghibo, Elizabeth en Elizabeth, 

kv Johannes van der Bruggen, en aan Walterus van den Nuwehuze dat hij voor 

zijn rekening zal nemen (1) een b-erfpacht van 2 zester rogge, die wijlen 

Gertrudis dv voornoemde Johannes van der Bruggen moest leveren aan Ghibo en 

Marcelius, kvw Johannes gnd Everaets soen van Hijntam, (2) een b-erfcijns 

van 2½ schelling, die voornoemde wijlen Gertrudis aan de H.Geest in 

Helvoirt betaalde, (3) 3 penning, die voornoemde wijlen Gertrudis moest 

betalen aan de priester van Helvoirt. De brief overhandigen aan voornoemde 

Henricus. 

 

Ghibo met den Ghemake promisit #super omnia# Henrico Ghiboni (dg: Eel) 

Elizabeth et Elizabeth liberis Johannis van der Bruggen et Waltero van 

den Nuwehuze quod ipse hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis quam Gertrudis quondam filia dicti Johannis van der Bruggen 

solvere consueverat et tenebatur Ghiboni et Marcelio liberis quondam 

Johannis dicti Everaets soen de Hijntam et hereditarium censum IIJ 

solidorum quem dicta quondam Gertrudis (dg: s) mense sancti spiritus in 

Helvoert et III denarios annuatim que dicta quondam Gertrudis presbitro 

de Helvoert solvere tenebatur annuatim ut dicebat perpetue taliter dabit 

et exsolvet sic quod dictis Henrico Ghiboni fratribus Eliz Eliz et 

Waltero dampna exinde nono eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Henrico. 

 

1177 mf1 C 04 f.15. 

 in crastino circumcisionis: vrijdag 02-01-1383. 

 

BP 1177 f 015r 01 wo 31-12-1382. 

Voornoemde Henricus, Ghibo en Elizabeth de jongere, kv Johannes van der 

Bruggen, droegen over aan Ghibo met den Ghemake (1) de helft, die aan hen 

gekomen was na overlijden van hun broer Johannes, in 1/3 deel, dat aan 

wijlen hun voornoemde broer Johannes behoorde, in een b-erfpacht van 3 

lopen rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin van 

voornoemde Ghibo met den Ghemake, in Helvoirt, naast de brug, (2) de helft, 

die aan hen gekomen was na overlijden van wijlen hun voornoemde broer 
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Johannes, in (2a) een stuk, gelegen over de plaats gnd het Zand, tussen 

Wolterus van den Nuwenhuse enerzijds en voornoemde Ghibo met den Ghemake 

anderzijds, (2b) een stuk heideland, naast de plaats gnd Loervoert, tussen 

voornoemde Ghibo met den Ghemake enerzijds en Albertus Steenken anderzijds, 

(3) het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van wijlen hun 

voornoemde broer Johannes, in erfgoederen van voornoemde Johannes van der 

Bruggen, in Helvoirt, ter plaatse gnd die Roeden. 

 

Dicti Henricus (dg: Jo) Ghibo et Elizabeth junior eorum sorores cum 

tutore medietatem (dg: u) eis de morte quondam Johannis eorum fratris 

successione advolutam in tercia parte in ad eundem quondam Johannem eorum 

fratrem spectabat in hereditaria paccione trium lopinorum siliginis 

solvenda hereditarie purificatione ex domo et orto cum suis attinentiis 

Ghibonis met den Ghemake sitis in parochia de Helvoert (dg: ad) iuxta 

pontem ut dicebant (dg: supportaverunt dicto Ghiboni met den Ghemake 

promiserunt indivisi ... ex parte eorum depo) atque medietatem eis de 

morte dicti quondam Johannis eorum fratris successione advolutam in (dg: 

hereditatibus infrascriptis dicti quondam Johannis eorum sitis in 

parochia de Helvoert) videlicet in pecia sita ultra locum dictum tSant 

inter hereditatem Wolteri van den Nuwenhuse ex uno et inter hereditatem 

dicti Ghibonis met den Ghemake ex alio atque in pecia terre mericalis 

#eis de morte dicti quondam Johannis eorum fratris successione advoluta# 

sita iuxta locum dictum Loervoert inter hereditatem dicti Ghibonis met 

den Ghemake ex uno et inter hereditatem [Al]berti Steenken ex alio item 

(dg: peciam terre) totam partem et omne jus eis (dg: successione 

advolutam in) de morte dicti quondam Johannis eorum fratris successione 

advolutas in hereditatibus (dg: quondam) #olim# dicti Johannis van der 

Bruggen sitis in dicta parochia ad locum dictum (dg: aen) die Roeden ut 

dicebant hereditarie supportaverunt dicto Ghiboni met den Ghemake 

promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015r 02 wo 31-12-1382. 

Voornoemde Ghibo met den Ghemake beloofde aan voornoemde Henricus, Ghibo en 

Elizabeth de jongere, kv Johannes van der Bruggen, dat hij voor zijn 

rekening zal nemen (1) een b-erfpacht van 1½ lopen rogge, die wijlen 

Johannes zv Johannes van der Bruggen leverde aan de broers Ghibo en 

Marcelius, kvw Johannes gnd Everaets, (2) 18 penning jaarlijks, die 

voornoemde wijlen Johannes aan de H.Geest in Helvoirt, (3) 3 penning 

jaarlijks, die voornoemde wijlen Johannes aan de priester van Helvoirt, (4) 

de cijnzen, die doornoemde Henricus, Ghibo en Elizabeth, kv Johannes van 

der Bruggen, namens Johannes en Gertrudis, kv voornoemde Johannes van der 

Bruggen, moeten betalen aan het klooster van Sint-Truiden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Dictus Ghibo (dg: u) met den Ghemake promisit super omnia dictis (dg: Gh) 

Henrico Ghiboni et Elizabeth quod ipse hereditariam paccionem (dg: duorum 

sextariorum) unius et dimidii lopinorum siliginis quam Johannes quondam 

filius Johannis van der Bruggen Ghiboni et Marcelio fratribus liberis 

quondam Johannis dicti Evera[e]ts solvere consuevit et (dg: sex) XVIII 

denarios (dg: quos) annuatim quos dictus quondam Johannes mense sancti 

spiritus in Helvoert item tres denarios annuatim quos dictus quondam 

Johannes presbitro de Helvoert atque census quos (dg: dictus quondam 

Johannes filius Johannis atque) dicti Henricus Ghibo et Elizabeth liberi 

Johannis van der Bruggen #ex parte Johannis (dg: su) et Gertrudis 

liberorum dicti (dg: quondam) Johannis van der Bruggen# (dg: d) conventui 

(dg: de) sancte Gertrudis Lovaniensis solvere tenentur ut dicebant 

perpetue taliter solvet sic quod eis dampna exinde non (dg: exinde) 

eveniant. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Henrico. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1383 03.  18 

BP 1177 f 015r 03 wo 31-12-1382. 

Voornoemde Henricus, Ghibo en Elizabeth de jongere, kv Johannes van der 

Bruggen, droegen over aan Ghibo met den Ghemake het deel, dat aan hen 

behoort, in alle cijnzen, die kvw Johannes gnd Nodekens en kv Theodericus 

gnd Didde Lizen soen betaalden aan voornoemde Johannes van der Bruggen. 

 

Dicti Henricus Ghibo et Elizabeth cum tutore (dg: omnes census) totam 

partem et omne jus eis competentes in omnibus censibus quos liberi 

quondam Johannis dicti Nodekens et liberi Theoderici dicti Didde Lizen 

soen dicto Johanni van der Bruggen solvere consueverunt et (dg: con) 

tenebuntur ut dicebant (dg: ut) supportaverunt Ghiboni met den Ghemake 

promittentes #cum tutore# ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015r 04 wo 31-12-1382. 

Ghibo metten Gemake beloofde aan Elizabeth de jongere dv Johannes van der 

Bruggen 5 Brabant dobbel met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Ghibo metten Gemake promisit Elizabeth juniori filie Johannis van der 

Bruggen quinque Brabant dobbel ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015r 05 vr 02-01-1383. 

Jutta wv Johannes van den Boegarde en haar kinderen Ghevardus en Everardus 

beloofden aan Arnoldus van Beke nzvw etc een n-erfpacht10,11 van 6 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis op de goederen gnd ten Bogaarden te leveren, 

gaande uit (1) de goederen gnd ten Bogaarden, in Deurne, (2) een stuk beemd 

in Deurne, ter plaatse gnd Arenbroek, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen een 

erfgoed van Johannes van Bruheze en Johannes van den Boegarde. 

 

Jutta relicta quondam Johannis van den Boegarde cum tutore Ghevardus et 

Everardus eius liberi promiserunt indivisi se daturos et soluturos 

Arnoldo de Beke filio naturali etc hereditariam paccionem sex modiorum 

(dg: Arnoldus de Beke filius naturalis etc) #mensure de Helmont 

hereditarie purificatione et supra bona subscripta tradendam ex dictis 

bonis subscriptis# bona dicta ten Boegarde sita in parochia de Doerne cum 

suis attinentiis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

dederunt ad (dg: annuum pactum hereditariam paccionem Jutte van den 

Boegarde) #siliginis mensure de H# (dg: Ghevardo Everardo eius liberis ab 

eisdem hereditarie possidenda pro hereditaria paccione sex modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab aliis hereditarie 

purificatione et supra bona tradenda ex premissis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et alii cum tutore 

repromiserunt et ad maiorem securitatem dicti Jutta cum tutore Ghevardus 

et Everardus) #et ex# pecia prati sita in dicta parochia in loco dicto 

Aren(dg: donc)broec et que pecia prati annuatim dividitur contra 

hereditatem Johannis de Bruheze et Johannis van den Boegarde ut dicebant 

(dg: ad pignus imposuerunt). Testes Lonijs et Wellen datum in crastino 

circumcisionis. 

 

BP 1177 f 015r 06 vr 02-01-1383. 

Johannes zvw Johannes van den Boegarde deed tbv Arnoldus van Beke nz 

afstand van voornoemde goederen. 

 

Johannes filius quondam Johannis van den Boegarde super dictis bonis et 

jure ad opus Arnoldi de Beke filii naturalis renunciavit promittens ratam 

                         
10 Zie → BP 1177 f 346v 05 do 28-02-1387, hernieuwde belofte door de 

kinderen. 
11 Zie → BP 1180 p 223r 10 ±vr 06-11-1394, overdracht van de erfpacht. 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

(dg: promiserunt insuper). 

 

BP 1177 f 015r 07 vr 02-01-1383. 

De broers Ghevardus en Everardus, kvw Johannes van den Boegarde, beloofden 

dat Katherina, Margareta en Aleijdis, dvw voornoemde Johannes, nimmer 

rechten op voornoemde goederen zullen doen gelden. 

 

Ghevardus et Everardus fratres liberi quondam Johannis van den Boegarde 

promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Katherinam et Margaretam et 

Aleijdem filias dicti quondam Johannis perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus habere in dictis bonis cum suis attinentiis #nec 

in judicio spirituali nec seculari# (dg: salva tamen dicta donatione ad 

pactum in jus vigore permansura). Testes datum supra. #Testes datum 

supra#. 

 

BP 1177 f 015r 08 vr 02-01-1383. 

Hermannus zvw Johannes die Cale van Overlangel verkocht aan Cristianus 

bakker zvw Albertus van den Berghe een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 8 morgen land, 

in Herpen, ter plaatse gnd die Scedink, tussen Nijcholaus gnd Coel van Gael 

enerzijds en Rodolphus gnd Moeliart Ansems soen anderzijds, reeds belast 

met 7 pond geld van Herpen, (2) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

gnd Rijcarts Hoeveke, in Herpen, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en 

Lambertus Vilt anderzijds, dit onderpand reeds belast met een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, maat van Herpen 

 

Hermannus filius quondam Johannis die Cale de Overlangel hereditarie 

vendidit Cristiano pistori filio quondam (dg: Alardi vande) Alberti van 

den Berghe hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis #Domini# et in Busco tradendam ex 

octo iugeribus terre sitis in parochia de Herpen in loco dicto (dg: te) 

die Scedinc inter hereditatem Nijcholai dicti Coel de Gael ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi dicti Moeliart Ansems soen ex alio atque ex 

domo et orto et hereditatibus eis (dg: attinentiis) #adiacentibus# dictis 

Rijcarts Hoeveken sitis in dicta parochia inter hereditatem Godefridi 

Sceijvel ex uno et inter hereditatem Lamberti Vilt ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis septem 

libris monete de Herpen ex dictis octo jugeribus terre et hereditaria 

paccione (dg: unius) #dimidii# modii siliginis mensure de Herpen ex 

dictis domo et orto et hereditatibus dictis Rijcarts Hoeveken annuatim 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Jordanus 

et Wellinus datum in crastino circumcisionis. 

 

BP 1177 f 015r 09 vr 02-01-1383. 

Johannes gnd Rijcarts soen van der Voert droeg over aan Gerardus gnd 

Martens soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Gemert, ter plaatse gnd Espendonk, te leveren, aan voornoemde Johannes 

overgedragen12 door Hermannus gnd die Dijet. 

 

Johannes dictus Rijcarts soen van der Voert hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Ghemert (dg: tradendam) ad locum dictum (dg: d) Espendonc tradendam 

(dg: venditam) supportatam dicto Johanni ab Hermanno dicto die Dijet 

prout in litteris supportavit Gerardo dicto Martens soen cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

                         
12 Zie ← BP 1176 f 274v 08 vr 26-09-1382, overdracht van de pacht aan Johannes Rijcarts soen 
van der Voert. 
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BP 1177 f 015r 10 vr 02-01-1383. 

Willelmus zv Willelmus gnd Elsenvoet beloofde aan Moers zvw Johannes van 

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

betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi dicti Elsenvoet promisit Moers filio quondam 

Johannis de Gherwen XII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015r 11 vr 02-01-1383. 

Destijds had Eligius gnd Loij zvw Alandus gnd Luutens soen (1) de goederen 

gnd Lodewijks Braak, in Boxtel, ter plaatse gnd Kleinre Liemde, zoals 

Elizabeth mv voornoemde Eligius daarin gestorven was, (2) ongeveer 4 bunder 

beemd, ter plaatse gnd Groot Liemde, ter plaatse gnd Nodendonk, naast 

wijlen Bartholomeus zv Theodericus enerzijds en de gemeint anderzijds, 

zoals deze 4 bunder plachten te behoren aan Rutgherus van den Stadeacker en 

zijn mede-erfgenamen, overgedragen aan zijn natuurlijke dochter Elizabeth. 

Voornoemde Elizabeth verhuurde thans aan haar voornoemde vader Eligius, 

voor de duur van zijn leven, de helft van voornoemde goederen en van 

voornoemde 4 bunder beemd, voor 10 schelling gemeen paijment per jaar, met 

Kerstmis te betalen. Voornoemde Elizabeth verklaarde dat de huurprijs is 

voldaan. Twee brieven. 

 

Notum sit universis quod cum Eligius dictus Loij filius quondam Alandi 

dicti Luutens soen bona dicta Lodewijchs Brake sita in parochia de 

Bucstel in loco dicto Cleijnre Liemde cum suis attinentiis prout (dg: 

ibidem scil) huiusmodi bona cum suis attinentiis ibidem sita sunt et 

Elizabeth quondam mater dicti Eligii in eisdem decessit atque quatuor 

bonaria vel circiter prati sita in loco dicto Groet Liemde ad locum 

dictum Nodendonc contigue iuxta hereditatem quondam Bartholomei filii 

Theoderici ex uno et inter communitatem ex alio in ea quantitate qua 

huiusmodi quatuor bonaria prati vel circiter ibidem sita sunt et ad 

Rutgherum van den Stadeacker et suos coheredes spectare consueverant (dg: 

pro) hereditarie supportasset Elizabeth sue filie naturali prout in 

litteris dicebat contineri constituta igitur dicta Elizabeth (dg: d) 

medietatem dictorum bonorum (dg: cum sui) cum suis attinentiis et 

dictorum quatuor bonariorum vel circiter locavit dicto Eligio suo patri 

ab eodem quamdiu vixerit in humanis et non ultra possidendam anno 

quolibet ad vitam eiusdem Eligii pro X solidis (dg: monete) communis 

pagamenti dandis sibi ab alio nativitatis Domini promittens ratam servare 

et boligationemex parte sui deponere. Quo facto dicta Elizabeth 

recognovit de integro pretio dicte locacionis fore satisfactum. Testes 

Dijnter et Scilder datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 015r 12 vr 02-01-1383. 

Voornoemde Eligius beloofde aan zijn natuurlijkse dochter Elizabeth 50 

Brabant dobbel, direct na overlijden van voornoemde Eligius te betalen. Zou 

voornoemde Elizabeth in tussentijd overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

zullen voornoemde Eligius en zijn goederen hiervan ontlast zijn. 

 

Dictus Eligius promisit super omnia Elizabeth sue filie naturali L 

Brabant dobbel statim post decessum dicte (dg: Elizabeth) #Eligii# 

persolvendos et si dicta Elizabeth interim decesserit sine prole legitima 

extunc dictus Eligius et eius bona a solucione dicte pecunie erunt quiti. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 05 f.15v. 

 Sabbato post circumcisionis: zaterdag 03-01-1383. 

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

 in vigilia epyphanie: maandag 05-01-1383. 

 in crastino epyphanie: woensdag 07-01-1383. 
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 Quinta post epyphanie: donderdag 08-01-1383. 

 

BP 1177 f 015v 01 za 03-01-1383. 

Petrus zv Enghelbertus van der Weerdt verkocht aan Reijnerus zvw Albertus 

gnd Loden soen 3 morgen land in Alem, ter plaatse gnd dat Alemse Broek, 

tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en voornoemde Petrus 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Petrus filius Enghelberti van der Weerdt tria iugera terre sita in 

parochia de Alem in loco dicto dat Alemssche Broec inter hereditatem 

abbatis sancti Trudonis ex uno et inter! dicti Petri ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Reijnero filio quondam Alberti dicti Loden soen 

promittens warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam de hereditate 

ab omnibus aggeribus Mose et censibus libera et (dg: qu) omnes 

obligationem deponere exceptis Seghediken et aqueductibus et fossatis ad 

hoc de jure psectantibus et infra terram sitis. Testes Luce et Jordanus 

datum sabbato post circumcisionis. 

 

BP 1177 f 015v 02 za 03-01-1383. 

Albertus Wael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Wael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 03 za 03-01-1383. 

Bruijstinus van Buttel verkocht aan Luijtgardis gnd Bauderic wv Tielmannus 

smid van Turingen een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de Korenbrug, naast 

de stadsmuur, tussen erfgoed van Elizabeth Hennekens enerzijds en een weg 

naar de stadsmuur anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Bruijstinus de Buttel hereditarie vendidit Luijtgardi dicte Bauderic 

relicta quondam Tielmanni fabri de Turingen hereditarium censum XXti 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

area sita in Busco ultra pontem bladi iuxta (dg: antiq) murum (dg: ...) 

oppidi de Busco inter hereditatem Elizabeth Hennekens ex uno et inter 

quandam viam (dg: q) per quam transitur (dg: supra) et ascenditur supra 

dictum murum ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: here) censu (dg: III) domini ducis et 

hereditario censu III librarum dicte monete exinde prius solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 04 za 03-01-1383. 

Lucia gnd Ci wv Gerardus van Overbeke droeg over aan haar zoon Lambertus 

haar vruchtgebruik in (1) een huis en tuin in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Arnoldus Gherijts soen enerzijds en Gerardus Wouters soen 

van Vucht anderzijds, (2) een stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, tussen Johannes Hals enerzijds en 

Godefridus van den Kolke anderzijds. 

 

Lucia dicta Ci relicta quondam Gerardi de Overbeke cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo et orto sitis in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Arnoldi Gherijts soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Wouters soen de Vucht ex alio atque 

in pecia terre sita in (dg: dicta) parochia et loco predictis (dg: inter 

hereditatem) in loco dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Johannis Hals 

ex uno et inter hereditatem Godefridi van den (dg: Ku) Kolke ex alio ut 

dicebat (dg: ..) supportavit Lamberto suo filio promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 015v 05 vr 30-01-1383. 

Voornoemde Lambertus zvw Gerardus van Overbeke verkocht aan Ghibo gnd 

Kesselman een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd huis, tuin en stuk 

land, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Dictus Lambertus filius quondam Gerardi de Overbeke hereditarie vendidit 

Ghiboni dicto Kesselman hereditariam (dg: censum) pactionem duorum 

sextariorum siliginis (dg: Wellinus van den Roef) mensure de Busco 

solvendam hereditarie Martini et in Busco tradendam ex domo et orto et 

pecia terre predictis promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis et sufficientem 

facere. Testes Luce et Jordanus datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 015v 06 ma 05-01-1383. 

Willelmus van den Roesven van Asten verkocht aan Steffenija dvw Godefridus 

van Hedechusen een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit de helft in goederen gnd ten 

Roesven, in Asten, welke helft aan verkoper en zijn vrouw Hilla dvw 

Johannes gnd Peters soen van Helmont geschonken waren, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Willelmus van den Roesven de Asten hereditarie vendidit Steffenije filie 

quondam Godefridi de Hedechusen hereditarium censum II aude scilde seu 

(dg: so) valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendum ex (dg: bonis dictis ten Roe) medietate ad dictum venditorem 

spectante in bonis dictis ten Roesvenne sitis in parochia de Asten et ex 

attinentiis dicte medietatis universis et singulis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam medietatem cum suis attinentiis dictorum 

bonorum dictus venditor cum Hilla sua uxore filia quondam Johannis dicti 

Peters soen de Helmont sumpserat nomine dotis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde prius de jure solvendo et sufficientem facere. Testes Luce et 

Jordanus datum in vigilia epyphanie. 

 

BP 1177 f 015v 07 ma 05-01-1383. 

Johannes van Helmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Helmont prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 08 ma 05-01-1383. 

Enghelbertus gnd die Haen van Beke droeg over aan Theodericus gnd die 

Clercke van Puppel een b-erfcijns van 20 oude schilden, die Henricus gnd 

die Haen van Beke bv voornoemde Enghelbertus beloofd had aan zijn 

voornoemde broer Enghelbertus, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Henricus. 

 

Enghelbertus dictus die (dg: de) Haen de Beke hereditarium censum viginti 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri 

et justi ponderis quem Henricus dictus die Haen de Beke frater dicti 

Enghelberti promiserat se daturum et soluturum super habita et habenda 

dicto Enghelberto suo fratri hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus 

et singulis bonis dicti Henrici tam mobilibus quam immobilibus 

hereditariis atque paratis ab eodem hereditarie habitis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico dicto die Clercke de Puppel cum litteris et jure 

et cum arrestadiis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 09 ma 05-01-1383. 

Godefridus Punder van Straten beloofde aan Wellinus van Beke 17 oude 



Bosch’ Protocol jaar 1383 03.  23 

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

 

Godefridus Punder de Straten promisit Wellino de Beke XVII aude scilde ad 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 10 ma 05-01-1383. 

Johannes van den Eijnde wonend ter plaatse gnd op Heze beloofde aan 

Goeswinus zvw Reinerus Bernts soen 10 mud haver, Bossche maat, met 

Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Eijnde commorans ad locum dictum op Heze promisit 

Goeswino filio quondam Re[i]neri Bernts soen X modios avene mensure de 

Busco ad penthecostes proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 11 wo 07-01-1383. 

Henricus Buc wonend in Hees en zijn vrouw Elizabeth wv Theodericus van den 

Broec van Heeswijc droegen over aan Henricus, zvw voornoemde Theodericus en 

Elizabeth, het vruchtgebruik dat voornoemde Elizabeth heeft in alle 

erfgoederen waarin voornoemde wijlen Theodericus gestorven was, gelegen 

onder Schijndel, Dinther en Heeswijk. 

 

Henricus Buc commorans in Hees maritus legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris relicte quondam Theoderici van den Broec de Heeswijc et dicta 

Elizabeth cum dicto (dg: Theoderico) #Henrico# tamquam cum tutore 

usufructum quem dicta Elizabeth !seu habere poterit in omnibus et 

singulibus hereditatibus dicti quondam Theoderici et in quibus dictus 

quondam Theodericus van den Broec decessit quocumque locorum infra 

parochiam de Scijnle de Dijnter et de Heeswijc sitis ut dicebant 

supportaverunt Henrico filio dictorum quondam Theoderici et Elizabeth 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Dijnter et Jordanus datum in crastino epyphanie. 

 

BP 1177 f 015v 12 do 08-01-1383. 

Voornoemde Henricus Buc wonend in Hees en zijn vrouw Elizabeth wv 

Theodericus van den Broec van Heeswijc gaven uit aan Gerardus van Uden zv 

Goeswinus gnd van Ouvenken (1) een kamp met gebouwen in Heeswijk, tussen 

erfgoed van de abt van Berne enerzijds en Johannes Ridder zvw Henricus Vos 

anderzijds, (2) een stuk land in Heeswijk, tussen Henricus Vos de jongere 

enerzijds en erfgoed van de priester van Heeswijk anderzijds, (3) een stuk 

land in Heeswijk, tussen Gheerlacus Boest enerzijds en erfgoed van 

voornoemde abt van Berne anderzijds, (4) een stuk beemd gnd dat Rullen 

Beemdeke, in Dinther, ter plaatse gnd in die Ballendonk, naast voornoemde 

Gheerlacus, (5) een bunder beemd in Schijndel, naast de plaats gnd 

Heeswijker Steeg, tussen Gheerlacus van Erpe enerzijds en Costkinus 

molenaar anderzijds, (6) een stuk beemd in Schijndel, ter plaatse gnd in 

het Ymerke, naast Katherina Dircs, welk stuk beemd jaarlijks deelt tegen 

een ander stuk beemd aldaar, behorend aan Henricus Scoteldreijer; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 12 penning hertogencijns, (2) 5 penning cijns 

aan de heer van Helmond, (3) 5 penning cijns aan Spijeringus van den 

Boegart, (4) 3 obool aan Walterus van den Rullen, (5) ½ mud rogge, Bossche 

maat, aan het klooster van Porta Celi, (6) en thans voor een n-erfpacht van 

4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over 2 jaar (do 02-02-1385). 

 

Dictus Henricus quondam Theoderici van den Broec (dg: here domum et ortum 

.) quendam campum cum suis edificiis situm in parochia de Heeswijc inter 

hereditatem abbatis de Berna ex uno et inter hereditatem Johannis Ridder 

filii quondam Henrici Vos ex alio atque (dg: peciam unius lo) peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem Henrici Vos junioris ex 

uno et inter hereditatem presbitri de Heeswijc ex alio atque peciam terre 
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sitam in dicta parochia inter hereditatem Gheerlaci Boest ex uno et inter 

hereditatem dicti abbatis ex alio item (dg: item) peciam prati (dg: sitam 

in parochia de Dijnter in #dictam dat Rullen Beemdek#) dictam dat Rullen 

Beemdeken sitam in parochia de Dijnter in loco dicto in die Ballendonc 

#contigue iuxta# inter hereditatem dicti Gheerlaci (dg: ex uno et inter 

hereditatem) item (dg: peciam) bonarium prati sitam in parochia de 

Scijnle iuxta locum dictum Heeswijcker Stege inter hereditatem Gheerlaci 

de Erpe ex uno et inter hereditatem Costkini multoris ex alio item peciam 

prati sitam in dicta parochia de Scijnle in loco dicto int Ymerken iuxta 

hereditatem Katherine Dircs et que pecia prati annuatim contra aliam 

peciam prati sitam ibidem spectantem ad Henricum Scoteldreijer ut dicebat 

in ea quantitate qua ibidem site sunt dederunt ad hereditariam paccionem 

Gerardo de Uden filio Goeswini dicti de Ouvenken ab eodem hereditarie 

possidendas pro XII denariis census domino duci et quinque denariis 

census domino de Helmont et quinque denariis census Spijeringo van den 

Boegart et III obulis Waltero van den Rullen exinde {vervolg: BP 1177 f 

015v 18}. 

 

BP 1177 f 015v 13 .. 26-06-1604. 

De pacht van 4 mud rogge in het vorige contract is teruggekocht. 

 

{In margine sinistra}. 

Paccio quatuor modiorum siliginis in hoc contractu incipiente dictus 

Henricus redempta est prout latius in quitancione scabinali ?rogato in 

meo prothocollo 26a junii anno 1604 passata. 

 

BP 1177 f 015v 14 wo 07-01-1383. 

Godefridus zvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder verklaarde dat 

zijn moeder jkvr Bela van de komende 4 jaar het bedrag heeft betaald van 10 

oude schilden13, dat ze in elk van die 4 jaar verschuldigd was, die 

eerstgenoemde Godefridus beurt uit de feodale goederen van wijlen 

voornoemde Theodericus, gelegen ter plaatse gnd Eirde. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis palam recognovit sibi per domicellam Belam suam matrem fore 

satisfactum et persolutum de quatuor annis proxime futuris scilicet de 

quolibet anno dictorum quatuor annorum X aude #scilde# quos primodictus 

Godefridus solvendos annuatim in bonis feodalibus dicti quondam 

Theoderici sitis in loco dicto Eirde ut dicebat. Testes Dijnter et 

Jordanus datum in crastino epyphanie. 

 

BP 1177 f 015v 15 wo 07-01-1383. 

Voornoemde jkvr Bela beloofde aan haar broer Johannes zvw Godefridus van 

Erpe, gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis 10 oude schilden te betalen. 

 

(dg: primodictus Godefridus pro) Dicta domicella Bela promisit #se 

daturam et soluturam# Johanni suo fratri !quondam Godefridi de Erpe ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet eorum quatuor 

annorum X aude scilde in festo nativitatis Domini persolvendos et primo 

termino in festo nativitatis Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 16 wo 07-01-1383. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Johannes van der Hautart 20 

oude schilden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-02-1383) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit Johanni van der 

Hautart XX aude scilde (dg: scil) seu valorem ad carnisprivium proxime 

                         
13 Zie ← BP 1177 f 014r 11 di 30-12-1382, vermelding van deze 10 schild. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 17 wo 07-01-1383. 

Johannes van den Camp, Goeswinus Cnode Femijen soen en Willelmus gnd Hebbe 

Scape beloofden aan Johannes Willems soen van Oijen 34 oude schilden met 

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

 

Johannes van den Camp Goeswinus Cnode Femijen soen et Willelmus dictus 

Hebbe Scape promiserunt Johanni Willems soen de Oijen XXXIIII aude scilde 

ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 015v 18 do 08-01-1383. 

{vervolg van BP 1177 f 015v 12} 

solvendis (dg: dan) atque pro dimidio modio siliginis mensure de Busco 

conventui de Porta Celi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificatione et primo termino ultra duos annos et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Luce et Wellen datum quinta post epyphanie. 

 

BP 1177 f 015v 19 do 08-01-1383. 

(dg: Nijcholaus Grieten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Nijcholaus Grieten soen prebuit et reportavit testes datum supra). 

 

BP 1177 f 015v 20 do 08-01-1383. 

Henricus die Bever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Bever verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

1177 mf1 C 06 f.16. 

 in crastino epyphanie: woensdag 07-01-1383. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 08-01-1383. 

 

BP 1177 f 016r 01 wo 07-01-1383. 

Henricus van Hees en zijn vrouw Yda wv Danijel van Vladeracken verhuurden 

aan Rijxkinus gnd Mersman 3 morgen land in Maren, ter plaatse gnd die Loets 

Weide, tussen mr Wolphardus enerzijds en Rijcwigis gnd Weenenmaeren 

anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(di 11-11-1382), elk jaar voor 6 oude schilden, met Sint-Martinus te 

betalen, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Henricus de Hees et Yda eius uxor relicta quondam Danijelis de 

Vladeracken tria iugera terre sita in parochia de [14Mar]en in loco dicto 

die Loets Weijde inter hereditatem magistri Wolphardi ex uno et inter 

hereditatem Rijcwigis dicte Weenenmaeren ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebant locaverunt Rijxkino dicto Mersman ab eodem 

ad spacium octo annorum a Martini proxime preterito deinceps sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum octo annorum pro sex aude 

scilde dandis eis ab alio anno quolibet dictorum (dg: se) octo annorum 

Martini et pro primo termino Martini proxime futuro promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis segedike 

aqueductibus fossatis et slusis ad hoc de jure spectantibus et alter 

repromisit #super omnia et acquirenda# quod ipse dictos aqueductus 

segediken fossatos et slusas (dg: ad hoc) et alia onera ad hoc de 

spectantia infra terram sita dictis octo annis durantibus in bona 

disposicione servabit sic quod allis dampna exinde non eveniant. Testes 

Ywanus et Jordanus datum in crastino epyphanie. 

 

                         
14 Aanvulling op basis van BP 1175 f 231v 09: Loetsweide in Maren. 
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BP 1177 f 016r 02 do 08-01-1383. 

Rutgherus Pijn van Derenborch verkocht aan Henricus Bruijn Aelwijns soen 

een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Kattenwinkel, achter de plaats gnd 

Kreiendonk, ter plaatse gnd dat Westerveld, tussen Roverus Bollekens soen 

van Os enerzijds en kvw Denkinus Gruijter anderzijds, met de helft van de 

sloot die ligt tussen voornoemd stuk land en erfgoed van voornoemde 

Roverus. Verkoper en met hem Johannes zvw Henricus zv voornoemde Rutgherus 

Pijn beloofden lasten af te handelen. 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: He) Rutgherus Pijn de Derenborch peciam terre sitam in parochia de 

Os ad locum dictum Cattewinckel retro locum dictum Creijendonc in loco 

dicto dat Westervelt inter hereditatem Roveri Bollekens soen de Os ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Denkini G[ruij]ter ex alio (dg: ut 

dicebat hereditarie vend) cum medietate fossati siti inter dictam peciam 

terre et inter dictam hereditatem dicti Roveri ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: fo He) Henrico Bruijn Aelwijns soen promittentes et cum 

#eo# Johannes filius quondam Henrici filii olim dicti Rutgheri Pijn 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam tamquam de allodio et 

obligationem deponere. Testes Ywanus et SCidler datum quinta post 

epyphanie. 

 

BP 1177 f 016r 03 do 08-01-1383. 

(dg: Johannes Carper van Lijeshout: een stuk land in Lieshout, naast de 

plaats gnd die Kerkdijk, tussen). 

 

(dg: Johannes Carper de Lijeshout peciam terre sitam in parochia de 

Lijeshout iuxta locum dictum die Kercdijc inter). 

 

BP 1177 f 016r 04 do 08-01-1383. 

Arnoldus Heijmen verhuurde aan Wijnkinus zvw Johannes van den Hecke en 

Henricus gnd Melijs zv Willelmus gnd Moelners een kamp ter plaatse gnd die 

Hoeve, naast erfgoed gnd die Kerkhoeve, voor een periode van 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor 14½ Brabant 

dobbel met Kerstmis te betalen, belast met waterlaten. Arnoldus zal aan 

Wijnkinus en Henricus recht van weg verlenen, zoals ook andere erfgoederen 

daar recht van weg hebben. Wijnkinus en Henricus zullen het kamp in het 

laatste jaar niet als akker gebruiken. Als ze het kamp als weide gebruiken, 

dan zullen ze het kamp niet hooien; maar als ze het niet als weide 

gebruiken, dan mogen ze het hooien. Een brief schrijven. 

 

Arnoldus Heijmen quendam campum ad se spectantem situm in loco dicto die 

Hoeven #contigue# iuxta hereditatem die Kerchoeve vocatam ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Wijnkino filio quondam Johannis van den 

Hecke (dg: ab eodem) et Henrico (dg: filio qu Willelmi dicti) dicto 

Melijs filio Willelmi dicti Moelners ab eisdem ad spacium (dg: quatuor) 

#trium# annorum a festo Martini proxime preterito deinceps sine medio 

sequentium possidendum anno quolibet dictorum (dg: terre) trium #annorum# 

pro (dg: quindecim) #pro XIIII et dimidio# Brabant dobbel seu valorem 

dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum trium annorum nativitatis 

Domini et primo termino nativitatis Domini proxime #futuro# promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis aqueductibus ad hoc de 

jure spectantibus et alii indivisi super omnia repromiserunt et quod ipsi 

dictos aqueductus dictis 3 annis in bona disposicione coram scouwe 

tenebunt et observabunt additis condicionibus primo quod dictus Arnoldus 

dictos Wijnkinum et (dg: Th) Henricum viabit! dictum campum secundum quod 

alie hereditates ibidem #sub et supra# site ibidem viantur item quod (dg: 

dictus) dicti Wijnkinus et Henricus dictum campum ultimo anno dictorum 

trium non arabunt et si ipsi dictum #campum# dicto ultimo anno depascent 

extunc (dg: exi) eundem campum non metent si vero ipsi dictum campum non 

depascerint extunc dictum campum poterint metere scilicet poterint (dg: 
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di) supra ditum campum metere dictum strout. Testes (dg: d) Erpe et 

Ywanus datum supra. Et erit una littera. 

 

BP 1177 f 016r 05 do 08-01-1383. 

Willelmus van Hees zvw Arnoldus van Hees maande15 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

hem verkocht door de broers Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw 

Willelmus van Beest. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Arnoldi de Hees hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione venditam sibi ab Henrico Godefrido et Willelmo fratribus 

liberis quondam Willelmi de Beest prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 06 do 08-01-1383. 

Voornoemde Willelmus van Hees zvw Arnoldus van Hees maande16 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door Johannes van Beest zvw Gerardus 

van Beest. 

 

Dictus Willelmus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione venditam sibi a Johanne de 

Beest filio quondam (dg: Goeswini) Gerardi de Beest prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 07 do 08-01-1383. 

Henricus van Maren zv Henricus van Hedel beloofde aan Johannes van Os 

gewantsnijder 17 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Henricus de Maren filius (dg: quondam) Henrici de Hedel promisit (dg: Ar) 

Johanni de Os pannicide XVII aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 08 do 08-01-1383. 

Johannes gnd Carper van Lijeshout verkocht aan Godefridus gnd Heijnkens 

soen een stuk land in Lieshout, naast de plaats gnd die Kerkdijk, tussen 

kvw Petrus gnd des Hoerneer enerzijds en Metta gnd Steenkens en haar 

kinderen anderzijds, belast met 2½ penning nieuwe cijns aan de grondheer. 

 

Johannes dictus Carper de Lijeshout peciam terre sitam in parochia de 

Lijeshout iuxta locum dictum die Kercdijc inter hereditatem (dg: Petri) 

liberorum quondam Petri (dg: de) dicti des (dg: Hoerner ex) Hoerneer ex 

uno et inter hereditatem Mette dicte Steenkens et eius liberorum ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido dicto Heijnkens soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio denariis 

novi (dg: -s) census (dg: exinde) domino fundi exinde solvendis ut 

dicebat. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 09 do 08-01-1383. 

Hubertus van der Sporct verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus van der (dg: Sporct) Sporct prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 016r 10 do 08-01-1383. 

Gerardus van Uden zv Goeswinus van Ouvenken beloofde aan Henricus zvw 

                         
15 Zie → BP 1178 f 216r 03 do 25-02-1389, ook toen 3 jaar gemaand. 
16 Zie → BP 1178 f 216r 04 do 25-02-1389, ook toen 3 jaar gemaand. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 03.  28 

Theodericus van den Broec van Heeswijc 20 Brabantse dobbel of de waarde met 

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

 

Gerardus de Uden filius Goeswini de Ouvenken promisit super omnia Henrico 

filio quondam Theoderici van den Broec de Heeswijc XX Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 11 do 08-01-1383. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Henricus 4½ oude schild met 

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

 

Dictus Gerardus promisit dicto Henrico quatuor et dimidium aude scilt a 

purificatione proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 12 do 08-01-1383. 

Henricus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Gerardus zv Johannes van der 

After 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd in den Rusheuvel, ter plaatse 

gnd Heer Godevarts Kamp, tussen Johannes van Dijnter enerzijds en Hermannus 

zvw hr Godefridus van Os anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Beest unum juger terre situm in 

parochia de Os in loco dicto in den Rushoevel (dg: inter hereditatem 

Johannis de) in loco dicto Her Godevarts (dg: Camp) Camp inter 

hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et inter hereditatem Hermanni 

filii quondam domini Godefridi de Os ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio (dg: Ge) Johannis van der After promittens (dg: 

wa) super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 13 do 08-01-1383. 

Marcelius van der Doeseldonc, Hermannus van Eijndhouts, Johannes van 

Ghemert zv Johannes gnd Ghenen soen, Henricus Stakenborch van der Hostat en 

Johannes van Weert beloofden aan Henricus Posteel zvw Godefridus 32 oude 

Franse of Vlaamse schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-

1383) te betalen. 

 

Marcelius van der Doeseldonc Hermannus de Eijndhouts Johannes de Ghemert 

filius Johannis dicti Ghenen soen Henricus Stakenborch van der Hostat 

Johannes de Weert promiserunt Henrico Posteel filio quondam Godefridi 

XXXII aude scilde Francie vel Flandrie seu valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 14 do 08-01-1383. 

De vier eersten zullen Johannes van Weert schadeloos houden. 

 

Solvit ?2 plack. 

Quatuor primi servabunt Johannem de Weert indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016r 15 do 08-01-1383. 

Henricus zvw Theodericus van den Broec van Heeswijc beloofde aan zijn 

moeder Elizabeth een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici van den Broec de Heeswijc promisit 

super habita et habenda se daturum et soluturum Elizabeth sue matri 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno (dg: he) 

quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non ultra purificatione et primo 

termino a purificatione proxime ultra annum et in Busco tradendam ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 
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1177 mf1 C 07 f.16v. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 08-01-1383. 

 in festo Agate: donderdag 05-02-1383. 

 

BP 1177 f 016v 01 do 08-01-1383. 

Henricus zvw Johannes gnd Middelroeds soen van der Aa beloofde aan Johannes 

van Dordrecht een n-erfcijns van 10 oude Franse schilden, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384), gaande uit de 

goederen gnd Hanenberg van wijlen zijn voornoemde vader Johannes, in 

Dinther. 

 

Henricus (dg: d) filius quondam Johannis dicti (dg: Mil) Middelroeds soen 

van der Aa promisit super omnia se daturum et soluturum Johanni de 

Dordrecht hereditarium censum (dg: X) decem aude scilde Francie 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum ex bonis 

dictis de Hanenberch (dg: sitis in) dicti quondam Johannis sui patris 

sitis in parochia de Dijnter et ex attinentiis dictorum bonorum singulis 

en universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Luce et Scilder datum 

quinta post epyphanie. 

 

BP 1177 f 016v 02 do 08-01-1383. 

Johannes gnd die Coster zvw Johannes die Coster van Sint-Oedenrode beloofde 

aan Batha dv Arnoldus gnd Herbrechts 50 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. 

 

Johannes dictus die Coster filius quondam Johannis die Coster de Rode 

sancte Ode promisit super omnia #habita et habenda# Bathe filie Arnoldi 

dicti Herbrechts (dg: XX Brabant dobbel) L Brabant dobbel ad monitionem 

dicte Bathe persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 03 do 08-01-1383. 

Johannes gnd Joseph zv Godefridus gnd Joseph van Berchem droeg over aan 

Ygrammus Panghelart smid een stuk land17 gnd dat Roet, in Berghem, tussen 

eertijds wijlen Henricus van Laer enerzijds en kvw Hubertus van Berchen 

anderzijds, aan voornoemde Johannes Joseph verkocht door Laurencius zvw 

Petrus Oer, Henricus gnd Rijemsleger, Arnoldus van Vechel en Hilla dvw 

Rutgherus van Kessel. 

 

Johannes dictus Joseph filius Godefridi dicti Joseph de Berchem peciam 

terre dictam dat Roet sitam in parochia de Berchem inter hereditatem (dg: 

quon) que fuerat quondam Henrici de Laer ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Huberti de Berchen ex alio venditam dicto Johanni 

Joseph a Laurencio filio quondam Petri Oer Henrico dicto Rijemsleger 

Arnoldo de Vechel atque Hilla filia quondam (dg: Rugh) Rutgheri de Kessel 

prout in litteris hereditarie supportavit Ygrammo Panghelart fabro cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 04 do 08-01-1383. 

Mr Arnoldus van Oesterwijc en Willelmus Boden beloofden aan Ghibo van Best 

zvw Johannes 44 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-03-

1383) te betalen. 

 

Magister Arnoldus de Oesterwijc et Willelmus Boden promiserunt Ghiboni de 

Best filio quondam Johannis XLIIII aude scild seu valorem ad pasca 

proxime persolvendos. Testes (dg: s) Luce et Wellinus datum supra. 

 

                         
17 Zie → BP 1177 f 283r 16 ±za 03-03-1386 (2), overdracht van dit stuk land. 
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BP 1177 f 016v 05 do 08-01-1383. 

Voornoemde mr Arnoldus van Oesterwijc en Willelmus Boden beloofden aan 

Godefridus Corf 40 oude schilden of de waarde minus 10 Hollandse plakken 

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

 

Dicti duo promiserunt Godefrido Corf XL aude scilde seu valorem minus X 

Hollant placken ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 06 do 08-01-1383. 

Matheus zvw Henricus gnd van Bakelaer kramer verkocht aan Martinus den 

Mersman zv Martinus gnd Luden soen van Broeghel een huis18,19, erf en tuin in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van 

Dijest enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Dijest anderzijds, aan 

hem verkocht door Lambertus zvw Reijnerus van Nederwetten. 

 

Matheus filius quondam Henrici dicti de Bakelaer institor domum aream et 

ortum sitos in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem quondam 

Gerardi de Dijest ex uno et inter hereditatem quondam Walteri de Dijest 

ex alio venditos sibi a Lamberto filio quondam Reijneri de (dg: Ned) 

Nederwetten prout in litteris hereditarie vendidit Martino den Mersman 

filio (dg: qu) Martini dicti (dg: Luden s) Luden soen de Broeghel 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 07 do 08-01-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Matheus een n-erfcijns van 4 pond 

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

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), gaande uit 

voornoemd huis, erf en tuin. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dic) se daturum et soluturum dicto Matheo 

hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie mediatim Johannis 

#et# mediatim nativitatis Domini et primo termino nativitatis Johannis 

proxime ex domo area et orto predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 08 do 05-02-1383. 

Jacobus gnd Bulle zvw Willelmus gnd Bulle en zijn vrouw Hadewigis dvw 

Ghiselbertus van Loen droegen over aan Henricus gnd Backe van Rijthoven 

z?vw voornoemde Ghisbertus een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Loon, 

uit een b-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Loon, welke pacht van 4½ mud 

voornoemde Henricus Backe beloofd had aan voornoemde Hadewigis, met 

Lichtmis te leveren in Loon, in het huis van voornoemde wijlen Ghisbertus, 

gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde Hadewigis gekomen waren na 

overlijden van haar vader Ghisbertus, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van Hilla mv voornoemde Hadewigis, gelegen onder Oisterwijk, 

Tilburg en Loon, echter uitgezonderd ½ bunder erfgoed gnd moer van 

voornoemde wijlen Ghisbertus, gelegen in Loon, ter plaatse gnd Zeijcbos, en 

uitgezonderd het deel, dat aan voornoemde Hadewigis behoort, in cijnzen die 

Elizabeth gnd Britters en kv Aleijdis gnd Snabben moesten betalen aan 

voornoemde wijlen Ghisbertus. 

 

Jacobus dictus (dg: Bu) Bulle (dg: ..) filius quondam Willelmi dicti 

Bulle maritus legitimus ut asserebat Hadewigis sue uxoris filie quondam 

(dg: Gode) Ghiselberti de Loen et dicta Hadewigis cum eodem Jacobo 

tamquam cum tutore hereditariam paccionem #unius et# dimidii (dg: modi 

                         
18 Zie ← BP 1176 f 238r 16 wo 29-01-1382, Gerardus zv Johannes gnd van den 

Wachtelberge verkocht dit huis aan Lambertus zvw Reijnerus van Nederwetten; 

die heeft het kennelijk hierna verkocht aan Matheus zvw Henricus gnd van 

Bakelaer kramer. 
19 Zie → BP 1177 f 057v 08 do 25-06-1383, verkoop van het huis. 
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modii) #modiorum# siliginis mensure de Loen de hereditaria paccione 

quatuor et dimidii modiorum (dg: mo) siliginis dicte mensure quam 

paccionem quatuor et dimidii modiorum siliginis Henricus dictus (dg: Lo) 

Backe de Rijthoven ?filius dicti (dg: dicti) quondam Ghisberti promiserat 

se daturum #et# soluturum et (dg: soluturum) dicte Hadewigi hereditarie 

purificatione et in parochia de Loen in domo dicti quondam Ghisberti 

tradendam ex omnibus et singulis hereditariis dicte (dg: Her) Hadewigi de 

morte quondam Ghisberti sui patris successione advolutis atque post 

mortem Hille matris dicte Hadewigis successione advolvendis (dg: q) 

ubicumque locorum infra parochia de Oesterwijc de Tilborch et de Loen 

sitis excepto tamen dimidio bonario hereditatis dicte moer dicti quondam 

Ghisberti sito in parochia de Loen in loco dicto communiter Zeijcbossche 

atque tota parte et omni jure dicte Hadewigi competente in censibus quos 

Elizabeth dicta Britters et liberi Aleijdis dicte Snabben dicto quondam 

Ghisberto solvere tenebantur et consueverant prout in litteris 

hereditarie supportaverunt dicto Henrico Backe promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum supra) 

Jordanus et Scilder datum in festo Agate. 

 

BP 1177 f 016v 09 do 08-01-1383. 

Arnoldus van Buchoven zv Johannes, Johannes van Elshout en Elizabeth dvw 

Johannes gnd Smit van Enghelen beloofden aan Gerardus Bauderic 36 oude 

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

 

Arnoldus de Buchoven filius Johannis Johannes de Elshout et Elizabeth 

filia quondam Johannis dicti Smit de Enghelen promiserunt Gerardo 

Bauderic XXXVI aude scilde ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

(dg: datum supra) Luce et Scilder datum quinta post epyphanie. 

 

BP 1177 f 016v 10 do 08-01-1383. 

Oda wv Johannes gnd Smit van Enghelen beloofde voornoemde drie schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Oda relicta quondam Johannis dicti Smit de Enghelen promisit dictos 3 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 11 do 08-01-1383. 

Katherina dvw Hessello van Sweensberch droeg over aan Walterus Sceenken, 

tbv de H.Geest in Vught, een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd op die Voerthof, tussen Ghisbertus Lijsscap enerzijds en de gemene 

waterlaat anderzijds, belast met 2½ penning. Johannes nzv Wautgherus van 

Sweensberch deed afstand. Voor een erfpacht van ½ mud rogge, die voornoemde 

wijlen Hessello in zijn testament aan voornoemde H.Geest had vermaakt. 

 

Katherina filia quondam Hessellonis de Sweensberch cum tutore peciam 

terre sitam in Vucht in parochia sancti Petri (dg: inter inter 

hereditatem) ad locum dictum op die Voerthof inter hereditatem Ghisberti 

Lijsscap ex uno et inter communem aqueductum dictum waterlaet ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Waltero (dg: Scee) Sceenken ad opus mense 

sancti spiritus in (dg: Busco) #Vucht# promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus et dimidio denariis exinde 

solvendis. Quo facto Johannes (dg: Welk Wel) filius naturalis Wautgheri 

de Sweensberch super dicta pecia terre et jure ad opus dicte mense sancti 

spiritus renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere scilicet pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

quam dictus quondam Hessello dicte mense in suo testamento legaverat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 12 do 08-01-1383. 

Voornoemde Katherina dvw Hessello van Sweensberch beloofde aan voornoemde 
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Walterus Sceenken, tbv de H.Geest in Vught, een lijfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, op haar leven, met Lichtmis te leveren, gaande uit al 

haar goederen. 

 

Dicta Katherina cum tutore promisit dicto Waltero Sceenken ad opus dicte 

mense quod ipsa dabit et solvet dicte mense vitalem pensionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte 

Katherine et non ultra purificatione et primo termino a purificatione 

proxime ultra annum ex omnibus suis bonis et cum mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 016v 13 do 08-01-1383. 

Goeswinus Priem en zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus gnd Koetmans droeg 

over aan Cristina wv Theodericus Koetman, tbv haar en kv voornoemde 

Cristina en wijlen Theodericus, alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen onder Oss. 

 

Goeswinus Priem maritus et (dg: tutor) legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Arnoldi dicti Koetmans #et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore# omnes hereditates dicte Elizabeth de morte (dg: 

dicti) quondam (dg: Arnoldi sui sui patris) #parentum dicte Elizabeth# 

successione advolutas quocumque infra parochiam de Os sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Cristine relicte quondam Theoderici Koetman ad 

opus sui et ad opus liberorum suorum ab eadem Cristina et dicto quondam 

Theoderico pariter genitorum promittens (dg: warandiam et) ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Wellen datum quinta 

post epyphanie. 

 

BP 1177 f 016v 14 do 08-01-1383. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworpe verkocht aan Arnoldus van den Bloc en 

Johannes van den Haseldonc zv Arnoldus van den Haseldonc, tbv hem en 

Johannes van Bladel, alle eiken, staande in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd te Zegenworp, uitgezonderd aaneengeplante jonge bomen en geknotte 

bomen, gnd “geset hout” en “geknoet hout”. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworpe omnes (dg: ligna) 

#arbores# quercinas consistentes seu stantia in parochia de Ghestel prope 

Herlaer supra locum dictum te Zeghenworpe #cum suis attinentiis# exceptis 

(dg: lignis) arboribus quercinis juvenibus ibidem (dg: pla) sertis et 

truncatis dictis geset hout et geknoet hout ibidem stantibus hereditarie 

vendidit Arnoldo van den Bloc et Johanni van den Haseldonc filio Arnoldi 

van den Haseldonc ad opus sui et ad opus Johannis de Bladel promisit 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 08 f.17. 

 Quinta post epyphanie: donderdag 08-01-1383. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 10-01-1383. 

 

BP 1177 f 017r 01 do 08-01-1383. 

Johannes gnd Joseph zv Godefridus gnd Joseph van Berchem droeg over aan 

Ygrammus Panghelart smid twee20 halve morgen land in Berghem, ter plaatse 

gnd Berchenre Veld, naast de plaats gnd Duere Landweer, tussen Walterus 

Zelen soen enerzijds en Hubertus van Moenle anderzijds, welke voornoemde 

Godefridus geschonken had aan zijn voornoemde zoon Johannes en diens vrouw 

Agnes dvw Franco Hillen soen van Haren, belast met een pacht aan voornoemde 

Ygrammus. 

 

                         
20 Zie → BP 1177 f 283r 16 ±za 03-03-1386 (1), overdracht van deze twee 

halve morgen. 
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Johannes dictus Joseph filius (dg: quondam) Godefridi dicti Joseph de 

Berchem (dg: diu unum dimidium iuger terre) #duo dimidia iugera terre# 

situm in parochia de (dg: B) Berchen in loco dicto Berchenre Velt iuxta 

locum dictum Duere Landweer inter hereditatem Walteri Zelen soen ex uno 

et inter hereditatem Huberti de Moenle ex alio (dg: atque dimidium iuger 

terre situm ibidem in) et que duo dimidia iugera terre dictus Godefridus 

predicto Johanni suo filio dederat nomine dotis cum Agnete sua uxore 

filia quondam Franconis Hillen soen de Haren ut dicebat hereditarie 

supportavit Ygrammo Panghelart fabro promittens warandiam et obligationem 

deponere [excepta] paccione dicto Ygrammo exinde solvenda. Testes Luce et 

Scilder datum quinta post epyphanie. 

 

BP 1177 f 017r 02 do 08-01-1383. 

Johannes Pijlijseren goudsmid beloofde aan Johannes van Ghenderen goudsmid 

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

 

Johannes Pijlijseren aurifaber promisit Johanni de Ghenderen aurifabro 

XXX aude scilde ad nativitatis (dg: na) Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 03 do 08-01-1383. 

Johannes die Meester van Berlikem beloofde aan Walterus van Hijntam nzvw 

Walterus van Hijntam een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, een helft 

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

goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes die Meester de Berlikem promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum Waltero de Hijntam filio naturali quondam Walteri de 

Hijntam vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicti Walteri et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo termino nativitatis Johannis proxime ex 

omnibus et singulis bonis dicti Johannis habitis et acquirendia quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat et cum mortuus fuerit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 04 do 08-01-1383. 

Henricus zvw hr Willelmus van Aa investiet van de kerk van Gestel bij 

Herlaer en Hermannus gnd Tefelman ev Katherina dvw hr Willelmus droegen 

over aan Arnoldus zvw Goeswinus gnd Otten soen van Zelisel de helft, die 

aan hen gekomen was na overlijden van Heijlwigis dvw Otto gnd van Zelisel 

mv voornoemde Henricus en Katherina, in 6 lopen gerstland, gnd die 

Vlastuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongerle, tussen Henricus zvw Henricus 

gnd van der Roent enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, welke 6 lopen 

voornoemde wijlen Heijlwigis, Nijcholaus gnd Coel en Katherina, kvw 

voornoemde Otto, gekocht hadden van Godescalcus zvw Henricus gnd Stercke 

voller. 

 

Henricus filius quondam (dg: W) domini Willelmi de Aa (dg: fi) investiti 

olim ecclesie de Ghestel prope Herlaer et Hermannus dictus Tefelman 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie 

quondam domini Willelmi medietatem eis de morte quondam (dg: Katherine) 

#Heijlwigis# filie quondam Ottonis dicti de Zelisel matris olim Henrici 

et Katherine predictorum successione advolutam in sex lopinatis terre 

ordeacee dictis communiter (dg: ?terre ?dictis) die Vlastune sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Tongherle inter hereditatem Henrici 

filii quondam Henrici dicti van der Roent ex uno et inter (dg: 

hereditatem) quoddam fossatum ibidem ex alio (dg: in) quas sex lopinatas 

terre dicta quondam (dg: Katherine) #Heijlwigis# Nijcholaus dictus Coel 

et Katherina liberi dicti quondam Ottonis erga Godescalcum filium quondam 

Henrici dicti Stercke fullon[nis] emendo acquisiverant prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Arnoldo filio quondam Goeswini dicti Otten 
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soen de Zelisel (dg: promittens) cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 05 do 08-01-1383. 

Voornoemde Henricus zvw hr Willelmus van Aa investiet van de kerk van 

Gestel bij Herlaer en Hermannus gnd Tefelman ev Katherina dvw hr Willelmus 

droegen over aan voornoemde Arnoldus zvw Goeswinus Otten soen van Zelisel 

alle erfgoederen, die aan voornoemde Heijlwigis mv eerstgenoemde Henricus 

gekomen waren na overlijden van haar ouders, of na overlijden van broers en 

zusters van voornoemde Heijlwigis, gelegen onder Boxtel. 

 

Dicti Henricus et Hermanus ut supra omnes hereditates que dicte Heijlwigi 

matri primodicti Henrici de morte quondam suorum parentum seu de morte 

quondam fratrum et sororum dicte quondam Heijlwigis successione fuerant 

advolute quocumque locorum infra parochiam de Bucstel sitas ut dicebant 

supportaverunt dicto Arnoldo filio quondam Goeswini (dg: Otte) Otten soen 

de Zelisel promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 06 do 08-01-1383. 

Ghisbertus zv Theodericus gnd Proefts van Empel verkocht aan Goeswinus zvw 

Theodericus van Blunen een huis en tuin in Empel, tussen Theodericus Nobel 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, strekkend vanaf een gemene steeg 

achterwaarts tot aan Danijel gnd Veer, belast met een b-erfcijns van 11 

schelling 4 penning geld. 

 

Ghisbertus filius Theoderici dicti Proefts de Empel domum et ortum sitos 

in parochia de Empel inter hereditatem Theoderici Nobel ex uno et inter 

communem stegam ex alio tendentes (dg: cu) a communi stega retrorsum 

usque ad hereditatem Danijelis dicti Veer ut dicebat hereditarie vendidit 

Goeswino (dg: di) filio quondam Theoderici de Blunen promittens (dg: 

warandiam et obligationem deponere exceptis) super habita (dg: et 

habenda) warandiam et (dg: et) #aliam# obligationem deponere excepto 

hereditario censu undecim (dg: de) solidorum et quatuor denariorum monete 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 07 do 08-01-1383. 

Nijcholaus van Kessel zvw Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Nijcholaus de Kessel filius quondam Johannis de Globo prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 08 do 08-01-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Ghisbertus 9 oude schilden met 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Ghisberto venditori novem aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 09 do 08-01-1383. 

Arnoldus Heijme verpachtte voor een periode van 4 jaar, ingaande Pinksteren 

aanstaande (zo 10-05-1383), aan Petrus gnd Ghiben soen van der Heijden de 

goederen gnd het Goed ter Hagen, in Dinther, zoals Henricus uten Waude die 

thans bezit, per jaar voor 50 pond geld, waarvan 40 pond te betalen met 

Pinksteren en 10 pond met Sint-Jan. Petrus zal elk jaar aan Arnoldus 5 

steen vlas geven, bereid tot de hekel, 2 zester raapzaad, Bossche maat, en 

een zende. Petrus zal de gebouwen te pachters recht onderhouden in dak en 

wanden. Petrus zal geen hout of takken zagen noch knotten, uitgezonderd 

wilgen die geknot kunnen worden voor onderhoud van de omheiningen. Alle 

beesten en varende goed op voornoemde goederen zullen half van voornoemde 
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Arnoldus zijn en half van voornoemde Petrus, uitgezonderd de ganzen en 

hoenderen. Petrus zal voornoemde goederen in het 5e jaar te pachters recht 

bezitten, te weten: in dat 5e jaar zal Petrus met eigen zaadgoed inzaaien, 

zonder kosten voor Arnoldus. 

 

Arnoldus Heijme bona sua dicta tGoet ter (dg: Heijden) #Hagen# sita in 

parochia de Dijnter cum suis attinentiis universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat #prout Henricus (dg: van) uten Waude 

ad presens possidet# dedit ad annuum pactum (dg: Petro dicto) Petro dicto 

Ghiben soen van der Heijden ab eodem Petro (dg: a festo penthecostes 

proxime futuro ultra quat) ad spacium quatuor annorum post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidenda 

anno quolibet dictorum dictorum quatuor annorum pro quinquaginta libris 

monete de quibus XL libre in festo purificationis et X libre dicte monete 

in festo nativitatis Johannis erunt solvende et primo (dg: primo) 

solucionis termino a purificatione proxime ultra annum (dg: item) additis 

condicionibus quod dictus Petrus dabit dicto Arnoldo anno quolibet 

dictorum quatuor annorum quinque steen lini parata ad scalcrum et duo 

sextaria seminis raparum mensure de Busco et unam decentem curialitatem 

item quod dictus Petrus edificia dictorum bonorum dictis quatuor annis 

durantibus ad jus coloni de tecto et parietibus tenebit et observabit 

item quod dictus Petrus non (dg: de) secabit nec detruncabit aliqua ligna 

vel ramos nisi salices aptas ad truncandum et quibus indigeret pro 

conservacione sepium dictorum bonorum item quod omnes bestie et bona 

pecoralia que erunt supra dicta bona cum suis attinentiis dictis quatuor 

annis durantibus erunt mediatim dicti Arnoldi et mediatim dicti Petri 

exceptis ancis pullis {invoegen BP 1177 f 017r 10} secundum istas 

condiciones promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 10 do 08-01-1383. 

{invoegen in BP 1177 f 017r 09}. 

hoc eciam addito quod dictus Petrus dicta bona cum suis attinentiis 

quinto anno scilicet anno dictos quatuor annos sine medio sequente ad jus 

coloni possidebit scilicet in huiusmodi quinto anno dictus Petrus cum 

suis propriis seminibus dicta bona cum suis attinentiis seminabit sine 

expensis dicti Arnoldi. 

 

BP 1177 f 017r 11 do 08-01-1383. 

Johannes Crillart rademaker beloofde aan Ghisbertus zv Theodericus Proefs 

soen van Empel 12 gulden hellingen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) 

te betalen. 

 

Johannes Crillart (dg: rofi) rotifex promisit (dg: Jo) Ghisberto filio 

Theoderici (dg: Pr) Proefs soen de Empel XII gulden hellingen ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017r 12 za 10-01-1383. 

Margareta dv Arnoldus van Hoije droeg over aan Albertus Buc van Lijt, tbv 

Johannes van Ghemonden, een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van Heijlwigis gnd Roden en 

haar kinderen Gerardus en Henricus, welke cijns Elizabeth dvw Johannes van 

Zonne gekocht had van Ghiselbertus van Tula, en welke cijns nu aan 

voornoemde Margareta behoort. 

 

Margareta filia (dg: quondam) Arnoldi de Hoije cum tutore hereditarium 

censum viginti solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antique pro sedecim denariis computato solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex omnibus bonis Heijlwigis dicte Roden Gerardi et Henrici (dg: 

eorum) #eius# filiorum in quocumque loco consistentibus quem censum 
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Elizabeth filia quondam Johannis de Zonne erga Ghiselbertum de Tula 

emendo acquisiverat prout prout in litteris et quem censum dicta 

Margareta nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Alberto Buc 

(dg: receptori) de Lijt ad opus Johannis de Ghemonden cum litteris et 

aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jordanus et Wellen datum sabbato post 

epyphanie. 

 

1177 mf1 C 09 f.17v. 

 in crastino octavarum epyphanie: woensdag 14-01-1383. 

 Quinta post octavas epyphanie: donderdag 15-01-1383. 

 in crastino Felicis: woensdag 14-01-1383. 

 

BP 1177 f 017v 01 wo 14-01-1383. 

Gerardus Roelen soen en zijn broer Nijcholaus gnd Coel beloofden aan 

Wellinus van Beke 100 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Gerardus Roelen soen et Nijcholaus dictus Coel eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Wellino de Beke centum aude (dg: scilder) scilde seu 

valorem ad festum Remigii proxime persolvendos. Testes Ywanus et Scilder 

datum in crastino octavarum epyphanie. 

 

BP 1177 f 017v 02 wo 14-01-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 03 do 15-01-1383. 

Gerardus van Hemert, Gerardus van Berlikem en Goeswinus Moedel van de 

Steenweg beloofden aan Philippus Asinarius, 70 oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 22-03-1383; 16+28+22=66 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Gerardus de Hemert Gerardus de Berlikem et Goeswinus Moedel de Lapidea 

Via promiserunt Philippo Asinario ad opus LXX aude scilde ad pasca 

proxime sub pena III. Testes (dg: ..) Johannes Erpe et Dijnter datum 

quinta post octavas epyphanie. 

 

BP 1177 f 017v 04 do 15-01-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 05 do 15-01-1383. 

Willelmus van der Aelsfoert verkocht aan Johannes gnd Norijs soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Herpen, met Kerstmis ter plaatse gnd 

ter Aalsvoort te leveren, gaande uit een kamp gnd Heer Snellarts Kamp, in 

Herpen, ter plaatse gnd ter Aalsvoort, tussen voornoemde verkoper enerzijds 

en een waterlaat gnd wetering anderzijds, reeds belast met 2 schelling 

grondcijns. 

 

Willelmus van der Aelsfoert [hereditarie] vendidit Johanni dicto Norijs 

soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Herpen 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in loco dicto ter Aelsfoert 

tradendam ex quodam campo dicto Her Snellarts Camp sito in parochia de 

Herpen in loco dicto ter Aelsfoert inter hereditatem dicti venditoris ex 

uno et inter aqueductum dictum weteringe ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus solidis domino fundi 
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exinde (dg: ..) solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 06 wo 14-01-1383. 

Tussen koper en verkoper is het volgende overeengekomen. Zodra de verkoper 

aan de koper, binnen 3 jaar na heden, een erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Herpen, aangewezen heeft op erfgoederen, gelegen onder Herpen, van 

voldoende waarde, dat dan voornoemde verkoper Willelmus van voornoemde 

verkoop ontlast zal zijn. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Hermannus Coenen en Godefridus van Uden. 

 

A. 

Conventum est inter dictos emptorem et venditorem quod quamcito dictus 

venditor dicto emptori hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Herpen in! in parochia de Herpen (dg: supportavit) 

assignaverit ad et supra hereditates sitas infra (dg: parochiam) 

#territorium# de Herpen et sic firmaverit prout sibi ratum erit quod 

extunc quamcito dictus venditor probaverit pro duos testes legitimos de 

illa parochia in (dg: qua) qua huiusmodi contrapignus est situm huiusmodi 

contrapignus pro solucione huiusmodi paccionis fore sufficiens et satis 

securum quod extunc dictus Willelmus venditor a dicta vendicione erit 

quitus et huiusmodi littere erunt sine (dg: s-) valore ut in forma. Acta 

in camera presentibus dictis scabinis Hermanno Coenen Godefrido de Uden 

scilicet infra 3 annos (dg: proxime) datum presentium sine medio 

sequentes. Datum in crastino Felicis. 

 

BP 1177 f 017v 07 wo 14-01-1383. 

Johannes van Heze zvw Rodolphus Danen soen droeg over aan zijn broer 

Arnoldus alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Rosmalen, ter plaatse gnd Heze. 

 

Johannes de (dg: Hees) #Heze# filius quondam Rodolphi Danen soen omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Roesmalen ad locum dictum Heze sitas 

ut dicebat supportavit Arnoldo suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 08 wo 14-01-1383. 

Lambertus gnd Strube en zijn vrouw Metta dvw Johannes gnd Brugman 

verkochten aan Arnoldus gnd Denkens soen (1) een huis en tuin in 

Nistelrode, tussen Arnoldus van Harwarden enerzijds en Nijcholaus Brugman 

anderzijds, (2) een stuk land in Nistelrode, tussen Hermannus Plassarts 

soen enerzijds en Willelmus Cloenken anderzijds, belast met 1/3 deel van 10 

penning aan Johannes Rijcke en met 5 groten gemeen paijment aan jkvr 

Mabelia van Ghemert. 

 

Solvit. 

Lambertus dictus (dg: Stu Strube) #Strube# maritus legitimus ut asserebat 

Mette sue uxoris filie quondam Johannis dicti Brugman et dicta Metta cum 

eodem tamquam cum tutore domum et ortum sitos in parochia de Nijsterle 

inter hereditatem Arnoldi de Harwarden ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Brugman ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Hermanni Plassarts soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Cloenken ex alio ut dicebant vendiderunt Arnoldo dicto Denkens 

soen promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: X 

denariis) #tercia parte decem denariorum# Johanni Rijcke et quinque 

grossis communis pagamenti domicelle Mabelie de Ghemert exinde de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 09 wo 14-01-1383. 

Henricus Pape verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Henricus Pape prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 10 wo 14-01-1383. 

Voornoemde Arnoldus gnd Denkens soen beloofde aan voornoemde Lambertus gnd 

Strube 90 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super (dg: habita et habenda) #omnia# se daturum 

et soluturum dicto Lamberto (dg: ad spacium septem annorum datum 

presentium sine medio sequentium anno eorundem septem annorum) nonaginta 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Arnoldo. Detur. 

 

BP 1177 f 017v 11 wo 14-01-1383. 

Theodericus zv Theodericus van den Veijer? verkocht aan zijn broer Gerardus 

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

een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Marcelius van 

Puppel enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Sneggelen anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld. 

 

Theodericus filius (dg: quondam) Theoderici van den Veijer? hereditarie 

vendidit Gerardo suo fratri hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie purificatione ex domo et area dicti venditoris sita 

in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum dictum 

Peperstraet inter hereditatem (dg: Za) quondam Marcelii de Puppel ex uno 

et inter hereditatem quondam Arnoldi Sneggelen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu trium librarum et X solidorum monete exinde prius solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 12 do 15-01-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, regest 896, 15-01-1383. 

Johannes Vriese zvw Johannes Vrieze schrijnmaker en Ludekinus nzvw Henricus 

van den Poerten ev Heijlwigis dvw voornoemde Johannes Vrize droegen over 

aan hr Henricus Buc een b-erfcijns van 4 pond geld, verkocht aan de 

grootvader van verkopers mr Johannes Basijn, door Johannes van Bladel bv 

Godescalcus van Bladel. 

 

Johannes Vriese filius quondam Johannis Vrieze scrinipari et Ludekinus 

filius naturalis quondam Henrici van den Poerten maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Vrize hereditarium censum quatuor librarum monete venditum (dg: sibi) 

magistro Johanni Basijn a Johanne de Bladel (dg: fratre) fratre 

Godescalci de Bladel prout in litteris et quem censum (dg: sibi) 

primodicto Johanni et dicte Heijlwigi de morte dicti quondam (dg: Jo) 

magistri Johanis Basijn eorum avi successione advolutum esse dicebant 

(dg: pro) et eis de (dg: me) mediante divisione etc in partem cessisse 

decibant supportaverunt domino Henrico Buc cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

(dg: dic) heredum dicti quondam magistri Johannis (dg: Jo) Basijn 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 13 do 15-01-1383. 

(dg: voornoemde verkopers). 

 

(dg: dicti venditores ut s). 

 

BP 1177 f 017v 14 do 15-01-1383. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.131r, do 15-01-1383: geld dat ten tijde van de 
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betaling in Den Bosch in de beurs gaat. 

Voornoemde Johannes Vriese en Ludekinus droegen over aan hr Henricus Buc 

een erfcijns van 20 schelling geld, te betalen met ’s-Heren-Hemelvaart, 

gaande uit (1) een huis en erf van Arnoldus van Os szv Godescalcus van 

Overbeke, in Schijndel, ter plaatse Laaks Winkel, (2) 3½ bunder land van 

voornoemde Arnoldus van Os, naast voornoemd huis en erf, welke cijns door 

voornoemde Arnoldus van Os was verkocht aan mr Johannes Basijn chirurgijn, 

grootvader van Johannes Vriese. 

 

Dicti Johannes Vriese et Ludekinus ut supra hereditarium censum XXti 

solidorum monete solvendum singulis annis hereditarie in festo 

ascensionis Domini de domo et area Arnoldi de Os filii (dg: quo) generi 

Godescalci de Overbeke sita in parochia de Scijnle super locum dictum 

(dg: Laecs) Laecs Winckel et de tribus et dimidio bonariis terre dicti 

Arnoldi de Os iuxta dictam domum et aream sitis venditum magistro Johanni 

Basijn cyrurgico a dicto Arnoldo de Os prout in litteris (dg: su) et quem 

nunc ad se (dg: .) ut supra supportaverunt domino Henrico Buc cum 

litteris et jure promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 017v 15 do 15-01-1383. 

Wellinus van Beke: 3 stukken land in Rosmalen, tussen Hijnen en Rosmalen, 

(1) gnd dat Stuk aan die Kromme Wilge, tussen Petrus Otten soen enerzijds 

en erfgoed van het klooster Sint-Clara anderzijds, (2) {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Wellinus de (dg: Be) Beke (dg: quatuor) #[tr]es# pecias terre sitas in 

parochia de Roesmalen (dg: q) inter Hijnen et Roesmalen quarum una dicta 

dat Stuc aen die (dg: Crumme) Crumme Wilghe inter hereditatem Petri Otten 

soen ex uno et inter hereditatem conventus sancte Clare ex alio secunda. 

 

BP 1177 f 017v 16 do 15-01-1383. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Jacobus zvw Johannes gnd Kijevit (1) een stuk 

land gnd Kromme Stuk aan die Wilge, in Rosmalen, tussen Hijnen en Rosmalen, 

tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara enerzijds en Petrus gnd 

Otten soen anderzijds, (2) een stuk land gnd die Konings Streep, aldaar, 

tussen Johannes zvw Johannes gnd Dijependijc enerzijds en Johannes Jacobs 

soen anderzijds, (3) de helft van een stuk land aldaar, ter plaatse gnd op 

het Zand, tussen Leijta dvw Ghibo Melijs enerzijds en erfgoederen gnd die 

Aanweiden anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Leijta, (4) de 

helft van een stuk land aldaar, ter plaatse gnd op ten Poel, tussen Petrus 

Otten soen enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, 

te weten de helft richting Hijnen; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

hekken en afscheidingen, (b) een n-erfpacht van {f.18r} 12 lopen rogge, 

Bossche maat, en 3 kapoenen, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Jacobus tot onderpand (5) een stuk 

land in Rosmalen, naast de Kreiten Molen, in een hoeve gnd Jan Taten soen 

Hoeve, tussen Johannes Taten soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

(6) een stuk land in Rosmalen, in een kamp van Arnoldus Wouters, 

beiderzijds tussen Arnoldus Berwouts. 

 

Wellinus de Beke peciam terre dictam dat Crumme Stuc ad die Wilghe (dg: 

inter) sitam in parochia de Roesmalen inter Hijnen et Roesmalen inter 

hereditatem conventus sancte Clare ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Otten soen ex alio atque peciam terre dictam die Conincs Strepe 

sitam ibidem inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis dicti (dg: 

die) Dijependijc ex uno et inter hereditatem Johanni! Jacobs soen ex 

#(dg: cum)# alio item medietatem pecie terre site ibidem (dg: int) ad 

locum dictum op tSant inter hereditatem Leijte filie quondam Ghibonis 

Melijs ex uno et inter hereditates dictas die Aenweijden ex alio scilicet 

illam medietatem que (dg: est) sita est versus dictam hereditatem dicte 

Leijte item medietatem pecie terre site ibidem ad locum dictum opten Poel 

inter hereditatem Petri Otten soen ex uno et inter hereditatem mense 
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sancti spiritus in Busco ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

versus Hijnen ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam paccionem 

Jacobo filio quondam Johannis dicti Kijevit ab eodem hereditarie (dg: 

pact) possidendas (dg: pro hereditaria paccione XII lopinorum sliginis 

mensure de Busco et trium caponum danda) pro repagulis dictis hecken et 

sepibus dictis scoutuijn ad hoc de jure spectantibus (dg: dan) et pro 

hereditaria paccione 

 

1177 mf1 C 10 f.18. 

 in crastino Marcelli: zaterdag 17-01-1383. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1383. 

 Sabbato post octavas epyphanie: zaterdag 17-01-1383. 

 

BP 1177 f 018r 01 do 15-01-1383. 

duodecim lopinorum siliginis mensure de Busco trium caponum danda sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: et 

alter repromisit) exceptis dictis repagulis et sepibus dictis scoutuijnen 

ad premissa de jure spectantibus (dg: promittens) et alter repromisit et 

ad maiorem securitatem dictus Jacobus peciam terre sitam in dicta 

parochia iuxta molendinum dictum Creijten Molen in manso dicto Jan Taten 

soen Hoeve inter hereditatem Johannis Taten soen ex uno et inter communem 

stegam ex alio (dg: et alt) atque peciam terre in dicta parochia in campo 

Arnoldi (dg: ..) Wouters inter hereditates Arnoldi Berwouts ex utroque 

latere coadiacentes ut dicebat ad pignus imposuit promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 02 do 15-01-1383. 

Theodericus Posteel zvw Godefridus verkocht aan Johannes Matheus soen 

witlederbereider 5½ morgen 12½ roeden land, gnd des Bevers Spijk, naast de 

plaats gnd die Engelse Meer, tussen Gerardus van Berze enerzijds en 

voornoemde Theodericus anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Theodericus en met het andere eind aan kampen gnd die Engelse Kampen, op 

het eind richting Den Bosch 21½ roeden breed, en op het andere eind 

richting die Engelse Kampen 71½ roeden breed, lijnrecht af te meten vanaf 

het ene eind naar het andere eind aan de kant richting voornoemde 

Theodericus. Slechts te vervreemden aan medepoorters van Den Bosch. 

 

Theodericus Posteel #filius quondam Godefridi# (dg:sex) quinque et 

dimidium iugera et duodecim et dimidiam virgatas terre #dicta des Bevers 

Spijc# sitas (dg: in) iuxta locum dictum die Enghelssche Meer inter 

hereditatem Gerardi de Berze ex uno et inter hereditatem (dg: Gerardi de) 

dicti Theoderici ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti 

Theoderici et cum reliquo fine ad (dg: a) campos dictos die Enghelsche 

Campen et que quinque et dimidium iugera et duodecim et dimidia virgatas 

terre continent in fine versus Buscumducis viginti unam et dimidiam 

virgatas terre in latitudine et in reliquo fine iuxta dictos campos die 

Enghelsche Campen [vocato]s septuaginta unam et dimidiam virgatas (dg: 

terre) in latitudine mensurando linealiter ab uno fine ad reliquum finem 

(dg: iuxta he) in latere [versus] dictam hereditatem dicti Theoderici ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Matheus soen paratori coreorum 

alborum promittens warandiam et obligationem deponere et non alienabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 03 do 15-01-1383. 

Henricus zvw Godefridus Posteel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Godefridi Posteel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 018r 04 za 17-01-1383. 

Johannes van Heze zvw Rodolphus Danen soen verkocht aan Johannes van 

Swalmen ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Rodolphus 

Bubbe enerzijds en Denkinus zvw voornoemde Rodolphus Danen soen anderzijds, 

belast met de hertogencijns en waterlaten. 

 

Johannes de Heze filius quondam Rodolphi Danen soen dimidium iuger terre 

situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem 

Rodolphi (dg: Bubbelte) Bubbe ex uno et inter hereditatem Denkini (dg: 

fratris) filii dicti quondam Rodolphi #Danen soen# ex alio (dg: 

promittens w) hereditarie #vendidit# Johanni de Swalmen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

solvendo et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus (dg: quo). Testes 

Jordanus et Wellen datum (dg: sabbato post) in crastino Marcelli. 

 

BP 1177 f 018r 05 za 17-01-1383. 

Arnoldus zvw voornoemde Rodolphus deed vervolgens afstand van voornoemde ½ 

morgen. 

 

Quo facto Arnoldus filius dicti quondam Rodolphi super dicto dimidio 

iugero terre et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 018r 06 za 17-01-1383. 

Voornoemde Johannes van Heze droeg over aan zijn broer Arnoldus alle 

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

gelegen onder Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, uitgezonderd voornoemde ½ 

morgen, die in Rosmalen ligt tussen Rodolphus Bubbe enerzijds en Denkinus 

zvw voornoemde Rodolphus anderzijds. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes de Heze omnes hereditates sibi de morte suorum parentum 

successione advolutas quocumque locorum infra parochiam de Roesmalen (dg: 

inter) ad locum dictum Heze sitas excepto dicto (dg: dimidio) dimidio 

iugero terre sito in dicta parochia inter hereditatem Rodolphi Bubbe ex 

uno et inter hereditatem Denkini filii dicti quondam Rodolphi ex alio ut 

dicebat supportavit Arnoldo suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 07 za 17-01-1383. 

Jacobus zv Arnoldus van Amersoijen droeg al zijn tegoeden over aan zijn oom 

Henricus van Amersoijen en aan Henricus Matheus soen. 

 

Jacobus filius (dg: quo) Arnoldi de Amersoijen #credita sua quecumque que 

sibi debentur a personis quibuscumque supportavit# (dg: dedit potestatem) 

Henrico de (dg: ...) Amersoijen #suo avunculo# et Henrico Matheus soen 

seu eorum alteri (dg: potestatem monendi sua credita quecumque etc usque 

ad revocacionem testes datum supra). 

 

BP 1177 f 018r 08 za 17-01-1383. 

Henricus van Amerssoijen machtigde Johannes van Vencke zijn tegoeden te 

manen. 

 

Henricus de Amerssoijen (dg: omnia sua credita que sibi) dedit (dg: 

potestatem) Johanni de Vencke potestatem monendi sua credita que sibi 

debentur a personis quibuscumque usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 018r 09 za 17-01-1383. 

Johannes Rijsselken timmerman, weduwnaar van Aleijdis van Hees, droeg over 

aan Arnoldus zvw Tielmannus zv Arnoldus Tielkini en Marcelius van Beest, 
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broers, nzvw voornoemde Aleijdis, het vruchtgebruik in de helft van een 

hofstad in Den Bosch, in een straat die loopt van de Loefbrug naar de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes van Doren szv Gijnta van Os 

enerzijds en erfgoed van Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant 

anderzijds, welke hofstad voornoemde Johannes Rijsselken en zijn voornoemde 

vrouw Aleijdis van Hees in cijns verkregen21 hadden van voornoemde Gerardus 

van Amstel, te weten in de helft die behoort aan voornoemde Arnoldus en 

Marcelius, volgens testament van hun moeder. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes Rijsselken. 

 

Johannes (dg: Rijsschelken) #Rijsselken carpentarius# usufructum sibi 

competentem in medietate domistadii siti in Busco in vico tendente a 

ponte dicto Loefbrugge versus (dg: Houls) vicum dictum Huls inter 

hereditatem Johannis de Doren generi Gijnte de Os ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Amstel filii quondam Henrici van der Schant ex 

alio quod domistadium dictus Johannes Rijsselken et Aleijdis de Hees eius 

uxor erga dictum Gerardum ad censum acquisiverant prout in litteris 

scilicet in illa medietate que spectat ad Arnoldum filium quondam 

Tielmanni filii Arnoldi Tielkini et ad Marcelium de Beest fratres pueros 

naturales dicte quondam Aleijdis ex morte et vigore testamenti dicte 

Aleijdis ut dicebat supportavit dicti Arnoldo et Marcelio promittens 

ratam servare etc. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni 

Rijsselken. 

 

BP 1177 f 018r 10 ±do 22-01-1383. 

Voornoemde Arnoldus en Marcelius verkochten deze helft aan voornoemde 

Johannes Rijsselken. 

 

Dicti Arnoldus et Marcelius dictam medietatem nunc ad se spectantem (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# dicto Johanni Rijsselken cum litteris et 

jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Luce et Wellen datum in crastino Agnetis?. 

 

BP 1177 f 018r 11 ±do 22-01-1383. 

(dg: Willelmus W Vle). 

 

BP 1177 f 018r 12 za 17-01-1383. 

Godefridus Vleminc beloofde aan Johannes Nellen 33 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Godefridus Vleminc promisit Johanni Nellen XXXIII licht scilt scilicet 

duodecim Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Luce et (dg: Ep Pe) Wellen datum (dg: supra) 

sabbato post octavas epyphanie. 

 

BP 1177 f 018r 13 za 17-01-1383. 

Adam van Mierd droeg over aan Willelmus Kemmer alle goederen22, die aan de 

broers Willelmus en Henricus, kvw Henricus Loijer, en aan hun 

medeërfgenamen gekomen waren na overlijden van hun zuster Elizabeth ev 

voornoemde Willelmus gnd Kemmer, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Willelmus Kemmer, aan voornoemde Adam 

overgedragen door voornoemde broers Willelmus en Henricus, kvw Henricus 

Loijer. 

 

Adam de Mierd omnia et singula bona Willelmo et Henrico fratribus liberis 

quondam Henrici Loijer et eorum (dg: ...) in hoc coheredibus de morte 

                         
21 Zie ← BP 1176 f 104v 22 di 06-03-1380, uitgifte van de hofstad. 
22 Zie → BP 1179 p 372v 08 ±wo 03-04-1392, overdracht van een erfpacht van 2 

mud rogge uit deze goederen. 
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quondam Elizabeth eorum sororis uxoris (dg: ol) dudum Willelmi dicti 

Kemmer successione advoluta atque post mortem dicti Willelmi (dg: s) 

Kemmer successione advolvenda ubicumque locorum consistentia sive sita 

supportata dicto Ade a dictis Willelmo et Henrico fratribus liberis 

quondam Henrici Loijer prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Willelmo Kemmer (dg: promittens) cum litteris (dg: et jur) et aliis jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 14 za 17-01-1383. 

Willelmus Kemmer droeg over aan Adam van Mierde, tbv Heijlwigis dvw Petrus 

gnd van Acht, 1/3 deel dat behoorde aan Adam van Mierd zvw Petrus gnd van 

Acht in een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Godefridus Agnesen soen en 

Arnoldus zvw Johannes de Acht aan laatstgenoemde Adam en aan zijn zusters 

Hilla en Heijlwigis, kvw voornoemde Petrus, moeten leveren, gaande uit 

goederen gnd te Welpschot, in Strijpt, welk 1/3 deel aan voornoemde 

Willelmus was overgedragen door laatstgenoemde Adam. 

 

Willelmus Kemmer terciam partem que ad Adam de Mierd filium quondam Petri 

dicti de Acht spectabat in hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

quam Godefridus Agnesen soen et Arnoldus filius quondam Johannis de Acht 

dicto Ade et (dg: He) Hille et Heijlwigi suis sororibus liberis dicti 

quondam Petri solvere tenentur hereditarie ex bonis dictis te Welpscot 

sitis in parochia de Strijpt supportatam dicto Willelmo a dicto Ade prout 

in litteris hereditarie supportavit Ade de Mierde [ad opus] dicte 

Heijlwigis filie dicti quondam Petri cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 018r 15 za 17-01-1383. 

Voornoemde Willelmus Kemmer droeg over aan Adam van Mierd het vruchtgebruik 

in alle goederen die aan wijlen Hilla, ev voornoemde Willelmus, dvw Petrus 

van Acht, gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Hilla, 

resp. na overlijden van andere voorouders van voornoemde Hilla. 

 

A. 

Dictus Willelmus Kemmer suum usufructum atque totam #partem# et omne jus 

sibi competentes quovismodo in omnibus et singulis bonis mobilibus et 

(dg: .) immobilibus hereditariis et paratis que (dg: ..) quondam Hille 

sue uxori filie quondam Petri de Acht de morte quondam (dg: ..) parentum 

eiusdem Hille successione fuerant advoluta atque de morte quorumcumque 

predecessorum et (dg: consan ai) amicorum et matertere et consanguineorum 

dicte quondam Hille advolventur #seu competentes# ut dicebat supportavit 

Ade de Mierd promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 16 za 17-01-1383. 

Hubertus Kersmaker van Uden verkocht aan Zegerus van Puppel ¼ deel van een 

hofstad23 met gebouwen in Den Bosch, aan de plaats gnd Beurdse Straat, 

tussen erfgoed van Henricus van Lijt enerzijds en erfgoed van wijlen 

Henricus van Tricht anderzijds, te weten het ¼ deel dat ligt tussen erfgoed 

van Petrus van Bardwijc enerzijds en erfgoed van Hubertus van Volkel 

anderzijds, aan voornoemde Hubertus verkocht door Gerardus nzvw Bodo van 

Tiela. 

 

8o. 

Hubertus (dg: de) Kersmaker de Uden quartam partem cum suis attinentiis 

domistadii siti in Busco ad locum dictum Boertsche Straet inter 

                         
23 Zie ← BP 1175 f 283v 08 vr 10-10-1371, verkoop van een ander ¼ deel van 

deze hofstad, welk deel ligt tussen Petrus van Bardwijc enerzijds en 

Hubertus Kersmaker van Uden anderzijds. 
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hereditatem Henrici de Lijt ex uno et inter hereditatem quondam Henrici 

de Tricht ex alio scilicet illam quartam partem cum suis edificiis que 

sita est inter hereditatem Petri de Bardwijc ex uno et inter hereditatem 

Huberti de Volkel ex alio venditam dicto (dg: quondam) Huberto a Gerardo 

filio naturali quondam Bodonis de Tiela prout in litteris vendidit Zegero 

de Puppel (dg: cum litteris) supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 17 za 17-01-1383. 

Johannes Gruter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Gruter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018r 18 za 17-01-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 21 Hollandse dobbel of de 

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

 

Dictus (dg: em ve) emptor promisit dicto venditori XXI Hollant dobbel seu 

valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 11 f.18v. 

 in die beati Sebastiani: dinsdag 20-01-1383. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1383. 

 

BP 1177 f 018v 01 di 20-01-1383. 

Gerardus van Berkel verklaarde alle achterstallige termijnen ontvangen te 

hebben van de helft, aan voornoemde Gerardus behorend, in een b-erfcijns 

van 200 regaal, die jkr Johannes heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps 

beurde uit de heerlijkheid Boxtel. 

 

Gerardus de Berkel palam recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis sibi deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem de medietate ad dictum Gerardum spectante in hereditario censu 

CC aureorum denariorum communiter regael vocatorum quem domicellus 

Johannes dominus de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps solvendum habuit 

ex dominio de Bucstel cum suis attinentiis ut dicebat. Testes Luce et 

Ywanus datum in die beati Sebastiani. 

 

BP 1177 f 018v 02 di 20-01-1383. 

Jacobus zvw Mechtildis van Eijcke maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond, die Elizabeth dv Franco gnd van Middelrode aan 

voornoemde Jacobus moet betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Middelrode, bij de brug, 

tussen het water gnd die Aa enerzijds en Berta gnd ?Derx anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Mechtildis de Eijcke hereditarium censum trium 

librarum quem Elizabeth filia Franconis dicti de Middelrode (dg: promisit 

se daturum et soluturum dicto Jac) #solvere tenetur hereditarie dicto# 

Jacobo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo area et 

orto sitis in Middelrode prope pontem ibidem inter (dg: ?he) aquam dictam 

die Aa ex uno et inter hereditatem Berte dicte ?Derx ex alio ut dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Luce et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 03 di 20-01-1383. 

Hermannus Eijcman van Doerne droeg over aan Johannes gnd Coman van Helmont 

een b-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge, maat van Helmond, die Willelmus zvw Henricus gnd Scoenman van Doerne 

beloofd had aan voornoemde Hermannus, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, gaande uit een stuk land dat was van wijlen Jacobus gnd Coppen van 

den Berne, in Deurne, ter plaatse gnd Mastpoel, tussen kvw Arnoldus gnd 
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Jans soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. De broers Johannes en 

Arnoldus, kv voornoemde Hermannus, garandeerden voornoemde cijns. 

 

Hermannus Eijcman de Doerne hereditarium censum unius grossi Turonensis 

denarii antiqui atque hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis 

mensure de Helmont quem et quam Willelmus filius quondam Henrici dicti 

Scoenman de Doerne promisit se daturum et soluturum dicto Hermanno 

hereditarie purificatione ex pecia terre que fuerat quondam Jacobi dicti 

Coppen van den Berne sita in parochia de Doerne in loco dicto Mastpoel 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti Jans soen ex uno et 

inter communem (dg: p) viam ex alio et supra dictam peciam terre 

tradendam prout in litteris hereditarie supportavit Johanni dicto Coman 

de Helmont cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Quo facto Johannes et Arnoldus fratres liberi 

dicti Hermanni promiserunt indivisi super omnia #super habita et habenda# 

quod ipsi dicto Johanni Coman de dicto censu prestabunt warandiam et 

sufficientem facere. Testes Luce et Wellinus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1177 f 018v 04 do 22-01-1383. 

Willelmus van Oerscot beloofde aan Rutgherus zvw Rutgherus van Boemel 12 

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

 

Willelmus de Oerscot promisit Rutghero (dg: de) filio quondam Rutgheri de 

Boemel XII aude scilde ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

Ywanus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 05 do 22-01-1383. 

Johannes Buekentop verkocht aan Johannes van den Camp zvw Johannes van den 

Camp een beemd in Schijndel, naast de plaats gnd die Harde Beemden 

enerzijds en voornoemde Johannes van den Camp anderzijds. 

 

Johannes Buekentop quoddam pratum situm in parochia de Scijnle iuxta 

locum dictum (dg: di in die Harde Beemde) die Harde Beemde ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Camp filii quondam Johannis van den 

Camp ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni van den Camp 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Luce (dg: Egidius 

d) #et# Wellinus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1177 f 018v 06 do 22-01-1383. 

Egidius die Doncker dekker nzvw Egidius die Doncker gaf uit aan Batha dvw 

Arnoldus gnd Moelner een hofstad, huis en tuin, in Veghel, tussen wijlen 

voornoemde Arnoldus Moelner enerzijds en mr Johannes die Clocgieter 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 penning oude hertogencijns, 2 

schelling gemeen paijment aan de kerk van Veghel, 1 roede in de landweer 

van Veghel en thans voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

 

Egidius die Doncker tector filius naturalis quondam (dg: qu) Egidii die 

Doncker domistadium et domum (dg: sit) et ortum sitos in parochia de 

Vechel inter hereditatem Arnoldi quondam dicti Moelner ex uno et inter 

hereditatem magistri Johannis die Clocgieter ex alio ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit) #dedit ad hereditarium censum# Bathe filie dicti 

quondam Arnoldi (dg: Moelner promittens warandiam et obligationem 

deponere) Moelner ab eadem hereditarie possidendos pro (dg: duobus den 

..) III denariis antiqui census domino duci et (dg: duobus) duobus 

solidis communis pagamenti ecclesie de Vechel exinde solvendis (dg: dan) 

et pro una virgata in munimento dicto landweer de Vechel ad haec 

spectantibus dandis et tenendis a dicta Batha etc et pro hereditario 

censu quadraginta solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore 
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repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 07 do 22-01-1383. 

Johannes Buekentop verkocht aan Johannes Zeghers soen een stuk land in 

Schijndel, ter plaatse gnd in die Braken, beiderzijds tussen Ghibo van der 

Veerdonc. 

 

Johannes Buekentop peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco 

dicto in die Braken inter hereditatem Ghibonis van der Veerdonc ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit Johanni Zeghers soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Luce et Wellinus datum (dg: quinta post) in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1177 f 018v 08 do 22-01-1383. 

Johannes die Bie zvw Arnoldus gnd Lizen soen droeg over aan Everardus van 

Acht (1) een b-erfcijns van 10 schelling, die Metta van Velpe met Sint-

Remigius moest betalen aan voornoemde wijlen Arnoldus, gaande uit een huis 

en tuin in Sint-Oedenrode, tussen Henricus van Eijcke enerzijds en wijlen 

Elizabeth van der Heijden en Elizabeth van der Heze anderzijds, (2) recht 

van weg, behorend aan voornoemde Johannes Bije, in voornoemd huis en tuin. 

 

Johannes die Bie filius quondam Arnoldi dicti Lizen soen (dg: hereditarie 

vendidit X solidos omnes hereditarios census quos) #hereditarium censum X 

solidorum quem# Metta de Velpe dicto quondam Arnoldo solvere tenebatur et 

consuevit #Remigii# ex domo et orto sitis in parochia de Rode sancte Ode 

inter (dg: inter) hereditatem Henrici (dg: van der) van Eijcke ex uno et 

inter hereditatem (dg: Elizabeth) quondam Elizabeth (dg: van den .) van 

der Heijden et Elizabeth (de .) van der Heze ex alio #atque quandam viam 

sibi dicto Johanni Bije competente in domo et orto predictis ut dicebat# 

ut dicebat supportavit Everardo de Acht promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Wellinus datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 09 do 22-01-1383. 

Theodericus Heijmerics soen beloofde aan Henricus Aben soen 9 oude schilden 

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

 

Theodericus Heijmerics soen promisit #super habita et habenda# Henrico 

Aben soen novem aude scilde ad Martini proxime persolvendos. Testes Luce 

et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 10 do 22-01-1383. 

Arnoldus zvw Rodolphus gnd Danen soen verkocht aan Lambertus Plaetmaker van 

Moudewijc een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 6/7 deel in 2 mudzaad 

roggeland met gebouwen van voornoemde Rodolphus, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen wijlen Johannes Meelman enerzijds en kvw Johannes van den 

Eijnde anderzijds, (2) 1½ morgen land van verkoper, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen voornoemde wijlen Johannes Meelman enerzijds en 

voornoemde kvw Johannes van den Eijnde anderzijds, geheel de 2 mudzaad en 

de 1½ morgen reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 21 

lopen rogge. 

 

Arnoldus filius quondam Rodolphi dicti Danen soen hereditarie vendidit 

Lamberto Plaetmaker de Moudewijc hereditarium censum III librarum (dg: 

so) monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

nativitatis Domini ex sex septimis partibus ad dictum venditorem 

spectantibus in duabus modiatis terre siliginee #cum suis edificiis# 

dicti Rodolphi sitis in parochia de Roesmalen #in loco dicto Heze# inter 

hereditatem quondam Johannis Meelman ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis van den Eijnde ex alio (dg: atque) atque ex 
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uno et dimidio iugeribus terre dicti venditoris sitis in parochia (dg: 

predi) et loco predictis inter hereditatem dicti quondam Johannis Meelman 

ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum quondam Johannis van den 

Eijnde ex alio ut dicebat promittens warandiam obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione XXI lopinorum 

siliginis ex dictis integris duabus modiatis terre siliginee et uno et 

(dg: iug) dimidio iugeribus terre prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 11 do 22-01-1383. 

Godefridus van Straten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

6 pond, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast de plaats gnd Zile, 

naast erfgoed van wijlen jkvr Mabelia van den Yvenlaer. 

 

(dg: Rodo) Godefridus de Straten hereditarium censum sex librarum quem se 

solvendum habere dicebat ex domo et area sita in Busco iuxta lo locum 

dictum Zile iuxte hereditatem quondam domicelle Mabelie van den Yvenlaer 

ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 12 do 22-01-1383. 

Wijnricus Maes soen verkocht aan Willelmus Maes soen24,25,26, tbv Katherina ev 

voornoemde Willelmus en Willelmus nzv voornoemde Willelmus, een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en 7 lopen roggeland, in Uden, ter plaatse gnd op 

Oosterheze, tussen Arnoldus zv Rodolphus van den Elsen enerzijds en 

voornoemde Wijnricus anderzijds. De langstlevende krijgt de gehele pacht. 

 

Wijnricus Maes soen legitime vendidit Willelmo Maes soen ad opus (dg: 

Agnetis) #Katherine# uxoris eiusdem Willelmi et ad opus Willelmi filii 

#naturalis# eiusdem Willelmi (dg: et Agnetis) vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: here) anno quolibet ad 

vitam dictorum (dg: Agnetis) #Katherine# et Willelmi filii naturalis et 

non ultra nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domo et orto et 

septem lopinatis terre siliginee #cum suis attinentiis# dicti venditoris 

sitis in parochia de Uden ad locum dictum op Oesterheze inter hereditatem 

Arnoldi filii Rodolphi van den Elsen ex uno et inter hereditatem dicti 

Wijnrici venditoris ex alio ut dicebat promittens (dg: warandiam) super 

habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere et 

sufficientem et alter eorum dictorum (dg: Agnetis) #Katherine# et 

Willelmi filii naturalis duitius vivens dictam pensionem integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 13 do 22-01-1383. 

Johannes die Groet van Herlaer maande27 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns28 van 30 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve 

gnd Hedel, in Oirschot, aan voornoemde Johannes overgedragen door Rutgherus 

van der Braken. 

 

Johannes die Groet de Herlaer hereditarium censum triginta solidorum 

solvendum hereditarie purificatione ex quodam (dg: dic) manso dicto 

communiter (dg: Heede) Heedel sito in parochia de Oerscot et ex 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 012v 15 do 18-12-1382, belofte lijfpacht tbv Katherina ev 

Willelmus Maes soen van Kessel en Willelmus nzv voornoemde Willelmus. 
25 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. 
26 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. 
27 Zie → BP 1178 f 010v 15 do 09-01-1388, volgende maning. 
28 Zie ← BP 1175 f 270r 03 ±vr 30-01-1372, maning van de erfcijns. 
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attinentiis dicti mansi singulis et universis (dg: venditum sibi a) 

supportatum dicto Johanni a Rutghero van der Braken ut dicebat monuit de 

3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 14 do 22-01-1383. 

Walterus Pedelman van Uden en Johannes Claes soen van Haghevenne van Uden 

beloofden aan Leonius van Langvelt 27 gulden pieter of de waarde met Maria-

Hemelvaart aanstaande (za 15-08-1383) te betalen. 

 

Walterus Pedelman de Uden et Johannes Claes soen (dg: vuijt) van 

Haghevenne de Uden promiserunt Leonio de Langvelt XXVII gulden peter seu 

valorem ad assumptionem Marie proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 15 do 22-01-1383. 

Johannes Rijsselken beloofde aan Arnoldus nzvw Tielmannus zv Arnoldus 

Tielkini 4½ Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383) te betalen. 

 

Johannes Rijsselken promisit Arnoldo filio naturali quondam Tielmanni 

filii Arnoldi Tielkini quatuor et dimidium Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 018v 16 do 22-01-1383. 

Petrus zv Volcwigis dvw Adam van Ghestel, door voornoemde Volcwigis 

gemachtigd haar renten en cijnzen te manen, maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die voornoemde Volcwigis 

met Lichtmis beurt, gaande uit goederen gnd op het Ven, in Loon, tussen 

Petrus Loeder enerzijds en Henricus Smit anderzijds. 

 

Petrus filius Volcwigis filie quondam Ade de Ghestel potens factus a (dg: 

-d) dicta (dg: W) Volcwige monendi redditus et census eiusdem ut dicebat 

hereditarium censum XL solidorum antique pecunie quem dicta Volcwigis 

solvendum habet hereditarie purificatione ex bonis dictis opt Venne sitis 

in Loen inter hereditatem Petri (dg: Lode) Loeder (dg: ex uno) et inter 

hereditatem Henrici Smit (dg: ex alio) et de attinentiis eorundem bonorum 

universis monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 12 f.19. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1383. 

 in crastino Agnetis anno LXXXIII: donderdag 22-01-1383. 

 

BP 1177 f 019r 01 do 22-01-1383. 

Johannes gnd Meus soen die Riemsleger verkocht aan Johannes Stinen soen van 

Hees twee stukken land in Hees, (1) tussen wijlen Elias gnd Veren ?Berten 

enerzijds en Henricus Aleijten soen anderzijds, (2) beiderzijds tussen 

Arnoldus Corf, belast met 1 obool cijns aan de naburen van Hees. 

 

Johannes dictus Meus soen die Riemsleger (dg: peciam) duas pecias terre 

sitas in parochia de Hees quarum una inter hereditatem quondam Elie dicti 

Veren ?Berten ex uno et inter hereditatem Henrici Aleijten soen ex alio 

et altera inter hereditatem Arnoldi Corf ex utroque latere coadiacentem 

sunt site ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Stinen soen de Hees 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno obulo census 

(dg: d) vicinis (dg: ibidem) de Hees exinde de jure solvendo. Testes 

L..... et Ywanus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1177 f 019r 02 do 22-01-1383. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 019r 03 do 22-01-1383. 

Godefridus van den Kerchoven zvw Nijcholaus van den Kerchoven verkocht aan 

Andreas zvw Heijnricus gnd Ghijben Loijs soen een n-erfpacht van 1 mud 

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

(1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Moergestel, tussen Henricus 

....... enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een stuk land aldaar, 

tussen Henricus Nevart enerzijds en Walterus van den Hoevel anderzijds, (3) 

een stuk land aldaar, tussen Petrus van den Rijthoven enerzijds en Henricus 

Creijt anderzijds, (4) ½ bunder beemd gnd die Groot Be....., in Moergestel, 

tussen Willelmus van der Spaendonc enerzijds en Willelmus van Haren 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Godefridus van den Kerchoven filius quondam Nijcholai van den Kerchoven 

hereditarie vendidit Andree (dg: -s) filio quondam (dg: Ghibonis dicti 

Lo) Heijnrici dicti Ghijben Loijs soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex (dg: ..) domo et orto et pecia terre eis adiacente sitis in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Henrici ....... ex 

uno et inter commnem plateam ex alio atque ex pecia terre sita ibidem 

inter hereditatem Henrici Nevart ex uno et inter hereditatem Walteri van 

den Hoevel ex alio item ex [pecia terre] sita ibidem inter hereditatem 

Petri van den Rijthoven ex uno et inter hereditatem Henrici Creijt ex 

alio item ex dimidio bonario prati (dg: sito in dicta parochia in) dicto 

die (dg: Groes) Groet Be...... sito in dicta parochia inter hereditatem 

Willelmi van der Spaendonc ex uno et inter hereditatem Willelmi de Haren 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem [deponere] et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 04 do 22-01-1383. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Johannes zv Rodolphus Rover van 

Vladeracken een b-erfcijns van 20 schelling oude cijns, die voornoemde 

wijlen Gheerlacus en zijn voorgangers beurden uit erfgoederen in Berghem, 

ter plaatse gnd Duer. 

 

(dg: Johannes) Goeswinus filius quondam Gheerlaci Cnode hereditarium 

censum XX solidorum antiqui census quem dictus quondam Gheerlacus (dg: 

solvendum habu) et sui predecessores solvendum habuerunt (dg: here) 

annuatim et hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de (dg: B) 

Berchen et in loco dicto Duer (dg: in) cum toto jure quo dictus census ad 

dictum quondam (dg: Goeswinum) Gheerlacum et suos predecessores spectare 

consuevit ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Johanni filio Rodolphi 

Rover de Vladeracken promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Gheerlaci 

in dicto censu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 05 do 22-01-1383. 

Johannes zv Truda vernaderde en behield. 

 

Johannes filius Trude prebuit (dg: et reportavit testes datum supra) et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 06 do 22-01-1383. 

Goeswinus zvw Borchardus Steenbakker droeg over aan zijn zwager Albertus 

van Gheffen zijn deel in een huis29,30,31 en erf van voornoemde wijlen 

                         
29 Zie → BP 1176 f 292r 06 wo 28-01-1383, verkoop van een erfcijns uit het 

huis. 
30 Zie → BP 1176 f 365r 07 di 24-05-1384, verkoop van lijfrente uit dit 

huis. 
31 Zie → BP 1178 f 288r 08 ma 22-08-1390, overdracht van het huis. 
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Borchgardus, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus 

Zannen enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van Woudrichem anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Borchardi Lathomi totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et area dicti quondam Borchgardi sita in Busco (dg: 

in) in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi Zannen ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Woudrichem ex alio ut dicebat supportavit 

Alberto de Gheffen suo sororio cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 019r 07 do 22-01-1383. 

Johannes gnd Heijnen soen van Zonne beloofde aan Godefridus van Rode 20 

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

 

Johannes dictus Heijnen soen de Zonne promisit Godefrido de Rode XX aude 

scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 08 do 22-01-1383. 

Johannes zv Johannes Barbier en zijn vrouw Margareta dvw Arnoldus gnd 

Zegher verkochten aan Arnoldus Oeden soen een stuk land in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Engbertus Wever enerzijds en 

Johannes Peters soen anderzijds, dat aan voornoemde Margareta gekomen was 

na overlijden van Johannes gnd Stinen soen, belast met lasten, die 

voornoemde wijlen Johannes Stinen soen hieruit had. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis Barbier maritus legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Zegher et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore peciam terre sitam in 

parochia (dg: si) de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Engberti Wever ex uno et inter hereditatem Johannis Peters 

soen ex alio et que pecia terre dicte Margarete de morte quondam Johannis 

dicti Stinen soen sui consanguinei successione est advoluta ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Oeden soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam Johannes 

Stinen soen exinde solvere consuevit ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 09 do 22-01-1383. 

Jacobus van der Berze van der Horst maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan met goederen die waren van wijlen Henricus van den 

Hoernic. 

 

Jacobus van der Berze van der Horst omnes vendiciones et alienaciones 

factas cum bonis quibuscumque que fuerant quondam Henrici van den Hoernic 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 10 do 22-01-1383. 

Johannes Haijken van Empel verkocht aan Nijcholaus Baudekens soen van 

Gheffen een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

in den Hoernik, beiderzijds tussen Johannes van Os gewantsnijder. Verkoper 

en met hem Ego gnd Eghen zvw Walterus van Driel beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Johannes Haijken de Empel hereditarie vendidit Nijcholao #Baudekens soen# 

de Gheffen (dg: den Riemsleger) hereditarium censum III aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre sita in 

jurisdictione de Empel in loco dicto in den Hoernic inter hereditatem 

Johannis de Os pannicide ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

promittentes et cum #eo# Ego dictus Eghen filius quondam Walteri de Driel 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 11 do 22-01-1383. 

En hij kan terugkopen in een periode van 15 dagen voor of na Pasen over 4 

jaar (zo 07-04-1387), met 20 oude schilden of de waarde, in het woonhuis 

van de koper als die in Den Bosch woont, anders in het wisselkantoor. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Ywanus 

Stierken, Johannes van de Kloot, Nijcholaus Keelbreker, Johannes Nolleken 

en zijn schoonzoon Arnoldus van Vladeracken. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: infra qua) a festo pasce proxime futuro ultra 

quatuor annos scilicet infra quindenam ante vel post cum XX aude scilde 

vel valore scilicet in domo dicti emptoris (dg: ali a) si idem emptor 

moram traxit in Busco alioquin in cambio ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Ywano Stierken Johanne de Globo Nijcholao 

Keelbreker Johanne Nolleken Arnoldo de Vladeracken eius genero testibus 

datum in crastino Agnetis anno LXXXIII. 

 

BP 1177 f 019r 12 do 22-01-1383. 

Johannes van der Graft van Lijttoijen verkocht aan Johannes Nollekens 2¼ 

hont land ter plaatse gnd die Hoeve, ter plaatse gnd die Lijtse Hoeve, 

belast met waterlaten, sloten en zegedijken. 

 

Johannes van der Graft de Lijttoijen duo hont et quartam partem unius 

hont terre sitas (dg: in parochia) in loco dicto die Hoeve in loco dicto 

die Lijtsche Hoeve (dg: inter hereditatem) #et quas ad se spectare 

dicebat# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Nollekens promittens 

warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus et #fossatis# Zeghedike ad hoc de jure spectantibus. Testes 

Bruheze et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 13 do 22-01-1383. 

Arnoldus van den Hogen verkocht aan Henricus zvw Lambertus van den Arennest 

en Henricus zvw Johannes gnd Rijcarts soen ½ morgen land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd in den Hezer Vrede, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en 

voornoemde Henricus en Henricus anderzijds. 

 

Arnoldus van den Hogen dimidium iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto in den Hezer Vrede inter hereditatem dicti 

Arnoldi ex uno et inter Henrici filii quondam Lamberti van den Arennest 

et Henrici filii quondam Johannis dicti Rijcarts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dictis Henrico et Henrico promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Ywanus et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 019r 14 do 22-01-1383. 

Wijnricus Lemmens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wijnricus Lemmens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019r 15 do 22-01-1383. 

Voornoemde Arnoldus van den Hogen verhuurde aan Henricus zvw Johannes 

Rijcarts soen ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Hezer 

Vrede, tussen Rodolphus Hals enerzijds en voornoemde Henricus zvw Johannes 

Rijcarts soen en Henricus zvw Lambertus van den Arennest anderzijds, voor 

een periode van 4 jaar, ingaande heden. 

 

Dictus Arnoldus dimidium iuger terre situm in parochia de Roesmalen in 

loco dicto in den Hezer Vrede inter hereditatem Rodolphi Hals ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii quondam (dg: Henrici) Johannis Rijcarts 
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soen et Henrici #filii quondam Lamberti# van den Arennest ex alio ut 

dicebat (dg: s) locavit primodicto Henrico (dg: promittens) ab eodem ad 

spacium quatuor annorum datum presentium sine medio sequentium libere 

possidendum promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 019r 16 do 22-01-1383. 

Willelmus zvw Johannes van Nederijnen verhuurde aan Theodericus zvw 

Johannes van Gherwen (1) de huizinge van wijlen Johannes gnd Waijpoel in 

Den Bosch, naast de Waaipoels Brug, (2) een stuk land van voornoemde wijlen 

Johannes Waijpoel, aldaar, buiten de stadsmuur, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), per jaar voor 4 7/8 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. Verhuurder zal de huizinge onderhouden van dak, 

wanden en omheiningen aan de gemene weg. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Nederijnen habitationem quondam (dg: 

Zegheri) #Johannis# dicti Waijpoel (dg: s) cum suis attinentiis sitam in 

Busco iuxta pontem dictum Waijpoels Brugge atque peciam terre (dg: sitam 

ibidem extra murum) dicti quondam (dg: Zegheri) #Johannis Waijpoel# sitam 

ibidem extra murum oppidi de Busco locavit recto etc locacionis modo 

Theoderico filio quondam Johannis de Gherwen ab eodem ad spacium sex 

annorum a festo nativitatis Johannis proxime futuro deinceps sine medio 

sequentium possidendam anno quolibet dictorum (dg: quatuor) sex annorum 

pro (dg: sex) quinque Brabant dobbel minus octava parte unius Brabant 

dobbel seu valore (dg: pro) dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

sex annorum mediatim Domini et mediatim Johannis et primo termino 

nativitatis Domini proxime promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et quod (dg: alter) ipse (dg: dcm ed) dictam 

habitationem in bona disposicione de tecto et parietibus (dg: observabit) 

et de sepibis versus communem plateam observabit et alter (dg: 

observabit) repromisit. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 13 f.19v. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1383. 

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

 

BP 1177 f 019v 01 do 22-01-1383. 

Godefridus van Vlimen verkocht aan Johannes zv Jacobus van Ghelre een huis 

en tuin in Empel, tussen Henricus die Wever enerzijds en Johannes Haijken 

anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan een gemene weg, belast met 20 

penning gemeen paijment, 3 groten gemeen paijment, en 3 schreden maasdijk, 

ter plaatse gnd Diependijk, tussen de dijk van Gerardus Roest enerzijds en 

de dijk van voornoemde Henricus Wever anderzijds. 

 

Godefridus de Vlimen domum et ortum sitos in parochia de Empel inter 

hereditatem Henrici die Wever ex uno et inter hereditatem Johannis 

Haijken ex alio #tendentes (dg: a communi) retrorsum ad communem plateam# 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Jacobi de Ghelre promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis XX denariis communis 

pagamenti et tribus grossis communis pagamenti exinde solvendis et tribus 

passibus aggeris Mose sitis in loco dicto Dijepen(dg: Dijric)dijc inter 

aggerem Gerardi Roest et inter aggerem dicti Henrici Wever ad hoc de jure 

spectantibus ut dicebat. Testes Ywanus et Jordanus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1177 f 019v 02 do 22-01-1383. 

Johannes van Loen zv Ghibo verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes de Loen #filius# Ghibonis prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 019v 03 do 22-01-1383. 

Voornoemde Johannes zv Jacobus van Ghelre, Elijas zv Arnoldus gnd Hake en 

Ghisbertus zv Theodericus Proefts soen van Empel beloofden aan voornoemde 

Godefridus van Vlimen 21 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1383) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383). 

 

Dictus emptor et Elijas filius Arnoldi dicti Hake et Ghisbertus filius 

Theoderici Proefts soen de Empel promiserunt dicto venditori XXI Brabant 

dobbel seu valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 04 do 22-01-1383. 

Johannes van Vucht handschoenmaker droeg over aan Nijcholaus uten Hasselt 

zijn deel in het overschot boven 2½ morgen land, in een beemd, die was van 

wijlen Nijcholaus van Heze, ter plaatse gnd die Akense Hoeve. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius totam partem et omne jus sibi 

competentes in residuo et supercrescentia consistentibus ultra duo et 

dimidium iugera terre (dg: in loco) in quodam prato terre quod fuerat 

quondam Nijcholai de Heze sita in loco dicto die Akenssche Hoeve ut 

dicebat hereditarie supportavit Nijcholao uten Hasselt promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 019v 05 do 22-01-1383. 

Danijel van Vlierden en Godefridus van Buttel beloofden aan Theodericus 

Rover zvw Roverus van Oijen 17 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 

10-05-1383) te betalen. 

 

Danijel de Vlierden et Godefridus de Buttel promiserunt Theoderico Rover 

filius quondam Roveri de Oijen XVII aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 06 do 22-01-1383. 

Godefridus zvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan 

Petrus zvw Theodericus gnd Bouwelken 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd 

die Brant, tussen jkvr Bela mv eerstgenoemde Godefridi enerzijds en kvw 

Johannes Luwe anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis unum iuger terre situm in parochia de Os in loco dicto die Brant 

inter hereditatem domicelle Bele matris primodicti Godefridi ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Luwe ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Petro filio quondam Theoderici dicti Bouwelken 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 07 do 29-01-1383. 

Arnoldus Bollen van Wetten en Willelmus van Aa beloofden aan Theodericus 

Zanders soen 11 oude schilden en 3 Hollandse plakken met Sint-Jan 

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

 

Arnoldus Bollen de Wetten et Willelmus de Aa promiserunt Theoderico 

Zanders soen XI aude scilde et III Hollant (dg: placken) placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Luce et Wellen datum 

quinta post conversionem Pauli. 
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BP 1177 f 019v 08 do 29-01-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 09 do 29-01-1383. 

Boudewinus gnd Otten soen, zvw Ghibo gnd Wouters soen bvw Arnoldus gnd 

Cnode, droeg over aan Yda wv Willelmus Loijert een b-erfcijns van 23 

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

Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Ghibo gnd G..gs in Den Bosch, 

aan de Orthenstraat, welke cijns Margareta ..... van de Minderbroeders in 

Den Bosch gekocht had van Johannes Dicbier de jongere, en welke cijns 

voornoemde Arnoldus Cnode, tbv hem, zijn broers voornoemde wijlen Ghibo en 

Walterus, en hun zuster Katherina verworven had van voornoemde Margareta, 

en welke cijns voornoemde Boudewinus nu bezit; met achterstallige termijnen 

van 3 jaar. 

 

Boudewinus #dictus Otten soen# filius quondam Ghibonis dicti Wouters soen 

fratris (dg: ol) quondam Arnoldi dicti Cnode hereditarium censum XXIII 

solidorum solvendum hereditarie pro una medietate Domini et pro reliqua 

medietate Johannis de domo #et# area (dg: Ghibonis) Ghibonis quondam 

dicti G..gs sita in Buscoducis ad vicum Orthensem quem censum Margareta 

marca? fratrum minorum in Buscoducis erga (dg: Johannis) Johannem Dicbier 

juniorem emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum dictus 

Arnoldus Cnode ad opus sui et ad opus dicti (dg: G) quondam Ghibonis et 

Walteri fratrum suorum necnon Katherine eorum sororis erga dictam 

Margaretam acquisiverat prout in litteris quas vidimus et quem censum 

XXIII solidorum dictus Boudewinus nunc ad se spectare dicebat supportavit 

Yde relicte quondam Willelmi Loijert cum primodictis litteris et jure 

#cum arrestadiis trium annorum# promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui (dg: deponere) et (dg: suorum) quorumcumque heredum dictorum 

quondam Arnoldi Cnode Ghibonis Walteri suorum fratrum et Katherine eorum 

sororis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 10 do 29-01-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij Walterus zvw Cole en 

Gerardus van Neijnsel” en voornoemde Boudewinus beloofde de brief, zo 

nodig, aan voornoemde Yda ter hand te stellen. 

 

X. 

Et fiet vidimus de littera incipiente nos Walterus filius quondam Cole et 

Gerardus de Neijnsel et dictus Boudewinus promisit dicte Yde deliberare 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 11 do 29-01-1383. 

Gerardus van Uden zvw Johannes van Uden van Hees ev Elizabeth dvw Elizabeth 

dvw Johannes van der Hagen droeg over aan Henricus zvw Walterus uijt 

Vinckel, tbv Katherina mv voornoemde Henricus, 1/18 deel in een erfgoed met 

houthaag in Nuland, ter plaatse gnd in die Hage, tussen erfgoed van hr 

Henricus van Nuwelant ridder enerzijds en kvw voornoemde Johannes van der 

Hagen anderzijds, welk 1/18 deel aan voornoemde Gerardus en eerstgenoemde 

Elizabeth geschonken was. 

 

Gerardus de Uden filius quondam Johannis de (dg: Uid) Uden de Hees 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue (dg: f) uxoris 

filie quondam Elizabeth (dg: ?dic) filie quondam Johannis van der Hagen 

decimam octavam partem (dg: ad se spectantem) ad se spectantem in (dg: 

in) hereditate cum lignicrescentia dicta die houthage (dg: sit) sita in 

parochia de (dg: Nuwant) Nuwelant in loco dicto in die Hage inter 

hereditatem domini Henrici de Nuwelant militis ex uno et inter 
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hereditatem liberorum dicti quondam (dg: quon) Johannis van der Hagen ex 

alio et quam decimam octavam partem dictus Gerardus cum primodicta 

Elizabeth sua uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio (dg: W) quondam Walteri uijt Vinckel ad opus 

Katherine (dg: uxoris) #matris# eiusdem Henrici promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 12 do 29-01-1383. 

Danijel zvw Johannes gnd Willems verkocht aan Henricus Loenman een 

n-erfcijns van 1 gulden hellink of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad en tuin, in Maren, ter plaatse gnd aan den Weille, 

tussen wijlen Arnoldus gnd Man enerzijds en wijlen Hertgherus gnd Hert zv 

Hilla gnd Piers anderzijds, reeds belast met 2 schelling aan de kerk van 

Maren. 

 

Danijel (dg: -is) filius quondam (dg: Danijelis) #Johannis# dicti Willems 

hereditarie vendidit Henrico Loenman hereditarium censum unius (dg: 

ghulden) #ghulden# hellinc boni auri et iusti ponderis seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domistadio et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Maren ad locum dictum aen den Weijlle 

inter hereditatem (dg: Elizabeth) quondam Arnoldi (dg: Arnoldi) dicti Man 

ex uno et inter hereditatem quondam Hertgheri dicti Hert filii Hille 

dicte Piers ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus solidis ecclesie de Maren exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 019v 13 do 29-01-1383. 

Theodericus Rover Uden soen droeg over aan Arnoldus zvw Gerardus Heijlen 

soen van Gheffen 1 morgen land, in Geffen, op de gemeint, tussen Gerardus 

Kepken enerzijds en Arnoldus Ghenen soen anderzijds, aan hem verkocht door 

de broers broeder Henricus, Johannes en Ygrammus, kvw Robbertus van Doerne, 

en Ghibo gnd Wael. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus Rover. 

 

Theodericus Rover Uden soen unum iuger terre situm in parochia de Gheffen 

supra communitatem inter hereditatem Gerardi Kepken ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Ghenen soen ex alio venditum sibi a fratre Henrico 

Johanne Ygrammo fratribus liberis quondam Robberti de Doerne et Ghibone 

dicto Wael prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Ge) Arnoldo 

(dg: dicto .) filio quondam Gerardi Heijlen soen de Gheffen cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Theoderico Rover. 

 

BP 1177 f 019v 14 do 29-01-1383. 

Henricus Becker zvw Willelmus gnd des Heirden soen droeg over aan 

Godefridus zvw Henricus gnd Aude Heijn van Heinxstem de navolgende dijken, 

sloten en omheiningen, behorend bij zijn erfgoederen, in Empel, (1) 4 

roeden maasdijk, voorbij de windmolen, tussen de dijk van Nijcholaus 

Clemenssen soen en de dijk van jkr Johannes van Gielbeke, (2) 1 roede 

maasdijk, naast de sluis van Vorne, richting Orthen, tussen de dijk van 

Johannes Haijken en de dijk van Hermannus Peters soen, (3) 1 roede sloot, 

ter plaatse gnd aan den Heuvel, tussen de sloot van mr Wolphardus en de 

sloot van wijlen Gerardus Eelkini en zijn medeërfgenamen, (4) 4 roeden 

sloot aldaar, tussen sloten van Delija ndvw hr Ghiselbertus priester en 

sloten van kv Truda Loden, (5) 1 roede sloot aldaar, tussen sloten van 

Willelmus Bruijn en sloten van Nijcholaus Clemenssen soen, met de 

omheiningen naast de sloten. 

 

Henricus Becker filius quondam Willelmi dicti de! Heirden soen #aggeres 

et fossata sepes ad se et suas hereditates spectantes de jure 

infrascriptos (dg: scilicet) in parochia de Empel sitas scilicet# quatuor 

virgatas (dg: ....) aggeris Mose sitas in parochia de Empel ultra 
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molendinum venti ibidem inter aggerem Nijcholai Clemenssen soen et inter 

aggerem domicelli Johannis de Gielbeke (dg: ex) atque unam virgatam 

aggeris Mose sitam iuxta slusam de Vorne in latere versus Orthen inter 

aggerem Johannis Haijken et inter aggerem (dg: Petri) Hermanni Peters 

soen item unam virgatam fossati dicti sloet sitam ad locum dictum aen den 

Hoevel inter fossatum magistri Wolphardi (dg: ex) et inter (dg: 

hereditatem) #fossatum# quondam Gerardi Eelkini et suorum coheredum item 

quatuor virgatas fossati sitias ibidem inter fossata Delije filie 

naturalis quondam domini Ghiselberti presbitri et inter fossata liberorum 

Trude Loden item unam virgatam fossati sitam ibidem inter fossata 

Willelmi Bruijn et inter fossata Nijcholai Clemenssen soen #simul cum 

sepibus dictorum fossatorum sloten vocatorum# ut dicebat supportavit 

Godefrido filio quondam Henrici dicti Aude Heijn van Heinxstem promittens 

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

 

BP 1177 f 019v 15 do 29-01-1383. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Henricus Becker voornoemde 

dijken, sloten en omheiningen te onderhouden. 

 

Dictus (dg: Godef) Godefridus promisit habita et habenda dicto Henrico 

Becker dictas aggeres et fossata #et sepes# perpetue in bona disposicione 

servare sic quod dicto Henrico Becker et suis hereditatibus (dg: qu) et 

heredibus quibuscumque dampna exinde (dg: ex) non eveniant quovismodo. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf1 C 14 f.20. 

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

 

BP 1177 f 020r 01 do 29-01-1383. 

Marcelius zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Johannes gnd van Doerne 

wollenklerenwever een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Pasen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 10-04-1384), gaande uit 

2 morgen in Maren, ter plaatse gnd in den Ham, tussen Cristina mv 

voornoemde verkoper enerzijds en Paulus zv Jacobus gnd Melijs soen 

anderzijds. 

 

Marcelius filius quondam (dg: dicti) #Willelmi# die Hoel hereditarie 

vendidit Johanni dicto de (dg: Doer) Doerne textori (dg: laneorum) 

laneorum hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie pasche et primo termino ultra annum ex duobus iugeribus dicti 

venditoris sitis in parochia de Maren in loco dicto in den Ham inter 

hereditatem Cristine matris dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Pauli filii Jacobi dicti Melijs soen ex alio ut dicebat promittens #super 

habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Luce et Wellen datum quinta post Pauli. 

 

BP 1177 f 020r 02 do 29-01-1383. 

Godefridus Gobels soen van Ghewanden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Gobels soen van Ghewanden prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 020r 03 do 29-01-1383. 

Gerardus Balijart verhuurde aan Petrus van Maren 8 morgen land in Lith, ter 

plaatse gnd op die Lange Weier, tussen Willelmus Balijart enerzijds en 

Johannes Buc anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Bartholomeus (zo 24-08-1382), voor de cijnzen aan dekaan en kapittel 

van Sint-Lambertus van Luik, maasdijken, zegedijken en waterlaten, en voor 

24 gulden hellingen per jaar, met Letare-Jerusalem te betalen. Zou 

voornoemde waterlaat uitgegraven worden, dan zal voornoemde Petrus dat 

doen, en zal voornoemde Gerardus de helft van de kosten daarvan aan 
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voornoemde Petrus betalen. 

 

Gerardus Balijart octo iugera terre sita in parochia de Lijt (dg: inter) 

in loco dicto op die Langhe Weijer inter hereditatem Willelmi Balijart ex 

uno et inter hereditatem Johannis Buc ex alio [ut dicebat] locavit recto 
!modo Petro de Maren ab eodem ad spacium sex annorum a festo Bartholomei 

proxime preterito deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet 

dictorum sex annorum pro censibus (dg: ?dominorum) decani et capituli 

sancti Lamberti Leodiensis exinde solvendis et aggeribus Mose et 

aggeribus dictis Zeghe[dike] aqueductibus ad hoc spectantibus dandis et 

solvendis et (dg: s) observandis a dicto Petro anno quolibet dictorum sex 

annorum terminis solucionis et temporibus consuetis atque pro XXIIII 

gu[lden] hellingen fortis ponderis dandis sibi ab alio (dg: here) anno 

quolibet dictorum sex annorum letare Jherusalem et primo termino (dg: 

ter) ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

[deponere] et alter repromisit super omnia et dictos census solvere et 

dictos aggeres et aqueductus [obervare sic] quod dicto Gerardo dampna 

exinde non eveniant quovismodo scilicet si contingat dictum aqueductum 

(dg: f) effodi extunc dictus Petrus huiusmodi aqueductum effodiet 

scilicet dictus Gerardus medietatem expensarum huiusmodi effossionis 

dicto Petro persolvet. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 04 do 29-01-1383. 

Johannes gnd Balijart, zijn vrouw Yda dvw Henricus Pelser, en Henricus en 

Katherina, kv voornoemde Yda, verkochten aan Johannes gnd Lanen zvw 

voornoemde Henricus Pelser alle goederen, die aan voornoemde Yda gekomen 

waren na overlijden van haar voornoemde vader Henricus Pelser, resp. die 

aan haar of haar kinderen zullen komen na overlijden van Lana mv voornoemde 

Yda. 

 

Johannes dictus Balijart maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

filie quondam Henrici Pelser (dg: ..) et dicta Yda cum (dg: eo) eodem 

tamquam cum tutore Henricus et Katherina liberi dicte Yde cum tutore 

omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata dicte 

Yde de morte quondam dicti Henrici Pelser patris eiusdem Yde successione 

advoluta atque post mortem Lane matris dicte Yde (dg: successione 

advolvenda) dicte Yde seu dictis Henrico et Katherine eius liberis 

successione advolvenda #vel liberis dicte Yde genitis vel generandis# 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni (dg: de fio) dicto Lanen filio dicti quondam (dg: He) 

Henrici Pelser promittentes cum tutore #ratam servare# et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum et liberorum a dicta Yda genitorum vel 

generandorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 05 do 29-01-1383. 

Mabelija gnd van Empel ndvw hr Ghisbertus van Empel priester maakte bezwaar 

tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johanne gnd Bijeken van 

Lijttoijen en diens dochters Oda en Mabelia met hun goederen. 

 

Mabelija dicta de Empel filia naturalis quondam domini Ghisberti de Empel 

presbitri vendiciones et alienaciones factas a Johanne dicto Bijeken de 

Lijttoijen Oda et Mabelia eius filiabus cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 06 do 29-01-1383. 

Johannes gnd Margrieten soen verkocht aan Cristina wv Willelmus gnd die 

Hoel 4 hont land in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Wert, tussen Albertus 

van Ghewanden enerzijds en Arnoldus van Ghewanden anderzijds, belast met de 

zomerdijk. 
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[Solvit] 2 plack. 

Johannes dictus Margrieten #soen# quatuor hont terre ad se spectantia 

sita in parochia de Maren in loco dicto die Maerssche Wert inter 

hereditatem Alberti de Ghewanden ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Ghewanden ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

vendidit Cristine relicte quondam Willelmi dicti die Hoel promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto aggere estivali ad hoc de jure 

spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 07 do 29-01-1383. 

Gerardus gnd Baudekens soen beloofde aan Jacobus Aven soen 40 lichte 

schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, na maning te betalen. 

 

Gerardus dictus Baudekens soen promisit Jacobo Aven soen XL licht scilde 

scilicet XII placken pro scilt vocato ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 08 do 29-01-1383. 

Henricus van den Broecke zvw Arnoldus van den Broecke van Scijnle verkocht 

aan Petrus van Eirde een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 10 lopen gerstland, in Schijndel, ter plaatse gnd in 

die Hautart, beiderzijds tussen Ghibo van der Steghen, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Henricus van den Broecke filius quondam Arnoldi van den Broecke de 

Scijnle hereditarie vendidit Petro de (dg: Eird) Eirde hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie purificatione (dg: et 

primo termino purificatione purificatione proxime futuro) ex decem 

lopinatis terre (dg: silig) ordeacee sitis in parochia de Scijnle in loco 

dicto in die Hautart inter hereditatem Ghibonis van der Steghen ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens (dg: warandiam) super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: et s) excepto 

censu domini ducis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 09 do 29-01-1383. 

Thomas Arts soen van Crumvoert, zijn broer Johannes en Godefridus zvw 

Enghela gnd Goden soen beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 2+28+22=52 dgn) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Thomas Arts soen de Crumvoert #et Johannes eius frater# et Godefridus 

filius quondam Enghele dicte Goden soen promiserunt Philippo Jozollo etc 

XVI aude scilde Francie ad pasche proxime persolvendos (dg: testes datum 

supra) sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 10 do 29-01-1383. 

De eerste twee zullen voornoemde Godefridus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt dictum Godefridum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 020r 11 do 29-01-1383. 

De broers Ghisbertus en Lodovicus, kv Theodericus Proefts soen van Empel, 

verkochten aan Baudekinus zvw Baudekinus gnd Tijmmerman van Gheffen (1) een 

stuk land in Empel, ter plaatse gnd in die Steeg, tussen Johannes gnd 

Rogxken enerzijds en Denkinus Luwe anderzijds, (2) een stuk land in Empel, 

ter plaatse gnd in het Prieel, tussen Johannes gnd Rogxken enerzijds en 

Rodolphus van den Grave anderzijds, met sloten, belast met voornoemde 

sloten. 
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Ghisbertus et Lodovicus fratres liberi Theoderici Proefts soen de Empel 

peciam terre (dg: sitam in parochia de . dictam in dicta) sitam in 

parochia de (dg: Em) Empel in loco dicto in die (dg: ....) Stege inter 

hereditatem Johannis dicti Rogxken ex uno et inter hereditatem Denkini 

Luwe ex alio (dg: item cum suis fossatis) item peciam terre (dg: dictam) 

sitam in dicta parochia in loco dicto int Prieel inter hereditatem 

Johannis dicti Rogxken ex uno et inter hereditatem Rodolphi van den Grave 

ex alio (dg: ?item) cum suis fossatis dictis sloten prout dicte due pecie 

terre cum suis slotis ibidem site site sunt hereditarie vendiderunt 

Baudekino filio quondam Baudekini dicti Tijmmerman de Gheffen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis dictis slotis ad has de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 12 do 29-01-1383. 

Theodericus gnd Gherijt Sijmone soen droeg over aan Laurencius zvw Henricus 

gnd Toijt, tbv hem en zijn broer Walterus, een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk, met Kerstmis te leveren, uit een erfgoed dat 

deels akkerland is en deels beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

tussen voornoemde Theodericus enerzijds en Willelmus zv Aleijdis gnd 

sWriters anderzijds, aan hem verkocht door Jacobus zvw Walterus gnd Vriesen 

van den Leempoel. 

 

Solvit. 

Theodericus dictus Gherijt Sijmone soen hereditariam paccionem novem 

lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

nativitatis Domini ex quadam hereditate partim terra arabilis et partim 

pratum sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Willelmi filii 

Aleijdis dicte sWriters ex alio venditam sibi a Jacobo filio quondam 

Walteri dicti Vriesen van den Leempoel prout in litteris hereditarie 

supportavit Laurencio (dg: et Henrico) filio quondam Henrici dicti Toijt 

ad opus sui et opus (dg: Henrici) #Walteri# fratris eiusdem Laurencii cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 13 do 29-01-1383. 

Theodericus zvw Gerardus van Venloen droeg over aan Laurencius zvw Henricus 

Toijt, tbv hem en zijn broer Walterus, een b-erfpacht van 9 lopen rogge, 

maat van Oisterwijk, die hij met Sint-Andreas beurt uit een erfgoed in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen een gemene weg enerzijds en 

Willelmus gnd die Writers anderzijds, welke pacht voornoemde Willelmus die 

Writer nu levert. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Gerardi de (dg: Venle) Venloen hereditariam 

paccionem novem lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie Andree apostoli et in Oesterwijc 

tradendam ex hereditate sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi 

dicti die Writers ex alio et quam paccionem dictus Willelmus die Writer 

nunc ad presens solvere tenetur ut dicebat hereditarie supportavit 

Laurencio filio quondam Henrici Toijt ad opus sui et ad opus (dg: 

Henrici) #Walteri# fratris eiusdem Laurencii promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 14 do 29-01-1383. 

Voornoemde Laurencius beloofde aan voornoemde Theodericus 29 Brabantse 

dobbel of de waarde minus 12 Hollandse plakken en 5 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen en te 

leveren. 
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Dictus Laurencius promisit super omnia dicto Theoderico XXIX Brabant 

dobbel seu valorem minus XII Hollant placken et quinque lopinos siliginis 

mensure de Oesterwijc ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 15 do 29-01-1383. 

Johannes van Empel zvw Theodericus van den Brekelen, Arnoldus Valke en Oda 

sv voornoemde Arnoldus verkochten aan Arnoldus Collart 2 bunder land, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Middelhoeve, tussen wijlen Theodericus 

Groeve enerzijds en Johannes van Ghemonden anderzijds, belast met 2 oude 

groten en een b-erfpacht van 12 lopen rogge. 

 

Solvit ?totum. 

Johannes de Empel filius quondam Theoderici van den Brekelen #Arnoldus 

Valke et Oda (dg: eius) soror eiusdem Arnoldi cum tutore# duo bonaria 

terre sita in (dg: jurisdictione) parochia de Scijnle in loco dicto die 

Middelhoeve inter hereditatem Theoderici quondam Groeve ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Ghemonden ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Collart promittentes #cum tutore# warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis et hereditaria 

paccione XII lopinorum siliginis (dg: me) exinde prius solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 020r 16 do 29-01-1383. 

Ghibo zv Petrus gnd Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo filius Petri dicti Keijot prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf1 D 01 f.20v. 

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

 Sexta post conversionem: vrijdag 30-01-1383. 

 

BP 1177 f 020v 01 do 29-01-1383. 

Adam gnd Maes soen van Orthen beloofde aan Willelmus van der Aa 8½ oude 

schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Adam dictus Maes soen de Orthen promisit Willelmo van der Aa octo et 

dimidium aude scilt seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Luce et Wellen datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 020v 02 do 29-01-1383. 

Johannes zvw Johannes gnd Kemerlinc en Albertus zvw Andreas gnd Aelbrechts 

soen verkochten aan de broers Willelmus en Nijcholaus, kvw Johannes van den 

Eijnden, alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes van den Eijnden en zijn vrouw Katherina, grootouders 

van eerstgenoemde Johannes en voornoemde Albertus, gelegen in Rosmalen. 

 

#Iste est factus#. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Kemerlinc et Albertus filius 

quondam Andree dicti Aelbrechts soen omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata eis de morte quondam Johannis van den 

Eijnden et Katherine sue uxoris avi et avie olim (dg: dictorum) 

primodicti Johannis et dicti Alberti successione advoluta quocumque 

locorum in parochia de Roesmalen consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo et Nijcholao fratribus liberis dicti 

quondam Johannis van den Eijnden promittentes (dg: warandiam) ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1177 f 020v 03 do 29-01-1383. 

Destijds had Wijchmoedis gnd Diesdonc jongere zv Wijchmoedis gnd van 
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Diesdonc de oudere een hoeve, 35 bunder groot, in Asten, ter plaatse gnd op 

Heusden, met gebouwen en ander toebehoren, verkocht aan Theodericus gnd van 

Gherwen zvw Johannes zv Theodericus van Gherwen. Johannes zvw Wijchmoedis 

van Diesdonc de oudere stemde thans met die verkoop in. Zou de hoeve met 

toebehoren groter blijken te zijn dan 35 bunder, dan zal voornoemde 

Theodericus van Gherwen dat hebben. 

 

Notum sit universis quod cum Wijchmoedis (dg: die) dictus Diesdonc junior 

filius Wijchmoedis dicti de Diesdonc senioris mansum terre triginta 

quinque bonaria continentem situm in parochia de Asten ad locum dictum op 

Huesden cum edificiis terris pratis pascuis et mericis ac ceteris eiusdem 

mansi attinentiis singulis et universis quocumque locorum (dg: ... ...) 

consistentibus sive sitis in parochia predicta hereditarie vendidisset 

Theoderico dicto de Gherwen filio quondam Johannis filii Theoderici de 

Gherwen prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Johannes filius quondam Wijchmoedis de Diesdonc senioris huiusmodi 

vendicioni suum adhibuit consensum et assensum et promisit warandiam de 

premissis et obligationem (dg: ex) !obligationem ex parte sui deponere 

hoc addito si in dicto manso cum suis edificiis terris pratis pascuis et 

mericis ac ceteris (dg: ..) eiusdem mansi attinentiis prescriptis ultra 

quantitatem dictorum triginta quinque bonariorum aliquid (dg: evincetur) 

#inveniretur# hoc idem dictus Theodericus de Gherwen habebit et obtinebit 

ut dictus Johannes recognovit (dg: testes datum supra). Testes Bruheze et 

Luce datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 020v 04 do 29-01-1383. 

Henricus van Zulikem en Johannes van Doerne snijder beloofden aan 

Theodericus Zanders soen 17 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (za 

25-07-1383) te betalen. 

 

Henricus de Zulikem et Johannes de Doerne sartor promiserunt Theoderico 

Zanders soen XVII aude scilde ad (dg: p) Jacobi proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020v 05 do 29-01-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020v 06 do 29-01-1383. 

Danijel van Vlierden, Willelmus van den Hoernic en Theodericus van den 

Broec beloofden aan Philippus Jozollo etc 120 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 22-03-1383; 2+28+22= 52 dgn) te betalen, op straffe 

van 5. 

 

Danijel de Vlierden Willelmus van den Hoernic Theodericus van den Broec 

promiserunt Philippo Jozollo etc C et XX aude scilde Francie ad pasca 

proxime persolvendos sub pena V. Testes Ywanus et Wellinus datum supra. 

 

BP 1177 f 020v 07 do 29-01-1383. 

Theodericus beloofde de anderen schadeloos32 te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: primus) Theodericus promisit alios indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 020v 08 do 29-01-1383. 

Johannes nzvw Johannes gnd Honijman verwekt bij Batha Meijers dochter droeg 

                         
32 Zie → BP 1177 f 114v 12 do 24-03-1384, belofte schadeloos te houden van 

waarschijnlijk deze schuldbekentenis. 
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over aan Henricus gnd Meijer een lijfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

die Johannes gnd Oghe en Henricus gnd Witloc van Helvoert, meesters van de 

H.Geest in Helvoirt, namens de H.Geest, beloofd hadden aan voornoemde 

Johannes Honijman, tbv hem en eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde meesters Johannes en Henricus, tbv de H.Geest, verworven 

hadden van Henricus Wergharen, welke lijfpacht thans aan eerstgenoemde 

Johannes behoort. 

 

Solvit. 

Johannes filius naturalis Johannis quondam dicti Honijman #ab eodem 

quondam Johanne et Batha Meijers dochter pariter genitus# vitalem 

pensionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes (dg: 

Jo) dictus Oghe et Henricus dictus Witloc de Helvoert magistri mense 

sancti spiritus in Helvoert ex parte et nomine eiusdem mense promiserunt 

se daturos et soluturos dicto Johanni Honijman ad opus sui et ad opus 

primodicti Johannis anno quolibet ad vitam ipsorum amborum seu alterius 

eorundem diutius viventis et non ultra purificatione et ad Buscumducis 

tradendam ex annua et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure quam dicti (dg: Joh) magistri scilicet Johannes et Henricus ad 

opus eiusdem mense erga Henricum Wergharen acquisiverant prout in 

litteris et quam pensionem primodictus Johannes nunc ad se spectare 

dicebat legitime supportavit Henrico dicto Meijer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 020v 09 do 29-01-1383. 

Godescalcus Roesmont verhuurde aan Henricus Zeelmaker, voor een periode van 

12 jaar, ingaande vandaag, een deel van een kamp in Den Bosch, onder de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Johannes Stierken enerzijds en erfgoed van 

Theodericus Rover anderzijds, welk deel 16 voet breed is, te meten vanaf de 

sloot van voornoemde Johannes Stierken richting de rest van het kamp, en 

welk deel reikt vanaf een einde van voornoemd kamp tot aan het andere 

einde, per jaar voor 2 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius te 

betalen. 

Godescalcus verleent aan Henricus Zeelmaker recht van weg tot aan voornoemd 

deel. Godescalcus behoudt de opbrengst van de wilgen op voornoemd deel. 

 

Godescalcus Roesmont quandam partem cuiusdam campi siti in Busco infra 

murum oppidi de Busco inter hereditatem Johannis Stierken ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Rover ex alio (dg: sc) et que pars continet XVI 

pedatas in latitudine (dg: ce) mensurando a fossato dicti Johannis 

Stierken ibidem versus residuum dicti campi et que pars tendit ab uno 

fine (dg: usque ad) dicti campi usque ad reliquum finem dicti campi 

locavit recto locacionis modo Henrico Zeelmaker ab eodem ad spacium 

duodecim annorum datum presentium sine medio sequentium possidendam (dg: 

ad) anno quolibet dictorum XII annorum pro duorum Brabant dobbel seu 

valore dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum XII annorum Remigii 

additis condicionibus videlicet quod dictus (dg: .) Godescalcus dictum 

Henricum (dg: her) Zeelmaker viabit (dg: per) venien... commode ad dictam 

partem (dg: terre) dicti campi item quod dictus Godescalcus obtinebit 

(dg: salic) quecumque pervertent (dg: et cresce supra) de salicibus 

stantibus supra dictam partem et secundum istas condiciones promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 

Testes (dg: Lu) Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 020v 10 vr 30-01-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan zijn broer Johannes zvw 

Johannes van Gherwen (1) de helft van een stuk land gnd die Huisakker, in 

Aarle, tussen Willelmus van Criekenbeke enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Willelmus van 
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Criekenbeke, (2) de helft van een akker in Aarle, tussen erfgoed van de abt 

van Floreffiensis enerzijds en hr Theodericus Rover ridder anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde Johannes zvw 

Johannes? van Gherwen, te weten de helft richting voornoemde hr 

Theodericus, (3) de helft van een stukje land in Aarle, ter plaatse gnd 

Scatkule, aan de andere kant van de weg aldaar, (4) de helft van een akker 

met een eusel, in Aarle, tussen een gemene weg enerzijds en kvw Rodolphus 

gnd Roef van Strijp anderzijds, (5) een stukje land in Aarle, naast 

Johannes zv Aleijdis gnd Ghenen; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en 

thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1384). 

Voornoemde erfgoederen zullen gevrijwaard zijn van de helft van een 

b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, welke helft voornoemde Laurencius moet 

betalen aan hr Tielmannus van Doorn. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen (dg: peciam terre dictam) 

medietatem cuiusdam #pecie terre# dicte die Huusacker site in parochia de 

Arle inter hereditatem (dg: Johannis) Willelmi de Criekenbeke !et inter 

communem viam ex alio scilicet illam medietatem que sita est (dg: .) 

versus dictam hereditatem dicti Willelmi de Criekenbeke atque medietatem 

agri terre siti in dicta parochia inter hereditatem abbatis Floreffiensis 

ex uno et hereditatem domini Theoderici Rover militis ex alio #tendentis 

a communi platea retrorsum usque ad hereditatem Johannis filio! (dg: Jo) 

quondam de Gherwen# scilicet illam medietatem que sita est versus 

hereditatem dicti domini Theoderici item medietatem particule terre site 

in dicta parochia in loco dicto Scatkule ab altera parte vie ibidem site 

item medietatem agri terre cum pascua dicta eeusel #sita in dicta 

parochia# inter communem platheam ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Rodolphi dicti Roef de Strijp ex alio (dg: scilicet illam 

medietatem que sita est versus) item (dg: medietatem peciam) #particulam# 

terre sitam in dicta parochia #contigue# iuxta hereditatem Johannis filii 

Aleijdis dicte Ghenen ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Johanni filio quondam Johannis de Gherwen suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendas pro oneribus dictis onraet exinde prius de jure solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum et in dicta parochia de Arle tradenda ex premissis promittens 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit hoc addito quod 

(dg: dictus Johannes filius) dicte hereditates dicto Johanni ad pactum 

date ut prefertur (dg: ab) #a medietate# hereditarii census quatuor 

librarum antique pecunie quam medietatem dictus Laurencius (dg: here) 

domino Tielmanni! de Spina solvere tenetur annuatim ut dicebat erunt 

quite et libere ut dictus Laurencius recognovit et promisit. Testes Luce 

et Ywanus datum sexta post conversionem. 

 

BP 1177 f 020v 11 vr 30-01-1383. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Willelmus Postel 39 Hollandse dobbel, 43 

plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, en 24 Hollandse plakken op zondag 

Letare aanstaande (zo 01-03-1383) te betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit Willelmo Postel XXXIX Hollant dobbel seu 

XLIII placken pro quolibet Hollant dobbel computato et XXIIII Hollant 

placken ad letare proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 020v 12 vr 30-01-1383. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp, Conrardus zv Arnoldus Coenen soen en 

Arnoldus gnd Collart beloofden aan Elizabeth wv Lambertus snijder 41 oude 

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

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp Conrardus filius (dg: 

quondam) Arnoldi Coenen soen et Arnoldus dictus Collart promiserunt 
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Elizabeth (dg: filie) relicte quondam Lamberti sartoris XLI aude scilde 

#seu valorem# ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 020v 13 vr 30-01-1383. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 02 f.21. 

 in festo Aghate: donderdag 05-02-1383. 

 

BP 1177 f 021r 01 do 05-02-1383. 

Theodericus gnd Theus soen van Empel verkocht aan Ghisbertus zv Theodericus 

gnd Proefts soen van Empel een stuk land, gnd een halve Loekert, in Empel, 

ter plaatse gnd die Loekert, tussen wijlen Theodericus Luwe enerzijds en 

Theodericus gnd Lemmens soen anderzijds, met 3 schreden maasdijk die 

hierbij horen, in Empel, ter plaatse gnd aan sPapen Wade, naast de dijk van 

voornoemde Theodericus Lemmens soen. 

 

Theodericus dictus Theus soen de Empel peciam terre #dictam een halven 

Loekert# sitam in parochia de Empel in loco dicto die Loekert inter 

hereditatem (dg: #quondam# Theoderici) quondam Theoderici Luwe ex uno et 

inter hereditatem Theoderici (dg: Te) dicti Lemmens soen ex alio (dg: ut 

dicebat) cum (dg: parte) tribus passibus aggeris Mose sitis in dicta 

parochia ad locum dictum aen sPapen Wade #iuxta aggerem Theoderici 

Lemmens soen predicti# ad dictam peciam terre de jure spectantibus ut 

dicebat hereditarie vendidit Ghisberto filio Theoderici dicti Proefts 

soen de Empel promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

dictis tribus passibus aggeris. Testes Jordanus et Wellinus datum in 

festo Aghate. 

 

BP 1177 f 021r 02 do 05-02-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper voornoemde 3 schreden 

maasdijk te onderhouden. 

 

[Solvit] XII solidos. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori quod ipse dictos 3 

passus aggeris Mose perpetue taliter conservabit sic quod dicto venditori 

et suis hereditatibus et bonis dampna exinde non eveniant quovismodo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021r 03 do 05-02-1383. 

Ghisbertus Sceijvel droeg over aan Robbertus van Neijnsel 6 oude schilden, 

aan hem beloofd33 door Henricus zvw Johannes gnd des Roden soen. 

 

Ghisbertus Sceijvel sex aureos dictum antiquos communiter aude scilde 

vocatos promissos sibi ab Henrico #filio# quondam Johannis dicti des 

Roden soen prout in litteris legitime supportavit Robberto de Neijnsel 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021r 04 do 05-02-1383. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Roelen soen van den Kerchove droeg over aan zijn 

zwager Willelmus zvw Lambertus gnd Wijnrics soen de helft van een huis en 

tuin, in Geffen, tussen een gemene steeg gnd die Vort Steeg enerzijds en 

                         
33 Zie ← BP 1176 f 240v 08 ma 03-02-1382, of 10 resp. 12; in elk van deze 

drie contracten werden 6 oude schilden beloofd te betalen op 11-11-1382, of 

11-11-1383 resp. 11-11-1384. 
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Walterus van Oekel anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici dicti Roelen soen van den Kerchove 

medietatem #ad se spectantem# domus et orti sitorum in parochia de (dg: 

Geffen) Gheffen inter communem stegham dictam die Vort Steghe ex uno et 

inter hereditatem Walteri de Oekel ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo filio quondam Lamberti dicti Wijnrics soen suo 

sororio promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 021r 05 do 05-02-1383. 

Theodericus zvw Arnoldus gnd Willems soen verkocht aan Theodericus gnd 

Nollens soen een stuk land in Erp, in een kamp van wijlen Emondus gnd 

Scoenmaker, tussen Arnoldus gnd Wever enerzijds en kvw Albertus gnd Emonts 

soen anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Arnoldi dicti Willems soen peciam terre sitam 

in parochia de Erpe in quodam campo quondam Emondi dicti Scoenmaker inter 

hereditatem Arnoldi dicti Wever ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Alberti dicti Emonts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico dicto Nollens soen promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. Testes datum datum supra. 

 

BP 1177 f 021r 06 do 05-02-1383. 

Elizabeth dv Philippus van den Stribossche vernaderde en behield. 

 

Elizabeth filia (dg: Ph q) Philippi (dg: de) van den Stribossche prebuit 

et (dg: reportavit) obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021r 07 do 05-02-1383. 

Petrus van den Hulze zvw Johannes Braecman en Jordanus zvw Ancelmus van den 

Avelt beloofden aan Theodericus van Zeelst 40 schilden, 12 Hollandse 

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

1383) te betalen. 

 

Petrus van den (dg: Hol) Hulze filius quondam Johannis Braecman et 

Jordanus filius quondam Ancelmi van den (dg: Av) Avelt promiserunt 

Theoderico de Zeelst XL scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt 

computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021r 08 do 05-02-1383. 

Enghelbertus van Crekelhoven en Elizabeth wv Arnoldus van den Venne 

beloofden aan Katherina wv Walterus van Beke een lijfpacht van 13 zester 

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

goederen van voornoemde Engbertus en Elizabeth. De brief overhandigen aan 

haar broer Johannes van den Zanden. 

 

Solvit. 

Enghelbertus de Crekelhoven (verbeterd uit: -hovel) et Elizabeth relicta 

quondam Arnoldi van den Venne cum tutore promiserunt indivisi super 

habita et habenda se daturos et soluturos Katherine relicte quondam 

Walteri de Beke vitalem pensionem XIII sextariorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra purificatione 

et in Busco tradendam ex omnibus et sigulis bonis dictorum Engberti et 

Elizabeth habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni 

van den (dg: Zanden) Zanden eius fratri. 

 

BP 1177 f 021r 09 do 05-02-1383. 

Elizabeth wv Arnoldus van den Venne droeg over aan Engbertus van 

Crekelhoven ¼ deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar broer 
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Walterus van Beke, in een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus Willems enerzijds en 

erfgoed van Johannes Metten anderzijds. Arnoldus zv voornoemde Elizabeth 

deed afstand. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi van den Venne cum tutore quartam partem 

sibi de morte quondam Walteri de Beke sui fratris successione advolutam 

in domo et area et orto sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem quondam Reijneri Willems ex uno et inter hereditatem Johannis 

Metten ex alio hereditarie (dg: ve) supportavit Engberto van Crekelhoven 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum liberorum deponere. Quo facto Arnoldus filius (dg: d) 

predicte Elizabeth super dicta quarta parte et jure ad opus dicti 

Engberti renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021r 10 do 05-02-1383. 

De broers Theodericus en Johannes, kvw Goeswinus van der Ameijden, en 

Willelmus Eelkens soen ev Katherina dvw voornoemde Goeswinus, droegen over 

aan Theodericus zvw Johannes van der Meer, tbv hem en zijn broers en 

zusters, het deel, dat aan hen en aan de gezusters Aleijdis en Heijlwigis, 

dvw voornoemde Goeswinus, behoort in goederen gnd ter Mere, in Knegtsel, 

welke goederen waren van wijlen Tielmannus van der Meer en zijn vrouw 

Aleijdis, grootouders van voornoemde broers en zusters. De brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus van der Mere. 

 

Solvit. 

Theodericus Johannes fratres liberi quondam Goeswini van der Ameijden et 

Willelmus Eelkens soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine 

sue uxoris filie dicti quondam Goeswini totam partem et omne jus eis et 

Aleijdi et Heijlwigi sororibus filiabus dicti quondam Goeswini 

competentes #in# bonis dictis ter Mere sitis in parochia de Knechsel cum 

suis attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

que bona cum suis attinentiis fuerant quondam Tielmanni van der Meer et 

Aleijdis sue uxoris (dg: parentum olim dicti) avi et avie olim dictorum 

fratrum et sororum ut dicebant supportaverunt Theoderico filio quondam 

Johannis van der Meer ad opus et ad opus fratrum et sororum eiusdem 

Theoderici promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

et quod ipsi dictas Aleijdem et Heijlwigem super dictis parte et jure ad 

opus dictorum Theoderici et suorum fratrum et sororum facient renunciare. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico van der Mere. 

 

BP 1177 f 021r 11 do 05-02-1383. 

Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode verkocht34 aan Johannes gnd Sijmons soen van 

Scijnle (1) de helft van een deel van de oude stadsmuur, van 34 voet, 

gelegen achter het erfgoed van wijlen Arnoldus Busbier, in Den Bosch, naast 

de stenen brug naast erfgoed van wijlen Gerardus Eelkens, (2) een erfgoed, 

24 voet breed, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat 

naar de Vismarkt, te weten het erfgoed aan de kant van de Markt, naast een 

stenen brug naast het woonhuis van wijlen voornoemde Gerardus Eelkens, met 

een erfgoed van 12 voet breed ertussen, (3) een erfgoed, 12 voet breed, 

aldaar achter het klooster van de Minderbroeders, tussen huis en erf van 

voornoemde wijlen Arnoldus Busbier enerzijds en een stenen brug anderzijds, 

aan voornoemde Ghibo Herinc verkocht35 door Thomas zvw Johannes van Beke. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Gerardi Cnode medietatem cuiusdam partis 

antiqui muri dudum oppidi de Busco (dg: q) triginta quatuor pedatas 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 007v 01 ma 17-11-1382, overdracht vruchtgebruik aan 

Thomas van Beke. 
35 Zie ← BP 1177 f 007v 03 do 20-11-1382, verkoop van deze goederen. 
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continentis site retro hereditatem quondam Arnoldi Busbier sitam in Busco 

iuxta pontem lapideum situm iuxta hereditatem quondam Gerardi Eelkens 

atque hereditatem XXIIII pedatas in latitudine continentem sitam in Busco 

in vico tendente a vico Vuchtensi versus forum piscium scilicet illam 

(dg: medietatem) hereditatem que sita est in latere versus forum forum 

contigue iuxta quendam pontem lapideum iuxta domum habitationis quondam 

Gerardi Eelkens predicti consistentem quadam hereditate XII pedatas in 

latitudine continente intersita atque quandam hereditatem XII pedatas in 

latitudine continentem sitam ibidem sitam ibidem retro claustrum fratrum 

minorum inter domum et aream dicti quondam Arnoldo Busbier ex uno et 

inter (dg: hereditatem dictam) pontem lapideum ex alio venditas dicto 

Ghiboni Herinc a Thoma filio quondam Johannis de Beke prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni (dg: de Scijn) dicto Sijmons soen de Scijnle 

supportavit cum litteris et (dg: jur) aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 021r 12 do 05-02-1383. 

Rodolphus van Gravia ev Luijtgardis dv Goeswinus Cnode verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Gravia maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis 

sue uxoris filie Goeswini Cnode prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

BP 1177 f 021r 13 do 05-02-1383. 

Henricus Bloemmart verkocht aan Willelmus Scilder een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 3 stukken land, in 

Berlicum, (1) ter plaatse gnd die Gersthof, tussen Roverus Uden soen 

enerzijds en Oda gnd Milheze anderzijds, (2) op de plaats gnd Westerakker, 

tussen hr Albertus Buc enerzijds en Johannes van Onlant anderzijds, (3) 

aldaar, tussen Theodericus Buc enerzijds en Eefsa des Deckers anderzijds, 

reeds belast met 3 pond voornoemd geld aan voornoemde koper. 

 

Henricus Bloemmart hereditarie vendidit Willelmo Scilder hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

tribus peciis terre sitis in parochia de Berlikem quarum una in loco 

dicto die Ghersthof inter hereditatem Roveri Uden soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: d) Ode dicte! Milheze ex alio altera supra locum dictum 

(dg: dictum) Westeracker inter hereditatem domini Alberti Buc ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Onlant ex alio et tercia ibidem inter 

hereditatem Theoderici Buc ex uno et inter hereditatem Eefse des Deckers 

ex alio sunt site promittens #super habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis 3 libris dicte monete dicto emptori 

annuatim prius exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf1 D 03 f.21v. 

 in festo Agate: donderdag 05-02-1383. 

 anno LXXXIII in festo Agathe: donderdag 05-02-1383. 

 

BP 1177 f 021v 01 do 05-02-1383. 

Henricus zvw Albertus van Maren verkocht aan Willelmus van der Aa een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft36 in een huis, erf en tuin van wijlen Gerardus Huben soen, schoonvader 

van verkoper, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Petrus 

van der Molen enerzijds en erfgoed van Jacobus Willems soen anderzijds, het 

gehele huis, erf en tuin reeds belast met een b-erfcijns van 53 schelling 

voornoemd geld. 

 

                         
36 Zie → BP 1176 f 324r 08 ma 26-10-1383, verkoop van de helft van dit huis. 
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Henricus filius quondam Alberti de Maren hereditarie vendidit Willelmo 

van der Aa hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: domo et area s ort) medietate ad dictum 

venditorem in domo area et orto (dg: sitis in) quondam Gerardi Huben soen 

soceri olim dicti venditoris sitis in Busco in vico Ortensi inter 

hereditatem Petri van der Molen ex uno et inter hereditatem Jacobi 

Willems soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu LIII solidorum dicte 

monete ex dictis integris domo et area et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Dijnter et Scilder datum in festo Agate. 

 

BP 1177 f 021v 02 do 05-02-1383. 

Johannes Rover nzvw hr Arnoldus Rover investiet van Veghel verkocht aan 

Luijta wv Tielmannus smid een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land gnd die 

Molenkamp, in Veghel, tussen Johannes van Bladel enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes #Rover# filius naturalis domini quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# 

Rover investiti olim de Vechel hereditarie vendidit Luijte relicte 

quondam Tielmanni fabri hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta die Molencamp sita in parochia de Vechel 

inter hereditatem Johannis de Bladel ex uno et inter (dg: h) communitatem 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 03 do 05-02-1383. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hautart prebuit et reportavit reportavit. Testes datum. 

(dg: Arnoldus die Vriese prebuit et) reportavit. 

 

BP 1177 f 021v 04 do 05-02-1383. 

Willelmus gnd van Ertbruggen verkocht aan Johannes Kersmaker van Scijnle 

een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aan den Cijngel, tussen 

voornoemde Johannes Kersmaker enerzijds en Hadewigis gnd Swartoghes en haar 

kinderen anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot aan 

Johannes gnd die Laer. 

 

Willelmus dictus #de# Ertbruggen peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle (dg: ad locum) ad locum dictum aen den Cijnghel inter hereditatem 

Johannis Kersmaker de Scijnle ex uno et inter hereditatem Hadewigis dicte 

Swartoghes et eius liberorum ex alio tendentem a communitate retrorsum ad 

hereditatem Johannis dicti die Laer ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Kersmaker promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 05 do 05-02-1383. 

Ghibo gnd Buc verkocht aan zijn broer Johannes Buc al zijn erfgoederen 

gelegen onder Geffen. 

 

Ghibo dictus Buc omnes et singulas (dg: bo) hereditates (dg: sibi de 

morte quo) ad se spectantes quocumque locorum infra parochiam de Gheffen 

sitas ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Buc suo fratri promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 06 do 05-02-1383. 

Petrus gnd Otten soen verkocht aan Johannes gnd van Vorne zv Arnoldus gnd 

Hake de helft in een kamp in Empel, ter plaatse gnd op de Heuvel, tussen 
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Albertus van Heijnxstem enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Petrus dictus Otten soen medietatem ad se spectantem in quodam campo (dg: 

s dicto) sito in parochia de Empel in loco dicto op den Hoevel (dg: sito) 

inter #hereditatem# Alberti de Heijnxstem ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio in ea quantitate qua dicta medietas 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto de Vorne 

filio Arnoldi dicti Hake promittens warandiam tamuqam de hereditate ab 

omni aggere et censu libera et obligationem deponere tamquam de allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 07 do 05-02-1383. 

En hij kan terugkopen vandaag over 4 jaar, en dan in een periode van 15 

dagen voor die dag en 15 dagen erna, met 16 oude schilden of de waarde. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Robbertus van 

Neijnsel, Johannes van de Kloot en Nijcholinus gnd Nijcoel zvw Johannes 

Rutghers soen van Os. 

 

A. 

Et poterit redimere a data presentium ultra quatuor annos seu per 

quindenam precedentem vel per quindenam sequentem cum XVI aude scilde seu 

valore. Actum in camera scriptorum presentibus Robberto de Neijnsel 

Johanne de Globo (dg: Ger) Nijcholino! dicto Nijcoel (dg: Ger) filio 

quondam Johannis Rutghers soen de Os datum anno LXXXIII in festo Agathe. 

 

BP 1177 f 021v 08 do 05-02-1383. 

Theodericus van den Eijnde, Otto Bruijstens en Petrus van den Yvenlaer 

beloofden aan Johannes van den Camp 13 oude schilden of de waarde en 18 

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

 

Theodericus van den Eijnde Otto Bruijstens et Petrus van den Yvenlaer 

promiserunt Johanni van den Camp XIII aude scilde seu valorem et XVIII 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 09 do 05-02-1383. 

Matheus gnd Otten soen verkocht aan zijn broer Petrus al zijn goederen en 

alle goederen, die aan hem gekomen waren resp. aan hem zullen komen na 

overlijden van wie ook maar, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Matheus dictus Otten soen omnia et singula bona sua quocumque locorum 

consistentia sive sita et omnia et singula bona sibi de morte 

quarumcumque personarum successione (dg: advolvenda) #advoluta# et 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat (dg: sup) 

vendidit Petro suo fratri promittens warandiam et obligationem (dg: ex 

parte sui) deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 10 do 05-02-1383. 

Heijlwigis dv Yda gnd Stamelens droeg over aan Rodolfus Wise een lijfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, die Jordanus gnd van Blaerthem beloofd had 

aan voornoemde Heijlwigis, met Lichtmis in Blaertem te leveren, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Jordanus; met achterstallige termijnen van 6 

jaar. 

 

Heijlwigis filia Yde dicte Stamelens vitalem pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Jordanus dictus de Blaerthem promisit se 

daturum et soluturum dicte Heijlwigi anno quolibet ad vitam dicte 

Heijlwigis et non ultra purificatione et in Blaertum! tradendam ex 

omnibus et singulis bonis dicti (dg: Joh) Jordani quocumque locorum sitis 
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prout in litteris simul cum arrestadiis (dg: sibi) sex annorum sibi 

deficientibus ut dicebat supportavit Rodolfo Wise cum litteris et jure et 

cum arrestadiis promittens ratam servare (dg: testes). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 021v 11 do 05-02-1383. 

Lambertus van Berze zvw Elizabeth dvw Lambertus zv Johannes gnd Biggen van 

Scijnle droeg over aan Matheus zvw Lambertus gnd Biggen soen 40 schelling 

geld b-erfcijns, die Henricus zv Arnoldus gnd Godeweert van Beke beloofd 

had aan Matheus, Johannes, Weijndelmoedis en voornoemde Elizabeth, kvw 

voornoemde Lambertus zvw Johannes Biggen, een helft te betalen met Sint-

Remigius-Belijder en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis 

en erf van voornoemde wijlen Lambertus, in Schijndel, ter plaatse gnd ter 

Voert, (2) een tuin en boomgaard, bij voornoemd huis behorend, aldaar, (3) 

een stuk land aldaar, naast voornoemde tuin, welke 40 schelling 

eerstgenoemde Lambertus nu bezit. 

 

Solvit. 

Lambertus de Berze filius quondam Elizabeth filie quondam Lamberti filii 

Johannis dicti Biggen de Scijnle (dg: here) XL solidos hereditarii census 

monete quem Henricus filius Arnoldi dicti Godeweert de Beke promisit se 

daturum et soluturum (dg: J Mathe) Matheo Johanni Weijndelmoedi et dicte 

Elizabeth liberis dicti quondam Lamberti filii quondam Johannis Biggen 

hereditarie #mediatim# in festo Remigii confessoris et mediatim 

nativitatis Domini de domo quadam et area #dicti quondam Lamberti# sita 

in Scijnle ad locum dictum ter Voert ac de orto et pomerio ad dictam 

#domum# spectantibus sitis ibidem ac de quadam pecia terre sita ibidem 

iuxta ortum predictum prout in litteris et (dg: qu) quos XL solidos 

primodictus #Lambertus# nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Matheo filio Lamberti quondam dicti Biggen soen cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et ex parte dictorum (dg: quondam) Mathei Johannis Weijndelmoedis et 

Elizabeth liberorum dicti quondam Lamberti filii Johannis Biggen et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 12 do 05-02-1383. 

Henricus zvw Willelmus gnd Smacht beloofde aan Pijramus gnd Moers zvw 

Johannes van Gherwen 30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 1 plak, met Pasen aanstaande (zo 22-03-1383) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Smacht promisit Pijramo dicto 

Moers filio quondam Johannis de Gherwen XXX licht scilt scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato et I plac ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 13 do 05-02-1383. 

Albertus zvw Henricus van Kessel droeg over aan hr Walterus van Beke 

priester, tbv Margareta sv voornoemde hr Walterus, een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, aan Martinus van Kessel 

verkocht door Johannes gnd Scoenevoet wonend in Belver in Haaren, welke 

pacht nu aan hem behoort. 

 

Solvit 4or plac. 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum 

venditam Martino de Kessel a Johanne dicto (dg: Scone) Scoenevoet 

commorante in Belver in parochia de Haren prout in litteris et quam 

paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit domino 

Waltero de Beke presbitro ad opus Margarete sororis eiusdem domini 

Walteri cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte (dg: s) quorumcumque heredum dicti Martini 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 14 do 05-02-1383. 

Albertus zvw Henricus van Kessel droeg over aan hr Walterus van Beke, tbv 

diens zuster Margareta, een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen te leveren, aan voornoemde wijlen Henricus van Kessel 

verkocht door Johannes gnd Scoenvoet van Belver. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pur) 

omnium sanctorum venditam dicto quondam Henrico de Kessel a Johanne dicto 

Scoenvoet de Belver prout in litteris hereditarie supportavit domino 

Waltero de Beke ad opus Margarete sue sororis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti quondam Henrici et quorumcumque heredum dicti quondam Henrici 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 021v 15 do 05-02-1383. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Arnoldus van Ouden 25 oude 

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

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit Arnoldo de Ouden XXV aude 

scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 04 f.22. 

 in festo Agate: donderdag 05-02-1383. 

 Quinta post invocavit: donderdag 12-02-1383. 

 

BP 1177 f 022r 01 do 05-02-1383. 

Arnoldus Cluet van Nuwelant droeg over aan Willelmus Kepken van Nuwelant 47 

dobbel mottoen van Vilvoorde, die Henricus Bije? zv Zanderus, Arnoldus 

Ruvers soen, Bertoldus gnd Lu, Hermannus gnd Scut zv Johannes gnd Lu en 

Denkinus zv Willelmus gnd Lu beloofd hadden aan Johannes van Bijnderen, 

welke 47 Brabantse dobbel voornoemde Johannes van Bijnderen overgedragen 

had aan voornoemde Arnoldus Cluet, met adiusticatie aan voornoemde Johannes 

van Bijnderen gedaan. 

 

Arnoldus Cluet de Nuwelant quadraginta septem denarios (dg: de) aureos 

dobbel mottoen vocatos monete Filfordie (dg: promissos) quos Henricus 

Bije? filius Zanderi Arnoldus Ruvers soen Bertoldus dictus Lu Hermannus 

dictus Scut filius Johannis dicti Lu et Denkinus filius Willelmi dicti Lu 

promiserant Johanni de Bijnderen et quos XLVII Brabant dobbel dictus 

Johannes de Bijnderen supportavit dicto Arnoldo Cluet (dg: simul simul) 

cum adiusticatione facta dicto Johanni de Bijnderen vigore litterarum 

scabinorum super premissis confectarum prout in litteris supportavit (dg: 

The) Willelmo Kepken de Nuwelant cum litteris et aliis et jure et cum 

dicta adiusticatione. Testes Dijnter et Scilder datum in festo Agate. 

 

BP 1177 f 022r 02 do 05-02-1383. 

Andreas Verkenman beloofde aan Johannes Camp, tbv hr Gheerlacus van Ghemert 

dekaan van Sint-Oedenrode, 37 1/3 Brabantse dobbel en 18 2/3 gulden pieter 

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

 

Andreas Verkenman promisit Johanni Camp ad opus domini Gheerlaci de 

Ghemert decani Rodensis XXXVII Brabant dobbel et terciam partem unius 

Brabant dobbel et decem et octo gulden peter et duas tercias partes unius 

gulden peter ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022r 03 do 05-02-1383. 

Henricus Verkenman en zijn broer Andreas beloofden aan voornoemde Johannes 

Camp, tbv voornoemde hr Gheerlacus, 28 Brabantse dobbel en 14 gulden pieter 
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met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te betalen. 

 

Henricus Verkenman et Andreas eius frater promiserunt dicto Johanni Camp 

ad opus dicti domini Gheerlaci XXVIII Brabant dobbel et XIIII gulden 

peter ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022r 04 do 05-02-1383. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Johannes Ridder van Berkel 18 oude 

schilden of de waarde binnen een maand na Pasen (uiterlijk op wo 22-04-

1383) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Johanni Ridder de Berkel XVIII aude scilde 

#seu valorem# infra mensem post pasca persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022r 05 do 05-02-1383. 

De broers Theodericus en Johannes, kvw Johannes van der Mere van Knechsel, 

maakten een erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren. Voornoemde 

Johannes kreeg (1) de goederen van voornoemde Johannes, in Wintelre, (2) 

een beemd van voornoemde wijlen Johannes van der Mere, in Beers, ter 

plaatse gnd Berzebroek, welke beemd voornoemde wijlen Johannes verworven 

had van Petrus van den Bijstervelde. Van schade zal voornoemde Theodericus 

¾ deel dragen en voornoemde Johannes ¼ deel. 

 

Theodericus et Johannes fratres liberi quondam Johannis van der Mere de 

(dg: Ke) Knechsel palam recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: .) 

mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus ad se spectantibus mediante qua 

divisione bona dicti Johannis sita in (dg: loc) parochia de Wijnterle cum 

suis attinentiis universis quocumque locorum consistentibus atque pratum 

dicti quondam Johannis van der (dg: s) Mere sita! in parochia de (dg: 

Vessem) #Berze# in loco dicto Berzebroec et quod pratum dictus quondam 

(dg: erga) Johannes erga Petrum van den Bijstervelde acquisiverat ut 

dicebat dicto Johanni cesserunt in partem ut alter recognovit super 

quibus etc promittens ratam servare et (dg: ob) #de# dampnis (dg: 

equaliter portabunt) portabit (dg: quinque tc) tres quartas partes (dg: 

et dictus) dictus Theodericus scilicet dictus Johannes unam quartam 

partem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022r 06 do 05-02-1383. 

Voornoemde Theodericus kreeg (1) de goederen gnd ter Mere van voornoemde 

wijlen Johannes van der Mere, in Knegtsel, (2) 2 stukken beemd van 

voornoemde wijlen Johannes, in Waderle, naast de watermolen van Waderle. 

 

Et mediante qua divisione bona (dg: dicti quondam) dicta ter Mere dicti 

quondam Johannis van der Mere sita in parochia de Knecsel cum suis 

attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque 

due (verbeterd uit: duas) (dg: p) pecie (verbeterd uit: pecias) prati 

(dg: sitas) #dicti quondam Johannis# site in parochia de Waderle iuxta 

molendinum aquatile de (dg: de) Waderle ut dicebat dicto Theoderico 

cesserunt in partem promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022r 07 do 05-02-1383. 

Alardus Reijmbouts soen verkocht aan Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes 

gnd Rutghers soen van Os (1) 4 hont land in Alem, ter plaatse gnd in het 

Zelland, naast de dijk aldaar, tussen erfg vw Theodericus gnd Gerardijns 

soen enerzijds en Oda gnd des Ledigen anderzijds, belast met 1 penning 

hertogencijns, (2) 4 hont land in Alem, binnendijks, ter plaatse gnd in die 

Zidewijnden, tussen Grieta gnd Artmans dochter enerzijds en een gemene 

waterlaat, gnd watergang, anderzijds, (3) een huis en hofstad in Alem, 

tussen Johannes gnd Lambrechts soen enerzijds en kinderen gnd Otten 

Kijnderen anderzijds. 
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Alardus Reijmbouts soen quatuor hont terre sita in parochia de Alem in 

loco dicto int (dg: Salem) #Zellant# extra aggerem ibidem inter 

hereditatem (dg: qd Theoderici) heredum quondam Theoderici dicti (dg: 

Geradr) Gerardijns soen ex uno et inter hereditatem Ode dicte des Ledigen 

ex alio atque quatuor hont terre sita in dicta parochia infra aggerem 

ibidem in loco dicto in die Zidewijnden inter hereditatem Griete dicte 

Artmans dochter ex uno et inter hereditatem communem aqueductum (dg: ex) 

dictum waterganc ex alio (dg: ut dic) atque #domum et# domistadium sitos 

in dicta parochia inter hereditatem Johannis dicti Lambrechts soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum dictorum Otten Kijnderen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam 

Johannis dicti Rutghers soen de Os promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno denario domino nostro duci ex primodictis quatuor 

hont terre de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022r 08 do 12-02-1383. 

Voornoemde Nijcholaus gaf voornoemde erfgoederen uit aan Alardus Reijmbouts 

voor de onraad en thans voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis 

te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus dictas hereditates dedit ad hereditarium censum Alardo 

Reijmbouts ab eodem hereditarie possidenda pro oneribus dictis onraet ad 

hoc de jure spectantibus et annuatim exinde de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi 

nativitatis Domini (dg: pro) #ex# premissis promittens ratam servare et 

aliam obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes Luce et Wellen datum quinta post 

invocavit. Nijcholaus Nijcheol... q... pro Alardo. 

 

BP 1177 f 022r 09 do 05-02-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Rodolphus gnd Roef 

Heijlwigen soen 3 stukken land in Stiphout, (1) tussen Johannes zv Henricus 

gnd Roefs soen enerzijds en kvw Metta gnd die Gruijtscere anderzijds, (2) 

tussen Godefridus van Heijdenbraken enerzijds en Henricus van Stiphout 

anderzijds, (3) tussen Arnoldus Kalkart enerzijds en kvw Willelmus die 

Snider, met een waterlaat ertussen, anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 2 oude groten, met Sint-Remigius te betalen, en thans voor (b) een 

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

onderpanden te leveren. 

 

(dg: Th) Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen tres pecias terre 

sitas in parochia de Stiphout quarum una inter hereditatem Johannis filii 

Henrici dicti Roefs soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Mette dicte die Gruijtscere ex alio altera inter hereditatem Godefridi de 

Heijdenbraken ex uno et inter hereditatem Henrici de Stiphout ex alio et 

tercia inter hereditatem Arnoldi Kalkart ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi die Snider quodam aqueductu dicto waterlaet 

interiacente ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho 

dicto Roef Heijlwigen soen ab eodem hereditarie possidendas pro duobus 

grossis antiquis (dg: et he dandis sibi ab alio) #dandis sibi ab alio 

Remigii et# et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificatione et supra dictas 3 

pecias terre tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Dijnter et Wellen 

datum in festo Aghate. 

 

BP 1177 f 022r 10 do 05-02-1383. 

Voornoemde Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Arnoldus zvw 

Arnoldus van Dunouwen (1) een huis en tuin in Stiphout, tussen erfgoed van 

de priester van Stiphout enerzijds en Johannes gnd die Perrichueder 

anderzijds, (2) een stuk land in Stiphout, tussen Gertrudis van den Broec 
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en haar kinderen enerzijds en kinderen gnd Art Meus soen Kijnderen 

anderzijds, (3) een stuk land in Stiphout, tussen Thenkinus die Wever 

enerzijds en Arnoldus gnd Weijlart anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 1 zwarte tournose of oude penning van de villa van Stiphout, (b) een 

b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld in S), aan een altaar in de kerk van 

Helmond, gaande uit het stuk land tussen voornoemde Gertrudis en haar 

kinderen enerzijds en voornoemde kinderen gnd Arts Meus soen Kijnderen 

anderzijds, en thans voor (c) een n-erfcijns van 2 oude groten, met Sint-

Remigius te betalen, en (d) een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Dictus Laurencius domum et ortum sitos in parochia de Stiphout inter 

hereditatem presbitri de Stiphout ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti die Perrichueder ex alio item peciam terre sitam (dg: ibid) in 

dicta parochia inter hereditatem Gertrudis van den Broec ex (dg: uno et 

inter) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Art Meus soen Kijnderen ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Thenkini die Wever ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

dicti Weijlart ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo 

filio quondam Arnoldi de Dunouwen ab eodem hereditarie paccione! (dg: ex) 

pro uno nigro Turonensi #sive# denario antiquo ville de Stiphout exinde 

solvendo atque pro hereditario censu !censu XX solidorum (dg: monete de 

in S) #cuidam# altari sito in ecclesia de Helmont ex dicta pecia terre 

sita inter hereditatem dicte Gertrudis et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum Arts #Meus soen# Kijnderen vocatorum de 

jure solvendis dandis etc atque pro hereditario censu duorum grossorum 

antiquorum dando sibi ab alio hereditarie Remigii et pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda sibi ab 

hereditarie purificatione et supra dictas hereditates tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 05 f.22v. 

 in crastino Agate: vrijdag 06-02-1383. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 10-02-1383. 

 

BP 1177 f 022v 01 vr 06-02-1383. 

Voornoemde Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Mathias gnd 

Oeden soen schoenmaker van Stiphout (1) 3 stukken land in Stiphout, (1a) 

tussen Johannes van den Velde enerzijds en Henricus van den Broec 

anderzijds, (1b) op de plaats gnd op den Ham, tussen Johannes gnd Nouts 

soen enerzijds en kv Henricus van den Broec anderzijds, (1c) op de plaats 

gnd op Scoerbeemt, tussen Godefridus Roefs soen enerzijds en kv Willelmus 

van den Velde anderzijds, (2) 2 stukken land in Stiphout, (2a) naast 

Johannes Lanen soen, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen voornoemd erfgoed 

van Johannes Lanen soen, (2b) ter plaatse gnd in die Loebeemd, naast 

Henricus van den Velde; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 

oude schild en 2 oude groten of de waarde, met Lichtmis op de onderpanden 

te betalen. 

 

Dictus Laurencius filius quondam (dg: La) Johannis de Gherwen (dg: 

quatuor peci) tres pecias terre sitas in parochia de Stiphout quarum una 

inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et inter Henrici van den 

Broec ex alio altera (dg: int) supra locum dictum op den Ham inter 

hereditatem Johannis dicto! Nouts soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici van den Broec ex alio tercia (dg: int) supra locum 

dictum #op# Scoerbeemt inter hereditatem Godefridi Roefs soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum Willelmi van den Velde ex alio sunt site 

atque duas pecias prati sitas in dicta parochia quarum una (dg: inter 

hereditatem) iuxta hereditatem Johannis Lanen soen et que annuatim 

dividitur contra (dg: eandem) iamdictam hreditatem dicti Johannis Lanen 
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soen et altera (dg: inter hereditatem Henrici van den Velde ex alio 

#contigue iuxta#) in loco dicto in die Loebeemt contigue iuxta 

hereditatem Henrici van den Velde site sunt ut dicebat dedit ad 

hereditariam (dg: paccionem) #censum# Mathie (dg: f) dicti! Oeden soen 

sutori de Stiphout ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu 

unius antiqui scuti (dg: seu et duorum grossorum antiquorum seu valorem) 

et duorum antiquorum #grossorum# seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie purificatione supra dictas hereditates tradendo ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Johannes Erpe et Ywanus datum in crastino Agate. 

 

BP 1177 f 022v 02 vr 06-02-1383. 

Voornoemde Mathias beloofde aan voornoemde Laurencius 22 oude schilden met 

Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Dictus Mathias promisit dicto Laurencio XXII aude scilde a purificatione 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 022v 03 vr 06-02-1383. 

Voornoemde Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan Johannes gnd 

Lijsbetten soen van Stiphout 3 stukken land in Stiphout, (1) naast de 

plaats gnd aan Geen Keel, tussen kinderen gnd van den Velde enerzijds en 

kinderen gnd van Dunouwen anderzijds, (2) ter plaatse gnd aan der Moutrijt, 

tussen voornoemde kinderen van den Velde enerzijds en Arnoldus van den 

Velde anderzijds, (3) ter plaatse gnd aan die ?Hoevel, welke derde stuk was 

van Willelmus gnd Kerijs soen; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 oude groot 

met Sint-Remigius te betalen, (b) een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Dictus Laurencius tres pecias terre sitas in parochia de Stiphout quarum 

una iuxta locum dictum aen Gheen Keel inter hereditatem liberorum 

dictorum van den Velde ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

(dg: d) van Dunouwen ex alio altera (dg: iuxta locu) ad locum dictum aen 

der Moutrijt inter hererditatem dictorum liberorum van den Velde ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi van den Velde ex alio et tercia ad locum 

dictum aen (dg: Ghee) #die ?Hoevel# vocatum (dg: et q) site sunt et que 

tercia (dg: par) pecia terre iamdicta fuerat Willelmi dicti Kerijs soen 

ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto 

Lijsbetten soen de Stiphout ab eodem hereditarie possidendas pro uno 

grosso antiquo dando sibi ab alio hereditarie Remigii et pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et supra dictas hereditates (dg: p) tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 022v 04 vr 06-02-1383. 

Arnoldus van Dunouwen beloofde aan voornoemde Laurencius zvw Johannes van 

Gherwen 10½ Brabantse dobbel of de waarde en 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) in Stiphout te leveren. 

 

Arnoldus van Dunouwen promisit dicto Laurencio XJ Brabant dobbel vel 

valorem et unum modium siliginis mensure de Helmont a purificatione 

proxime futuro ultra annum et in Stiphout tradendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 022v 05 vr 06-02-1383. 

Voornoemde Laurencius zvw Johannes van Gherwen beloofde aan Mathias Oden 

soen, Johannes Lisabetten soen, Arnoldus van Dunouwen en Rodolpus 

Heijlwigen soen een b-erfpacht van 2½ mud rogge, die voornoemde Laurencius 

verkocht had aan zijn broer Henricus Weder, tussen nu en Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1384) terug te kopen en de schepenbrief daarvan te 



Bosch’ Protocol jaar 1383 03.  76 

vernietigen. Overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Dictus Laurencius promisit super omnia (dg: Arnoldo) Mathie Oden soen 

Johanni (dg: Lis) Lisabetten soen Arnoldo de Dunouwen et Rodolpo 

Heijlwigen soen quod ipse Laurencius hereditariam paccionem duorum et 

dimidii modiorum siliginis quam idem Laurencius Henrico Weder suo fratri 

vendiderat infra hinc et festum purificationis Marie proxime futurum 

redimet et acquitabit et litteram mencionem de dicta paccione facientem 

rumpi et annulari faciet et procurabit. Testes datum ut supra. Detur 

dicto Johanni. 

 

BP 1177 f 022v 06 vr 06-02-1383. 

Johannes zvw Engbertus van den Camp en Johannes Femijen soen beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 48 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383; 22+31+30+31+24=138 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes filius quondam Engberti van den Camp et Johannes Femijen soen 

promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: XL) XLVIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena (dg: V testes) IIII. 

Testes Luce et (dg: Erpe) #Jordanus# datum supra. (dg: q...atur a sc). 

 

BP 1177 f 022v 07 di 10-02-1383. 

Hr Petrus van Hoculem priester droeg over aan zijn broers Zibertus en 

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

zijn tante jkvr Elizabeth Jordens, (2) alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn broer Theodericus. 

 

Dominus Petrus de Hoculem presbiter omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam domicelle Elizabeth 

(dg: fi) Jordens sue matertere successione advoluta atque omnia et 

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

de morte quondam Theoderici sui fratris successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Ziberto 

et Jordano suis fratribus promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Wellen datum tercia post invocavit. 

 

BP 1177 f 022v 08 di 10-02-1383. 

Jordanus van Hoculem beloofde aan zijn broer hr Petrus dat, ingeval 

Theodericus zv voornoemde Jordanus zou overlijden vóór voornoemde hr 

Petrus, dat dan voornoemde Jordanus betaalt aan voornoemde hr Petrus 10 

oude schilden, na maning van voornoemde hr Petrus. 

 

(dg: dictus) Jordanus de Hoculem promisit super omnia domino Petro suo 

fratri quod si contingat Theodericum filium dicti Jordani (dg: depone) 

decedere ante decessum dicti domini Petri extunc dictus !dominus Jordanus 

dabit et exsolvet dicto domino (dg: Jorda) Petro (dg: XV) #X# aude scilde 

ad monitionem dicti domini Petri persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022v 09 di 10-02-1383. 

Wellinus zvw Lucas van Erpe gaf uit aan zijn broer Arnoldus Rover de helft 

in de goederen gnd Bubnagel, in Sint-Oedenrode, zoals deze goederen 

behoorden aan voornoemde wijlen Lucas; de uitgifte geschiedde voor de 

onraad en thans voor een n-erfpacht van 14 mud rogge en 7 mud gerst, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Arnoldus Rover de andere helft tot onderpand. 

 

Solvit. 

Wellinus filius quondam Luce de Erpe medietatem ad se spectantem in bonis 

dictis (dg: de) Bubnaghel sitis in parochia de Rode sancte Ode et in 

attinentiis dictorum! singulis et universis quocumque locorum 
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consistentibus sive sitis (dg: ut) prout huiusmodi bona cum suis 

attinentiis ad dictum quondam Lucam spectare consueverunt ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo Rover suo fratri ab eodem 

hereditarie possidenda pro oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione XIIII modiorum siliginis et septem 

modiorum ordei mensure de Rode danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et (dg: in) supra dicta bona tradenda ex dicta medietate 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maioren securitatem dictus Arnoldus Rover reliquam 

medietatem (dg: dictam) ad se spectantem bonorum predictorum cum suis 

attinentiis ad pignus imposuit. Testes Luce et Wellen datum tercia post 

invocavit. 

 

BP 1177 f 022v 10 di 10-02-1383. 

Voornoemde Arnoldus Rover beloofde voornoemde Wellinus zvw Lucas van Erpe 

schadeloos te houden van 50 pond, aan hun zwager hr Johannes gnd Vlecke van 

Beke ridder beloofd door voornoemde Arnoldus Rover en Wellinus. 

 

Dictus Arnoldus Rover promisit super omnia dictum Wellinum indempnem 

servare a quingentis libris promissis domino Johanni dicto Vlecke de Beke 

#militi# eorum sororio in litteris scabinorum de Busco a dictis Arnoldo 

Rover et Wellino. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022v 11 di 10-02-1383. 

Johannes gnd van Zonne zvw Johannes gnd Zeelmaker droeg over aan Hubertus 

Steenwech een huis37 en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen 

erfgoed van Bartholomeus zvw Theodericus enerzijds en erfgoed van Rodolphus 

Wise anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed 

van Johannes gnd van Os, aan hem verkocht door Franco Herinc zvw Goeswinus 

Vrancken soen. 

 

Johannes dictus de Zonne filius quondam Johannis dicti Zeelmaker domum et 

aream sitam in Busco ad locum dictum Zile inter hereditatem Bartholomei 

filii Theoderici quondam ex uno et inter hereditatem Rodolphi Wise ex 

alio tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem Johannis dicti 

de Os venditam sibi Francone Herinc filio quondam Goeswini Vrancken soen 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Gerardo de Berkel) Huberto 

Steenwech cum litteris #et# jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 022v 12 di 10-02-1383. 

Johannes van Zonne zvw Johannes Zeelmaker droeg over aan Hubertus Steenwech 

de helft38 van een kamer met ondergrond in Den Bosch, onder de trap van het 

gewanthuis, aan hem verkocht door Ghibo gnd Buijc vleeshouwer. 

 

Johannes d[e] de Zo[nn]e filius quondam Johannis Zeelmaker medietatem 

cuiusdam camere et eius fundi site in Busco sub gradu domus pannorum 

venditam sibi a Ghibone dicto Buijc carnifice prout in litteris 

hereditarie supportavit Huberto Steenwech cum litteris et (dg: ju) aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022v 13 di 10-02-1383. 

Hr Petrus van Hoculem priester zvw Theodericus zvw Zibertus Hoculem droeg 

over aan zijn broer Zibertus de helft in een b-erfcijns van 10 pond geld, 

met Pasen te betalen, gaande uit goederen gnd tot Aalsvoort, behorend aan 

Cijmericus van der Aelsvoert, in Herpen, welke cijns voornoemde wijlen 

                         
37 Zie → BP 1177 f 118v 12 wo 06-04-1384, verkoop van dit huis. 
38 Zie → BP 1177 f 328r 11 wo 28-11-1386, verkoop van deze helft. 
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Theodericus gekocht had van voornoemde Cijmericus. 

 

Dominus Petrus de Hoculem presbiter filius quondam Theoderici (dg: de 

Hoculem) #filii quondam Ziberti (dg: filii) de Hoculem# medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu X librarum monete solvendo hereditarie 

pasce de bonis dictis tot Aelsvoert (dg: spectan) ad (dg: Heij) 

Cijmericum van der Aelsvoert pertinentibus sitis in territorio de Herpen 

et de omnibus et singulis attinentiis eorundem bonorum quem censum X 

librarum dictus quondam Theodericus erga dictum Cijmericum emendo 

acquisiverat hereditarie supportavit Ziberto suo fratri cum omnibus 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 022v 14 di 10-02-1383. 

Johannes van Zonne vleeshouwer beloofde aan Willelmus Posteel 5 Hollandse 

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

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

 

Johannes de Zonne carnifex promisit Willelmo Posteel (dg: quinque de) 

quinque Hollant #dobbel# ad Jacobi et X (dg: Brabant do) Hollant dobbel 

ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 06 f.23. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 10-02-1383. 

 Quarta post invocavit: woensdag 11-02-1383. 

 Secunda post octavas sacramenti: maandag 01-06-1383. 

 Quinta post invocavit: donderdag 12-02-1383. 

 

BP 1177 f 023r 01 di 10-02-1383. 

Hr Petrus van Hoculem machtigde zijn broer Zibertus zijn cijnzen, pachten, 

renten en tegoeden te manen. 

 

Dominus Petrus de Hoculem dedit potestatem Ziberto suo fratri potestatem 

monendi suos census pacciones et redditus et credita usque ad 

revocacionem. Testes Ywanus et Wellinus datum tercia post invocavit. 

 

BP 1177 f 023r 02 di 10-02-1383. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Johannes van de Dijk 

de wind en de mogelijkheid een windmolen te plaatsen onder de vrijdom van 

Den Bosch, welke wind en mogelijkheid voornoemde wijlen Johannes Dicbier 

verworven had van Alardus van Os ontvanger van de hertog van Brabant. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier ventum atque potestatem 

situandi molendinum venti infra libertatem oppidi de Buscoducis quas 

ventum et potestatem situandi molendinum venti dictus quondam Johannes 

Dicbier (dg: eg) erga Alardum de Os receptorem domini ducis Brabantie 

acquisiverat #et quas nunc ad se spectare dicebat# ut dicebat (dg: si) 

simul cum toto jure et potestate sibi in hiis competentibus ut dicebat 

supportavit Johanni (dg: de) de Aggere promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) ex parte sui (dg: et hered) deponere. Testes 

Dijnter et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 03 di 10-02-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 60 pond oude pecunia, die voornoemde wijlen 

Johannes beurde uit de tiende van Empel en Meerwijk. 

 

Henricus Dicbier predictus hereditarium censum (dg: XL) LX librarum 

antique pecunie quem dictus quondam Johannes solvendum habuit hereditarie 

ex (dg: here) decima de Empel et de Merewijc et quem censum nunc ad se 
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spectare dicebat monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 04 di 10-02-1383. 

Hubertus Steenwech beloofde aan Gerardus zvw Lambertus Rijxken 105 lichte 

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

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

 

Hubertus Steenwech promisit Gerardo filio quondam Lamberti Rijxken centum 

et quinque licht scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato 

ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 05 di 10-02-1383. 

Johannes Bessellen en Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1383; 18+31+30+31+24=134 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Bessellen et Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena II. Testes (dg: 

Dijnter) Ywanus et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 06 di 10-02-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 07 di 10-02-1383. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Cristina dvw Johannes Loze 18 oude 

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

 

Solvit 2 plack. 

Gerardus Roelen soen promisit Cristine filie quondam Johannis Loze XVIII 

aude scilde ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1177 f 023r 08 di 10-02-1383. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Gerardus Heijnen soen van 

Heeswijc 110 gulden hellingen op de meimarkt van Brugge aanstaande te 

betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Gerardo Heijnen soen de 

Heeswijc C et X gulden hellingen ad (dg: nouden) nundinas Brugenses maij 

proxime futuras persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 09 wo 11-02-1383. 

Gheerlacus gnd Joseps soen verkocht aan Johannes zv Sophia gnd Sijmons, tbv 

voornoemde Sophia en kv voornoemde Sophia, 1/3 deel in een tuin gnd Ver 

Lizen Seghers Hof, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, naast de 

dijk aldaar, tussen Henricus Loze enerzijds en Johannes Zoemerman 

anderzijds, belast met lasten. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Solvit. 

Gheerlacus dictus Joseps soen terciam partem ad se spectantem in quodam 

orto #dicto (dg: Ver L) Ver Lizen Seghers (verbeterd uit: Sehhers) Hof# 

sito in parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: dictum) Luttel Eijnde 

iuxta (dg: .) aggerem ibidem inter hereditatem Henrici Loze ex uno et 

inter hereditatem Johannis Zoemerman ex alio ut dicebat hereditarie 

#vendidit# Johanni filio Sophie dicte Sijmons ad opus eiusdem (dg: 

Elizabeth) #Sophie# et ad opus liberorum eiusdem (dg: Elizabeth) #Sophie# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde de 
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jure (dg: de) solvendis. Testes Ywanus et Jordanus datum quarta post 

invocavit. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1177 f 023r 10 ma 01-06-1383. 

Johannes van Scijnle vernaderde. Voornoemde Sophia en haar kinderen 

Gerardus, Johannes en Sijmon weken en hij droeg weer over. 

 

#. 

Johannes de Scijnle prebuit et dicta Sophia Gerardus Johannes et Sijmon 

eius liberi cesserunt et reportavit. Testes Jordanus et Wellen datum 

secunda post octavas sacramenti. 

 

BP 1177 f 023r 11 do 12-02-1383. 

Willelmus zv Lambertus gnd Wijnrics soen verkocht aan Walterus van Oekel 

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

leveren, gaande uit een huis en tuin in Geffen, tussen voornoemde Walterus 

koper enerzijds en een steeg gnd die Voert Steeg anderzijds. 

 

Willelmus filius (dg: quondam) Lamberti dicti Wijnrics soen hereditarie 

vendidit Waltero de Oekel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam purificatione et in Busco tradendam ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem 

dicti Walteri emptoris ex uno et inter (dg: here) stegam dictam die Voert 

Stege ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem aliam 

deponere et sufficientem facere. Testes Luce et Jordanus datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1177 f 023r 12 do 12-02-1383. 

(dg: Gerardus zvw Hermannus gnd Baten soen van Ge verkocht). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Hermanni dicti Baten soen de Ge hereditarie 

vendidit ven). 

 

BP 1177 f 023r 13 do 12-02-1383. 

Willelmus Posteel droeg over aan Beatrix Loden wv Matheus gnd Posteel alle 

goederen van Denkinus gnd Veer zvw Gerardus van Driel, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Matheus. 

 

Willelmus Posteel omnia bona Denkini dicti Veer filii quondam Gerardi de 

Driel vendita sibi a Matheo dicto Posteel (dg: prout in litteris 

hereditarie sup) per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout 

in litteris hereditarie supportavit Beatrici (dg: relicte) Loden relicte 

dicti quondam Mathei cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 14 do 12-02-1383. 

Gerardus zvw Hermannus gnd Baten soen droeg over aan zijn zwager Johannes 

zv Hubertus gnd Mersman van Lijeshout een b-erfpacht van 20 lopen rogge, 

maat van Gestel bij Herlaer, met Lichtmis in Gestel te leveren, gaande uit 

(1) 4 stukken land, in Herlaar, (1a) die Kloot, (1b) dat Bodicrotte, (1c) 

dat Vlasland, (1d) die Streep, (2) het deel, dat behoorde aan Agnes dv 

Margareta van der Molen, in een stuk land in Herlaer, ter plaatse gnd op 

die Lokard. Voornoemde Johannes moet uit deze pacht leveren (a) een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, (b) 1 

groot gemeen paijment, (c) 18 penning gemeen paijment, die uit voornoemde 

pacht gaan. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Hermanni dicti Baten soen hereditariam paccionem 

XX lopinorum (dg: lo) siliginis mensure de Ghestel prope Herlaer quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificatione et in Ghestel 
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tradendam ex quatuor peciis terre sitis in (dg: d) territorio de Herlaer 

quarum una die Cloet secunda dat Bodicrotte tercia dat Vlaslant et quarta 

die Strepe nuncupantur atque ex (dg: quarta) quadam parte que spectabat 

ad Agnetem filiam Margarete van der Molen (dg: s) in quadam (dg: parte) 

pecia terre sita in dicto territorio ad locum op die Lokard ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio Huberti dicti Mersman de Lijeshout 

suo sororio promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dictus Johannes solvet ex! dicta! paccione! 

sex lopinorum siliginis (dg: ex) mensure de Busco ex dicta paccione 

solvendam et in Busco tradendam atque unum grossum communis pagamenti 

atque decem et octo denarios communis! ex dicta paccione !solvendos de 

jure solvendos. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 15 do 12-02-1383. 

Johannes gnd Carnau de jongere ev Margareta dvw Henricus gnd Crabbart 

verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Loijer een b-erfcijns van 9 pond geld, 

in een b-erfcijns van 15 pond voornoemd geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een b-erfcijns van 30 

pond 5 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen, die waren van wijlen 

Ancelmus gnd van Eerde, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde, welke 

cijns van 30 pond 5 schelling voornoemd geld Godefridus Heerkini verworven 

had van Luijta gnd van Eerde dv voornoemde wijlen Ancelmus van Eerde, welke 

cijns van 15 pond voornoemd geld voornoemde wijlen Henricus Crabbart 

gekocht had van voornoemde Godefridus Heerkini, en welke cijns van 9 pond 

voornoemd geld aan Johannes Carnau gekomen was na erfdeling. Met 

achterstallige termijnen van 1½ jaar. 

 

Johannes dictus Carnau junior maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Henrici dicti Crabbart hereditarium 

censum novem librarum monete ad se spectantem in hereditario censu 

quindecim librarum dicte monete (dg: .) qui census XV librarum monete 

predicte solvendus est hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex annuo et hereditario censu XXX librarum et quinque solidorum dicte 

monete (dg: qui census XXX librarum et quinque solidorum) solvendo 

hereditarie terminis predictis ex quibusdam bonis que fuerant quondam 

Ancelmi dicti de Eerde sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Eerde et de attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem censum XXX librarum et 

quinque solidorum dicte monete (dg: Andreas) Godefridus Heerkini erga 

Luijtam dictam de Eerde filiam eiusdam quondam Ancelmi de Eerde 

acquisiverat et quem censum XV librarum dicte monete dictus quondam 

Henricus Crabbart erga dictum Godefridum Heerkini emendo acquisiverat 

prout in litteris et qui census novem librarum dicte monete (dg: 

primodicto) Johanni Carna[uu?] mediante divisione prius habita inter 

ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris quas 

vidimus hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi Loijer 

supportavit cum primodictis litteris et jure #et cum arrestadiis unius et 

dimidii annorum proxime preteritorum# promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: h) aliorum heredum 

dicti quondam Henrici Crabbart deponere. Testes Luce et Wellen datum 

quinta post invocavit. 

 

BP 1177 f 023r 16 do 12-02-1383. 

Ghevardus Stummeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghevardus Stummeken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 17 do 12-02-1383. 

Cristina dvw Henricus Crabbart verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Loijer 

een b-erfcijns van 6 pond geld, in voornoemde cijns van 15 pond, welke 
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cijns van 6 pond aan haar gekomen was na erdeling. Met achterstallige 

termijnen van 1½ jaar. 

 

Cristina filia quondam Henrici Crabbart cum tutore hereditarium censum 

sex librarum monete ad se spectantem in dicto censu XV librarum et qui 

census sex librarum sibi mediante divisione etc cessit in partem prout in 

litteris (dg: supportavit W) vendidit Willelmo filio quondam Willelmi 

Loijer supportavit cum #primodictis# litteris et jure occacione 

primodicti census #et arrestadiis unius et dimidii annorum sibi 

deficientibus# promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023r 18 do 12-02-1383. 

Marcelius van Os verhuurde aan Zebertus gnd Zebrechts soen, zijn broer 

Lambertus, Henricus die Jegher en Henricus Reijmbouts soen van Berchen 14½ 

morgen land, gnd die Stege ende die Berchstat, in Berghem, naast de plaats 

gnd Haerre Mere, tussen een gemene steeg enerzijds en erfgoed gnd die 

Tussenrijt anderzijds, voor een periode van 7 jaar, ingaande heden, per 

jaar voor 14½ Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis te 

betalen. {f.23v} De huurders zullen in het laatste jaar 8½ morgen land niet 

bezaaien, noch als akker gebruiken. De brief van de buitenlui overhandigen 

aan Henricus Reijmbouts soen. 

 

Marcelius de Os (dg: XV) #XIIII et dimidium# iugera terre dictas die 

Stege ende die Berchstat sita in parochia de Berchen (dg: ad) iuxta locum 

dictum (dg: Harde) Haerre Mere inter stegam communem ex uno et inter 

hereditatem dictam die Tusschenrijt ex alio ut dicebat locavit Zeberto 

dicto Zebrechts soen Lamberto eius fratri Henrico die (dg: G) Jegher 

Henrico Reijmbouts soen de Berchen ab eisdem ad spacium septem annorum 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum septem 

annorum pro (dg: XV) #XIIII et dimidio# Brabant dobbel mottoen (dg: 

dandis sibi a) seu valore dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

septem annorum nativitatis Domini promittens warandiam 

 

1177 mf1 D 09 f.23v. 

 Quinta post invocavit: donderdag 12-02-1383. 

 

BP 1177 f 023v 01 do 12-02-1383. 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia 

tali condicione quod dicti conductores (dg: soe septimo anno) #dicto# 

ultimo annorum dictorum septem annorum octo et dimidium iugera terre 

dicte steghe non seminabunt nec arabunt #de# dictis XIIII et dimidio 

iugeribus terre. Testes Luce et Wellinus datum quinta post invocavit. 

Tradetur littera extraneorum Henrico Reijmbouts soen. 

 

BP 1177 f 023v 02 do 12-02-1383. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere droeg over aan Cristina dvw 

Henricus Crabbart een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 3 morgen 

land ter plaatse gnd die Wedert, tussen wijlen Elias steenbakker enerzijds 

en Petrus van Waderle anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Willelmus was verkocht door Wellinus zvw Henricus gnd Werneer en Yda dvw 

Henricus van Uden smid begijn. 

 

Willelmus filius quondam (dg: q) Willelmi Loijer junioris hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de tribus iugeribus terre sitis in loco dicto die 

Wedert inter hereditatem quondam (dg: ..) Elie pannicide ex uno et inter 

hereditatem Petri de Waderle ex alio (dg: qu) venditum dicto quondam 

Willelmo a (dg: Wellino) Wellino filio quondam Henrici dicti Werneer et 

Yda filia quondam Henrici de Uden fabri beghina prout in litteris #et 
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quem ad se spectare dicebat# hereditarie supportavit Cristine filie 

quondam Henrici Crabbart cum (dg: sup) litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte et (dg: dictorum) 

heredum dicti quondam Willelmi Loijer junioris deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 023v 03 do 12-02-1383. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere droeg over aan 

voornoemde Cristina dvw Henricus Crabbart een b-erfcijns39 van 20 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen erfgoed van Arnoldus gnd Moddart enerzijds en erfgoed 

van Sijmon gnd Wervemaker anderzijds, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Willelmus was verkocht door Godefridus zvw Heilswindis. 

 

Dictus Willelmus hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Arnoldi dicti Moddart ex uno et inter 

hereditatem Sijmonis dicti Wervemaker ex alio venditum dicto quondam 

Willelmo a Godefrido filio quondam Heilswindis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicte Cristine cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 04 do 12-02-1383. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere droeg over aan 

voornoemde Cristina dvw Henricus Crabbart een b-erfcijns40 van 3 pond geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een ledig erfgoed in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen het huis van Godefridus gnd Carnauwe enerzijds en het 

huis van Egidius zvw Egidius Langegielijs anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Willelmus was verkocht door Johannes zvw Luppertus gnd 

Haveloes. 

 

Dictus Willelmus hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quadam vacua hereditate sita in Busco 

in vico dicto Gorterstraet inter domum Godefridi dicti Carnauwe uno et 

inter domum Egidii filii quondam Egidii Langegielijs ex alio venditum 

dicto quondam Willelmo a Johanne filio quondam Lupperti dicti Haveloes 

prout in litteris hereditarie supportavit dicte Cristine cum litteris et 

jure promittens (dg: ratam) ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 05 do 12-02-1383. 

Gerardus van Kessel zvw Rutgherus gnd Eghens soen verkocht aan Arnoldus van 

Vechel 1½ morgen land in Kessel, ter plaatse gnd in Strobroek, tussen 

Arnoldus Nouten van Lijt enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 

zegedijken, sloten en waterlaten. Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle 

en haar kinderen Henricus en Mechtildis deden afstand, maar voor al het 

overige blijven hun schepenbrieven van kracht. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Rutgheri dicti Eghens soen unum et 

dimidium iugera terre sita in parochia #de Kessel# in loco dicto in 

Strobroec inter hereditatem Arnoldi Nouten de Lijt ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de Vechel 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: oneribus dictis onraet) #Zeghediken et fossatis et 

aqueductibus# ad hoc spectantibus de jure et infra terram sitis ut 

dicebat. Quo facto domina Ermgardis filia quondam Arnoldi de Waderle 

Henricus (dg: eius f) et Mechtildis eius liberi cum tutore super dictis 

uno et dimidio iugeribus terre et (dg: su) jure ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

                         
39 Zie → BP 1177 f 165v 01 di 15-11-1384, overdracht van deze erfcijns. 
40 Zie → BP 1177 f 273v 04 di 06-02-1386, overdracht van deze cijns. 
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parte eorum deponere salvis tamen (dg: es) dicte domine Ermgardi Henrico 

et Mechtildi omnibus suis litteris scabinalibus in (dg: suis) suo vigore 

permansuris quoad omnia alia in eisdem litteris pertinentia. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 023v 06 do 12-02-1383. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Ghibo Kesselman snijder 14 oude 

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

 

Johannes de Loet sutor promisit Ghiboni (dg: de) Kesselman sartori XIIII 

aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 07 do 12-02-1383. 

Bertoldus gnd Bertouts soen en zijn zoon Bertoldus beloofden aan Nijcholaus 

Reijmbrant 6½ oude schild met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen, en 7 oude schilden met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384). 

 

Bertoldus dictus Bertouts soen et Bertoldus eius filius promiserunt (dg: 

Ni) Nijcholao Reijmbrant sex et dimidium aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos (dg: testes datum supra) et (dg: tantum) 

#septem aude scilde# a nativitatis Domini proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 08 do 12-02-1383. 

Petronella dvw Johannes gnd Spijerinc van den Velde en Henricus Grove ev 

Bela dvw voornoemde Johannes Spijerinc droegen over aan Nijcholaus zv 

Nijcholaus gnd Daelman een huis en erfgoed van Andreas gnd van den Hoevel 

van Berlikem, in Heeswijk, tussen een gemene weg enerzijds en Metta van 

Tula anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes Spierinc gerechtelijk 

verkocht door Gerardus Groij zvw Gerardus Groij. 

 

Solvit. 

Petronella filia quondam Johannis dicti Spijerinc van den Velde cum 

tutore et Henricus Grove maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Spijerinc domum et hereditatem Andree 

dicti van den Hoevel de Berlikem sitas in parochia de Heeswijc inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Mette de Tula ex alio 

venditas dicto quondam Johanni Spierinc a Gerardo Groij filio quondam 

Gerardi Groij per judicem mediante sententia scabinorum etc prout in 

litteris hereditarie (dg: vendiderunt) #supportaverunt# (dg: Cl) 

Nijcholao filio Nijcholai dicti Daelman cum litteris et jure promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 09 do 12-02-1383. 

Walterus Bulle zvw Johannes gnd Bulle verkocht aan Goeswinus Cnode zvw 

Heijlwigis uten Werde een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 zesterzaad 

roggeland, gnd den Akker op Zand, (2) een stuk beemd, aan voornoemd stuk 

land gelegen, in Vught Sint-Petrus, tussen Agnes wv Arnoldus Engbrechts 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Walterus Bulle filius quondam Johannis dicti Bulle hereditarie vendidit 

Goeswino Cnode filio quondam Heijlwigis uten Werde hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

omnium sanctorum et in Busco tradendam ex una sextariata terre siliginee 

#dicta den Acker (dg: Sant) op Sant# (dg: s) dicti venditoris sita in 

(dg: parochia de Vucht sancti Petri in inter hereditatem) et ex (dg: e.) 

pecia prati dicte pecie terre adiacente sita in parochia de Vucht sancti 

Petri inter hereditatem Agnetis relicte Arnoldi Engbrechts ex uno et 
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inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat (dg: h) 

promittens warandiam #questionem# et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 10 do 12-02-1383. 

Petrus van Os en zijn zoon Henricus beloofden aan Henricus van den Velde 8 

gulden pieter en 8 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383) te betalen. 

 

(dg: Henr) Petrus de Os et Henricus eius filius promiserunt Henrico van 

den Velde VIII gulden peter et VIII Hollant placken ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 11 do 12-02-1383. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker verkocht aan Henricus van der Heze een 

huis41, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, gelegen onder de vrijdom van 

Den Bosch, op de plaats gnd Dungen, ter plaatse gnd op die Hooidonk, tussen 

Boudewinus Otten soen enerzijds en Boudewinus Peters soen en voornoemde 

Nijcholaus anderzijds, belast met recht van weg en een b-erfcijns van 4 

pond geld. 

 

Nijcholaus dictus (dg: de) Coel Keelbreker domum et aream et ortum et 

hereditates eis adiacentes sitos (dg: in parochia de B) infra libertatem 

de Busco supra locum Dungen ad locum #(dg: op)# dictum (dg: Ho) op die 

(dg: Hoij) Hoijdonc inter hereditatem Boudewini Otten soen ex uno et 

inter hereditatem Boudewini Peters soen et dicti Nijcholai ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico van der Heze promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis viis per dictas hereditates de jure 

transeuntibus et supra easdem de jure sitis et hereditario censu quatuor 

librarum monete exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 12 do 12-02-1383. 

Lambertus Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Keelbreker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 13 do 12-02-1383. 

Voornoemde koper Henricus van der Heze en Rodolphus Rover van Verlaer 

beloofden aan voornoemde verkoper Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 68 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus emptor et Rodolphus Rover de Verlaer promiserunt dicto 

venditori (dg: LXXVIII) #LXVIII# Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 14 do 12-02-1383. 

Willelmus zvw Johannes van Mierd droeg over aan zijn oom Tielmannus van 

Nederijnen 3 pond b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

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

met Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te betalen, gaande uit geheel de 

erfgoederen van wijlen Henricus gnd Wadepoel, in Breugel, ter plaatse gnd 

in die Leek, welke 3 pond voornoemd geld cijns Johannes zvw Johannes 

Houtman en Jordanus gnd Quedens sone en Gerardus gnd Braecman, schoonzoons 

vw voornoemde Johannes Houtman, beloofd hadden aan Johannes gnd Wadepoel 

zvw voornoemde Henricus Wadepoel, en welke 3 pond voornoemd geld cijns aan 

voornoemde Willelmus gekomen waren na overlijden van zijn ouders. 

 

                         
41 Zie → BP 1177 f 047r 08 ±do 07-05-1383, verkoop van erfpacht uit 

waarschijnlijk dit huis. 
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Willelmus filius quondam Johannis de Mierd hereditarium (dg: cen) tres 

libras hereditarii census grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antique pro (dg: se) sedecim denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris dandas et solvendas hereditarie Remigii 

confessoris et in Busco tradendas et deliberandas de totis hereditatibus 

quondam Henrici dicti Wadepoel sitis in parochia de Broeghel in loco 

dicto in die Leec et de attinentiis dictarum hereditatum universis quas 

tres libras dicti census dicte monete Johannes filius quondam Johannis 

Houtman Jordanus dictus Quedens sone et Gerardus dictus Braecman generi 

dicti quondam Johannis Houtman promiserant (dg: dicto) Johanni dicto 

Wadepoel filio dicti quondam Henrici Wadepoel prout in litteris et quas 

tres libras hereditarii census dicte (dg: d) monete dictus Willelmus sibi 

de morte suorum parentum successione advolutas esse dicebat hereditarie 

supportavit Tielmanno de Nederijnen suo avunculo cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 023v 15 do 12-02-1383. 

Theodericus zvw Godefridus bakker droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus 

Truden soen een beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op 

die Dungen, tussen kvw Lambertus van Enghelant enerzijds en een erfgoed gnd 

die Boenre anderzijds, in cijns uitgegeven42 aan voornoemde Theodericus door 

Jacobus nzvw Johannes van Neijnsel en diens zoon Johannes. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Pistoris (dg: p) quoddam pratum 

situm infra libertatem de Buscoducis ad locum dictum communiter op die 

Dungen inter hereditatem liberorum quondam Lamberti de Enghelant ex uno 

et inter quandam hereditatem dictam communiter die Boenre ex alio datum 

ad censum dicto Theoderico a Jacobo filio naturali quondam Johannis de 

Neijnsel et Johanne eius filio prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo filio quondam Arnoldi Truden soen cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 07 en 08 los folium tussen f.22 en f.23, genummerd 12A. 

 Geen data op dit losse velletje. 

 

BP 1177 f 012Ar 01 .. ..-..-1383. 

Jan Peeters Hollant ende Zeelant ende Gelderlant. 

 

1177 mf1 D 10 f.24. 

 Quinta post invocavit: donderdag 12-02-1383. 

 

BP 1177 f 024r 01 do 12-02-1383. 

Willelmus die Rademaker van Hal zvw Johannes van Hoelt verkocht aan 

Johannes die Rademaker van Hal de helft van een beemd gnd die Vorst in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse Beilver, tussen Johannes van Haren 

enerzijds en Emkinus gnd des Miters soen anderzijds, belast met lasten. 

 

Willelmus die Rademaker de (dg: Hoelt) Hal filius quondam Johannis de 

Hoelt (dg: pratum dictum) #medietatem prati dicti# die Vorst siti in 

parochia de Haren prope (dg: de) Oesterwijc in loco dicto Beilver inter 

hereditatem (dg: Ard) Johannis de Haren ex uno et inter hereditatem (dg: 

Heijnkini) Emkini dicti des Miters soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni die Rademaker de Hal (dg: filio quond) promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure 

solvendis. Testes Luce et Wellen datum quinta post invocavit. 

 

                         
42 Zie ← BP 1175 f 069r 04 do 06-07-1368, uitgifte van de beemd. 
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BP 1177 f 024r 02 do 12-02-1383. 

Jacobus Rutten beloofde aan Boudewinus Beijs 55½ Hollandse dobbel mottoen 

of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande (do 17-09-1383) te betalen. 

 

Jacobus Rutten promisit Boudewino Beijs LV et dimidium Hollant dobbel 

mottoen seu valorem ad Lamberti proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 03 do 12-02-1383. 

Henricus gnd Marcelijs soen beloofde voornoemde Jacobus schadeloos te 

houden van de helft van voornoemd geld. 

 

+ Solvit. 

Henricus (dg: f) dictus Marcelijs soen promisit dictum Jacobum de 

medietate dicte pecunie indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 04 do 12-02-1383. 

Egidius gnd Zeghers soen, Alardus Woest en Johannes van Doerne van Arscot 

beloofden aan Walterus van Oekel 40 Brabantse dobbel en 20 gulden hellingen 

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

 

Egidius dictus Zeghers soen Alardus Woest et Johannes de Doerne de Arscot 

promiserunt Waltero de Oekel XL Brabant dobbel et XX gulden hellingen seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 05 do 12-02-1383. 

Henricus van den Broec van Hees beloofde aan Cristina dvw Johannes gnd Loze 

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

 

Henricus van den Broec de Hees promisit Cristine filie quondam Johannis 

dicti Loze XVI et dimidium aude scilde ad pasca proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 06 do 12-02-1383. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Theodericus Venbossche een kamp in Oss, ter 

plaatse gnd aan Litheren Weg enerzijds en Godefridus zv Johannes van 

Zanbeke anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (di 11-11-1382), per jaar voor 9½ Brabantse dobbel of de waarde 

met Kerstmis te betalen, belast met het oude werk. Theodericus zal het kamp 

in het laatste jaar niet bezaaien noch als akker gebruiken, maar om te 

weiden. 

 

Traditur. 

Arnoldus Heijme quendam campum ad se spectantem situm in parochia de Os 

ad locum dictum aen Litteren Wech !ex uno et inter hereditatem Godefridi 

filii Johannis de Zanbeke ex alio ut dicebat locavit Theoderico 

Venbossche ab eodem Theoderico (dg: b) ad spacium sex annorum post festum 

Martini proxime preteritum sine medio sequentium possidendum anno 

quolibet dictorum sex annorum pro novem et dimidio Brabant dobbel seu 

valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum 

nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis antiquis operibus ad hoc de jure spectantibus et alter 

repromisit super omnia et quod ipse dicta antiqua opera dictis sex annis 

durantibus in bona disposicione observabit tali condicione annexa quod 

dictus Theodericus dictum campum ultimo dictorum sex annorum non 

seminabit neque arabit scilicet depascet. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 07 do 12-02-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Arnoldus Heijme 9½ Brabantse 

dobbel of de waarde op de donderdag na Letare (do 05-03-1383) te betalen. 
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Solvit. 

Dictus Theodericus promisit dicto Arnoldo Heijme novem et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem ad (dg: dominic) feria! quintam post dominicam 

letare proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 08 do 12-02-1383. 

Petrus van den Berghe, Bertoldus zvw hr Gerardus van Megen, Bruijstinus zvw 

Theodericus gnd Scalparts soen en Arnoldus Willems soen beloofden aan 

Johannes van Troest 27 Hollandse dobbel of de waarde, 1/3 deel te betalen 

met Sint-Bartholomeus aanstaande (ma 24-08-1383), 1/3 deel met 

Allerheiligen (zo 01-11-1383) en 1/3 deel met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383). 

 

Petrus van den Berghe (dg: promisit Johanni de Proest XXIX Hollant dobb) 

Bertoldus filius quondam #domini# Gerardi de Megen Bruijstinus (dg: soen) 

filius quondam Theoderici dicti Scalparts soen et Arnoldus Willems soen 

promiserunt Johanni de Troest XXVII Hollant dobbel seu valorem pro una 

tercia parte ad Bartholomei proxime (dg: f) pro secunda (dg: p) tercia 

parte omnium sanctorum et pro ultima tercia parte nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 09 do 12-02-1383. 

Johannes Bessellen beloofde aan Johannes van den Hoevel 43 Hollandse dobbel 

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

 

Johannes Bessellen promisit Johanni van den Hoevel XLIII Hollant dobbel 

seu valorem ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra 

supra. 

 

BP 1177 f 024r 10 do 12-02-1383. 

Johannes die Ridder zvw Rodolphus Ridder verkocht aan Johannes van Bladel 

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

gaande uit een huis en tuin in Vught Sint-Petrus, tussen Clemencia Vleminc 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 obool en 1 

cijnshoen. 

 

Johannes die Ridder filius (dg: f) quondam Rodolphi Ridder hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel pistori hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Clemencie 

Vleminc ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et 

si) exceptis uno obulo et uno pullo censuali exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 11 do 12-02-1383. 

Theodericus zvw Heijmericus van Boevenrode verkocht aan Gerardus gnd 

Martens soen, Philippus gnd ?Nuwalaets soen en Petrus van den Placke (1) 

alle goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Aleijdis, (2) alle goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn grootmoeder Margareta Diddekens, echter uitgezonderd het deel, dat aan 

hem zal komen na overlijden van voornoemde Margareta en Aleijdis, in 1 

zesterzaad roggeland in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, tussen 

de gemeint enerzijds en voornoemde Margareta anderzijds. De brief 

overhandigen aan Gerardus Martens soen. 

 

Theodericus filius quondam Heijmerici de Boevenrode omnia et singula bona 

(dg: molbilia et he immobilia et) hereditaria sibi (dg: de m de) #post# 

mortem Aleijdis sue matris successione advolvenda atque omnia bona 

hereditaria sibi post mortem Margarete Diddekens avie dicti Theoderici 

successione advolvenda quocumque locorum (dg: lo) consistentia sive sita 
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ut dicebat salva tamen dicto Theoderico tota parte et omni jure sibi post 

mortem dictarum Margarete et Aleijdis seu alterius earundem successione 

advolvenda in una sextariata terre siliginee sita in parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Boevenrode inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem dicte Margarete ex alio ut dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Gerardo dicto Martens soen Philippo 

dicto ?Nuwalaets soen et Petro van den Placke promittens (dg: warandiam 

et obligationem ex parte) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Gerardo Martens soen. 

 

BP 1177 f 024r 12 do 12-02-1383. 

Jacobus Vincken beloofde aan Boudewinus Bers 14 Hollandse dobbel of de 

waarde met Sint-Lambertus aanstaande (do 17-09-1383) te betalen. 

 

Jacobus Vincken promisit Boudewino Bers XIIII Hollant dobbel seu valorem 

ad Lamberti proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 13 do 12-02-1383. 

Arnoldus van den Venne, Henricus Fikens soen van Eijndoven, Arnoldus van 

den Hoeve, Henricus gnd Heijmerics soen, Theodericus van den Berne en 

Gerardus zvw Johannes van Boect beloofden aan Amelius Specier en Walterus 

Delijen soen 150 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1383) te betalen. 

 

Arnoldus van den Venne Henricus Fikens soen de Eijndoven Arnoldus van den 

Hoeve Henricus dictus Heijmerics soen Theodericus van den (dg: Berne) 

Berne Gerardus filius quondam Johannis de Boect promiserunt Amelio 

Specier et Waltero Delijen soen centum et L Brabant dobbel seu valorem ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024r 14 do 12-02-1383. 

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

voornoemde Arnoldus van den Hoeve. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Arnoldo van den Hoeve. 

 

BP 1177 f 024r 15 do 12-02-1383. 

Gerardus Loij zv Rodolphus gnd Loefs soen verkocht aan Alardus Reijmbouts 

soen al zijn goederen gelegen onder de villicacio van Den Bosch, of onder 

de dingbank van Alem. 

 

Solvit 3 plack. 

Gerardus Loij filius (dg: quondam) Rodolphi dicti (dg: Loij) #Loefs soen# 

omnia et singula (dg: .s) sua bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata #habita et habenda# quocumque locorum infra villicacionem de Busco 

(dg: et infra jurisdictionem de L consistentia sive sita ut dicebat 

vendidit) seu infra jurisdictionem de Alem consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Alardo Reijmbouts #soen# promittens 

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

 

BP 1177 f 024r 16 do 12-02-1383. 

Johannes van Neijnsel verpachtte aan Arnoldus van den Haselberch en zijn 

zoon Arnoldus zijn goederen gnd het Goed den Bogaarde, in Uden, ter plaatse 

gnd Zeeland, voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande 

(zo 10-05-1383), per jaar voor de cijnzen die eruit gaan, en voor 8 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Arnoldus en 

Arnoldus zullen de goederen in het zesde jaar te pachters recht bezitten. 

Arnoldus en Arnoldus zullen elk jaar 50 roeden sloot uitgraven. 
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Solvit extraneus II. 

Johannes de Neijnsel bona sua dicta tGoit den Boegarde sita in parochia 

de Uden ad locum dictum Zeland cum suis attinentiis universis dedit ad 

pactum Arnoldo van den Haselberch et Arnoldo eius filio ab eisdem ad 

spacium (dg: sex) #quinque# annorum post festum penthecostes proxime 

futurum deinde sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque 

annorum #pro censibus exinde solvendis dandis etc# pro octo modiis 

siliginis mensure de Busco dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

quinque annorum purificatione et pro primo termino purificatione proxime 

et in Busco tradendis promittens warandiam pro premissis (dg: et aliam 

ob) et alii repromiserunt indivisi super omnia tali condicione annexa 

quod dicti Arnoldus et Arnoldus dicta bona cum suis attinentiis sexto 

anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente ad jus coloni 

possidebunt hoc eciam quod dicti Arnoldus et Arnoldus anno quolibet 

dictorum sex annorum effodiet L virgatas fossatorum de fossatis dictorum 

bonorum ad profectum dictorum bonorum. Testes datum supra. (dg: et erit 

una). 

 

1177 mf1 D 11 f.24v. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 14-02-1383. 

 anno ?LXXXIII mensis februarii die ?XIIII: zaterdag 14-02-1383. 

 anno LXXXIII mensis februarii die Valentini: zaterdag 14-02-1383. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 17-02-1383. 

 

BP 1177 f 024v 01 ±do 12-02-1383. 

(dg: Gerardus Loij Willems soen visser: een b-erfcijns van 4 pond). 

 

(dg: Gerardus Loij Willems soen piscator hereditarium censum quatuor li). 

 

BP 1177 f 024v 02 za 14-02-1383. 

Sophia wv Hermannus gnd die Veer verkocht aan Jordanus van Hoculem een 

b-erfcijns43 van 4 pond geld, die Gerardus Loij Willems soen visser aan 

voornoemde Hermannus beloofd44 had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Johannes gnd van Enghelen enerzijds en erfgoed 

van Goeswinus van Enghelen anderzijds. Voornoemde Hermannus had die cijns 

aan haar vermaakt. Met achterstallige termijnen. 

 

Sophia relicta quondam Hermanni dicti die Veer cum tutore hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Gerardus Loij Willems soen piscator 

promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Sophije here) Hermanno 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Johannis dicti de Enghelen 

ex uno et inter hereditatem Goeswini de Enghelen ex alio prout in 

litteris hereditarie (dg: su) vendidit Jordano de Hoculem (dg: 

supportavit) #vendidit# cum litteris et jure (dg: promittens cum t) #et 

quem dictus Hermannus sibi legaverat ut dicebat# cum arrestadiis 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Luce et Ywanus datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1177 f 024v 03 za 14-02-1383. 

Arnoldus die Groet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

+. 

(dg: Arnoldus die Gr) Arnoldus die Groet prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

                         
43 Zie → BP 1179 p 261r 10 vr 30-06-1391, overdracht van de erfcijns. 
44 Zie ← BP 1176 f 148r 08 do 20-09-1380, belofte van deze erfcijns van 4 

pond. 
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BP 1177 f 024v 04 ±za 14-02-1383. 

Ze droeg aan voornoemde Jordanus over met een instrument van Gerardus Groij 

notaris. Opgesteld in het kerkhof van Sint-Jan in aanwezigheid van 

Godefridus Sceijvel en Walterus Roempot. 

 

Supportavit dicto (dg: Joh) Jordano cum instrumento manu et signo Gerardi 

Groij notarii publici et curie Leodiensis notarii scripto et signato. 

Actum in cijmitheria beati Johannis presentibus Godefrido Sceijvel et 

Waltero (dg: Roemp) Roempot testibus anno LXXXIII mensis februarii die 

XIIII hora none. 

 

BP 1177 f 024v 05 ±za 14-02-1383. 

Jacobus van den Noddenvelt en zijn broer Andreas verkochten aan Willelmus 

Posteel een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroek, tussen Nijcholaus gnd Scuijwinc enerzijds en Johannes zvw 

Johannes gnd Everaets soen anderzijds, reeds belast met 4 kapoenen, (2) 

ongeveer 5 lopen land en 1 vracht aangelegen hooiland in Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, tussen erfgoed van de monniken van Berne enerzijds 

en wijlen Johannes van Rode gruiter anderzijds, (3) 4 lopen roggeland en 2 

vrachten aangelegen hooiland, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen 

hr Albertus Buc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) 6 lopen 

roggeland en 2 vrachten aangelegen hooiland, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Laervoert, tussen Margareta van Best enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (5) 4 lopen land in Berlicum, ter plaatse gnd in het Molenven, 

tussen Costkinus molenaar enerzijds en erfgoed van de monniken van Berne 

anderzijds. 

 

(dg: Andreas filiusJacobi van den Noddenvelt) #Jacobus van den Noddenvelt 

et (dg: ..) Andreas eius frater hereditarie vendiderunt Willelmo Posteel 

hereditarium censum trium aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis# ex uno bonario prati sito in parochia de Berlikem 

in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Nijcholai dicti Scuijwinc ex 

uno et inter hereditatem (dg: Henr Everaets van den) Johannis filii 

quondam Johannis dicti Everaets soen ex alio item quinque lopinatis terre 

vel circiter et una plaustrata feni sibi adiacente sitis in parochia (dg: 

de) predicta in loco dicto Middelrode inter hereditatem monachorum de 

Berna ex uno et inter hereditatem (dg: Godefridi f) #quondam# Johannis de 

Rode grumellatoris ex alio item ex (dg: un) quatuor lopinatis terre 

siliginee et duabus plaustratis feni eis adiacentibus sitis in dicta 

parochia in (dg: di) loco dicto Beilver inter hereditatem domini Alberti 

Buc ex !alio et inter communem plateam ex alio item #ex# sex lopinatis 

terre silignee et duabus plaustratis feni eis adiacentibus sitis in 

parochia #predicta# (dg: si) ad locum dictum Laervoert inter hereditatem 

Margarete de Best ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio item 

ex quatuor lopinatis terre sitis in dicta parochia in loco dicto int 

Molenvenne inter hereditatem Costkini multoris ex uno et inter 

hereditatem monachorum de Berna ex alio (dg: item) ut dicebant 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censibus dominorum fundi ex) quatuor 

caponibus ex dicto bonario prati prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 06 za 14-02-1383. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1384), 

met 45 oude schilden en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in 

de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes van Dijnter, hr 

Ancelmus van Ghemert priester en zijn broer Gerardus van Ghemert. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et festum nativitatis Johannis proxime 
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ultra annum semper dummodo eis placuerit cum XLV (dg: .) aude scilde et 

cum pleno censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Johanne de Dijnter domino Ancelmo de Ghemert presbitro et 

Gerardo de Ghemert eius fratre datum anno LXXXIII mensis februarii die 

Valentini hora none. 

 

BP 1177 f 024v 07 za 14-02-1383. 

Johannes van Puppel zvw Henricus van Puppel gaf uit aan Gerardus Witmeri de 

helft in een erfgoed dat was van Benedictus gnd Bits bakker, bij Den Bosch, 

over de brug naar Porta Celi, tussen Johannes Waijpoel enerzijds en de 

Dieze die daar stroomt anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1383). 

 

Johannes de Puppel filius quondam Henrici de Puppel medietatem (dg: sibi 

de) #ad# se spectantem in quadam hereditate que fuerat Benedicti dicti 

Bits pistoris sita (dg: ad) apud Buscumducis ultra pontem per quem itur 

versus Portam Celi inter hereditatem Johannis Waijpoel ex uno et inter 

Dijesam ibidem currentem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Gerardo Witmeri (dg: .) ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario 

censu XX solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et pro primo (dg: termino nativitatis) 

Johannis proxime promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Luce et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 08 za 14-02-1383. 

Johannes molenaar zvw Henricus gnd Pontfijn, zijn zoon Henricus en Petrus 

zv Boudekinus Hoeft van Bijnderen verkochten aan Nijcholaus Spijerinc Meus 

soen een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een kamp van voornoemde wijlen Henricus Pontfijn, 

nu aan voornoemde verkopers Johannes en Henricus behorend, in de dingbank 

van Gemert, tussen Belija Snellarts enerzijds en Belija gnd Groet Belije 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan erfgoed van de 

commendator van Gemert, en uit de gebouwen op dit kamp, (2) een beemd, in 

de dingbank van Gemert, achter wijlen Arnoldus van Vucht, tussen erfgoed 

van de commendator van Gemert enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een 

b-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Gemert, die voornoemde Petrus 

verkoper met Lichtmis beurt, gaande uit (3a) een kamp met gebouwen, in de 

dingbank van Gemert, naast de plaats gnd die Heide, tussen Johannes 

Horters? enerzijds en erfgoed van de commendator van Gemert anderzijds, 

(3b) een stuk beemd in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd aan die 

Gemunde, tussen Johannes Wolfs enerzijds en Petrus Swemelden soen 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes (dg: dictus die) multor filius quondam Henrici (dg: Po) dicti 

Pontfijn (dg: #et P# hereditarie vendidit) et Henricus eius filius #et 

Petrus filius Boudekini Hoeft de Bijnderen# hereditarie vendiderunt 

Nijcholao Spijerinc Meus soen hereditarium censum quatuor aude scilde seu 

valorem solvendum hereditarie Martini ex quodam campo dicti quondam 

Henrici Pontfijn nunc ad dictos #Johannem et Henricum# venditores 

spectante sita in (dg: p) jurisdictione de Ghemert inter hereditatem 

Belije Snellarts ex uno et inter hereditatem Belije dicte (dg: d) Groet 

Belije ex alio tendente a communi platea usque ad hereditatem 

commendatoris de Ghemert atque ex edificiis et attinentiis dicti campi 

item ex quodam prato (dg: quod fuerat di) sito in dicta jurisdictione 

retro hereditatem Arnoldi quondam de Vucht inter hereditatem dicti 

commendatoris ex uno et inter communitatem ex alio et (verbeterd: ex) ex 

hereditaria paccione quatuor (dg: modiorum si) et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Ghemert quam dictus Petrus venditor solvendam habet 

hereditarie purificatione ex quodam campo cum suis edificiis sito in 
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dicta jurisdictione iuxta locum dictum die Heijde inter hereditatem 

Johannis [?H]orters ex uno et inter hereditatem dicti commendatoris ex 

alio atque ex pecia prati sita in dicta jurisdictione ad locum dictum aen 

die Ghemunde inter hereditatem Johannis Wolfs ex uno et inter hereditatem 

Petri Swemelden soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et sufficientem facere. Testes Luce et Ywanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 024v 09 za 14-02-1383. 

Theodericus Ansems soen van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Ansems soen de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 024v 10 za 14-02-1383. 

Johannes en zijn zoon Henricus beloofden voornoemde Petrus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Johannes et Henricus eius filius promiserunt dictum Petrum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 11 di 17-02-1383. 

Johannes Bijerman droeg over aan Gerardus van Berkel zijn deel in een 

windmolen in Vught, in het huis en erf daarbij, en in alle rechten en 

toebehoren van de windmolen. 

 

Johannes Bijerman totam partem et omne jus sibi competentes in molendino 

venti (dg: consist) sito in Vucht ac in domo et area sita (dg: in) iuxta 

dictum molendinum venti necnon in omnibus et singulis juribus et 

attinentiis dicti molendini venti quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo de (dg: Be) Berkel cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Luce et Ywanus datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1177 f 024v 12 di 17-02-1383. 

Henricus van de Kelder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Penu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 13 di 17-02-1383. 

Luppertus van Hapaert droeg over aan Ghisbertus zvw Johannes gnd die Smit 

van Eersel de goederen gelegen in Eersel, gnd ter Hengen, zoals Ghisekinus 

gnd Zeelmaker die goederen bezit, aan voornoemde Luppertus overgedragen 

door Johannes van Bijnthem. 

 

Luppertus de Hapaert bona sita in parochia de Eersel dicta communiter ter 

Hengen prout et in quantum Ghisekinus dictus Zeelmaker huiusmodi bona 

possidet (dg: ve) supportata dicto Lupperto a Johanne de Bijnthem prout 

in litteris hereditarie supportavit Ghisberto filio quondam Johannis 

dicti die Smit de Eersel cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 024v 14 di 17-02-1383. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Henricus zvw Johannes van Uden 

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

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit (dg: super) Henrico 

filio quondam Johannis de Uden XXIII et dimidium gulden hellingen ad 
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nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 15 di 17-02-1383. 

Hermannus gnd die Dijet, zijn vrouw Margareta dvw Johannes Huben van den 

Borne en hun zoon Johannes verkochten aan Johannis Rijcarts soen een stuk 

land in Schijndel, voorbij de kerk aldaar, tussen Willelmus van Overacker 

en voornoemde Johannes Rijcarts soen enerzijds en Johannes die Laet en 

Wouterus van der Locht anderzijds. 

 

Hermannus dictus die Dijet #maritus legitimus Margarete eius uxoris filie 

quondam Johannis Huben van den Borne et dicta Margareta cum eodem tamquam 

cum tutore et Johannes eorum filius# peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle ultra ecclesiam ibidem inter hereditatem Willelmi de Overacker 

(dg: ex uno et inter hereditatem Johannis) et Johannis Rijcarts soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Laet et Wouteri van der Locht ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni Rijcarts soen 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 16 di 17-02-1383. 

Johannes Huben soen van den Borne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Huben soen van den Borne prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 024v 17 di 17-02-1383. 

Denkinus van Vladeracken en Gheerlacus van Erpe beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 16 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Denkinus de Vladeracken et Gheerlacus de Erpe promiserunt Philippo 

Jozollo etc XVI aude scilde (dg: Fran) ad nativitatis Johannis proxime 

sub pena I. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 024v 18 di 17-02-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 12 f.25. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 19-02-1383. 

 

BP 1177 f 025r 01 do 19-02-1383. 

Marcelius van Beest snijder en zijn vrouw Hilla dvw Jacobus gnd Caenyuweel 

droegen over aan Aleijdis wv Marcelius van Puppel de helft van een huis en 

erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Peperstraat, tussen huis en erf van voornoemde Marcelius en Hilla en van 

voornoemde Aleijdis, waarin Zanderus van Os thans woont, en de osendrup van 

dat huis enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Sneggelen anderzijds. 

 

Marcelius de Beest sartor maritus legitimus ut asserebat (dg: ..) Hille 

sue uxoris filie quondam Jacobi dicti Caenyuweel et dicta Hilla cum eodem 

tamquam cum tutore medietatem (dg: domus) domus et aree site in Busco in 

vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum dictum (dg: dictum) 

Peperstraet inter domum et aream dictorum Marcelii et Hille et Aleijdis 

relicte quondam Marcelii de Puppel in qua Zanderus de Os ad presens 

moratur et stillicidium eiusdem domus ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi Sneggelen ex alio ut dicebant supportaverunt dicte Aleijdi 

promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes Ywanus et Wellen 
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datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 025r 02 do 19-02-1383. 

Voornoemde Marcelius van Beest snijder en zijn vrouw Hilla dvw Jacobus gnd 

Caenyuweel ontlastten voornoemde Aleijdis wv Marcelius van Puppel van alle 

zaken, aan voornoemde Hilla behorend, die voornoemde Aleijdis of wijlen 

haar man Marcelius van Puppel ontvangen hadden. 

 

Dicti Marcelius et Hilla quitam clamaverunt dictam Aleijdem ab omnibus 

bonis et rebus #spectantibus ad dictam Hillam# que et quas dicta Aleijdis 

seu Marcelius de Puppel quondam eius (dg: . ...) maritus (dg: ex parte et 

nomine) perceperunt et levaverunt a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 03 do 19-02-1383. 

Petrus Alarts beloofde aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Willelmus 

Scilder en Arnoldus Berwout 200.000 gebakken stenen, tussen nu en Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383) bij Windmolenberg, zo dicht mogelijk naast de 

nieuwe muur aldaar, te leveren. 

 

Petrus Alarts promisit Willelmo filio Arnoldi Tielkini Willelmo Scilder 

et Arnoldo Berwout (dg: CC duo) #ducenta# milia lapidum coctorum infra 

hinc et nativitatis Johannis proxime persolvenda et (dg: iuxta) apud 

Wijnmolenberch iuxta novum murum ibidem in quantum propinquus poterit 

tradenda. Testes Jordanus et Wellinus datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 04 do 19-02-1383. 

Willelmus Zelen soen ev Heijlwigis dvw Sijmon Sceelwarts soen verkocht aan 

Johannes zvw voornoemde Sijmon alle erfgoederen, die aan hem en zijn vrouw 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Heijlwigis, 

gelegen in Heeswijk en Hees, ter plaatse gnd Kwaathoven, belast met 12 

lopen rogge, Bossche maat, waarvan voornoemde Willelmus eerder 8 lopen 

rogge aan Willelmus Huben soen en 4 lopen rogge aan Willelmus Loijer 

verkocht had. 

 

Willelmus Zelen soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Sijmonis de Sceelwarts soen omnes hereditates 

sibi et dicte sue uxori de morte quondam parentum dicte Heijlwigis 

successione advolutas quocumque locorum in parochiis de Hezewijc et de 

Hees ad locum dictum Quaethoven sitas ut !ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio dicti (dg: quond) quondam Sijmonis promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis XII lopinis siliginis 

mensure de Busco exinde solvendis et de quibus dictus Willelmus octo 

lopina siliginis (dg: Willelmo Loijer et IIII lo) Willelmo Huben soen et 

IIII lopina siliginis Willelmo Loijer prius vendiderat ut dicebat. Testes 

Luce et Wellen datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 025r 05 do 19-02-1383. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel verkocht aan hr Willelmus Custer 

priester, tbv Elizabeth dvw Henricus gnd Custers bv voornoemde hr 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van verkoper, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Cromvoirt, welke hoeve was van wijlen Johannes van 

Woudrichem schoonvader van voornoemde verkoper, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond geld aan voornoemde Elizabeth. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel hereditarie vendidit domino 

Willelmo Custer presbitro ad opus Elizabeth filie quondam (dg: Johannis) 

#Henrici# dicti Custers #fratris olim dicti domini Willelmi# hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex manso dicti venditoris sito in 
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parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Crumvoert et ex 

attinentiis (dg: dictorum bonorum) #dicti mansi# singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis qui mansus cum suis 

attinentiis fuerat quondam Johannis de Woudrichem (dg: s generi olim) 

soceri olim dicti venditoris ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quinque librarum monete dicte Elizabeth exinde prius solvendis et (dg: 

sufficientem facere) super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 06 do 19-02-1383. 

Theodericus van der Vest beloofde aan Willelmus van Orthen 25 Hollandse 

dobbel en 1½ Hollandse plakken met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383) te 

betalen. 

 

Theodericus van der Vest promisit Willelmo de Orthen XXV Hollant dobbel 

et IJ Hollant (dg: plack) placken ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 07 do 19-02-1383. 

Johannes gnd Hillen soen van den Oedevers Nest beloofde aan Adam van Mierd, 

tbv Denkinus gnd Merendonc zvw Henricus van der Merendonc, 100 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes 

en aan niet aan de andere. 

 

Johannes (dg: filius quondam) dictus Hillen soen van den Oedevers Nest 

promisit super habita et habenda Ade de Mierd ad opus Denkini dicti! 

Merendonc filii quondam Henrici van der Merendonc centum Brabant dobbel 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni et non alteri. 

 

BP 1177 f 025r 08 do 19-02-1383. 

Johannes zvw Sijmon gnd Sceelwarts soen verkocht aan Petrus Doncker, tbv de 

H.Geest in Hees, een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een stuk roggeland, 13 lopen groot, in Hees, ter 

plaatse gnd Kwaathoven, tussen Johannis die Ridder enerzijds en Johannes 

van Quaethoven anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds 

tussen Johannes van Quaethoven en Willelmus van Volkel, (3) 4 lopen 

roggeland, in Heeswijk, ter plaatse gnd Kwaathoven, tussen voornoemde 

Johannes die Ridder enerzijds en Willelmus Zelen soen anderzijds, en uit de 

gebouwen, (4) een huis met ondergrond en toebehoren, aldaar, over de gemene 

weg, rondom tussen de gemeint, reeds belast met cijnzen aan de naburen van 

Hees en een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Johannes filius quondam Sijmonis dicti Sceelwarts soen hereditarie 

vendidit Petro Doncker (dg: hereditarium ce) ad opus mense sancti 

spiritus in Hees hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex pecia terre siliginee XIII lopinos siliginis 

annuatim in semine capiente sita in parochia de Hees ad locum dictum 

Quaethoven inter hereditatem (dg: Johannis de Q) Johannis die Ridder ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Quaethoven ex alio et ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis ibidem inter hereditates Johannis de 

Quaethoven et Willelmi de Volkel ex utroque latere coadiacentes item ex 

quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Heeswijc in loco 

dicto Quaethoven inter hereditatem dicti Johannis die Ridder ex uno et 

inter hereditatem Willelmi (dg: Zelen soen) Zelen soen ex alio #et ex 

edificiis in eisdem consistentibus atque ex domo cum suo fundo# item (dg: 

ex ....... domibus cum suis fundis) et attinentiis sitis (dg: in parochia 

de de Heeswijc iuxta iamdictas quatuor lopinatas terre siliginee inter 

co) ibidem ultra communem plateam inter (dg: here) communitatem 

circumquaque coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda 
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warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censibus v) 

censibus vicinorum de Hees et hereditaria paccione unius #et dimidii# 

modiorum siliginis (dg: exinde prius solvendis) exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Jordanus et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 09 do 19-02-1383. 

Johannes van den Perre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 025r 10 do 19-02-1383. 

Gerardus zvw Henricus van Zeland verkocht aan Boudewinus van Zeland, tbv 

hem en zijn vrouw Yda, een lijfrente van 1 oude schild, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 3 roeden land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, 

tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder enerzijds en kinderen gnd Belen 

Kijnderen anderzijds, reeds belast met een cijns van 40 schelling gemeen 
?paijment. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Gerardus (dg: de) filius quondam Henrici de Zeland legitime vendidit (dg: 

Yde uxori) Boudewini! de Zeland ad opus sui et ad (dg: opus dicti 

Boudewini) #Yde sue uxoris# vitalem pensionem unius (dg: modii) aude 

scilde seu valorem solvendam anno quolibet ad eorum vitam nativitatis 

Domini ex tribus virgatis terre dictis roeden sitis in (dg: loco dicto) 

parochia de Geffen in loco dicto die (dg: Vrede) Vrede inter hereditatem 

Arnoldi Stamelart de Penu ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Belen Kijnderen ex alio (dg: item) promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu !censu XL 

solidorum communis! exinde prius solvendo et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes Jordanus et Wellen datum 

quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 025r 11 do 19-02-1383. 

Nijcholaus zv Rutgherus gnd Haeuwe verkocht aan Wiskinus gnd Viskens soen, 

tbv mr Wolphardus van Ghiessen, 4 hont land in Maren, ter plaatse gnd op 

die Vier Stukken, tussen Henricus gnd Veren Oeden soen enerzijds en 

Gheerbrandus Truden soen anderzijds, belast met de sloten er rondom 

gelegen. 

 

Nijcholaus filius Rutgheri dicti Haeuwe quatuor hont terre sita in 

parochia de Maren in loco dicto op die Vier Stucken inter hereditatem 

Henrici dicti Veren Oeden soen ex uno et inter hereditatem Gheerbrandi 

Truden soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Wiskino dicto Viskens 

soen ad opus magistri Wolphardi de Ghiessen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab aggere et censu libera 

exceptis fossatis circumquaque (dg: ..) dictis quatuor hont terre 

adiacentibus et ad eadem de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 12 do 19-02-1383. 

Marcelius gnd Zeel Delijen soen en zijn broers Walterus en Willelmus, kvw 

Willelmus Heijlwigen soen, droegen over aan Zanderus zvw Henricus Zanders 

soen van Tefelen hun deel in (1) 3½ morgen land in de dingbank van Tefelen, 

ter plaatse gnd Tefelre Veld, op 3 plaatsen aldaar, (2) een stuk land gnd 

die Elsakker, in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, naast Robbertus Vilt, 

welke 3½ morgen en stuk land waren van wijlen Henricus Delijen soen. 

 

Marcelius dictus Zeel #(dg: dictus) Delijen soen# et Walterus et 

Willelmus #eius# fratres (dg: f) liberi quondam Willelmi Heijlwigen soen 

totam partem et omne jus eis competentes quovismodo in (dg: ...) tribus 

et dimidio iugeribus terre sitis !jurisdictione de (dg: En) Tefelen in 

loco dicto in Tefelre Velt (dg: inter hereditatem Rod) in tribus locis 

ibidem atque in pecia terre dicta die Elsacker sita in parochia de Os in 
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loco dicto Oestervelt iuxta hereditatem Robberti Vilt et que IIIJ jugera 

et pecia terre fuerant quondam Henrici Delijen soen ut dicebant 

supportaverunt Zandero filio quondam Henrici Zanders soen de Tefelen 

promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025r 13 do 19-02-1383. 

Voornoemde Zanderus zvw Henricus Zanders soen van Tefelen verhuurde aan 

Marcelius gnd Zeel Delijen soen en zijn broers Walterus en Willelmus, kvw 

Willelmus Heijlwigen soen, zijn deel in (1) een huis en tuin in Oss, tussen 

Johannes Becker enerzijds en erfgoed van het klooster van Zeenwinen 

anderzijds, (2) 2 stukken land in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, (2a) 

naast Nijcholaus Reijnkens, (2b) gnd een Klootke bij Schadewijk, welke 

erfgoederen waren van wijlen Henricus Delijen soen. 

 

Dictus Zanderus (dg: super domo et orto sitis in p) totam partem et omne 

jus sibi competentes in domo et orto sitis in parochia de Os inter 

hereditatem Johannis Becker !et inter hereditatem conventus de Zeenwinen 

ex alio atque in duabus peciis terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto Oestervelt quarum una #sita est# iuxta hereditatem Nijcholai 

Reijnkens et altera dicta een Cloetken bi Scadewijc (dg: item) et que 

hereditates fuerant quondam (dg: Heijnri) Henrici Delijen soen locavit 

Marcelio dicto Zeel Delijen soen (dg: Willelmo) Waltero et Willelmo eius 

fratribus liberis quondam Willelmi Heijlwigen soen promittens ratam 

servare et obligationem (dg: et impeticionem) ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 13 f.25v. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 19-02-1383. 

 

BP 1177 f 025v 01 do 19-02-1383. 

Gerardus van Eijcke zvw Petrus van Eijcke ev Heijlwigis dvw Godefridus 

Sceijvel gaf uit aan Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts soen 2 morgen land, 

die waren van voornoemde wijlen Godefridus, ter plaatse gnd in de Vliedert, 

in een kamp gnd in den Neinselse Kamp, van welke 2 morgen land voornoemde 

wijlen Godefridus er een verworven had van Robbertus van Neijnsel en de 

andere aan voornoemde wijlen Godefridus ten deel was gevallen uit de 

gemeint van Den Bosch; de uitgifte geschiedde voor 12 schelling aan de stad 

Den Bosch, en thans voor 2 gulden pieter of de waarde met Kerstmis te 

betalen. 

 

Gerardus (dg: filius) de Eijcke filius quondam Petri de Eijcke maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam (dg: 

Henr) Godefridi Sceijvel duo iugera terre #que fuerant (dg: dic) dicti 

quondam Godefridi (dg: quor) sita in loco dicto #in den Vliedert in campo 

dicto# in den Neijnselschen Camp et quorum (dg: uni) duorum iugerum terre 

dictus quondam Godefridus #unum# erga Robbertum de Neijnsel acquisiverat 

et reliquum dicto quondam #Godefrido# de communitate oppidi de Busco 

cessit in partem ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico filio 

quondam Johannis dicti (dg: Rijcouts fi) Rijcouts soen ab eodem 

hereditarie possidenda pro XII solidis oppido de Busco solvendis dandis 

etc atque pro (dg: p) duobus gulden peter seu valore dandis ab (dg: ?ex) 

alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Jordanus et Wellinus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 025v 02 do 19-02-1383. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 025v 03 do 19-02-1383. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus 32 gulden pieter 

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

 

Dictus Henricus promisit dicto Gerardo XXXII gulden peter seu valorem 

infra #hinc# et nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 025v 04 do 19-02-1383. 

Johannes van Megen zvw Theodericus gnd Spermers soen van Os verkocht aan 

broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfrente van 2 oude 

Franse schilden, een helft te betalen met Sint-Jacobus en de andere helft 

met Lichtmis, gaande uit (1) 2 morgen land, in Oss, op de gemeint, achter 

de plaats gnd de Korte Kamp, tussen Andreas zv Theodericus gnd Mersman 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd Abbenrot, tussen Arnoldus Heijme enerzijds en Walterus Delijen 

soen anderzijds. 

 

Johannes de Megen filius quondam Theoderici dicti Spermers soen (dg: s) 

de Os legitime vendidit fratri Henrico Berwout priori conventus de Porta 

Celi vitalem pensionem duorum aude scilde Francie seu valorem solvendam 

anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra mediatim Jacobi et 

mediatim purificatione ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Os 

(dg: in loco d) supra communitatem retro locum dictum den Corten Camp 

inter hereditatem Andree filii Theoderici dicti Mersman ex uno et 

communem stegam ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia in 

loco dicto Abbenrot inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter 

hereditatem Walteri Delijen #soen# ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam (dg: dep) obligationem deponere et 

sufficientem #facere# et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025v 05 do 19-02-1383. 

Gerardus van Doorn beloofde aan Henricus van Goederheijle verwer 171 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Gerardus de Spina promisit Henrico de Goederheijle #tinctori# centum et 

LXXI Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato seu valo-(in margine sinistra:)-rem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025v 06 do 19-02-1383. 

Johannes Ghiben soen van Waelwijc verkocht aan Elizabeth van Breda een 

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

leveren, gaande uit (1) de helft in 5 roeden gnd gerden land, in Waalwijk, 

tussen Thomas gnd Metten soen enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) 5 roeden gnd gerden 

van verkoper, in Waalwijk, tussen Henricus Bac van Loen enerzijds en 

Johannes die Rademaker anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd ter Schut 

tot aan de Maas, dit onderpand reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud 

rogge. 

 

Johannes (dg: de) Ghiben soen de Waelwijc hereditarie vendidit Elizabeth 

de Breda hereditariam paciconem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quinque virgatis (dg: terre) dictis gherden terre 

sitis in parochia de Waelwijc inter hereditatem Thome dicti (dg: .) 

Metten soen ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio item ex 

quinque virgatis dictis gherden terre dicti venditoris sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Henrici Bac de Loen ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Rademaker ex alio #tendentibus a loco dicto ter 
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Scut usque ad Mosam# ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis hereditaria paccione unius modii siliginis 

ex dicta medietate primodictarum quinque virgatarum et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis ex (dg: V) secundodictis quinque 

virgatis terre de jure ut dicebat (dg: promittens warandiam et 

obligationem deponere deponere) et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 025v 07 do 19-02-1383. 

Arnoldus gnd Duijssche ev Luijta dvw Nijcholaus gnd Corten van Os droeg 

over aan Arnoldus zvw voornoemde Nijcholaus Corten alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Luijta. 

 

Arnoldus dictus Duijssche maritus et tutor legitimus ut asserebat Luijte 

filie quondam Nijcholai dicti Corten (dg: dochter) de Os omnia et singula 

bona sibi (dg: de morte quondam . parentum dicte L) et dicte sue uxori de 

morte quondam #parentum# Luijte predicte successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Arnoldo filio dicti 

quondam Nijcholai Corten promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025v 08 do 19-02-1383. 

Walterus Aelbrechts soen van den Zande beloofde aan Godefridus zvw Enghel 

Goeden soen, gedurende 5 jaar, elk jaar 6 Brabantse dobbel of de waarde te 

betalen, een helft met Sint-Bartholomeus en de andere helft met Lichtmis. 

 

Walterus Aelbrechts soen van den Zande promisit super omnia se daturum et 

soluturum Godefrido filio quondam (dg: G) Enghel Goeden soen ad spacium 

quinque annorum (dg: prox) proxime futurum anno quolibet eorundem quinque 

annorum (dg: mediatim Ja) sex Brabant dobbel seu valorem mediatim 

Bartholomei et mediatim purificatione et pro primo termino Bartholomei 

proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025v 09 do 19-02-1383. 

Weijndelmoedis wv Cristianus gnd Pouwels soen en haar kinderen Lambertus en 

Yda verkochten aan Laurencius Kersmaker een n-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd aan die Voert, tussen Johannes van der 

Voert enerzijds en kinderen gnd des Writers Kijnderen anderzijds, (2) 1 

bunder land, ter plaatse gnd Eirde, tussen Henricus Goidewert enerzijds en 

Theodericus van Hermalen anderzijds, reeds belast met de onraad. Johannes, 

minderjarige zv voornoemde Weijndelmoedis, zal, zodra hij meerderjarig is, 

hiermee instemmen. 

 

Weijndelmoedis relicta quondam Cristiani dicti Pouwels #soen# Lambertus 

et Yda eius liberi cum tutore hereditarie vendiderunt Laurencio Kersmaker 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini (dg: e.) ex domo et orto et pecia terre eis adiacente sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen die Voert inter hereditatem 

Johannis van der Voert ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum des 

Writers Kijnderen ex alio atque ex uno bonario terre sito in loco dicto 

Eirde inter hereditatem Henrici Goidewert ex uno et inter hereditatem 

Theoderici van (dg: der) Hermalen ex alio ut dicebant promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus dictis 

onraet exinde prius de jure solvendis promiserunt insuper dicti 

venditores cum tutore quod ipsi Johannem filium dicte Weijndelmoedis ad 

huc impuberem existentem quamcito ad annos pubertatis pervenerit dicte 

vendicioni facient consentire et perpetue ratam servare. Testes (dg: dat) 

Jordanus et Wellinus datum supra. 
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BP 1177 f 025v 10 do 19-02-1383. 

Johannes Gielijs soen en Johannes Mesmaker wever beloofden aan Wellinus van 

Beke 30½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

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

 

Johannes Gielijs soen et Johannes (dg: Mersm) Mesmaker textor promiserunt 

Wellino de Beke XXX et dimidium licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro scilt computato ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 025v 11 do 19-02-1383. 

(dg: Hilla et Katherina). 

 

BP 1177 f 025v 12 do 19-02-1383. 

Ghibo van Henxstem zvw Henricus gnd Aude Heijne droeg over aan Stefanus van 

den Eijnde, tbv zijn vrouw Heijlwigis en kv voornoemde Heijlwigis, 1½ hont 

en 1 roede land, in Empel, tussen Henricus gnd Jonghe Heijne enerzijds en 

Johannes gnd van Loen anderzijds, aan hem verkocht door Ghibo van Beest. 

 

Ghibo de Henxstem filius quondam Henrici dicti Aude Heijne unum et 

dimidium hont et unam virgatam terre sitas in parochia de Empel inter 

hereditatem Henrici dicti Jonghe Heijne ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti de (dg: L) Loen ex alio venditas sibi Ghibone de Beest 

prout in litteris hereditarie supportavit Stefano van den (dg: Eij Eijnde 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere) Eijnde ad opus (dg: sui) Heijlwigis sue uxoris et ad opus 

liberorum eiusdem Heijlwigis cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 025v 13 do 19-02-1383. 

Godefridus gnd Peters van den Woerdt droeg over aan Bertoldus gnd Luwe van 

Empel een stuk land gnd een Heel Lokeren, in Empel, ter plaatse gnd op 

Lokeren, tussen Hubertus Truden soen enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Empel anderzijds, belast met omheiningen. 

 

Godefridus dictus Peters van den Woerdt peciam terre dictam een (dg: Lze) 

H[e]el Lokeren sitam in parochia de Empel in loco dicto op Lokeren inter 

hereditatem Huberti Truden soen ex uno et inter hereditatem ecclesie de 

Empel ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Bertoldo dicto Luwe de 

Empel promittens warandiam tamquam de allodio et obligationem deponere 

exceptis (dg: sepike) sepibus ad hoc de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 025v 14 do 19-02-1383. 

Voornoemde Bertoldus Luwe droeg over aan Godefridus Peters soen van der 

Woerdt een stuk land in de dingbank van Empel, in een kamp gnd in de Roedse 

Kamp, naast erfgoed gnd den Hoernik Kamp enerzijds en erfgoed van de 

priester van Empel anderzijds. 

 

Dictus Bertoldus Luwe peciam terre sitam in jurisdictione de Empel (dg: 

in loco iuxta camp) in campo dicto in den Roedschen Camp contigue iuxta 

hereditatem dictam den Hoernic Camp ex uno et inter hereditatem presbitri 

de Empel ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est et ad dictum 

Bertoldum dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido Peters soen van der Woerdt promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 025v 15 do 19-02-1383. 

Theodericus van Kalkeren en Ghibo Herinc beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 16 oude schilden met Sint-Jan (wo 24-06-1383; 9+31+30+31+24=125 dgn) te 
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betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus de Kalkeren et Ghibo Herinc promiserunt Philippo Jozollo etc 

XVI aude scilde ad nativitatis Johannis persolvendos sub pena I. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 025v 16 do 19-02-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 D 14 f.26. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 19-02-1383. 

 

BP 1177 f 026r 01 do 19-02-1383. 

Johannes Kepken van Gheffen zv Elizabeth van Geffen verkocht aan Johannes 

van Hees nzvw Bernardus van Overmere een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Geffen te leveren {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Kepken de Gheffen #filius Elizabeth de Geffen# hereditarie 

vendidit Johanni (dg: v) de Hees filio naturali quondam Bernardi de 

Overmere hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in (dg: B) Gheffen tradendam. 

 

BP 1177 f 026r 02 do 19-02-1383. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende verkocht aan Heijlwigis gnd Dungen? 

ndvw Lambertus gnd Guldenman een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 9 lopen 

gerst groot, in Schijndel, ter plaatse gnd die Braak, tussen Arnoldus 

Peters soen enerzijds en Henricus gnd Mette Arts soen anderzijds. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende hereditarie vendidit 

Heijlwigi dicte Dungen? filie naturali quondam Lamberti dicti Guldenman 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre #novem 

lopinos ordei in semine capiente# sita in (dg: ?d) parochia de Scijnle in 

loco dicto die Brake inter hereditatem Arnoldi Peters soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Mette Arts soen ex alio (dg: item) ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Jorden et Wellinus datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1177 f 026r 03 do 19-02-1383. 

Albertus Loze van Dijnter ev Beatris ndvw hr Leonius van Scijnle verkocht 

aan Arnoldus zvw Arnoldus van de Broek een huis, erf, tuin en een 

aangelegen akker gnd die Scherpakker, ongeveer 10 lopen rogge groot, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aan die Voert, tussen Johannes gnd Laet en zijn 

kinderen enerzijds en Bela van Eirde en haar kinderen anderzijds, belast 

met de cijns aan de heer van Helmond en een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Albertus Loze (dg: filius) de Dijnter maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Beatricis sue uxoris filie naturalis quondam domini Leonii de 

Scijnle domum et aream et ortum et agrum terre (dg: eis adia) dictum die 

Scerpacker X lopinos siliginis vel circiter in semine capientem eis 

adiacentem sitos in parochia de Scijnle ad locum (dg: di) dictum aen die 

Voert inter hereditatem Johannis dicti Laet et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem Bele de Eirde et eius liberorum ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio (dg: f) quondam Arnoldi de Palude 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: tribus) censu 

domini (dg: ducis) de Helmont et hereditaria paccione unius et dimidii 
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modiorum siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 04 do 19-02-1383. 

Henricus van de Broek verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Palude prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 05 do 19-02-1383. 

Nijcholaus zvw Lambertus gnd Zegher droeg over aan Martinus Monics een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Bertha wv Petrus gnd Oers en haar 

kinderen Gerardus, Cristina en Elizabeth beloofd hadden aan voornoemde 

Nijcholaus en zijn zuster Margareta, kvw voornoemde Lambertus Zeger, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit 2 morgen 1 hont land, in de dingbank 

van Empel, ter plaatse gnd Winkel, welke cijns nu aan voornoemde Nijcholaus 

behoort. 

 

Nijcholaus filius quondam Lamberti dicti Zegher hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: solv) quem Bertha relicta quondam Petri dicti Oers 

Gerardus eius filius #Cristina# et Elizabeth filie eiusdem Berthe 

promiserant se daturos et soluturos dicto Nijcholao et Margarete eius 

sorori liberis dicti quondam Lamberti Zeger hereditarie Martini hyemalis 

ex duobus jugeribus et uno hont terre sitis in jurisdictione de Empel ad 

locum dictum (dg: W Winckel) Winkel prout in litteris (dg: h) et quem 

censum dictus Nijcholaus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Martino Monics cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem et (dg: impeticionem ex parte) et impeticionem ex parte 

sui et dicte Margarete sue sororis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 06 do 19-02-1383. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg al zijn goederen over aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Henricus van Merlaer. De brief 

overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat supportavit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem et (dg: et) Henrico de Merlaer promittens ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Godefrido. 

 

BP 1177 f 026r 07 do 19-02-1383. 

(dg: Johannes van Gheldorp zv Franco). 

 

(dg: Johannes de Gheldorp filius Franconis here). 

 

BP 1177 f 026r 08 do 19-02-1383. 

Henricus van der Borchwart verkocht aan zijn zuster Luijtgardis een 

lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, met Kerstmis op het onderpand te 

leveren, gaande uit een kamp van verkoper, in Nuenen, ter plaatse gnd die 

Gemene Beemden, tussen Lambertus Reijners soen enerzijds en kv Truda van 

der Straten anderzijds, reeds belast met grondcijnzen en 1 zester gerst. 

 

Henricus van der Borchwart legitime vendidit Luijtgardi sue sorori 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de (dg: Busco) Zonne 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Luijtgardis et non ultra 

nativitatis Domini et (verbeterd uit: ex) supra #infra#dictas hereditates 

tradendam ex quodam campo dicti venditoris sito in parochia de Nuenen in 

loco dicto die Ghemeijne Beemde inter hereditatem Lamberti Reijners soen 

ex uno et inter hereditatem liberorum Trude van der Straten ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et !et uno 

sextario ordei exinde prius solvendis et sufficientem facere et cum 
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mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 09 do 19-02-1383. 

Johannes van Neijnsel verpachtte aan Katherina wv Walterus uijt Vinckel en 

haar zoon Henricus al zijn erfgoederen, ter plaatse gnd Wilshuizen, 

uitgezonderd zijn beemden en pachten en de helft van een boomgaard aldaar, 

voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 10-05-

1383), per jaar voor 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Katherina en Henricus zullen de gebouwen te pachters recht 

onderhouden van dak en wanden. Twee brieven. 

 

[Solvit] XII solidos. 

Johannes de Neijnsel (dg: duas pecias) omnes hereditates ad se spectantes 

sitas in loco dicto Wilshusen exceptis et reservatis dicto Johanni suis 

pratis et suis (dg: here) paccionibus quas ipse ibidem sitas et solvendas 

habet #et medietate pomerii siti ibidem# ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Katherine relicte quondam Walteri uijt Vinckel et Henrico eius 

filio ab eisdem ad spacium sex annorum post festum penthecostes proxime 

futurum deinceps sine medio sequentium possidendas anno quolibet dictorum 

sex annorum pro quinque modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab 

(dg: eis) aliis anno quolibet dictorum sex annorum purificatione et pro 

primo pruficatione proxime futura et in Busco tradendis (dg: promittens) 

tali condicione quod ipsi Katherina et Henricus edifica dictarum 

hereditatum in bona disposicione tenebunt de tecto et parietibus dictis 

sex annis durantibus ad jus coloni et secundum istas promisit warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromiserunt 

inidivisi super omnia. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 026r 10 do 19-02-1383. 

Ghisbertus Lijsscap, zijn zusters Hilla en Katherina, de broers Johannes en 

Thomas, kvw Thomas Valant, en Gerardus van Doorn ev Katherina dvw 

voornoemde Thomas droegen over aan Lambertus Beijs (1) een b-erfcijns van 

40½ schelling gemeen paijment, die Godefridus Hoenen soen moet betalen, 

gaande uit erfgoederen in Druenen, en van 7½ schelling gemeen geld, die 

Gerardus gnd Loij hen moet betalen, gaande uit erfgoederen van voornoemde 

Gerardus, in Druenen, (2) een b-erfcijns van 2 schelling gemeen ?paijment, 

die Maria van Ghijn hen moet betalen, gaande uit erfgoederen van voornoemde 

Maria, in Druenen, (3) een b-erfcijns van 15 schelling gemeen paijment, die 

Walterus Lemmen soen en zijn broer Lambertus hen moeten betalen, gaande uit 

hun erfgoederen in Druenen. 

 

Ghisbertus Lijsscap Hilla Katherina eius sorores #cum tutore# Johannes et 

Thomas fratres (dg: pueri) liberi quondam Thome Valant et Gerardus de 

Spina maritus et tutor legtimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie 

dicti quondam Thome hereditarium censum XL (dg: s) et dimidii solidorum 

communis pagamenti quos Godefridus Hoenen soen eis solvere tenetur ex 

hereditatibus sitis in parochia de Druenen atque septem et dimidii 

solidorum communis pagamenti quos Gerardus dictus Loij eis solvere 

tenetur hereditarie ex hereditatibus eiusdem Gerardi sitis in Druenen 

atque hereditarium censum II solidorum communis! quem Maria de Ghijn eis 

solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus eiusdem Marie (dg: ibidem 

sitis) in Druenen sitis atque hereditarium censum XV solidorum communis 

(dg: solidorum) #pagamenti# quem Walterus Lemmen soen et Lambertus eius 

frater eis solvere tenentur ut (dg: dicebant hereditarie supportaverunt) 

ex hereditatibus suis sitis in Druenen ut dicebant supportaverunt 

Lamberto Beijs promittentes cum tutore servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 11 do 19-02-1383. 

Oderadis wv Johannes gnd Matheus soen en haar zoon Lambertus verkochten aan 

Petrus zvw Aleijdis gnd Nicht een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd 
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Groter Liemde, tussen Henricus Stucker enerzijds en Johannes Roetart 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Oderadis relicta quondam Johannis dicti Matheus soen cum tutore et 

Lambertus eius filius peciam terre sitam in parochia de Bucstel in loco 

dicto Groter Liemde (dg: ex u) inter hereditatem Henrici Stucker ex uno 

et inter hereditatem Johannis Roetart ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Petro filio quondam Aleijdis dicte Nicht promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 12 do 19-02-1383. 

Ghisbertus gnd Colen soen van Gheldorp verkocht aan Johannes van Gheldorpe 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, schuur en ondergrond, en 1 

mudzaad aangelegen roggeland in Geldrop, tussen Johannes Sprenger enerzijds 

en kvw Arnoldus Heijlwigen soen anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Ghisbertus dictus Colen soen de Gheldorp hereditarie vendidit Johanni de 

Gheldorpe sutori #hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco# solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex domo 

horreo cum suis fundis et modiata terre siliginee eis adiacente sitis in 

parochia de Gheldorp inter hereditatem Johannis Sprenger ex uno et inter 

hereditatem (dg: quo) liberorum quondam Arnoldi Heijlwigen soen ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus domini fundi promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 026r 13 do 19-02-1383. 

Henricus Boenart van Berchen verkocht aan Andreas van Audrigen een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en hofstad in Berghem, tussen wijlen hr 

Godefridus van Os enerzijds en Henricus Bouman anderzijds, (2) 1 hont land 

in Berghem, op de plaats gnd op Berchenre Mere, tussen Reijmboldus 

Mergarden soen enerzijds en Sceijnskinus Volpen soen anderzijds. 

 

Henricus Boenart de Berchen hereditarie vendidit Andree de Audrigen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: ..) omnium sanctorum et in Busco tradendam ex domo et 

domistadio sitis in parochia de Berchen inter hereditatem (dg: Willelmi 

de) quondam domini Godefridi de Os ex !alio et inter hereditatem Henrici 

Bouman ex alio item ex uno hont terre sito in dicta parochia supra locum 

dictum op (dg: de) Berchenre Mere inter !Reijmboldi Mergarden soen ex 
!alio et inter hereditatem Sceijnskini Volpen soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 E 01 f.26v. 

 Secunda post oculi: maandag 23-02-1383. 

 Quarta post oculi: woensdag 25-02-1383. 

 

BP 1177 f 026v 01 do 19-02-1383. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 160, inv.nr. 2045, 19-02-1383. 

Petrus zvw Petrus gnd Lommelman van den Vorstenbossche verkocht aan 

Wijnkinus Screijnmaker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf, tuin, 

erfgoed en aanliggende beemd, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, 

tussen Ghevardus van den Vorstenbossche enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 1 bunder beemd in Veghel, ter plaatse in die Hinkelt, 

tussen Bela van den Hoernic enerzijds en Metta van Vechel anderzijds, (3) 1 

bunder beemd in Nistelrode, ter plaatse in die Wolfsmere, tussen kv 

Theodericus Jongher enerzijds en Johannes Cuper anderzijds, reeds belast 
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met grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 mud rogge die uit ¼ deel van deze 

goederen gaat. 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Lommelman van den Vorstenbossche 

hereditarie vendidit Wijnkino Screijnmaker hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam purificatione et in Busco 

tradendam ex domo area orto et hereditate et prato eis adiacente sitis in 

parochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbossche inter hereditatem 

Ghevardi van den Vorstenbossche ex uno et inter (dg: communitatem ex a) 

communem plateam ex alio atque ex uno bonario prati sito in parochia de 

Vechel in loco dicto in die Hinckelt inter hereditatem Bele van den 

Hoernic ex uno et inter Mette van (dg: ?die) Vechel ex alio atque ex uno 

bonario prati sito in parochia de Nijsterle in (dg: -ter) loco dicto in 

die Wolfsmere inter hereditatem liberorum (dg: ?dictorum) Theoderici 

Jongher ex uno et inter hereditatem Johannis Cuper ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi (dg: ...) exinde solvendis et hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis ex quarta parte dictarum hereditatum prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Jordanus et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 026v 02 do 19-02-1383. 

Gerardus Hacke droeg over aan de secretatis, tbv Johannes gnd Vannij, de 

helft van ¼ deel van een hoeve lands van wijlen Gerardus Groij, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Johannes zv voornoemde Gerardus Hacke. De brief overhandigen aan Lambertus 

van der Rijt. 

 

Gerardus Hacke medietatem unius quarte partis cuiusdam mansi terre 

quondam Gerardi Groij siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Udenhout cum suis attinentiis omnibus et singulis venditam sibi a Johanne 

filio (dg: Ger) dicti Gerardi Hacke per judicem mediante sententia etc 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Lab) mihi ad (dg: opos) 

opus Johannis dicti Vannij cum litteris et (dg: jure et al) et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera Lamberto van der Rijt. 

 

BP 1177 f 026v 03 do 19-02-1383. 

Johannes zv Gerardus Hacke, ev Heijlwigis dvw Godefridus Buc, droeg over 

aan de secretaris, tbv Johannes Vannij, een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit ½ van ¼ deel van een 

hoeve die was van wijlen Gerardus Groij, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, welke pacht Johannes Pijnappel, grootvader van voornoemde 

Heijlwigis, gekocht had van Theodericus Zuetmelc de jongere, en welke pacht 

eerstgenoemde Johannes nu bezit. De brief overhandigen aan Lambertus van 

der Rijt. 

 

Johannes filius Gerardi Hacke maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Godefridi Buc hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam purificatione ex 

medietate unius quarte (dg: -s) partis cuiusdam mansi qui fuerat quondam 

Gerardi Groij siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout et 

de attinentiis eiusdem medietatis quam paccionem Johannes Pijnappel avus 

olim dicte Heijlwigis erga Theodericum Zuetmelc juniorem acquisiverat 

emendo prout in litteris et quam paccionem primodictus Johannes nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus Johannis Vannij 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et coheredum dicte Heijlwigis deponere. Testes 

datum supra. Tradetur littera Lamberto van der Rijt. 

 

BP 1177 f 026v 04 do 19-02-1383. 

Lambertus van der Rijt, wonend in Udenhout, beloofde aan Johannes zv 
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Gerardus Hacken 54 Brabantse dobbel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

22-03-1383) te betalen. 

 

Lambertus van der Rijt commorans in Udenhout (dg: d) ut dicebat promisit 

Johanni filio Gerardi Hacken LIIII Brabant dobbel seu valorem ad (dg: na) 

pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026v 05 do 19-02-1383. 

Johannes Kepken zv Elizabeth van Gheffen verkocht aan Henricus Weijer45 en 

Jutta dvw Henricus gnd Persoens soen van Eijndoven een lijfpacht van 1 mud 

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

een huis, tuin en 6 lopen aangelegen roggeland, in Geffen, tussen Franco 

Herinc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 6 lopen roggeland, 

aldaar, tussen Hilla des Papen dochter enerzijds en Jacobus van den 

Kerchove anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. De brief 

overhandigen aan Henricus Weijer. 

 

Johannes Kepken filius Elizabeth de Gheffen legitime vendidit Henrico 

Weijer et Jutte filie #quondam# Henrici dicti Persoens soen de Eijndoven 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam eorum et non ultra nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex (dg: h) domo et orto et sex lopinatis terre siliginee eis 

adiacentibus sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem Franconis 

Herinc ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex sex lopinatis 

terre siliginee sitis ibidem inter hereditatem Hille des Papen dochter ex 

uno et inter hereditatem Jacobi van den Kerchove ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem aliam deponere (dg: excepto dimidio 

modio siliginis dicte) et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico 

Weijer. 

 

BP 1177 f 026v 06 do 19-02-1383. 

Leonius van Erpe ontlastte Gerardus Loijt Willems soen van 14 oude 

schilden, aan hem beloofd door voornoemde Gerardus. 

 

Leonius de Erpe quitum clamavit Gerardum Loijt Willems soen a (dg: XX 

XIIII) XIIII aude scilde promissis sibi a dicto Gerardo (dg: in l) #in 

litteris# ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026v 07 do 19-02-1383. 

Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Jacobus die Laer van Berlikem 11 oude 

schilden minus 6 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) 

te betalen. 

 

Jacobus van den Yvenlaer promisit Jacobo die Laer van Berlikem XI aude 

scilde minus sex #Hollant# placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1177 f 026v 08 do 19-02-1383. 

Walterus die Olijsleger van Hijntam beloofde aan Henricus die Rademaker van 

Vucht 50 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Walterus die Olijsleger de Hijntam promisit Henrico die Rademaker de 

Vucht L Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026v 09 do 19-02-1383. 

Henricus zvw Arnoldus van Heelwijc droeg over aan Godefridus Marsscalc zv 

                         
45 Zie → BP 1177 f 220r 10 vr 19-01-1386 (1), Henricus Weijer verklaarde dat 

Jutta dvw Henricus gnd Persoens soen van Eijndoven, zolang ze hem zal 

overleven, de lijfpacht zal ontvangen. 
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Otto een stuk land in Hees, op de plaats gnd op Runnen, tussen Willelmus 

van Scijnle enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi (dg: dicti Herren Henrics soen) de 

Heelwijc peciam terre sitam in parochia de Hees (dg: iux) supra locum 

dictum op Runnen inter hereditatem Willelmi de Scijnle ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido 

Marsscalc filio Ottonis promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde (dg: prius) 

de jure solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026v 10 ma 23-02-1383. 

Mechtildis dvw Johannes van Werve en Arnoldus van Hoije ev Yda dvw 

voornoemde Johannes droegen over aan Godefridus Sceijvel de helft in 

goederen gnd ten Heienrot, in Berlicum, met toebehoren zowel onder Berlicum 

als onder de vrijdom van Den Bosch als elders, zoals die goederen aan 

wijlen Adam van Neijnsel en zijn echtgenote Heijlwigis behoorden, belast 

met onraad. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis van (dg: Wert) Werve cum tutore et 

Arnoldus de Hoije maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis medietatem ad se spectantem in bonis dictis 

ten Heijenrot sitis in parochia de Berlikem atque in attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum tam infra parochiam de 

(dg: Berlike) Berlikem quam infra libertatem de Busco quam alibi sitis 

prout huiusmodi bona cum suis attinentiis ad Adam quondam de Neijnsel et 

Heijlwigem eius conthoralem spectare consueverant ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Godefrido Sceijvel promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

exinde de jure solvendis annuatim. Testes Luce et Scilder datum (dg: in 

crastino) secunda post oculi. 

 

BP 1177 f 026v 11 ma 23-02-1383. 

Marcelius van Zonne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius de Zonne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 026v 12 ma 23-02-1383. 

Godefridus Sceijvel droeg over aan Mechtildis dvw Johannes van Werva en aan 

zijn zwager Arnoldus van Hoije een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit erfgoederen en 

goederen, die nu aan hr Theodericus Rover ridder behoren, in Rixtel. De 

brief overhandigen aan voornoemde Mechtildis. 

 

Godefridus Sceijvel hereditariam paccionem novem modiorum siliginis 

mensure de Busco (dg: ad se spectantem in hereditaria) quam se solvendam 

habere dicebat purificatione et in Busco tradendam ex hereditatibus et 

bonis (dg: sitis in Rijxstel) nunc ad dominum Theodericum Rover militem 

spectantibus sitis in Rijxstel ut dicebat hereditarie supportavit 

Mechtildi (dg: de Werwa) filie quondam Johannis de Werva #et Arnoldo de 

Hoije eius sororio# promittens warandiam et obligationem in dicta 

paccione existentem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Mechtildi. 

 

BP 1177 f 026v 13 ma 23-02-1383. 

Godefridus Sceijvel beloofde aan voornoemde Mechtildis en Arnoldus 100 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-

1383) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383). De brief 

overhandigen aan voornoemde Mechtildis. 
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Godefridus Sceijvel promisit Mechtildi et Arnoldo predictis centum 

Brabant dobbel seu valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicte Mechtildi. 

 

BP 1177 f 026v 14 wo 25-02-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch verklaarde dat 

Arnoldus Heijme hem alle koopsommem betaald heeft, die voornoemde Arnoldus 

aan hem verschuldigd was, van goederen en erfgoederen, die voornoemde 

Arnoldus voor schepenen van Den Bosch verworven had van voornoemde jkr 

Johannes. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch palam 

recognovit sibi per Arnoldum Heijme fore satisfactum ab omnibus pretio et 

premio que dictus Arnoldus sibi debebat de quibuscumque bonis et 

hereditatibus que et quas dictus Arnoldus erga dictum domicellum Johannem 

acquisiverat coram scabinis in Busco de Busco #a# quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem (dg: ...) et in die presenti clamans 

quitum (dg: d). Testes Bruheze et Scilder datum quarta post oculi. 

 

1177 mf1 E 02 f.27. 

 Secunda post oculi: maandag 23-02-1383. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 Quarta post dominica oculi: woensdag 25-02-1383. 

 

BP 1177 f 027r 01 ma 23-02-1383. 

Albertus zvw Henricus van Uden droeg over aan zijn broer Gerardus de helft 

in 2 hoeven46 van voornoemde wijlen Henricus, in Uden, waarvan er een te 

Zochel heet en de andere te Hulst, welke helft zijn broer hr Arnoldus van 

Uden na bemiddeling aan voornoemde Albertus had toegezegd, samen met de 

beesten op deze helft. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Uden medietatem ad se spectantem in 

duobus mansis cum suis attinentiis (dg: sit) dicti quondam Henrici sitis 

in parochia de Uden quorum unus te Zochel et (?dg: alt) alter te Hulst 

nuncupantur et quam medietatem dominus Arnoldus de (dg: de) Uden eius 

frater dicto Alberto suo fratri via arbitri addixerat #simul cum bestiis 

supra dictam medietatem consistentibus# ut dicebat supportavit Gerardo 

suo fratri promittens (dg: ratam servare et) warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Scilder datum secunda post oculi. 

 

BP 1177 f 027r 02 ma 23-02-1383. 

Henricus Heijnen soen, zijn broer Johannes en Ludekinus zv voornoemde 

Henricus beloofden aan Theodericus gnd Zanders soen 35 oude schilden met 

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

 

Henricus Heijnen soen Johannes eius frater Ludekinus filius dicti Henrici 

promiserunt #Theoderico# dicto Zanders soen XXXV aude scilde ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 03 ma 23-02-1383. 

Arnoldus Lanen soen zvw Walterus van Nuenrebeke beloofde aan Moers zvw 

Johannes van Gherwen 8 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Servacius 

aanstaande (wo 13-05-1383) te betalen. 

 

Arnoldus Lanen soen filius quondam Walteri de Nuenrebeke promisit Moers 

filio quondam Johannis de Gherwen octo Brabant dobbel seu valorem ad 

festum sancti Servacii proxime persolvendos. Testes Johannes Luce et 

                         
46 Zie → BP 1177 f 027v 02 wo 25-02-1383 en BP 1177 f 027v 03 wo 25-02-1383, 

deling van deze twee hoeven. 
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Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 04 ma 23-02-1383. 

De broers Johannes en Hessello, kvw Lambertus van den Perre, Hessello zvw 

Hessello gnd Hessels soen en Gerardus zvw Gerardus Otten soen gaven uit aan 

Arnoldus van den Venne alle goederen, die aan hen behoren en aan hen 

gekomen zijn na overlijden van Hessello van Wolfsvinckel en zijn vrouw 

Gertrudis, grootouders van voornoemde Johannes, Hessello, Hessello en 

Gerardus, gelegen onder Son en Breugel, voorzover zij die goederen thans 

bezitten, uitgezonderd alle goederen, die Mijchael van Essendonc in 

vruchtgebruik bezit; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die 

eruit gaan, en thans voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Son, van 

welke pacht voornoemde broers Johannes en Hessello 1/3 deel zullen krijgen, 

voornoemde Hessello zvw Hessello gnd Hessels soen 1/3 deel, en voornoemde 

Gerardus 1/3 deel, met Lichtmis in Son, op de onderpanden, te leveren. 

Slechts op te geven met een erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Son, aan 

voornoemde Johannes, Hessello, Hessello en Gerardus te leveren, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Arnoldus. Vier brieven. 

 

Solvit Gerardus. ....... ....... ....... Hessellus 3 plack. Solverunt 2 

fratres 3 plack. 

Johannes et Hessello fratres liberi quondam Lamberti van den Perre 

Hessello (dg: dictus He) filius quondam Hessellonis dicti Hessels soen et 

Gerardus filius quondam Gerardi Otten soen omnia hereditaria bona (dg: 

eis de morte quondam) ad ipsos spectantia et eis de morte quondam 

Hessellonis de Wolfsvinckel et Gertrudis quondam eius uxoris avi et avie 

olim (dg: d ..) predictorum Johannis Hessellonis Hellonis! et Gerardi 

quocumque locorum infra parochiam de Zonne et de (dg: Zon) Broeghel 

consistentia #in quantum ipsi huiusmodi bona hereditaria ad presens 

possident et habent# ut dicebant exceptis tamen et eis reservatis omnia! 

bona bona! hereditaria! que Mijchael de Essendonc sub suo usufructum 

possidet ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Arnoldo van den 

Venne ab eodem hereditarie possidenda pro censibus et paccionibus exinde 

de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Zonne (dg: ...) de qua paccione (dg: unam 

terciam pars) dicti Johannes et Hessello fratres unam terciam partem 

dictus Hessello filius quondam Hellonis! dicti Hessels soen unam terciam 

partem et dictus Gerardus unam terciam partem habebunt et hereditarie 

possident solvenda hereditarie purificatione et in parochia de Zonne 

supra dictas (dg: hereditates) hereditaria bona tradenda ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit promisit insuper super omnia quod non resignabit neque 

dimittet pro solucione dicte paccionis nisi cum hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure dictis [Johanni] 

Hesselloni Hesselloni et Gerardo annuatim ex omnibus (dg: et singulis) 

bonis dicti Arnoldi solvenda et deliberanda assignanda. Testes Bruheze et 

Scilder datum supra. Et erunt quatuor littere. 

 

BP 1177 f 027r 05 ma 23-02-1383. 

Everardus van Venne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus van Venne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 06 ma 23-02-1383. 

Petrus, Johannes en Ermgardis, kvw Jacobus van Berze, Johannes zv Johannes 

gnd Sluijsman van Gheldorp en zijn vrouw Oda dv voornoemde Jacobus maakten 

een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Johannes en voornoemde Oda kregen (1) een huis en erf van 

voornoemde wijlen Jacobus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Philippus van Macharen schoenmaker enerzijds en erfgoed van 

Egidius van Gherwen snijder anderzijds, (2) de tuin van voornoemde wijlen 
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Jacobus, buiten de stadsmuur gelegen, naast de weg naar Porta Celi, naast 

erfgoed van Walterus van Hijntam, (3) een beemd ter plaatse gnd die 

Hasselt, tussen erfgoed gnd des Louwers Beemd enerzijds en erfgoed van 

Jacobus van den Yvenlaer anderzijds, (4) 2 stukken land ter plaatse gnd die 

Hasselt, tussen erfgoed gnd des Louwers Beemd enerzijds en erfgoed van de 

investiet van Berlicum anderzijds. 

 

Petrus Johannes Ermgardis liberi quondam Jacobi de Berze #cum tutore# et 

Johannes filius Johannis dicti Sluijsman de Gheldorp maritus legitimus ut 

asserebat Ode sue uxoris filie dicti Jacobi et dicta Oda cum eodem 

tamquam cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione domus et area dicti quondam Jacobi sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem (dg: Gh) Philippi de Macharen sutoris ex 

uno et inter hereditatem Egidii de Gherwen sartoris ex alio item (dg: 

domus d) ortus dicti quondam Jacobi situs extra (dg: portam) murum oppidi 

de Busco iuxta viam per quam itur versus (dg: ..) conventum de (dg: ..) 

Porta Celi iuxta hereditatem Walteri de Hijntam item quoddam pratum situm 

in loco dicto die Hasselt inter hereditatem dictam des Louwers Beemt ex 

uno et inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex alio item due pecie 

terre site in loco dicto die Hasselt vocato (dg: iuxta hereditatem 

presbitri de Berlikem ab utroque latere dict) #inter hereditatem# 

hereditates des Louwers Beemt ex uno et inter hereditatem investiti de 

Berlikem ex alio ut dicebant primodicto (verbeterd uit: primodictis) 

Johanni et dicte Ode cesserunt in partem ut dicebant promittentes vum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 07 ma 23-02-1383. 

Voornoemde Ermgardis dvw Jacobus van Berze kreeg (1) 1 morgen land van 

voornoemde wijlen Jacobus, ter plaatse gnd die Vliedert, (2) een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, gaande uit een erfgoed47,48,49 dat was van Godefridus 

nzvw Gerardus van Bussel, in Den Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van 

Wijnricus van Oijen, (3) een b-erfcijns van schelling geld, die voornoemde 

wijlen Jacobus gekocht had van Theodericus van den Boerne zvw Johannes van 

Liere en diens schoonvader Johannes gnd Vroemken. 

 

Et mediante qua divisione unum juger terre dicti quondam Jacobi situm in 

loco dicto die Vliedert et hereditarius census XL solidorum monete 

solvendus hereditarie ex hereditate que fuerat Godefridi (dg: de Bussel) 

filii naturalis quondam Gerardi de Bussel sita in Busco ad forum iuxta 

hereditatem Wijnrici de Oijen item hereditarius census XL solidorum 

monete quem dictus quondam Jacobus erga Theodericum van den Boerne filium 

quondam Johannis de Liere et Johannem dictum Vroemken eius socerum emendo 

acquisiverat ut dicebant dicte Ermgardi cesserunt in partem super quibus 

et jure promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 08 ma 23-02-1383. 

Arnoldus van den Venne, zijn broer Everardus van den Venne en Johannes 

Belen soen beloofden aan Amelius Specier, tbv hem en Walterus Delijen soen, 

48 gulden pieter of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) 

te betalen. 

 

Arnoldus van den Venne Everardus van den Venne eius frater Johannes Belen 

soen promiserunt Amelio Specier ad opus sui et #ad# opus Walteri Delijen 

soen XLVIII gulden peter seu valorem ad Jacobi proxime persolvendos. 

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

erfgoed, althans stenen huis en erf. 
48 Zie ← BP 1176 f 276r 09 ma 06-10-1382 (1), doorverkoop van 1/3 deel van 

een erfcijns van 4 pond uit dit huis. 
49 Zie → BP 1177 f 119r 06 do 07-04-1384, verkoop van het huis, waarbij de verkoper niet 
vermeldde dat dit huis belast was met een erfcijns van 40 schelling, mogelijk deze cijns. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 09 ma 23-02-1383. 

Petrus van der Rijt droeg over aan Petrus zv Henricus van den Loeken de 

jongere 2 stukken land, gnd die Blekens Loekt, in Nuenen, (1) tussen 

voornoemde Henricus van den Loeken de jongere enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) tussen voornoemde Henricus van den Loecke enerzijds en kvw 

Andreas van Boert anderzijds, belast met de onraad. 

 

Bruheze noluit. 

Petrus van der Rijt duas pecias terre (dg: s) dictas die Blekens Loect 

sitas in parochia de Nuenen quarum una inter hereditatem Henrici van den 

Loeken junioris ex uno et (verbeterd uit: ex) inter communem plateam ex 

alio et altera inter hereditatem #dicti# Henrici van den Loecke ex uno et 

inter hereditatem (dg: liberorum) liberorum quondam Andree de Boert ex 

alio (dg: ut dicebat) sunt site ut dicebat hereditarie supportavit Petro 

filio dicti (dg: quondam) Henrici van den Loeken junioris promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censibus) oneribus 

dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes Bruheze et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 027r 10 do 26-02-1383. 

Reijnerus van den Loeken vernaderde in afwezigheid van voornoemde Petrus zv 

Henricus van den Loeken. En hij droeg over aan de broers Matheus en 

Johannes, kv voornoemde Henricus van den Loken. 

 

Solvit 3 grossos et 2 placken. 

Reijnerus van den Loeken in absentia dicti Petri filii Henrici van den 

Loeken prebuit. Testes Bruheze et Luce datum quinta post oculi. Et 

reportavit Matheo et Johanni fratribus liberis dicti Henrici van den 

Loken. ?Testes ?datum. 

 

BP 1177 f 027r 11 ma 23-02-1383. 

Voornoemde Petrus zv Henricus van den Loeken de jongere beloofde aan 

voornoemde Petrus van der Rijt een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Nuenen, 3 pond geld waarmee brood en bier worden gekocht in Nuenen 

gangbaar, en 2 el linnen, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen 

van eerstgenoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Dictus Petrus filius (dg: quondam Jo) Henrici van den Loeken junioris 

promisit super habita et habenda se daturum et soluturum dicto Petro van 

der (dg: ..) Rijt vitalem pensionem unius modii (dg: s) ordei mensure de 

Nuenen et (dg: u) trium librarum monete (dg: pro tempore) pro qua tempore 

solucionis panis et cervisia in (dg: Busco) Nuenen cursure et duarum (dg: 

uln) ulnarum lini parati anno quolibet (dg: de) ad vitam dicti Petri van 

der Rijt et non ultra purificatione (dg: et) ex omnibus et singulis bonis 

primodicti Petri habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes (dg: 

datum supra) Testes Bruheze et Jordanus datum secunda post oculi. 

 

BP 1177 f 027r 12 wo 25-02-1383. 

Willelmus die Meester van Berlikem verkocht aan Hermannus Drinchellinc een 

stuk beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, naast voornoemde 

Hermannus, welk stuk jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander stuk beemd, 

aan voornoemde Hermannus behorend, in Berlicum, ter plaatse gnd in 

Zeenwordelken. 

 

Willelmus die Meester de Berlikem peciam (dg: ter) prati sitam in 

parochia de Berlikem in loco dicto (dg: Berlikem) Beilver iuxta 

hereditatem Hermanni Drinchellinc et que pecia (dg: terre) #prati# 

annuatim dividitur contra aliam peciam (dg: terre) #prati# ad dictum 
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Hermannum spectantem sitam in dicta parochia in loco dicto in 

Zeenwordelken ut dicebat hereditarie vendidit dicto Hermanno promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Luce et Ywanus datum quarta 

post dominica oculi. 

 

BP 1177 f 027r 13 wo 25-02-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch verkocht aan 

Arnoldus Heijme 3 bunder beemd, uit een kamp gnd der Vrouwen Kamp, ongeveer 

9 bunder groot, welk kamp gelegen is in Dinther, naast een steeg die leidt 

naar de plaats gnd Haselberg, tussen Johannes Spierinc van Dijnter 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, in welk kamp voornoemde Arnoldus Heijme 3 bunder heeft liggen, die 

voornoemde Arnoldus Heijme eerder gekocht had van jkr Johannes van Berlaer. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch tria 

bonaria prati (dg: de nov) #de# quodam campo #dicto der Vrouwen Camp# 

novem bonaria terre #vel circiter# continente qui campus situs est in 

parochia de Dijnter inter (dg: hereditatem hed) !iuxta stegam (dg: 

dictam) tendentem ad locum dictum Haselberch inter hereditatem Johannis 

Spierinc de Dijnter ex uno et inter (dg: he) communitatem ex alio tendens 

cum (dg: ..) utroque fine ad communitatem et de #in!# quo campo (dg: A) 

Arnoldus Heijme tria (dg: iuge) #bonaria prati# habet sita que idem 

Arnoldus Heijme prius erga domicellum Johannem de Berlaer emendo 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie (dg: su) vendidit 

Arnoldo Heijme predicto promittens (dg:w) super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Bruheze et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 027r 14 wo 25-02-1383. 

Walterus van den Rullen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus van den Rullen prebuit et reportavit. Testes datum. 

 

1177 mf1 E 03 f.27v. 

 Quarta post oculi: woensdag 25-02-1383. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 28-02-1383. 

 

BP 1177 f 027v 01 wo 25-02-1383. 

De broers Willelmus en Theodericus, kvw Goeswinus van Hoelt, Johannes gnd 

Mijs soen, Johannes Meijken ev Katherina dvw Lambertus van Hoelt, Willelmus 

zvw Johannes gnd van Nijewel, Hilla gnd van den Zande dvw Arnoldus gnd 

Oldeken, Ghisbertus zvw Goeswinus gnd Fijen soen, en de gezusters Sophija 

en Oda, dvw Henricus gnd Grans, droegen over aan Johannes van der Dijesen 

alle goederen, die aan hen of hun ouders gekomen waren na overlijden van 

Johannes van Ghorpe en diens vrouw Margareta van Gorpe. 

 

{In margine een streep die dit contract verbindt met BP 1177 f 027v 05}. 

Willelmus et Theodericus fratres liberi quondam Goeswini de Hoelt 

Johannes dictus Mijs soen (dg: et Johannes dictus de Ho) Johannes Meijken 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie 

quondam Lamberti de Hoelt Willelmus filius quondam Johannis dicti de (dg: 

Niew) Nijewel Hilla dicta van den Zande filia quondam Arnoldi dicti 

Oldeken Ghisbertus filius quondam Goeswini dicti Fijen soen Sophija (dg: 

f) et Oda sorores filie quondam Henrici dicti Grans cum tutore omnia et 

singula bona eis seu eorum parentibus seu alteri parentum eorundem de 

morte quondam Johannis de Ghorpe (dg: successione advoluta et post m) et 

Margarete de Gorpe eius quondam uxoris (dg: suc) seu de morte alterius 

eorundem Johannis de Gorpe et Margarete successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni van der Dijesen promittentes cum tutore ratam servare. [Testes] 
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?Luce et Wellen datum quarta post ?oculi. 

 

BP 1177 f 027v 02 wo 25-02-1383. 

De broers Gerardus en Andreas van Uden, kvw Henricus van Uden, maakten een 

erfdeling van twee hoeven50 van voornoemde wijlen Henricus, in Uden, waarvan 

er een te Huls heet en de andere te Zochel. 

Voornoemde Gerardus kreeg de hoeve te Huls. 

 

Gerardus et Andreas de Uden fratres liberi quondam Henrici de Uden palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse #de# duobus mansis 

(dg: dicti quondam) #ad se spectantibus# cum suis attinentiis dicti 

quondam Henrici sitis in parochia de Uden quorum unus te Huls et alter te 

Zochel nuncupantur ut dicebant mediante qua divisione unus dictorum 

mansorum dictus te Huls cum suis attinentiis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebant dicto Gerardo cesserunt in partem 

ut alter recognovit super quibus et jure promittens ratam servare (dg: 

.). Testes Luce et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 03 wo 25-02-1383. 

Voornoemde Andreas van Uden zvw Henricus van Uden kreeg de hoeve gnd te 

Zochel, in Uden. 

 

Et mediante qua divisione unus dictorum mansorum dictus te Zochel cum 

suis attinentiis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

dicto Andree cessit [in partem] ut alter recognovit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 04 wo 25-02-1383. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 161, inv.nr. 2279, 25-02-1383. 

De gezusters Elizabeth en Mechtildis, dvw Arnoldus gnd Crulliart, 

verkochten aan mr Wolphardus van Ghiessen een b-erfcijns van 40 schelling 

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

gaande uit een huis en erf van wijlen Henricus van Berze schoenmaker, in 

Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Petrus Witmeri enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus gnd 

Dertichscillingen anderzijds. 

 

Elizabeth et Mechtildis sorores filie quondam Arnoldi dicti Crulliart cum 

tutore hereditarium censum XL solidorum monete quem se solvendum habere 

dicebant mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et area quondam 

Henrici de Berze sutoris sita in Busco in fine vici Ortensis inter 

hereditatem quondam Petri Witmeri ex uno et inter hereditatem (dg: Jacobi 

dicti Rutten ex alio) quondam Theoderici dicti !Dertscillingen ex alio ut 

dicebant (dg: pro) hereditarie vendiderunt magistro Wolphardo de Ghiessen 

promittentes cum tutore super omnia warandiam et aliam obligationem in 

dicto censu existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 027v 05 wo 25-02-1383. 

Vervolgens beloofde Johannes van der Dijesen aan alle voornoemden dat al 

hetgeen hij van voornoemde goederen gerechtelijk of anderszins zal 

verkrijgen, dat alle voornoemden dat tezamen met hem zullen hebben, 

voorzover dat behoort tot voornoemde goederen. De daarbij gemaakte kosten 

zullen alle voornoemden samen met voornoemde Johannes van der Dijesen 

betalen. De brief overhandigen aan Theodericus van Hoelt. 

 

{In margine een streep die dit contract verbindt met BP 1177 f 027v 01}. 

Solvit X plack. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur Johannes 

                         
50 Zie ← BP 1177 f 027r 01 ma 23-02-1383, overdracht van de helft van deze 

twee hoeven. 
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van der Dijesen promisit dictis omnibus quod quecumque dictus Johannes 

van der Dijesen de huiusmodi bonis acquisierit et prosecutus fuerit via 

juris vel alias hoc dicti (dg: -s oe) omnes Willelmus Theodericus etc 

(dg: ...) #simul indivisi et equaliter# cum dicto Johanne van der Dijesen 

participabunt et habebunt in quantum (dg: ipsi) ad huiusmodi bona (dg: 

...) eis successione sunt advoluta de morte dictorum quondam Johannis de 

(dg: Goerpe) Gorpe et Margarete competent seu successione sunt advoluta 

salvo ?hoc quod ipsi #solvent# cum dicto Johanne van der Dijesen omnes 

expensas quos dictus Johannes exponet pro dictis bonis habendis et 

acquirendis ut dicebant. Testes datum supra. Tradetur littera Theoderico 

de Hoelt. 

 

BP 1177 f 027v 06 do 26-02-1383. 

Johannes Henrics soen wonend in Hees verkocht aan de secretaris, tbv Metta 

gnd Vilts begijn, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Lambertus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin in 

Hees, ter plaatse gnd in Broekwijk, tussen Arnoldus Bernts soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes Henrics soen commorans in Hees legitime vendidit mihi ad opus 

Mette dicte Vilts beghine vitalem pensionem (dg: unius) unius modii 

siliginis (dg: si) mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte (dg: Elizabeth) #Mette# et non ultra Lamberti et in Busco tradendam 

ex domo area et orto sitis in parochia de Hees in loco dicto in Broecwijc 

inter hereditatem Arnoldi Bernts soen ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes 

Luce et Scilder datum (dg: supra) quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 027v 07 do 26-02-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen droeg over aan Mijchael zv Johannes 

gnd Loden soen een tuin51 onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen Batha van der Rennendonc enerzijds en Arnoldus gnd Colen 

soen anderzijds, aan eerstgenoemde Arnoldus verkocht door Gerardus, 

Theodericus, Henricus en Bela, kvw Johannes gnd Kesselman. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen quendam ortum situm 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen inter hereditatem 

Bathe van der Rennendonc ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Colen 

soen ex alio venditum primodicto Arnoldo a Gerardo Theoderico Henrico 

(dg: et Be) fratribus et Bela sorore dictorum fratrum liberis quondam 

Johannis dicti Kesselman prout in litteris dicebat contineri (dg: s) 

supportavit Mijchaeli filio Johannis dicti Loden soen cum cum ... ... 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte (dg: 

de) sui deponere. Testes Ywanus et Scilder datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 027v 08 do 26-02-1383. 

Willelmus Tolinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Tolinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 09 do 26-02-1383. 

Hubertus zvw Johannes gnd Jordens soen verkocht aan Goeswinus Cnode zvw 

Heijlwigis uten Werde een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 3 lopen 

aangelegen roggeland, in Vught Sint-Lambertus, beiderzijds tussen Gerardus 

zv Gerardus van Berkel van Vucht, het huis en de tuin reeds belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

                         
51 Zie ← BP 1176 f 279v 07 ma 27-10-1382, verkoop van de tuin. 
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Hubertus filius quondam Johannis dicti Jordens soen hereditarie vendidit 

Goeswino Cnode filio quondam Heijlwigis uten Werde hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium 

sanctorum et in Busco tradendam ex domo et orto et tribus lopinatis terre 

siliginee eis adiacentibus sitis in parochia (dg: sti) sancti Lamberti de 

Vucht inter hereditatem Gerardi filii Gerardi de Berkel de Vucht ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens warandiam questionem et 

aliam obligationem deponere excepta (dg: dimi) hereditaria paccione 

dimidii modii #siliginis# ex dictis domo et orto prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes Luce et (dg: Sce) Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 10 do 26-02-1383. 

Henricus van Hees zvw Johannes van Hees gaf uit aan Theodericus zv Johannes 

van den Eijnde een stuk land in Hees, op de plaats gnd op Rotart, tussen 

Benedictus gnd Bits Maes soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

strekkend vanaf de landweer achterwaarts tot aan voornoemde Theodericus; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit extraneus 3 plack. 

Henricus de Hees filius quondam Johannis de (dg: Hees) Hees peciam (dg: 

p) terre sitam in parochia de Hees supra locum dictum op Rotart inter 

hereditatem Benedicti dicti Bits Maes soen ex uno et inter communem 

stegam ex alio tendentem a (dg: propugnaculo dicto) munimento dicto 

landweer retrorsum usque ad hereditatem Theoderici filii Johannis van den 

Eijnde ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Theoderico ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 11 do 26-02-1383. 

Aleijdis wv Johannes gnd Kemmer verkocht aan Ghibo gnd Kesselman snijder 2 

kamers52 met ondergrond in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, aan 

voornoemde Aleijdis overgedragen door Paulus zvw Benedictus gnd Bits van 

den Eijkenenhovel en diens vrouw Elizabeth dvw Franco Schoenmaker. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Kemmer #cum tutore# duas cameras 

cum earum fundis sitas in Busco ad locum dictum Wijmolenberch (dg: 

venditas dicte Aleijd) supportatas dicte Aleijdi a Paulo filio quondam 

Benedicti dicti Bits van den Eijkenenhovel et Elizabeth eius uxore filia 

quondam Franconis (dg: so) sutoris prout in litteris hereditarie vendidit 

Ghiboni dicto Kesselman sartori (dg: cum) supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 12 do 26-02-1383. 

Johannes zvw Johannes zvw Johannes Kemmer deed afstand van deze 2 kamers. 

 

Quo facto Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis Kemmer 

super dictis duabus cameris et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 027v 13 do 26-02-1383. 

Johannes zvw Johannes Kemmer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
52 Zie → 1176 f 349v 04 ma 14-03-1384, verkoop van deze 2 kamers. 
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Johannes filius quondam Johannis Kemmer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 14 do 26-02-1383. 

Willelmus Tolinc gaf uit aan Arnoldus Willems soen (1) 2 bunder land, 

waarvan (1a) een bunder gnd Colen Buenre, (1b) de andere gnd Heinen Buenre, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Schootse Hoeve, tussen Rutgherus Jans soen 

van der Voert enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1 bunder land, 

gnd Jacobs Buenre53, aldaar, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en 

erfgoed gnd Meus Buenre anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ¾ cijnshoen 

aan de hertog en thans voor een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Willelmus Tolinc duo bonaria terre quorum unum Colen Buenre (dg: alte) 

aliud Heijnen Buenre nuncupantur sita in parochia de Scijnle in loco 

dicto Scoetsche Hoeve inter hereditatem Rutgheri Jans soen van der Voert 

ex uno et inter communem plateam ex alio atque unum bonarium terre dictum 

Jacobs (dg: Bo) Buenre situm ibidem inter hereditatem dicti Rutgheri ex 

uno et inter hereditatem dictam Meus Buenre ex alio (dg: ut dicebat) in 

ea quantitate qua ibidem sita ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Arnoldo Willems soen ab eodem hereditarie possidenda pro (dg: he) tribus 

(dg: terciis) #quartis# partibus unius pulli censualis domino duci exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu sex librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex [premissis] 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Ywanus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 15 do 26-02-1383. 

Rutgherus Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 16 do 26-02-1383. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus Tolinc 55 Brabantse 

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

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo Tolinc LV Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini #proxime# persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 027v 17 za 28-02-1383. 

Voornoemde Willelmus Tolinc droeg voornoemde cijns54 over aan Franco 

Nollekens. 

 

Dictus Willelmus Tolinc dictum censum sex librarum supportavit Franconi 

Nollekens promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: Bruheze et Jordanus) #Ywanus et Scilder# datum (dg: supra) 

sabbato post oculi. 

 

1177 mf1 E 04 f.28. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 Sexta post oculi: vrijdag 27-02-1383. 

 

BP 1177 f 028r 01 do 26-02-1383. 

Henricus van Hees zvw Johannes van Hees gaf uit aan Theodericus die Vroede 

zv Nijcholaus gnd Wissart van Os de helft van een stuk land gnd die 

Bogaard, in Hees, naast de kerk, voor de plaats gnd Vanderen?, tussen 

erfgoed van de Armen van Hees enerzijds en Johannes van Hees zv Reijnerus 

                         
53 Zie → BP 1183 f 065r 04 do 04-01-1403, Arnoldus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen 
(=Arnoldus Willems soen) en Theodericus Zuelic ev Margareta dv voornoemde Arnoldus verkochten 

de Jacobs Buennre. 
54 Zie → BP 1178 f 006r 10 ma 09-12-1387, overdracht van de cijns. 
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anderzijds, te weten de oostelijke helft; de uitgifte geschiedde voor (1) 1 

penning oude hertogencijns, en thans voor (2) 1 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 2 zester 

rogge eens. 

 

Solvit 3 grossos. 

Henricus de Hees filius quondam Johannis de Hees #medietatem# pecie terre 

#dicte die Boegart# sitam in parochia de Hees (dg: in loco dicto in den 

Bo) iuxta ecclesiam (dg: iuxta) #ante# locum dictum Vand[eren?] inter 

hereditatem (dg: sa) spectantem ad pauperes de Hees ex uno et inter! 

Johannis de Hees filii Reijneri ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est versus oriens ut dicebat dedit (dg: h) ad hereditariam paccionem 

Theoderico die Vroede filio Nijcholai dicti Wissart de Os ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno denario antiqui census domino duci exinde 

solvendo dando etc atque pro uno sextario siliginis mensure de Busco 

dando sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco tradendo ex 

premissis promittens [warandiam] pro premissis [et aliam] obligationem 

deponere et alter repromisit et non resignabit nisi #cum# duobus 

sextariis siliginis dicte mensure semel dandis. Testes Ywanus et Scilder 

datum quinta post ?oculi. 

 

BP 1177 f 028r 02 do 26-02-1383. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus gnd Zasman van Maesboemel droeg over aan 

Johannes Spormer een hofstad en boomgaard in Oss, tussen Walterus Delijen 

soen enerzijds en wijlen Willelmus Quaedemaet anderzijds, aan hem 

overgedragen door Theodericus gnd Vrouwe van Os. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini dicti Zasman de Maesboemel 

domistadium atque pomerium sita in parochia de Os inter hereditatem 

Walteri Delijen soen ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

Quaedemaet ex alio supportata sibi a Theoderico dicto Vrouwe de Os prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni Spormer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 03 do 26-02-1383. 

Petrus gnd van den Placke droeg over aan Gerardus Mertens soen de helft in 

de helft van een akker gnd die Heuvel, in Sint-Oedenrode, tussen voornoemde 

Gerardus Mertens soen enerzijds en Rodolphus gnd Roef zv Weijndelmoedis gnd 

Maes anderzijds, welke helft van de akker voornoemde Petrus en Theodericus 

zvw Heijmericus van Boevenroede gekocht hadden van Johannes zvw Heijmericus 

van Boevenrode. 

 

Petrus dictus van den Placke medietatem ad se spectantem in medietate 

cuiusdam agri terre dicti communiter die Hoevel siti in parochia de Rode 

sancte Ode inter hereditatem Gerardi Mertens soen ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi dicti Roef filii Weijndelmoedis dicte Maes ex alio 

quam medietatem dicti agri dictus Petrus et Theodericus filius quondam 

Heijmerici de Boevenroede emendo acquisiverant #erga Johannem filium 

quondam Heijmerici de Boevenrode# prout ut in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo Mertens soen predicto cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum 

supra) Testes Luce et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 04 do 26-02-1383. 

Ambrosius gnd Broes Balen soen gaf uit aan Amelius gnd Melijs zvw Johannes 

gnd Dijependijcs soen een huis en schuur met ondergrond, en tuin in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, ter plaatse gnd aan die Kaienberg, tussen 

Paulus gnd Keijsters soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met het 

hierbij behorende recht in de gemeint van Rosmalen; de uitgifte geschiedde 

voor 26 penning oude hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 
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rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Ambrosius dictus Broes Balen soen domum et horreum cum suis fundis et 

ortum sitos in parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen ad locum dictum 

aen die Caijenberch inter hereditatem Pauli dicti Keijsters soen ex uno 

et inter communem plateam ex alio cum jure spectante ad dictos domum et 

horreum et ortum in communitate de Roesmalen #spectante# ut dicebat !ut 

dicebat dedit (dg: ..) #ad hereditariam paccionem# Amelio dicto Melijs 

filio quondam Johannis dicti Dijependijcs soen ab eodem hereditarie 

possidendos pro XXVI denariis antiqui census domino duci exinde solvendis 

dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 05 do 26-02-1383. 

Johannes Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hals prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 06 do 26-02-1383. 

Voornoemde Amelius beloofde aan voornoemde Ambrosius 39 Brabantse dobbel of 

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

 

Dictus Amelius promisit dicto Ambrosio XXXIX Brabant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 07 do 26-02-1383. 

Voornoemde Ambrosius gnd Broes Balen soen verkocht aan Johannes zvw Ghibo 

gnd Melijs soen 2 stukken land in Rosmalen, ter plaatse gnd in die Konings 

Strepen, (1) tussen Arnoldus van Beke nzv etc enerzijds en Johannes van 

Dordrecht anderzijds, (2) tussen Amelius gnd Melijs zvw Johannes gnd 

Dijependijcs soen enerzijds en Johannes gnd Jacobs soen anderzijds. 

 

Dictus Ambrosius (dg: promisit) duas pecias terre sitas in parochia de 

Roesmalen in loco dicto in die Conincs Strepen quarum una inter 

hereditatem Arnoldi de Beke filius (dg: n) naturalis etc ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio et altera inter hereditatem 

Amelii dicti Melijs filii quondam Johannis dicti Dijependijcs soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Jacobs soen ex alio sunt site ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Ghibonis dicti Melijs 

soen promittens warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 08 do 26-02-1383. 

Johannes Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hals prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 09 do 26-02-1383. 

Aleijdis wv Valko gnd van Alem droeg over aan haar kinderen Marcelius en 

Rodolphus haar vruchtgebruik in 1½ vadem en in ¾ van ¼ vadem land, in 

Maren, ter plaatse gnd die Dalen, tussen Bata Loden enerzijds en Adam 

Haeuwen anderzijds. 

 

Aleijdis relicta quondam Valkonis dicti de Alem cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in uno et dimidio mensuris dictis vademen et 

in tribus quartis partibus unius #quartis partis unius# mensure dicte 

vadem terre sitis (dg: ip) in parochia de Maren in loco dicto die (dg: 

Dalen) Dalen inter hereditatem Bate Loden ex uno et inter hereditatem Ade 

Haeuwen ex alio ut dicebat inter! legitime supportavit Marcelio et 
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Rodolpho (dg: su) suis liberis promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 10 vr 27-02-1383. 

Voornoemde Marcelius en Rodolphus verkochten voornoemde 1½ vadem en ¾ deel 

van ¼ vadem land aan Reijnkinus zvw Albertus gnd Loden soen, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Dicti Marcelius et Rodolphus dictas unam et dimidiam mensuras dictas 

vademen et tres quartas partes unius quarte partis (dg: uni) unius 

mensure dicte vademen terre nunc ad se spectantes ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Reijnkino filio quondam (dg: Lo) Alberti dicti Loden soen 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam (dg: et 

obligationem depo) tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et 

censibus libera et obligationem deponere! Zeghedike et aqueductibus ad 

hoc de jure spectantibus ut dicebant. Luce et Wellen datum sexta post 

oculi. 

 

BP 1177 f 028r 11 do 26-02-1383. 

Walterus zv Johannes van Vroenhoven beloofde aan Willelmus Scilder, 

gedurende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis 4 mud rogge, maat van Sint-

Oedenrode, in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus filius Johannis de (dg: Vroenh) Vroenhoven promisit super omnia 

se daturum et soluturum Willelmo Scilder ad spacium quatuor annorum 

proxime futurorum anno quolibet dictorum quatuor annorum quatuor modios 

siliginis mensure de Rode purificatione et pro primo termino 

purificatione proxime et in Busco tradendos. Testes Luce et Scilder datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 028r 12 do 26-02-1383. 

Marcelius van Os verhuurde aan Lambertus Bathen soen en Johannes gnd Muijl 

de oudere 7 morgen land in Berghem, ter plaatse gnd in Tussenrijt, tussen 

voornoemde Marcelius enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, voor een 

periode van 7 jaar, ingaande heden, per jaar voor 14 oude schilden of de 

waarde en 14 Hollandse plakken, met Kerstmis te betalen. Lambertus en 

Johannes zullen de 7 morgen in het laatste jaar niet als akker gebruiken, 

maar als hooiland of weide. 

 

Marcelius de Os septem iugera terre sita in parochia de (dg: Berchen) 

Berchen in loco dicto in Tusschenrijt inter hereditatem dicti Marcelii ex 

uno et inter (dg: hereditatem) #communem# aqueductum ex alio ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Lamberto Bathen soen et Johanni dicto Muijl 

(dg: senori) seniori ab eisdem (dg: h) ad spacium septem annorum datum 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum septem annorum 

pro (dg: duo) quatuordecim aude scilde seu valorem et pro quatuordecim 

Hollant placken dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum septem 

annorum nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia tali condicione annexa quod dicti 

Lambertus et Johannes dicta septem iugera terre (dg: ..) ultimo dictorum 

septem annorum non (dg: me) arabunt sed metent vel depascent. Testes Luce 

et Scilder datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 028r 13 do 26-02-1383. 

Voornoemde Marcelius van Os verhuurde aan Zeelkinus zv Walterus gnd Zelen 

soen 3 morgen land in Berghem, ter plaatse gnd in die Tussenrijt, tussen 

voornoemde Marcelius enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, voor een 

periode van 7 jaar, ingaande heden, per jaar voor 6 oude schilden of de 

waarde en 6 Hollandse plakken met Kerstmis te betalen. Zeelkinus zal de 3 

morgen in het laatste jaar niet als akker gebruiken, maar als hooiland of 
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weide. 

 

Solvit extraneus 3 plack. 

Dictus Marcelius tria iugera terre sita in parochia de Berchen in loco 

dicto in die Tusschenrijt (dg: inter hereditatem) inter hereditatem dicti 

Marcelii ex uno et inter communem aqueductum ex alio ut dicebat locavit 

recto locacionis modo (dg: Marce) Zeelkino filio Walteri dicti Zelen soen 

ab eodem ad spacium septem annorum datum presentium sine medio sequentium 

(dg: dan) anno quolibet dictorum septem annorum pro sex aude scilde seu 

valore et (dg: pro .) sex (dg: pl) Hollant placken dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum (dg: di) septem (dg: pro n) annorum nativitatis 

Domini et pro primo termino nativitatis Domini #proxime futuro# 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super tali condicione quod dictus Zeelkinus dicta tria 

iugera terre ultimo dictorum septem annorum non arabit sed metet vel 

depascet. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 14 do 26-02-1383. 

Voornoemde Marcelius van Os verhuurde aan Henricus van Best 4 morgen land 

in Berghem, ter plaatse gnd in die Tussenrijt, tussen voornoemde Marcelius 

enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, voor een periode van 7 jaar, 

ingaande heden, per jaar voor 8 oude schilden of de waarde en 8 Hollandse 

plakken met Kerstmis te betalen. Henricus zal de 4 morgen in het laatste 

jaar niet als akker gebruiken maar als hooiland of weide. 

 

Dictus Marcelius de Os quatuor iugera terre sita in parochia de Berchen 

in loco dicto in die Tusschenrijt inter hereditatem dicti Marcelii ex uno 

et inter communem auqeductum ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Henrico de (dg: Best Best) Best ab eodem ad spacium septem annorum 

datum presentium sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum 

septem annorum pro octo aude scilde seu valore et octo Hollant placken 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum septem annorum (dg: pu) 

nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime (dg: 

ex premissis) promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit #super omnia# tali condicione quod dictus 

Henricus dicta quatuor iugera terre ultimo dictorum (dg: septem) septem 

annorum non arabit sed metet vel depascet. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028r 15 do 26-02-1383. 

Everardus Tielkens soen, Johannes die Leeuwe, Ghisbertus gnd Roetvin, 

Willelmus die Vriese en Willelmus van Bardwijc beloofden aan Johannes van 

den Berghe 112½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

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

 

Everardus Tielkens soen Johannes die Leeuwe (dg: Everaet) Ghisbertus 

dictus Roetvin Willelmus die Vriese Willelmus de Bardwijc promiserunt 

Johanni van den Berghe centum et XII et dimidium licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 E 05 f.28v. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 

BP 1177 f 028v 01 do 26-02-1383. 

Rodolphus Rover zvw Egidius van den Ham beloofde aan Rodolphus gnd Roef van 

der Zitart 28 oude schilden55, direct na overlijden van voornoemde Rodolphus 

Rover te betalen. 

 

                         
55 Zie → BP 1182 p 450v 10 vr 03-06-1401, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Rodolphus (dg: filius quond) Rover filius quondam Egidii van den Ham 

promisit (dg: Roef de) Rodolpho dicto Roef van der Zitart XXVIII aude 

scilde statim post (dg: .) decessum dicti Rodolphi Rover (dg: .) 

persolvendos. Testes Luce et Scilder datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 028v 02 do 26-02-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 900, 26-02-1383. 

Aleijdis wv Johannes gnd Kemmer verkocht aan Gerardus van Derenborch een 

stukje erfgoed in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed 

van Henricus van Waes enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Bloemaerts 

anderzijds, strekkend van voornoemde plaats Windmolenberg, tot aan erfgoed 

van Johannes van Hoesden, aan haar overgedragen door Johannes gnd Boem zvw 

Henricus gnd Boem. 

 

Aleijdis (dg: re) relicta quondam Johannis dicti Kemmer cum tutore 

quandam particulam hereditatis sitam in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Henrici de Waes ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti (dg: Bloma) Bloemaerts ex alio tendentem a 

dicto loco Wijnmolenberch vocato ad hereditatem Johannis de Hoesden 

supportatam sibi a Johanne dicto (dg: di) Boem filio quondam Henrici 

dicti Boem prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo de Derenborch 

(dg: cum litteris) supportavit cum litteris et #aliis# jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 03 do 26-02-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 900a, 26-02-1383. 

Johannes zvw Johannes Kemmer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kemmer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 04 do 26-02-1383. 

Petrus van den Besel en Denkinus Broes soen droegen over aan Johannes zvw 

Denkinus gnd Broes soen de helft in een stuk land in Nuland, ter plaatse 

gnd Kepkensdonk, tussen Johannes van Beke enerzijds en Andreas van den 

Stocke anderzijds. 

 

Petrus van den Besel et Denkinus (dg: ?Luten) Broes soen #medietatem ad 

se spectantem in# pecia terre sita (dg: -m) in parochia de Nuwelant ad 

locum dictum Kepkensdonc inter hereditatem Johannis de Beke ex uno et 

inter hereditatem Andree van den Stocke ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni (dg: Broes soen) filio quondam Denkini dicti Broes 

soen promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 05 do 26-02-1383. 

De broers Robbertus, Willelmus en Nijcholaus, kvw Johannes van den Eijnde, 

droegen over aan Johannes zvw Nijcholaus Daems soen, tbv zijn moeder 

Elizabeth en kv voornoemde Elizabeth, een b-erfcijns van 3 schelling 4 

penning geld, die wijlen voornoemde Nijcholaus Daems soen en zijn vrouw 

voornoemde Elizabeth met Lichtmis moesten betalen aan voornoemde wijlen 

Johannes van den Eijnden en diens vrouw Katherina gnd Kemerlijncs dochter, 

gaande uit een erfgoed in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, naast een 

gemene steeg. 

 

Solvit 3 plack. 

Robbertus Willelmus et Nijcholaus fratres liberi quondam Johannis van den 

Eijnde hereditarium censum trium solidorum et quatuor denariorum monete 

quem Nijcholaus quondam Daems soen et Elizabeth eius uxor solvere 

consueverunt et tenebantur dicto quondam Johanni van den Eijnden et 

Katherine dicte Kemerlijncs dochter eius uxori hereditarie purificatione 
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ex hereditate sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen iuxta 

communem stegam ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni filio 

dicti quondam Nijcholai Daems soen ad opus dicte Elizabeth sue matris et 

ad opus liberorum (dg: .) eiusdem Elizabeth promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis van 

den Eijnde deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 06 do 26-02-1383. 

Henricus Loze gaf uit aan Johannes Buekentop een stuk beemd gnd die 

Dorseldonk, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de Wijbosse, tussen de 

beemden gnd die Hardbeemden enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan erfgoed van erfg 

vw Theodericus gnd Heijlen soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 8 pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 

24-06-1384). 

 

Henricus Loze peciam prati dictam die Dorseldonc sitam in parochia de 

Scijnle (dg: inter hereditatem) ad locum dictum aen dWijbossche inter 

(dg: communitatem) prata dicta die Hardbeemden ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad hereditatem heredum quondam Theoderici dicti Heijlen (dg: ex 

alio) #soen# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni (dg: -s) 

Buekentop ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu octo 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim) nativitatis 

Johannis et pro primo termino nativitatis Johannis proxime ultra annum ex 

premissa promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 07 do 26-02-1383. 

Voornoemde Johannes Buekentop beloofde aan voornoemde Henricus Loze 40 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) 

en 36 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-

1384) te betalen. Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Johannes Buekentop promisit super omnia dicto Henrico Loze XL 

Brabant dobbel seu valorem Remigii proxime et XXXVI Brabant dobbel seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 028v 08 do 26-02-1383. 

Voornoemde Henricus Loze gaf uit aan Rijxkinus zv Henricus Veren Hadewigen 

soen een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen 

Willelmus van Overacker enerzijds en Johannes gnd Zeghers soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan 

Lambertus Grieten soen van Gherwen; de uitgifte geschiedde voor 3½ penning 

oude grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan 

te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 24-06-1384). 

 

Dictus Henricus (dg: Loz) Loze peciam terre sitam in parochia de Scijnle 

ad locum dictum Lutteleijnde inter hereditatem Willelmi de Overacker ex 

uno et inter hereditatem Johannis dicti Zeghers soen ex alio tendentem 

(dg: a) cum uno (dg: cum) fine ad communem plateam (dg: ex uno) !cum uno 

fine et !cum ad hereditatem Lamberti Grieten soen de Gherwen (dg: ex 

alio) cum alio fine ut dicebat dedit ad hereditarium censum Rijxkino 

filio Henrici Veren Hadewigen soen ab eodem (dg: ad) hereditarie 

possidendam pro tribus et dimidio denariis antiqui census domino fundi 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu trium librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis et primo 

termino a nativitatis Johannis proxime ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 
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alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 09 do 26-02-1383. 

Johannes van den Velde, zijn vrouw Lana, dvw Walterus van Nuenrebeke en wv 

Theodericus Terlinc, en Walterus, zvw voornoemde Theodericus en Lana, 

verkochten aan Andreas van Oudrigem en zijn vrouw Merskina een n-erfpacht 

van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een stuk beemd gnd die Hoeve, in Gerwen, tussen Arnoldus zvw 

voornoemde Walterus enerzijds en de plaats gnd die Papenvoert anderzijds, 

(2) een stuk land gnd die Hal, in Nuenen, tussen voornoemde Arnoldus zvw 

Walterus enerzijds en Engbertus gnd Eggel van den Berge anderzijds, (3) een 

huis en tuin in Nuenen, ter plaatse gnd Nuenrebeke, tussen voornoemde 

Arnoldus enerzijds en de gemeint anderzijds. Voornoemde pacht gaat direct 

na overlijden van voornoemde kopers terug naar de verkopers. 

 

Johannes van den Velde maritus legitimus ut asserebat Lane sue uxoris 

filie quondam Walteri de Nuenrebeke relicte quondam Theoderici Terlinc et 

dicta Lana cum eodem tamquam cum tutore et Walterus filius dictorum 

quondam (dg: Walt La) Theoderici et Lane (dg: legitime) #hereditarie# 

vendiderunt Andree de Oudrigem et Merskine sue uxori hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia prati dicta die 

(dg: Hoe) Hoeve sita in parochia de Gherwen inter hereditatem Arnoldi 

filii dicti quondam Walteri ex uno et inter locum dictum die Papenvoert 

ex alio item ex pecia terre dicta die Hal sita (dg: in dicta) in parochia 

de Nuenen inter hereditatem dicti Arnoldi filii dicti quondam Walteri ex 

uno et inter hereditatem Engberti dicti Eggel van den Berge ex alio atque 

ex domo et orto sitis in dicta parochia de Nuenen ad locum dictum 

Nuenrebeke inter hereditatem dicti Arnoldi !et inter communitatem ex alio 

ut dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam (dg: de) 

obligationem deponere et !sufficientem (dg: face) super habita et habenda 

sufficientem facere (dg: testes datum supra) tali condicione quod dicta 

paccio statim post decessum dictorum emptorum amborum ad dictos 

venditores hereditario jure revertetur et devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 028v 10 do 26-02-1383. 

Johannes van Derentheren verpachtte aan Martinus van den Rullen een hoeve, 

gnd ter Schuren, in Tongeren, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383), per jaar voor 13 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis, op de goederen gnd ter Hage, te leveren, en 5 

steen vlas bereid tot de hekel met Sint-Martinus te leveren. Martinus zal 

de gebouwen van dak en wanden onderhouden, en die na zijn vertrek zodanig 

achterlaten dat ze niet rotten. Martinus zal elk jaar op de schuur acht 

vimmen stro dekken, op de plaats waar de schuur dat het hardst nodig heeft. 

Johannes zal de latten en ijzeren spijkers leveren, die nodig zijn voor het 

onderhoud. Martinus zal de hoeve met een sloot en een omheining omgeven, en 

na zijn vertrek daarmee achterlaten. Martinus zal een eusel aldaar 

omwallen, met een dubbele sloot omgraven en er rondom planten of jonge 

bomen zetten, welke planten Martinus zal kopen, maar Johannes moet betalen. 

Martinus zal de hoeve in het 7e jaar te pachters recht bezitten. Pachter en 

met hem zijn zoon Arnoldus beloofden de voorwaarden na te komen. Een brief 

voor Johannes. 

 

Johannes de Derentheren mansum quendam ad se spectantem dictam! (dg:die) 

communiter ter Scueren (dg: ut dic) sita in parochia de Tongeren cum suis 

attinentiis universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Martino van den Rullen ab eodem ad spacium 

sex annorum post festum penthecostes proxime futurum deinceps sine medio 

sequentium possidendum et habendum anno quolibet dictorum sex annorum pro 

tredecim modiis siliginis mensure de (dg: Busc) Rode sancte Ode dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum purificatione et pro 
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primo termino purificatione (dg: proxime ultra annum) #proxime futurum# 

et supra (dg: dicta) bona dicta ter Hage (dg: -n) tradendis atque pro 

(dg: tribus) #quinque# ponderibus lini dictis steen vlas parati ad 

scalcrum dictum hekel dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex 

annorum Martini (dg: heij) hijemalis additis condicionibus primo quod 

dictus Martinus edificia dicti mansi de tecto et parietibus in bona 

disposicione tenebit et observabit et in exitu suo taliter relinquet ita 

quod (?dg: ..) huiusmodi edificia non (dg: pre) putrescent quod exponetur 

rotten item quod dictus Martinus quolibet anno dictorum sex annorum (dg: 

su) teget et tegi procurabit supra horreum dicti mansi octo vimas 

straminum et hoc in loco quo huiusmodi horreum mage indiguerit hoc eciam 

addito quod dictus Johannes teghelas et clavos ferreos ad conservacionem 

dictorum edificiorum necessos dicto Martino deliberabit item quod dictus 

Martinus #dictum mansum# bene circumfossabit et circumsepire faciet et 

bene circumseptum et circumfossatum in suo exitu relinquet item quod 

dictus Martinus quandam pascuam dictam een eeusel ibidem sitam bene 

circumvallabit atque cum duplico fossato circumfossabit et eam 

circumplantabit quas plantas aut (dg: jive) juvenes (dg: .) arbores poet 

communiter vocatas dictus Martinus emet scilicet dictus Johannes 

huiusmodi plantas sic a dicto Martino emptas persolvet et solvere 

tenebitur hoc eciam addito quod dictus (dg: Ge) Martinus dictum mansum 

cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno dictos sex annos sine 

medio sequente ad jus coloni possidebit et secundum istas condiciones 

promisit warandiam et aliam obligationem deponere et alter et cum 

Arnoldus eius filius repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum 

supra. Et erit una littera quam habebit Johannes. 

 

BP 1177 f 028v 11 do 26-02-1383. 

Gertrudis gnd Bijnhuus droeg over aan Gerardus van Eijcke een huis56 en erf 

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Gerardus van 

Eijcke zvw Henricus Posteel enerzijds en erfgoed van Petrus Valant zvw 

voornoemde Henricus Posteel anderzijds, 44½ voet lang, af te meten vanaf de 

Peperstraat achterwaarts, en 13½ voet breed, met de helft van de wand 

tussen voornoemd huis en erf enerzijds en voornoemd erfgoed van Petrus 

Valant anderzijds, welk huis aan voornoemde Gertrudis in cijns was gegeven 

door voornoemde Petrus Valant, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Gertrudis dicta Bijnhuus cum tutore domum et aream sitam in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter hereditatem Gerardi de Eijcke filii quondam 

Henrici [P]osteel ex uno et inter hereditatem (dg: J) Petri Valant filii 

dicti quondam Henrici Posteel ex alio et que domus et area primodicta 

continent in longitudine quadringinta quatuor et dimidiam pedatas 

mensurando eandem a dicto vico retrorsum et in latitudine tredecim et 

dimidiam pedatas cum medietate parietis stantis inter dictam domum et 

aream et inter dictam hereditatem Petri antedicti datam ad censum dicte 

Gertrudi a dicto Petro Valant prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Gerardo de Eijcke cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) 

exceptis censibus in dictis litteris ?contentis. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 E 06 f.29. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 Quinta post letare: donderdag 05-03-1383. 

 

BP 1177 f 029r 01 do 26-02-1383. 

Arnoldus gnd Voghelaer van Vucht droeg over aan Johannes gnd van Nuwendijke 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en stuk land in Gerwen, tussen Arnoldus 

                         
56 Zie ← BP 1176 f 135r 03 do 05-07-1380, overdracht van erfcijns uit dit 

huis. 
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Everaets soen enerzijds en Ludekinus zv Petrus Nuwendike anderzijds, welke 

pacht aan hem was verkocht door Petrus zv Godefridus gnd des Greven soen 

van Wetten. De brief overhandigen aan Johannes Vrient. 

 

Solvit. 

Arnoldus dictus Voghelaer de Vucht hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex domo orto et pecia terre sitis in parochia de Gherwen 

inter hereditatem Arnoldi Everaets soen ex uno et inter hereditatem 

Ludekini filii Petri Nuwendike ex alio venditam sibi a Petro filio 

Godefridi dicti des Greven soen de Wetten prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni dicto van Nuwendijke cum litteris et jure promittens 

{hier staat niets} et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et 

Scilder datum quinta post oculi. Tradetur littera Johanni Vrient. 

 

BP 1177 f 029r 02 do 26-02-1383. 

Henricus Rijc bakker verkocht aan Petrus zvw Gevardus van Essche 1 lopen 

roggeland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Tede, tussen erfgoed van 

de kerk van Gestel enerzijds en Goeswinus zvw Willelmus van Beke 

anderzijds. 

 

Henricus Rijc pistor (dg: pe) unam (dg: lopone) lopinatam terre (dg: 

terre) siliginee sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum Tede inter hereditatem spectantem [ad] ecclesiam de Ghestel 

predicta ex uno et inter hereditatem Goeswini filii quondam Willelmi de 

Beke ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Gevardi 

de Essche promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 029r 03 do 26-02-1383. 

Theodericus van Hijntam beloofde aan Walterus Hals 14 oude schilden of de 

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

 

Theodericus de (dg: Hijntam) Hijntam promisit Waltero Hals (dg: XX) XIIII 

aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

Bruheze et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 029r 04 do 26-02-1383. 

Arnoldus Tolinc gaf uit aan Henricus die Das timmerman (1) een erfgoed57 in 

Den Bosch, naast de plaats gnd Zile, tussen erfgoed van Godefridus 

timmerman enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus Tolinc anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene stroom achterwaarts tot aan erfgoed van Willelmus 

Bresser, 19½ hamervoet breed, (2) 2/3 deel van een brug gelegen voor 

voornoemd erfgoed, welke brug 21 voet breed is, te weten het 2/3 deel 

richting de brug van voornoemde Godefridus; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns58,59 van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

                         
57 Zie → BP 1178 f 184v 11 di 02-05-1391, verkoop van de onderpanden. 
58 Zie → VB 1799 f 089v 11, ma 11-01-1395, Art Tolinc was gericht aen erve 

gelegen in tsHertogenbossche bij die stat geheijten die Zile tusschen den 

erve Godevarts Tijmmermans ende tusschen den erve des vors Arts streckende 

van den gemeijnen water aldair lopende tot den erve Willems Bressers ende 

welc erve irstgenoemt begrijp overal beijde voer ende after XIX ende enen 

halve hamervoet in breijden ende aen twee dorde deel der bruggen staende of 

wesende voir dat irstgenoemde erve welc brugge begrijpt XXI voet in 

breijden dats te weten die II dorden deel der vors brugge welc gelegen sijn 

recht voir dat irstgenoemde erve ten bruggen wart des vors Godevarts 

overmids gebrecke van erfcijns die hij dair aen heeft ende Art vors heeft 

des mechtich gemaect Johannes van den Cloet. 
59 Zie → BP 1181 p 159r 01 do 29-08-1398 (1), overdracht van 1/5 deel in de 

erfcijns. 
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andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (vr 25-12-1383). 

 

Arnoldus Tolinc (dg: pe) hereditatem sitam in Busco iuxta locum dictum 

Zile inter hereditatem Godefridi carpentatoris ex uno et inter et inter 

hereditatem dicti Arnoldi Tolinc ex alio tendentem a communi aqua ibidem 

decurrente retrorsum usque ad hereditatem Willelmi Bresser et que 

hereditas continet undequoque tam ante quam retro (dg: ..) XIX et 

dimidiam pedatas dictas hamervoet in latitudine atque (dg: quendam pontem 

situm) #duas tercias partes pontis siti# ante predictam hereditatem 

consistentem que (dg: pons) pons continet XXI pedatas in latitudine 

scilicet illas duas tercias partes que site sunt versus pontem dicti (dg: 

magistri) Godefridi ante primodictam hereditatem ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Henrico die Das carpentario ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu sex librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie (dg: p.) nativitatis Domini et mediatim Johannis et primo 

termino nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 029r 05 do 26-02-1383. 

Johannes zv Ghibo Buijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Ghibonis Buijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 029r 06 do 26-02-1383. 

Willelmus van Bardwijc ev Truda dvw Willelmus van Hamvelt gaf uit aan 

Bruijstinus zvw voornoemde Willelmus van Hamvelt 1/8 deel, dat aan hem en 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde wijlen Willelmus van 

Hamvelt en diens vrouw Ghisella, ouders van voornoemde Truda, in alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Willelmus van Hamvelt en Ghissella, in 

Deurne, ter plaatse gnd Vlierden; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en 

thans voor een n-erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche maat, en 1 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren. 

 

Willelmus de Bardwijc maritus et tutor legitimus Trude sue uxoris filie 

quondam Willelmi de Hamvelt octavam partem sibi et dicte sue uxori (dg: 

filie quondam) de morte (dg: qu) dicti quondam Willelmi de Hamvelt et 

Ghiselle sue uxoris parentum olim dicte Trude successione advolutam in 

omnibus hereditatibus dictorum quondam Willelmi de Hamvelt et Ghisselle 

sitis in parochia de Doerne in loco dicto Vlierden ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Bruijstino filio dicti quondam Willelmi de Hamvelt 

ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus dictis onraet annuatim 

exinde prius de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius lopini siliginis mensure de Busco et unius lopini siliginis mensure 

de Rode sancte Ode danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in 

Rode tradenda ex dicta octava parte promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit #super omnia# ex 

premissis et aliis suis bonis quibuscumque. Testes Bruheze et Luce datum 

supra. 

 

BP 1177 f 029r 07 do 05-03-1383. 

Jacobus van den Yvenlaer, Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer, 

Boudewinus Otten soen en Arnoldus gnd Willems soen maakten een erfdeling 

van goederen, die aan hen behoren. Voornoemde Jacobus kreeg een hofstad, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Wellinus 

Roveri enerzijds en voornoemde Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer 

anderzijds. Boudewinus en Arnoldus beloofden alle aanspraken door of namens 

kvw Willelmus van den Yvenlaer op deze hofstad af te handelen, voorzover 

die aanspraak voornoemde kinderen betreft wegens overlijden van hun 

grootvader Johannes van den Yvenlaer. Voornoemde Johannes zvw Lambertus 

beloofde alle aanspraken door of namens kvw Lambertus van den Yvenlaer op 
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deze hofstad af te handelen, voorzover die aanspraak voornoemde kinderen 

betreft wegens overlijden van hun grootvader Johannes van den Yvenlaer. 

 

Jacobus van den Yvenlaer Johannes filius quondam Lamberti van den 

Yvenlaer et Boudewinus Otten soen et Arnoldus dictus Willems soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: .) mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus mediante qua divisione domistadium 

situm infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter 

hereditatem Wellini Roveri ex uno et inter hereditatem (dg: Jo) dicti 

Johannis filii quondam Lamberti van den Yvenlaer ex alio ut dicebant 

dicto Jacobo cessit in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure 

promittentes ratam servare (dg: quo facto) promiserunt insuper dicti 

Boudewinus et Arnoldus indivisi super omnia quod (dg: ipsi) omnem (dg: 

oblig) impeticionem existentem seu eventuram (dg: exinde) ad et supra 

dictum domistadium a liberis quondam Willelmi van den Yvenlaer seu ex 

parte eorundem liberorum dicti quondam Willelmi (dg: deponere) in quantum 

huiusmodi impeticio sit seu fiet #et concernet# de jure #iam#dictis 

liberis de morte quondam Johannis van den Yvenlaer eorum avi successione 

(dg: sunt advoluta) est advoluta #deponere sic# et promisit insuper 

dictus Johannes filius dicti quondam Lamberti super omnia quod ipse omnem 

impeticionem evenientem seu eventuram supra dictum domistadium a liberis 

quondam #dicti# Lamberti van den Yvenlaer seu ex parte eorundem liberorum 

in quantum huiusmodi impeticio fiet et concernet de jure iamdictis 

liberis de morte quondam Johannis van den Yvenlaer eorum avi successione 

advoluta deponere. Testes (dg: datum supra) testes Luce et Scilder datum 

quinta post letare. 

 

BP 1177 f 029r 08 do 05-03-1383. 

Voornoemde Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer kreeg een huis en tuin 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen voornoemde 

Jacobus van den Yvenlaer enerzijds en kvw Willelmus van den Yvenlaer 

anderzijds. Boudewinus en Arnoldus beloofden alle aanspraken door of namens 

kvw Willelmus van den Yvenlaer op voornoemd huis en tuin af te handelen, te 

weten wat betreft het recht dat aan deze kinderen gekomen was na overlijden 

van hun grootvader Johannes van den Yvenlaer de oudere. 

 

Solvit 2 plack. 

Et mediante qua divisione domus et ortus siti infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem dicti Jacobi van den 

Yvenlaer ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den 

Yvenlaer ex alio ut dicebat dicto Johanni filio quondam Lamberti van den 

Yvenlaer cesserunt ut alii recognoverunt super quibus et jure 

promittentes ratam servare promittentes insuper dicti Boudewinus et 

Arnoldus indivisi super omnia quod ipsi omnem impeticionem existentem seu 

eventuram ad et supra dictos domum et ortum a liberis quondam Willelmi 

van den Yvenlaer seu ex parte eorum liberorum scilicet de jure eisdem 

liberis successione advoluto de morte quondam Johannis van den Yvenlaer 

senioris avi olim eorundem liberorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 029r 09 do 05-03-1383. 

Voornoemde Boudewinus en Arnoldus kregen een hofstad en schuur aldaar, 

tussen voornoemde Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer enerzijds en kvw 

Willelmus van den Yvenlaer anderzijds. Voornoemde Johannes zvw Lambertus 

van den Yvenlaer beloofde alle aanspraken door of namens kvw Lambertus van 

den Yvenlaer op deze hofstad en schuur af te handelen, voorzover wegens het 

recht dat aan voornoemde kinderen gekomen was na overlijden van hun 

grootvader Johannes van den Yvenlaer. 

 

Solvit 4 plack. 

Et mediante qua divisione domistadium et (dg: s) horreum siti ibidem 

inter hereditatem #primodicti# Johannis ex uno et inter liberorum quondam 
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Willelmi van den Yvenlaer ex alio ut dicebant dictis Boudewino et Arnoldo 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure 

promittentes ratam servare promisit insuper super omnia primodictus 

Johannes quod ipse omnem (dg: obl) impeticionem existentem seu eventuram 

ad et supra dicta domistadium et horreum (dg: ex parte) a liberis quondam 

Lamberti van den Yvenlaer predicti seu ex parte [eorundem liberorum] 

scilicet de jure iamdictis liberis de morte quondam Johannis van den 

Yvenlaer eorum avi successione advoluto deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 029r 10 do 05-03-1383. 

Jacobus zvw Johannes van den Yvenlaer droeg over aan Johannes zvw Lambertus 

van den Yvenlaer (1) het deel, dat aan Henricus zvw voornoemde Johannes 

gekomen was na overlijden van zijn moeder Sophia, resp. dat aan hem zal 

komen na overlijden van zijn vader, voornoemde Johannes, in een huis, tuin 

en schuur van voornoemde Johannes, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd op Geen Dungen, ter plaatse gnd Dievelaar, (2) het deel dat 

aan voornoemde Jacobus gekomen was na overlijden van zijn moeder, 

voornoemde Sophia, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van voornoemde 

Johannes, in voornoemd huis, tuin en schuur, welke delen voornoemde Jacobus 

overgedragen had aan zijn broer Rutgherus, en welke delen voornoemde 

Jacobus verkregen had na overlijden van voornoemde Rutgherus. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Yvenlaer totam partem et omne 

(dg: quam et quod) jus Henrico filio dicti quondam Johannis de morte 

quondam Sophie sue matris successione advolutas et post mortem dicti 

Johannis sui patris successione advolvendas in domo orto et horreo dicti 

Johannis sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum dictum op 

Gheen Dunghen in loco dicto Dijevelaer atque totam partem et omne jus 

(dg: ..) dicto Jacobo de morte dicte quondam Sophie sue matris 

successione [advolutas] et post mortem dicti Johannis successione 

advolvendas in domo orto et horreo predictis quas partem et (dg: jus) 

jura dictus Jacobus supportaverat Rutghero suo fratri prout in litteris 

et quas partem [et] jura dictus Jacobus sibi de morte dicti quondam 

Rutgheri sui fratris successione advolutas esse dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Lamberti van den Yvenlaer cum litteris 

et [jure] promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf1 E 07 f.29v. 

 Quinta post oculi: donderdag 26-02-1383. 

 Sexta post oculi: vrijdag 27-02-1383. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 28-02-1383. 

 Quarta post letare: woensdag 04-03-1383. 

 

BP 1177 f 029v 01 do 26-02-1383. 

Hr Albertus Buc enerzijds en Johannes van den Berge van Berlikem anderzijds 

legden de oplossing van hun geschil mbt een b-erfpacht van ½ mud rogge in 

handen van Johannes Roveri van Vladeracken en Johannes Otten soen, gekozen 

door eerstgenoemde Johannes van den Berge, en van Sijmon van Mijrabellum en 

Johannes zv Truda, gekozen door voornoemde hr Albertus. Ze moeten tot een 

eensluidende uitspraak komen tussen nu en palmzondag aanstaande (zo 15-03-

1383). Komen ze niet tot een eensluidende uitspraak, dan zal Ywanus 

Stierken hoofdarbiter zijn en een uitspraak doen uiterlijk op zondag 

misericordia (zo 05-04-1383). 

 

Dominus Albertus Buc ex una et Johannes van den (dg: Berg Berg) Berge de 

Berlikem ex altera parte #super omnibus actionibus querelis disc[ordiis] 

inter ipsos habitis et ....... ....... occacione hereditarie paccionis 

dimidii modii siliginis# compromiserunt mutuo super omnia in discretos 

vires videlicet in Johannem Roveri de Vladeracken et Johannem Otten soen 

a primodicto Johanne van den Berge et in Sijmonem de Mijrabello et 
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Johannem filium Trude ad hoc a dicto domino Alberto electos et assumptos 

se rata servare perpetue quecumque dicti (dg: ard) arbitri dixerint et 

pronunciaverint #concorditer# inter dictas partes prescriptas infra hinc 

et dominicam palmarum inclusive et si dicti quatuor arbitri non 

concorditer dixerint (dg: inter) in pronuncione inter dictas partes super 

premissis extunc Ywanus Stierken erit arbiter superior partium 

supradictarum in premissis et extunc dicti arbitri portabunt suum dictum 

ac arbitrum apud dictum Ywanum et quecumque extunc dictus Ywanus 

pronunciaverit extunc deinceps (dg: ante octavas pasce ... dictus) usque 

ad dominicam misericordiam sine medio sequentem (dg: ..) hoc dicte partes 

promiserunt ratum servare et si aliquis arbitrorum predictarum par[tium?] 

interes[se?] non poterit extunc dicta pars que illum eliget in #loco# 

illius alium eleget et [?as]sumiet (dg: te da). Quo facto dictus Ywanus 

promisit #ut debitor principalis# pronunciare inter dictas partes 

pronuncionem super premissis si dicta p....... pro....... fuerit devoluta 

ad dictum Ywanum. Testes Bruheze et Luce datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 029v 02 do 26-02-1383. 

Andreas van Uden beloofde aan zijn broer Gerardus en aan Henricus van 

Zanbeke 400 oude schilden, na maning te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Gerardus. 

 

Andreas de (dg: Uden) Uden promisit Gerardo suo fratri et Henrico de 

Zanbeke #seu alteri eorundem# CCCC aude scilde ad monitionem ipsorum seu 

alterius eorum persolvendos. Testes datum. Tradetur littera dicto 

Gerardo. 

 

BP 1177 f 029v 03 vr 27-02-1383. 

Arnoldus van den Braken, Theodericus van den Hoevel zv Cristianus en zijn 

broer Henricus beloofden aan Johannes zv Nijcholaus van Colem, tbv hem en 

voornoemde Nijcholaus, 52 Brabantse dobbel of de waarde op zondag 

Misericordia aanstaande (zo 05-04-1383) te betalen. 

 

(dg: Jo) Arnoldus van den Braken Theodericus van den Hoevel filius 

Cristiani et Henricus eius frater promiserunt Johanni filio Nijcholai de 

Colem ad opus eiusdem Nijcholai LII Brabant dobbel seu valorem ad 

dominicam misericordiam proxime persolvendos. Testes Luce et Jordanus 

datum (dg: secunda post) sexta post oculi. 

 

BP 1177 f 029v 04 vr 27-02-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit ?2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 029v 05 vr 27-02-1383. 

Jacobus gnd Stephens droeg over aan Gerardus van Abruggen een b-erfcijns 

van 36 schelling geld, die Willelmus Kuijs beloofd had met Sint-Remigius te 

betalen aan voornoemde Jacobus, gaande uit een stuk land in Meerwijk, 

tussen Petrus Vriese enerzijds en Godefridus Peters soen anderzijds. 

 

Jacobus dictus (dg: Seve) Stephens hereditarium censum triginta sex 

solidorum monete quem Willelmus (dg: Kuj) Kuijs promisit se daturum et 

soluturum dicto Jacobo hereditarie Remigii ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Meerwijc inter hereditatem Petri Vriese ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Peters soen ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo de Abruggen cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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BP 1177 f 029v 06 vr 27-02-1383. 

(dg: Gerardus Coenen zvw Conrardus W). 

 

(dg: Gerardus Coenen filius quondam Conrardi W). 

 

BP 1177 f 029v 07 za 28-02-1383. 

Katherina wv Conrardus Writer en haar zoon Gerardus verkochten aan Arnoldus 

Hermans soen een b-erfcijns van 4 schelling geld, die Arnoldus Hermans soen 

met Sint-Martinus moest betalen aan voornoemde wijlen Conrardus, gaande uit 

(1) een erfgoed gnd die Lieve Here, in Orthen, tussen hr Theodericus Rover 

ridder enerzijds en Stephanus gnd Hake anderzijds, (2) een streep land in 

Orthen, tussen voornoemde Stephanus enerzijds en Johannes gnd Robben soen 

anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer cum tutore et Gerardus eius 

filius hereditarium censum quatuor solidorum monete quem (dg: dicta) 

Arnoldus Hermans soen solvere consuevit [et] tenebatur (dg: hereditarie 

Martini ex) dicto quondam Conrardo hereditarie Martini ex hereditate 

dicta die Lieve Here sita in parochia de Orthen inter hereditatem domini 

Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem Stephani (dg: filii 

quon) dicti Hake ex alio atque ex strepa terre sita in sita parochia 

inter hereditates dicti Stephani ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Robben soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Arnoldo Hermans soen promittentes cum tutore super habita et habenda (dg: 

warandiam et aliam obligationem in dicto censu existentem) #ratam# et 

obligationem et impeticionem ex parte sui #et dicti quondam Conrardi# et 

quorumcumque heredum dicti quondam Conrardi in dicto censu existentem 

deponere. Testes Bruheze et Jordanus datum sabbato post oculi. 

 

BP 1177 f 029v 08 wo 04-03-1383. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Johannes van Malsen, tbv hr Adam 

van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Lichtmis, 2 mud en 2 zester rogge, Bossche maat, te leveren, en elk jaar 

met Sint-Martinus 2¼ Brabantse dobbel mottoen of de waarde te betalen. 

Voornoemde Theodericus zal een akker, gnd die ?Tenuakker, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Boekt, in het 6e jaar met eigen zaaigoed bezaaien, dwz dat 

voornoemde Theodericus de akker in het 6e jaar te pachters recht zal 

bezitten. 

 

Theodericus Writer de Vechel promisit super omnia Johanni de Malsen ad 

opus domini Ade de Berchen militis (dg: se) quod ipse Theodericus dabit 

et exsolvet dicto domino Ade ad spacium quinque annorum datum presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque! duos modios et duo 

sextaria siliginis mensure de Busco anno quolibet dictorum quinque 

annorum purificatione et primo termino purificatione proxime futuro atque 

duos Brabant dobbel mottoen et quartam partem unius Brabant doblants! seu 

valorem anno quolibet (dg: ..) dictorum quinque annorum Martini et pro 

primo termino (dg: pur) Martini proxime futuro et quod ipse Theodericus 

quendam agrum dictum die [?Tenu]acker situm in parochia de Vechel in loco 

dicto die Boect sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio 

sequente cum suis propriis seminibus et sine expensis dicti domini Ade 

seminabit scilicet huiusmodi sexto #anno# dictus Theodericus dictum agrum 

ad jus coloni possidebit. Testes (dg: Er) Luce et Jordanus datum quarta 

post letare. 

 

BP 1177 f 029v 09 vr 27-02-1383. 

Henricus bakker zv Willelmus zvw Everardus gnd die Heerde en Nijcholaus van 

Kessel ev Hilla dv voornoemde Henricus droegen over aan Jacobus bv 
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voornoemde Henricus bakker een b-erfcijns60,61,62 van 32 schelling geld, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterstraat, naast erfgoed van 

Cristianus gnd metten Ymen enerzijds en erfgoed van Willelmus gnd Pijc 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Henricus bakker was verkocht door 

Egidius zvw Gherburgis gnd van Vucht. 

 

Henricus pistor filius Willelmi filii quondam Everardi dicti die Heerde 

(dg: hereditarium) et Nijcholaus de Kessel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Hille sue uxoris filie dicti Henrici hereditarium censum 

triginta duorum solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de quadam domo et area sita in Busco ad vicum (dg: 

Orthensem) #Vuchtensem# iuxta hereditatem Cristiani dicti metten Ymen ex 

uno et inter hereditatem Willelmi dicti Pijc ex alio venditum dicto 

Henrico pistori ab Egidio filio quondam Gherburgis dicte de Vucht prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Jacobo (dg: filio) fratri dicti 

Henrici pistoris cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Luce et Dijnter datum sexta 

post oculi. 

 

BP 1177 f 029v 10 za 28-02-1383. 

Truda wv Zegherus gnd Lexus verkocht aan Nijcholaus Stakenborch een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, die Gerardus zvw Johannes gnd Grove aan 

voornoemde wijlen Zegerus beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, voor 27 1/3 voet 

en achter 27 2/3 voet breed, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Kolperstraat naar de stenen brug gnd Loefsbrug, beiderzijds tussen 

erfgoederen van voornoemde wijlen Zegherus. 

 

Truda (dg: relic) filia quondam Zegheri dicti Lexus cum tutore 

hereditarium censum triginta solidorum monete (dg: solvendum) #quem 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Grove promisit se daturum et 

soluturum dicto quondam Zegero# hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area viginti septem pedatas et terciam partem unius 

pedate ante atque (dg: XX) viginti septem pedatas et duas tercias parte 

unius pedate retro in latitudine continente sita in Busco in viculo 

tendente a vico dicto [C]olperstraet usque pontem lapideum ibidem situm 

(dg: ..) dictum communiter Loefs Brugge inter hereditates dicti quondam 

Zegheri ex utroque latere coadiacentes #et quem nunc ad se spectare 

dicebat# (dg: p) prout in litteris hereditarie vendidit Nijcholao 

Stakenborch supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui (dg: deponere) et 

quorumcumque heredum dicti quondam Zegheri deponere. Testes Bruheze et 

Jordanus datum sabbato post oculi. 

 

BP 1177 f 029v 11 za 28-02-1383. 

Engbertus van den Kerchove en zijn vrouw Bela dvw Arnoldus gnd Stamelart 

van Bruheze droegen over aan Godefridus zvw Godefridus van Bruheze een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, die Arnoldus Stamelart van 

Bruheze zvw voornoemde Arnoldus Stamelart van Bruheze geschonken had aan 

voornoemde Engbertus en zijn vrouw Bela, ter plaatse gnd Bruheze te 

leveren, gaande uit alle cijnsgoederen en allodiale goederen van voornoemde 

Arnoldus Stamelart zv eerstgenoemde Arnoldus Stamelart, in Bakel, ter 

plaatse gnd Bruheze. 

 

(dg: Eng) Engbertus van den Kerchove maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Bele sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Stamelart de 

                         
60 Zie → BP 1180 p 113r 05 do 29-01-1394, overdracht van het vruchtgebruik van de helft van de 
erfcijns. 
61 Zie → BP 1180 p 113r 06 do 29-01-1394, maning van de erfcijns. 
62 Zie → BP 1179 p 728v 05 do 25-06-1394, maning van de erfcijns. 
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Bruheze #et dicta Bela cum eodem tamquam cum tutore# hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis mensure de Helmont quam Arnoldus 

Stamelart de Bruheze filius dicti quondam Arnoldi Stamelart de Bruheze 

promisit (dg: se) super omnia se daturum et soluturum dicto Engberto cum 

dicta Bela sua uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco et in loco dicto 

Bruheze traditurum et soluturum ex omnibus (dg: et s) bonis censualibus 

et allodialibus (dg: p) dicti Arnoldi Stamelart filii primodicti Arnoldi 

Stamelart sitis in parochia de Bakel in loco dicto Bruheze prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Godefrido filio quondam Godefridi de 

Bruheze cum litteris et jure promittentes #indivisi# ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 029v 12 za 28-02-1383. 

Theodericus van den Hoevel zv Cristianus enerzijds en Godefridus 

Dachverlies en zijn dochters Cristina en Heijlwigis anderzijds verklaarden 

de navolgende afspraken te hebben gemaakt mbt hun erfgoederen in Den Bosch, 

in de Vughterstraat. De stenen muur van het voorhuis van Theodericus, te 

weten de stenen muur richting het erfgoed van Godefridus, is 

gemeenschappelijk en zal gemeenschappelijk blijven, om erin en erop te 

bouwen. Godefridus mag zijn gebouwen met die muur verbinden en met ankers 

erin vastzetten, zonder iets van die muur te vernielen. Degene die schade 

aan de muur toebrengt moet die schade herstellen. Maar wanneer Godefridus 

zijn gebouwen aan de muur wil zetten en bevestigen en zijn balken op de 

muur en zijn gebouwen leggen, dan zal Godefridus zijn huis laten bouwen met 

dezelfde lengte als dat van Theodericus. Nadat Godefridus zó zijn gebouwen 

ter lengte van het huis van Theodericus heeft gebouwd en zijn balken op de 

muur en zijn gebouwen zijn geplaatst {f.30r} dan zullen Theodericus en 

Godefridus voor gezamenlijke rekening een goot op de muur plaatsen en voor 

gezamenlijke rekening onderhouden. Dan zullen de gebouwen van Theodericus 

en Godefridus daarop afwateren, als althans de gebouwen van Godefridus 

harde dakbedekking hebben. Ook eerstgenoemd huis van Theodericus zal altijd 

harde dakbedekking moeten hebben, wil het op de goot afwateren. Theodericus 

zal het water dat van zijn huis komt en dat van het huis van Godefridus, 

aan de kant van de muur, komt afvoeren zó dat Godefridus daarvan geen 

schade ondervindt, tot aan de tijd dat Godefridus zijn gebouwen heeft 

gebouwd ter lengte van het huis van Theodericus en zijn balken op de muur 

heeft geplaatst. Daartoe kan Theodericus dan bezit nemen van de bouwsels 

gnd oesen van het huis van Godefridus en met de stenen gnd leijen die oesen 

herbouwen als hij wilt, zonder kosten van Godefridus. Theodericus kan, als 

hij wil, het huis van Godefridus dat daar thans staat oprichten, zó dat het 

huis van Godefridus recht zal staan, wat “loet recht” heet, op de muur, 

zonder kosten van Godefridus, maar het huis van Godefridus zal daarbij 

beneden aan de grond op zijn plaats blijven staan waar het nu staat. 

 

Theodericus van den Hoevel filius Cristiani ex una et Godefridus 

Dachverlies #et Cristina et Heijlwigis eius filie cum tutore ex altera 

parte# recognoverunt se ordinaciones et convenciones infrascriptas mutuo 

fecisse de hereditatibus suis sitis in Busco in vico Vuchtensi (dg: 

primo) primo videlicet quod murus lapideus (dg: dicte) #anterioris# domus 

dicti Theoderici scilicet murus lapideus situs versus hereditatem dicti 

Godefridi est et permanebit perpetue communis dictorum Theoderici et 

Godefridi scilicet ad edificandum in (dg: . supra) dicto muro lapideo et 

supra eundem murum ad eorum profectum quod dictus Godefridus sua edificia 

poterit in dicto muro imponere #et# iniungere et per anchoras firmare ad 

eius profectum sine contradictione dicti Theoderici et sine destructione 

dicti muri ita cum quidcumque (dg: ab) #per# aliquem dictorum Theoderici 

(dg: et) vel Godefridi in dicto (dg: .) muro fractum fuerit hoc ab eodem 

per quem fractum fuerit (dg: reedi) reparabitur et reedificatur sed 

quando dictus Godefridus in dicto muro sua edificia imponere iniungere 

vel firmare per anchoras voluerit (dg: q) extunc dictus Godefridus suam 

domum ad (dg: altitudinem) #longitudinem# dicte domus dicti Theoderici 
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edificari faciet et procurabit (dg: et post) #et sua tigna supra dictum 

murum (dg: ad altitudinem steterint) et edificium fieri et situari# et 

dictus Godefridus non poterit (dg: pus) sua edificia in dicto muro 

imponere et iniungere vel firmare (dg: nisi) nisi huiusmodi edificia ad 

(dg: altitudinem) longitudinem dicte domus dicti Theoderici fuerat 

edificata et postquam dictus Godefridus sic sua edificia ad (dg: 

altitudinem) longitudinem dicte domus dicti Theoderici et eius tigna 

supra dictum murum fuerint sita et edificia 

 

1177 mf1 E 08 f.30. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 28-02-1383. 

 Quarta post letare: woensdag 04-03-1383. 

 

BP 1177 f 030r 01 za 28-02-1383. 

edificaverit seu edificari procuraverit #et eius tigna supra dictum murum 

sita et edificata# extunc dicti (dg: dci) Theodericus et Godefridus sub 

eorum communibus ....... ....... [u]num guttarium dictum gute supra 

dictum m[uru]m situari procurabunt et facient et sub eorum communibus 

expensis (dg: eun) idem guttarium perpetue in bona disposicione tenebunt 

et observabunt et (dg: cum) #extunc# edificia dicti Theoderici et 

edificia dicti Godefridi sine quavis contradictione (dg: stillabunt) in 

dicto guttario stillabunt si #huiusmodi# edificia dicti Godefridi ut sic 

ab eodem edificanda erunt tecta de duro tecto et non cum straminibus 

antequam poterunt stillare in dicto guttario et etiam primodicta domus 

dicti Theoderici semper erit (dg: te) tecta (dg: in dicto guttario) #de 

duro tecto# [ante]quam (dg: sta) stillabit in dicto guttario item quod 

dictus Theodericus deducet aquas (dg: de) descendentes et transientes seu 

stillantes de (dg: dicta) #dicta# domo dicti (dg: Theoderici) #Theoderici 

(dg: Godefridi)# et de dicta domo dicti Godefridi #?stillabit (dg: 

.......) ?versus dictum ?murum# sic quod dicto Godefrido dampna exinde 

non eveniant quovismodo scilicet quousque dictus Godefridus sua edificia 

ad longitudinem dicte domus dicti Theoderici edificaverit et (dg: super) 

sua tigna supra dictum murum situari fecerit et procuraverit #X {hier BP 

1177 f 030r 02 invoegen}# item quod dictus Theodericus poterit #si 

voluerit# erigere dictam domum dicti (dg: Theoderici) #Godefridi# (dg: 

ita quod dcu) ibidem stantem pro presenti ita quod (dg: huiusmodi) eadem 

domus dicti Godefridi stabit recte quod exponetur loet recht versus 

dictum murum (dg: sq ?scilicet) sine dampnis et expensis dicti Godefridi 

sed huiusmodi domus dicti Godefridi in huiusmodi erectione manebit stare 

inferius iuxta terram in suo loco in sicut stat pro presenti quas 

condiciones et convenciones promiserunt indivisi cum tutore hincinde 

ratas servare et adimplere. Testes Ywanus et Jordanus datum sabbato post 

oculi. 

 

BP 1177 f 030r 02 za 28-02-1383. 

{Invoegen in BP 1177 f 030r 01}. 

scilicet in huiusmodi aquas commode deducendas dictus Theodericus poterit 

apprehendere et deductare #?renuabiliter# edificia dicta (dg: oe) oesen 

dicte domus dicti Godefridi (dg: sine d) et de petris dictis leijen #illa 

oesen# reedificare #si voluerit# (dg: sine) sine dampnis tamen et 

expensis dicti Godefridi. 

 

BP 1177 f 030r 03 wo 04-03-1383. 

Johannes Rover nzvw hr Arnoldus Rover investiet van Veghel beloofde aan 

Johannes van Malsen, tbv hr Adam van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren 

en 8 Hollandse plakken met Sint-Martinus te betalen, en dat Johannes Rover 

in het 6e jaar een akker gnd die Hens Strepe, in Veghel, met eigen zaaigoed 

zal bezaaien, zonder kosten voor voornoemde hr Adam, dwz dat voornoemde 

Johannes Rover voornoemde akker in het 6e jaar te pachters recht zal 
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bezitten. 

 

Johannes Rover filius naturalis quondam domini Arnoldi Rover investiti 

olim de Vechel promisit super omnia Johanni de Malsen ad opus domini Ade 

de Berchen militis (dg: se) quod ipse Johannes Rover dabit et exsolvet 

dicto domino Ade ad spacium quinque annorum datum presentium sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum unum modium siliginis 

mensure de Busco (dg: et octo Hollant placken) anno quolibet #(dg: sex 

annorum datum presentium s medio)# dictorum quinque annorum purificatione 

et octo Hollant placken Martini et quod Johannes Rover sexto anno 

scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente #agrum dictum die 

Hens Stre[pe] situm in parochia de Vechel cum suis attinentiis# cum suis 

propriis seminibus seminabit et sine expensis dicti domini Ade scilicet 

in huiusmodi sexto anno dictus Johannes Rover dictum agrum ad jus coloni 

possidebit. Testes Luce et Jordanus datum quarta post letare. 

 

BP 1177 f 030r 04 wo 04-03-1383. 

Arnoldus Callanter beloofde aan Johannes van Malsen, tbv voornoemde hr Adam 

van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 

2 mud rogge, Bossche maat te leveren, en 8 Hollandse plakken met Sint-

Martinus te betalen en dat voornoemde Arnoldus in het 6e jaar een akker gnd 

die Heze in Veghel met eigen zaaigoed zal bezaaien, zonder kosten voor 

voornoemde hr Adam, dwz dat voornoemde Arnoldus in het 6e jaar voornoemde 

akker te pachters recht zal bezitten. 

 

Arnoldus (dg: Cal) Callanter promisit super omnia Johanni de Malsen ad 

opus domini Ade predicti se daturum et soluturum dicto domino (dg: Ag) 

Ade ad spacium quinque annorum datam presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quinque annorum duos modios siliginis mensure de 

Busco purificatione et octo Hollant placken Martini et quod ipse Arnoldus 

sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente quendam 

agrum dictum die (dg: d) Heze #(dg: ...) cum suis attinentiis situm in 

parochia de Vechel# cum suis propriis seminibus seminabit et sine 

expensis dicti domini Ade scilicet in huiusmodi sexto anno dictus 

Arnoldus dictum agrum ad jus coloni possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030r 05 wo 04-03-1383. 

(dg: Arnoldus Tiell). 

 

BP 1177 f 030r 06 wo 04-03-1383. 

Johannes zv Arnoldus gnd Callanter beloofde aan Johannes van Malsen, tbv 

voornoemde hr Adam van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, ingaande heden, 

met Lichtmis 6 zester rogge, Bossche maat, te leveren, en 6 Hollandse 

plakken met Sint-Martinus te betalen, en dat voornoemde Johannes in het 6e 

jaar een akker gnd die Beekakker met eigen zaaigoed zal bezaaien, in welk 

6e jaar voornoemde Johannes de akker te pachters recht zal bezitten. 

Johannes zal van een stukje land, naast voornoemde akker gelegen, binnen 

voornoemde 6 jaar akkerland maken. 

 

Johannes filius Arnoldi dicti Callanter promisit super omnia Johanni de 

Malsen ad opus domini Ade predicti se daturum et soluturum dicto domino 

Ade ad spacium quinque annorum datum presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quinque annorum #sex# sextaria siliginis mensure 

de Busco purificatione et (dg: octo) #sex# Hollant placken Martini et 

quod ipse Johannes sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine 

medio sequente agrum dictum die (dg: Beeck) Beecacker cum suis propriis 

seminibus !seminibus seminabit et quo sexto anno dictus Johannes dictum 

agrum ad jus coloni possidebit et quod ipse Johannes particulam terre 

sita! contigue iuxta dictum agrum faciet infra dictos sex annos terram 

arabilem. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 030r 07 wo 04-03-1383. 

Henricus Boertman beloofde aan Johannes van Malsen, tbv voornoemde hr Adam 

van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 

2 mud en 3 zester rogge, Bossche maat, te leveren, en 22½ Hollandse plak 

met Sint-Martinus te betalen, en dat voornoemde Henricus een akker gnd die 

Langebiest, een streep land gelegen naast de plaats gnd die Lange Dieden 

Grave, een stuk land gnd die Vlasstreep, en een akker gnd de Weerland, in 

Veghel gelegen, in het 6e jaar met eigen zaaigoed zal bezaaien, dwz in dat 

6e jaar zal voornoemde Henricus voornoemde erfgoederen te pachters recht 

bezitten. 

 

Henricus Boertman promisit super omnia Johanni de Malsen ad opus domini 

Ade predicti se daturum et soluturum ad spacium quinque annorum datum 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum 

duos modios (dg: siliginis) et tria sextaria siliginis mensure de Busco 

anno quolibet dictorum quinque annorum purificatione et quolibet dictorum 

quinque annorum XXII et dimidium Hollant placken Martini et quod ipse 

Henricus agrum dictum die Langhebiest atque (dg: pecia) strepam terre 

sitam iuxta locum dictum die Langhe Dijeden Grave et peciam terre dictam 

die Vlasstrepe et agrum dictum dWeerlant sitos in parochia de Vechel ut 

dicebat sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente 

cum suis propriis seminibus seminabit scilicet in huiusmodi sexto anno 

dictus Henricus dictas hereditates ad jus coloni possidebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 030r 08 wo 04-03-1383. 

Johannes Boertman beloofde aan Johannes van Malsen, tbv voornoemde hr Adam 

van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 

2 mud en 1 zester rogge, Bossche maat, te leveren, en 8½ plak met Sint-

Martinus te betalen, en dat voornoemde Johannes in het 6e jaar met eigen 

zaaigoed een streep land zal bezaaien, in Veghel, naast de plaats gnd 

Laarakker, een stuk land aldaar gnd die Kort Biest, een stuk land aldaar, 

voor de plaats gnd Tillaar en een stuk land gnd die Langakker aldaar, dwz 

in het 6e jaar zal voornoemde Johannes deze erfgoederen te pachtersrecht 

bezitten. 

 

Johannes Boertman promisit super omnia Johanni de Malsen ad opus dicti 

domini Ade se daturum et soluturum dicto domino Ade ad spacium quinque 

annorum datum presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quinque annorum (dg: undecim) duos modios et unum sextarium siliginis 

mensure de Busco (dg: anno) purificatione et octo et dimidium placken 

Martini et quod ipse Johannes sexto anno scilicet anno dictos quinque 

annos sine medio sequente cum suis propriis seminibus seminabit (dg: 

scilicet in h peciam) strepam terre sitam in parochia de Vechel (dg: sit) 

juxta locum dictum Laeracker et peciam terre sitam ibidem dictam die Cort 

Bijest et peciam terre sitam ibidem (dg: sitam) ante locum dictum Tillaer 

et peciam terre dictam die Langacker sitas ibidem scilicet in dicto sexto 

anno dictus Johannes dictas hereditates ad jus coloni possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 030r 09 wo 04-03-1383. 

Johannes Wouters soen van den Rullen beloofde aan Johannes van Malsen, tbv 

voornoemde hr Adam van Berchen ridder, gedurende 5 jaar, ingaande heden, 

elk jaar met Lichtmis ?3 zester rogge, Bossche maat, te leveren, en 

gedurende 6 jaar elk jaar met Sint-Martinus 6 Brabantse dobbel of de waarde 

te betalen, en dat hij een akker gnd die Molenakker, in Veghel, in het 6e 

jaar met eigen zaaigoed zal bezaaien, dwz in dat 6e jaar zal voornoemde 

Johannes de akker te pachters recht bezitten. 

 

Item Johannes Wouters soen van den Rullen promisit super omnia Johanni de 

Malsen ad opus domini Ade predicti se daturum et soluturum dicti! domini! 
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Ade ad spacium quinque annorum datum presentium sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quinque annorum ?III sextaria siliginis (dg: p) 

mensure de Busco purificatione et (dg: sex Brabant dobbel dobbel seu 

valorem Martini) #ad spacium sex annorum proxime futurorum sex Brabant 

dobbel seu valorem (dg: ...) Martini# et quod ipse agrum terre dictum die 

Molenacker situm in parochia de Vechel sexto anno scilicet anno dictos 

quinque annos sine medio sequente (dg: ..) cum suis propriis seminibus 

seminabit scilicet in huiusmodi sexto anno dictus Johannes dictum agrum 

terre ad jus coloni possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030r 10 wo 04-03-1383. 

Henricus van den Boegarde en Henricus Groet beloofden aan voornoemde hr 

Adam van Berchen ridder gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Sint-Martinus 5 Brabantse dobbel of de waarde {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus van den Boegarde et Henricus Groet promiserunt indivisi super 

omnia ut supra se daturos et soluturos domino Ade predicto ad spacium 

(dg: quinque) #sex# annorum datum presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum (dg: quinque) #sex# annorum quinque Brabant dobbel seu 

valorem Martini (dg: et quod ipsi). 

 

BP 1177 f 030r 11 wo 04-03-1383. 

Henricus van den Boegarde beloofde aan voornoemde hr Adam van Berchen 

ridder gedurende 5 jaar, elk jaar met Lichtmis 4½ mud rogge, Bossche maat, 

te leveren, en gedurende 6 jaar, ingaande heden, 2 gulden pieter en ½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Martinus te betalen, en dat hij de 

navolgende erfgoederen, gelegen in {f.30v} ....... ..ueren in Tongeren, te 

weten de akker gnd die ?Bogarde Acker en de akker gnd die Hegge Acker in 

het 6e jaar met eigen zaaigoed zal bezaaien, in welk 6e jaar voornoemde 

Henricus die erfgoederen te pachters recht zal bezitten. 

 

Henricus van den Boegarde promisit super omnia ut supra se daturum et 

soluturum dicto domino Ade ad spacium quinque annorum anno quolibet 

[qua]tuor et dimidium modios siliginis mensure de Busco purificatione et 

ad spacium sex annorum (dg: an) datum presentium sine medio sequentium 

[d]uos gulden peter et dimidium Brabant dobbel seu valorem Martini et 

quod ipse hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

 

1177 mf1 E 09 f.30v. 

 anno LXXXIII mensis marcii die 4: woensdag 04-03-1383. 

 Sabbato post letare: zaterdag 07-03-1383. 

 

BP 1177 f 030v 01 wo 04-03-1383. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ...ueren cum suis (dg: 

si) attinentiis sitas in parochia de Tongheren (dg: ?hle ?Henricus #et 

Ywanus# filii quondam Johannis Hae.....) ....... scilicet agrum terre 

dictum die ?Bogarde Acker et agrum terre dictum die Hegge Acker sexto 

anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio sequente (dg: a) cum 

suis propriis seminibus seminabit in quo sexto anno [dictus Henricus] 

dictas hereditates ad [jus] coloni possidebit. Testes Luce et Jordanus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 02 wo 04-03-1383. 

Lambertus gnd Cost en Johannes Rover nzvw hr Arnoldus Rover investiet van 

Veghel beloofden aan voornoemde hr Adam van Berchen ridder, gedurende 5 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 13 lopen rogge, Bossche maat, 

en 24 Hollandse plakken te geven, en gedurende 6 jaar, ingaande heden, 1 

oude schild met Sint-Martinus te betalen en dat voornoemde Lambertus en 

Johannes Rover in het 6e jaar een akker gnd die Regenakker met eigen 

zaaigoed zullen bezaaien, dwz in het 6e jaar zullen voornoemde Lambertus en 
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Johannes Rover de akker te pachters recht bezitten. 

 

Lambertus dictus Cost et Johannes Rover filius naturalis quondam domini 

(dg: Johannis) #Arnoldi# Rover investiti de Vechel promiserunt indivisi 

[super omnia ut supra] se daturos [et] so[luturos] dicto domino Ade [ad] 

spacium quinque annorum datum presentium sine medio sequentium anno 

quolibet [dictorum] quinque a[nnorum] (dg: unum ?undeci) tredecim 

[lopino]s siliginis mensure de B[usco] #et XXIIII Hollant placken# 

purificatione et ad spacium sex annorum datum presentium sine medio 

sequentium unum antiquum scutum Martini [et quod] dicti Lambertus et 

Johannes Rover sexto anno dictos quinque annos sine medio sequente agrum 

terre dictum die Reghenacker cum suis propriis seminibus seminabunt 

[scilicet in] huiusmodi sexto anno dictus Lambertus et Johannes Rover 

[dictum] agrum ad jus coloni possidebunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 03 wo 04-03-1383. 

Arnoldus gnd Wigghers soen beloofde aan Jacobus Aven soen 195 lichte 

schilden met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-1383) te 

betalen. 

 

Arnoldus dictus Wigghers soen promisit Jacobo Aven soen (dg: CC et) 

centum et nonaginta quinque licht scilde ad festum Philippi et Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 04 wo 04-03-1383. 

Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van Vucht beloofde aan Nijcholaus zvw 

Enghelbertus van Maren 10 gulden pieter met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383) te betalen. 

 

 

Nijcholaus dictus Coel Cnoden soen de Vucht promisit Nijcholao filio 

quondam Enghelberti de Maren X gulden peter ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 05 wo 04-03-1383. 

Herbertus van der Mortel bvw Johannes van der Mortel als naaste in lijn van 

bloedverwantschap van wijlen Walterus van der Mortel zvw voornoemde 

Johannes van de kant van voornoemde wijlen Johannes droeg over aan Henricus 

van de Kelder en Jacobus van Ghele zijn recht in de verzoening mbt de dood 

van wijlen voornoemde Walterus van der Mortel zvw Johannes van der Mortel. 

Voornoemde Herbertus machtigde voornoemde Henricus van de Kelder en Jacobus 

een zoenakkoord aan te gaan mbt de de dood van voornoemde Walterus met de 

moordenaars van voornoemde Walterus en hun vrienden en bloedverwanten, en 

daartoe in Halle of elders alles te doen, wat voornoemde Herbertus zou 

kunnen doen. 

 

Solvit totum. 

Herbertus van der Mortel frater (dg: olim) #quondam# Johannis van der 

(dg: Mortel) Mortel #tamquam proximus in linea consanguinitatis quondam 

Walteri van der (dg: Rullen) Mortel filii dicti quondam Johannis in 

latere eiusdem quondam Johannis# totum jus sibi competens quovismodo in 

reconciliacione necis et homicidii quondam Walteri van der Mortel filii 

quondam Johannis van der Mortel predicti ut dicebat #supportavit Henrico 

de Penu et Jacobo de Ghele# promittens ratam servare (dg: promisit 

insuper super omnia ratam servare ... ?cont) insuper dictus Herbertus #ut 

supra# dedit et contulit dicto Henrico de Penu #et Jacobo# plenam et 

liberam potestatem et mandatum speciale huiusmodi (dg: ne) necem et 

homicidium dicti quondam Walteri reconciliandi cum interfectoribus dicti 

quondam Walteri et cum amicis en consanguineis (dg: d) eorundem (dg: 

....) interfectorum et cum huiusmodi reconciliacione omnia et singula 

faciendi exercendi disponendi et ordinandi #in Halle et alibi ubicumque 
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hoc fuit# que dictus (dg: di) Herbertus faceret disponeret exerceret et 

ordinaret seu facere disponere exercere et ordinare posset si personalis 

(dg: personalis) presens interesset promittens super omnia rata et firma 

perpetue observare quecumque in huiusmodi reconciliacione et super 

huiusmodi reconciliacione actum! fuerit !ve !fuerit in (dg: premissis) per 

dictos Henricum et (dg: Wa) Jacobum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 06 wo 04-03-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het huis van Stamelart van de 

Spanct in aanwezigheid van Sijmon van Mijrabellum, Johannes van der 

Hautart, Rodolfus van der Coeveringen en voornoemde schepenen. 

 

A. 

Et fiet (dg: instr) instrumentum super premissis presentibus Sijmone de 

(dg: Y) Mijrabello Johanne van der Hautart Rodolfo van der Coeveringen et 

dictis scabinis datum in domo Sta de Spanct anno (dg: LXXXIII) LXXXIII 

mensis (dg: die) marcii die 4 hora none. 

 

BP 1177 f 030v 07 wo 04-03-1383. 

Katherina wv Theodericus gnd Plaetsarts droeg over aan Theodericus en 

Johannes, bv eerstgenoemde Theodericus, als naaste erfg vw eerstgenoemde 

Theodericus haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan laatstgenoemde 

Theodericus en Johannes, gnd Plaetzart bvw eerstgenoemde Theodericus 

Plaetzart, als ware erfg vw Theodericus Plaetzart, gekomen waren na 

overlijden van eerstgenoemde Theodericus, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Katherina, gelegen onder Den Bosch. Voornoemde 

broers Theodericus en Johannes verkochten voornoemde goederen aan 

Boudewinus Lijsmoeden. 

 

Katherina relicta quondam Theoderici dicti Plaetsarts cum tutore suum 

usufructum sibi competens in omnibus et singulis! (dg: sibi de morte 

Johannis) Theoderico et Johanni (dg: fr) dictis Plaetzart fratribus (dg: 

di) olim dicti quondam Theoderici Plaetzart (dg: de mo) tamquam (dg: de) 

veris heredibus quondam Theoderici Plaetzart de morte primodicti quondam 

Theoderici successione advolutis et post mortem dicte Katherine 

successione advolvendis #quocumque locorum infra Buscumducis sitis# 

supportavit dictis Theoderico et Johanni fratribus primodicti Theoderici 

tamquam proximoribus heredibus primodicti quondam Theoderici promittens 

cum tutore ratam servare. 

Quo facto dicti Theodericus et Johannes fratres dicta bona omnia 

vendiderunt Boudewino Lijsmoeden promittentes divisi scilicet dictus 

Theodericus super habita (dg: ..) et habenda ratam servare et 

obligationem ex! sui deponere et dictus Johannes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere promisit insuper 

dictus Johannes ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

#sui# et suorum successorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 08 wo 04-03-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde dat zijn minderjarige kinderen Theodericus 

en Aleijdis, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Dictus Theodericus promisit super habita et habenda quod ipse Theodericum 

et Aleijdem eius liberos quamcito ad annos pubertatis pervenerint super 

dictis bonis et jure (dg: f) ad opus dicti emptoris faciet renunciare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorundem Theoderici et Aleijdis et 

successorum eorundem Theoderici et Aleijdis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 030v 09 wo 04-03-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Henricus van de Kelder, Henricus Loden en Johannes Ghier 
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pasteijbecker. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis Henrico de 

Penu Henrico Loden Johanne Ghier pasteijbecker testibus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 030v 10 za 07-03-1383. 

Arnoldus Bollen soen van Wetten, Gerardus Roelen soen en zijn broer 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofden aan Thomas zvw Theodericus Kepken 

soen 14½ oude schild of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383) te betalen. 

 

(dg: Thomas filius quondam Theoderici Kepken) Arnoldus Bollen soen de 

Wetten et Gerardus Roelen soen ?met Nijcholaus dictus Coel Roelen soen 

eius frater promiserunt indivisi super omnia Thome filio quondam 

Theoderici Kepken soen XIIII et dimidium aude scild (dg: ad) seu valorem 

ad Martini proxime persolvendos. Testes Luce et Scilder datum sabbato 

post letare. 

 

BP 1177 f 030v 11 za 07-03-1383. 

Theodericus gnd Godekens soen beloofde aan Nijcholaus gnd Coel Roelen soen 

10 oude schilden, een helft te betalen met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1383) en de andere helft met Pinksteren over een jaar (zo 29-05-1384). 

 

Theodericus dictus Godekens soen promisit Nijcholao dicto Coel Roelen 

#soen# X aude scilde seu valorem mediatim Martini proxime #futurum# et 

mediatim a penthecostes proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf1 E 10 f.31. 

 Quinta post letare: donderdag 05-03-1383. 

 

BP 1177 f 031r 01 do 05-03-1383. 

Theodericus zv Godefridus gnd Sweerts soen verkocht aan zijn broer Henricus 

1 lopen land, in Diessen, ter plaatse gnd dat Nuwelant, tussen voornoemde 

Godefridus enerzijds en Henricus zv voornoemde Godefridus anderzijds, 

belast met ....... ........ De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Theodericus filius Godefridi dicti Sweerts soen unam lopinatam terre 

sitam in parochia de Dijessen in loco dicto dat Nuwelant inter 

hereditatem Godefri[di] (?dg: dicti) predicti ex uno et inter hereditatem 

(dg: .. ..) Henrici filii dicti Godefridi ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico #(dg: ?dicto)# suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis ?censibus ....... ....... ....... ....... 

jure solvendis. [Testes] Luce et ....... datum (dg: si) quinta post 

letare. Tradetur littera dicto Theoderico. 

 

BP 1177 f 031r 02 ±do 05-03-1383. 

....... ....... beloofde aan Johannes .......man 1 last haring ....... 

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

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... promisit Johanni 

.......man unum last allecium plenorum dulcium et b[ene] salsatorum 

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

........ 

 

BP 1177 f 031r 03 ±do 05-03-1383. 
?Petrus ....... ....... droeg over aan Elizabeth dvw ....... ....... ...... 

van Haren ....... ....... in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Ge....., tussen Gerardus Witloc enerzijds en Henricus Sticker anderzijds. 
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Solvit 2 plack. 
?Petrus ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... sit.. in 

parochia de Haaren prope Oesterwijc in loco dicto ?dicto Ghe.... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... inter hereditatem Gerardi Witloc 

ex uno et inter hereditatem Henrici Sticker ex alio ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Elizabeth filie quondam ....... 

....... ....... ....... (dg: promittens) de Haren promittens warandiam et 

obligationem #ex parte sui deponere in dictis parte et jure# deponere 

(dg: excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco Arnoldo Hoernken ex[inde] .. .... solvenda). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 04 ±do 05-03-1383. 

Theodericus zvw Henricus gnd Heijnen soen beloofde aan Walterus van Oekel, 

gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 6 

Brabantse dobbel mottoen of de waarde te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Henrici dicti Heijnen soen promisit se daturum 

et soluturum Waltero de Oekel ad spacium quatuor annorum datum presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum sex Brabant 

dobbel (dg: seu) mottoen seu valorem (dg: dandos sibi) ad cathedram Petri 

et primo termino ad cathedram Petri proxime futurum. Testes Luce et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 05 ±do 05-03-1383. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Lemkens droeg over aan Petrus gnd Zeghers soen de 

helft, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn zuster Mechtildis evw 

Arnoldus gnd Zeghers soen, in een deel63 van een hofstad in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus gnd van Wetten enerzijds en 

erfgoed van Godefridus gnd Wouters soen anderzijds, te weten in het deel 

naast erfgoed van voornoemde Matheus, welk deel voornoemde wijlen Arnoldus 

Zeghers soen gekocht64 had van Henricus zv Henricus gnd Coelborner. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemkens medietatem sibi de morte 

quondam Mechtildis sue (dg: ux) sororis uxoris quondam Arnoldi dicti 

Zeghers soen successione advolutam (dg: q) in quadam parte domistadii 

siti in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Mathei dicti 

de Wetten ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti Wouters soen ex 

alio scilicet in illa parte que sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

Mathei quam partem dictus quondam Arnoldus Zeghers soen erga Henricum 

filium Henrici dicti Coelborner (dg: ad) emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Petro dicto Zeghers soen cum litteris et 

jure promittens ratam servare [et] obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 06 ±do 05-03-1383. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Boijdeken droeg over aan Henricus zv Johannes van 

den Borne, tbv hem en Laurencius en Katherina, kvw voornoemde Johannes van 

den Borne, zijn deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Schijndel te leveren, gaande uit 4 bunder land, in Schijndel, 

naast de grote hoeve van hr Willelmus van Den Bosch ridder, aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Deliana dv Johannes gnd van den Borne geschonken 

door voornoemde Johannes van den Borne. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Boijdeken (dg: hereditariam) totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditaria paccione (dg: d) unius 

modii siliginis mensure de Busco solvenda annuatim purificatione et in 

Scijnle tradenda de quatuor bonariis terre sitis in Scijnle iuxta (dg: 

                         
63 Zie → BP 1176 f 327v 12 do 26-11-1383, verkoop van dit deel. 
64 Zie ← BP 1176 f 082v 06 za 05-03-1379, verkoop van dit deel van de 

hofstad. 
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mans) magnum mansum domini Willelmi de Buscho (dg: milt) militis 

supportatas dicto Arnoldo cum (dg: Be) Deliana sua uxore filia Johannis 

dicti van den Borne a dicto Johanne (dg: Jo) van den Borne nomine dotis 

ad jus oppidi de Busco prout in litteris supportavit Henrico filio dicti 

Johannis van den Borne ad opus sui et ad opus Laurencii et Katherine 

liberorum dicti quondam Johannis van den Borne cum litteris #et aliis# et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 07 ±do 05-03-1383. 

Johannes van Heijnxthoevel van Os verkocht aan Agnes van Slaepbroec wv 

Gerardus van Os een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 morgen land in Oss, voor de plaats 

gnd die Meer, tussen Willelmus van der Aelsfoert enerzijds en Johannes zvw 

Arnoldus gnd Vilt anderzijds. 

 

Johannes de (dg: Heijnxstem Heijnxstem) #Heijnxthoevel de Os# hereditarie 

vendidit Agneti de Slaepbroec relicte quondam Gerardi de Os hereditariam 

paccionem dimidii (dg: s) modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex duobus iugeribus terre 

sitis in parochia de Os ante locum dictum die Meer inter hereditatem 

Willelmi van der Aelsfoert ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Arnoldi dicti (dg: Vli) Vilt ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 08 ±do 05-03-1383. 

Johannes van Gherwen handschoenmaker beloofde aan Mechtildis wv Gerardus 

van Berze, tbv haar en Johannes van Beircke, 60 nobel en 25 Hollandse 

plakken65 met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te betalen. 

 

Johannes de Gherwen cyrothecarius promisit super omnia Mechtildi relicte 

quondam Gerardi de Berze (dg: LX .... nobel et XX) ad opus sui et ad opus 

Johannis de Beircke seu ad opus alterius eorum LX nobel et XXV Hollant 

placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 09 ±do 05-03-1383. 

Hr Johannes Avemari priester en zijn broer Arnoldus, kvw Arnoldus Avemari, 

Johannes gnd Zanders ev Aleijdis en Martinus Leijdecker ev Ava, dvw 

voornoemde Arnoldus Avemari, maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

behoren. 

Hr Johannes en zijn broer Arnoldus kregen een b-erfcijns van 5 pond geld, 

met Lichtmis te betalen, aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht 

door de broers Johannes en Nijcholaus, kvw Henricus gnd Boegart. 

 

Dominus Johannes Avemari presbiter Arnoldus eius frater liberi quondam 

Arnoldi Avemari Johannes dictus Zanders maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris et Martinus Leijdecker maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Ave sue uxoris filiarum quondam Arnoldi Avemari 

predicti palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad se spectantibus ut dicebant mediante (dg: qua 

divisione hereditarius censu quatuor librarum et quatuor denariorum 

solvendus so monete solvendus hereditarie mediatim Do Johannis et 

mediatim Domini ex domo area et orto sitis in Busco fr in retro claustrum 

fratrum minorum inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai die Sacdragher prout in litteris) #hereditarius 

census quinque librarum monete solvendus hereditarie purificatione 

venditus dicto [quondam] Arnoldo Avemari a Johanne et Nijcholao fratribus 

                         
65 Zie → BP 1177 f 075v 20 do 24-09-1383, verklaring dat het bedrag is 

ontvangen. 
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liberis quondam Henrici dicti Boegart prout in litteris# dictis (dg: Ard) 

domino Johanni et Arnoldo fratribus cessit in partem ut alii 

recognoverunt super quibus et jure promittentes ratam servare et dampna 

equaliter portabunt et si dicti (dg: Arnoldus Avemari) imposterum 

resignarentur (dg: pro sol) seu dimittentur pro solucione dicti census 

dicti quatuor (dg: equaliter) dampna exinde eventura equaliter (dg: di) 

portabunt. Testes Ywanus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 031r 10 ±do 05-03-1383. 

Voornoemde Johannes gnd Zanders ev Aleijdis en Martinus Leijdecker ev Ava, 

dvw Arnoldus Avemari, kregen (1) een b-erfcijns66 van 20 schelling geld, aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Arnoldus Bogart zvw 

Henricus Bogart van Osse, (2) een b-erfcijns67 van 20 schelling voornoemd 

geld, aan voornoemde wijlen Arnoldus verkocht door Willelmus gnd Bruijninc 

van Maren, (3) b-een erfcijns68 van 20 schelling voornoemd geld, aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Gerardus gnd Gherat zvw 

Henricus gnd Heijn Jutten soen van Nijsterle, (4) een b-erfcijns69 van 40 

schelling geld, aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door 

Johannes gnd Bogart van Osse, (5) een b-erfcijns70 van 20 schelling geld, 

aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Zeelkinus zvw Henricus 

gnd Nennen soen van Os, (6) een b-erfcijns71 van 3 pond 5 schelling geld, 

aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Ghibo gnd Keijot zvw 

Godefridus gnd Keijot van Ghestel bij Herlaer, (7) een b-erfcijns72 van 20 

schelling geld, aan voornoemde wijlen Arnoldus Avemari verkocht door Ghibo 

zvw Johannes van Haren, (8) een b-erfcijns73 van 4 pond 14 schelling 

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

Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus van Uden 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Sacdrager anderzijds. 

 

Et mediante qua hereditarius census XXti solidorum monete venditus dicto 

quondam Arnoldo Avemari ab Arnoldo Bogart filio quondam Henrici Bogart de 

Osse item hereditarius XXti solidorum dicte monete venditus dicto quondam 

Arnoldo a Willelmo dicto Bruijninc de Maren item hereditarius census XX 

solidorum dicte monete venditus dicto (dg: di) quondam Arnoldo (dg: Ard) 

Avemari a Gerardo dicto Gherat filio quondam Henrici dicti Heijn (dg: di) 

Jutten soen de Nijsterle item hereditarius census quadraginta solidorum 

monete (dg: s) venditus dicto quondam Arnoldo Avemari a Johanne dicto 

Bogart de Osse item hereditarius census XXti solidorum monete (dg: s) 

venditus dicto quondam Arnoldo Avemari a Zeelkino filio quondam Henrici 

dicti Nennen soen de Os item hereditarius census trium librarum et 

quinque solidorum monete venditus dicto quondam Arnoldo Avemari a Ghibo 

dicto Keijot filio quondam Godefridi dicti Keijot de Ghestel prope 

Herlaer item hereditarius census XX solidorum monete venditus dicto 

                         
66 Zie → BP 1176 f 297v 07 ma 09-03-1383 (2), verdere deling van deze 

erfcijns. 
67 Zie → BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383 (4), verdere deling van deze 

erfcijns. 
68 Zie → BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383 (2), verdere deling van deze 

erfcijns. 
69 Zie → BP 1176 f 297v 07 ma 09-03-1383 (3), verdere deling van deze 

erfcijns. 
70 Zie → BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383 (5), verdere deling van deze 

erfcijns. 
71 Zie → BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383 (3), verdere deling van deze 

erfcijns. 
72 Zie → BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383 (6), verdere deling van deze 

erfcijns. 
73 Zie → BP 1176 f 297v 08 ma 09-03-1383 (1), verdere deling van deze 

erfcijns. 
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quondam Arnoldo Avemari a Ghibone filio quondam Johannis de Haren item 

hereditarius census quatuor librarum et quatuordecim solidorum (dg: 

solven) dicte monete solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo area et orto] sitis in Busco (dg: int) retro claustrum 

fratrum minorum inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Sacdrager ex alio dictis Johannis Zanders et 

Martino cesserunt in partem ut alii etc super quibus et jure promittentes 

ratam servare et dampna dicti dominus Johannes et Arnoldus fratres [pro 

quarta] parte portabunt et si contrapignora dictorum censuum 

resignarentur aut dimittentur pro solucione dicti censuum dampna exinde 

even[tura] dicti dominus Johannes et Arnoldus pro quarta parte portabunt. 

Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

1177 mf1 E 11 f.31v. 

 Sexta post letare: vrijdag 06-03-1383. 

 Quinta post judica: donderdag 12-03-1383. 

 Sabbato post letare: zaterdag 07-03-1383. 

 Quarta post iudica: woensdag 11-03-1383. 

 

BP 1177 f 031v 01 vr 06-03-1383. 

Johannes van Dijest snijder wonend in Empel verkocht aan Arnoldus Hoernken 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 8 hont land in Meerwijk, tussen Willelmus van Bakel enerzijds en 

Johannes gnd Hoernic anderzijds. 

 

Johannes de Dijest sartor commorans in Empel hereditarie vendidit Arnoldo 

Hoernken hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex octo hont terre (dg: dicti) sitis in 

Meerwijc inter hereditatem Willelmi de Bakel ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Hoernic ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam #questionem proximitatis# et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes ....... et Wellen datum sexta post letare. 

 

BP 1177 f 031v 02 vr 06-03-1383. 

Aleijdis wv Johannes Spiker droeg over aan Arnoldus Hoernken (1) een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, ....... ....... ......., die 

....... Gheerlacus van Keeldonc en zijn kinderen, (2) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, ....... ....... ....... ......., (3) een b-erfpacht van .. mud 

rogge, maat van ......., die Willelmus Kemerlinc van Roesmalen, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, ....... ....... ....... ....... en zijn broer 

Bartholomeus, (5) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Hermannus gnd Scut 

Willems soen, (6) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Laurencius van 

Essche, (7) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Eligius gnd Loij van 

Casteren, (8) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes Jordens soen, 

(9) een b-erfpacht van 4 mud rogge, die Johannes gnd die Jonghe van Beke, 

(10) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Fredericus Hoernken, (11) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die Leonius Raet, (12) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, die Willelmus van Belijenberch levert, (13) een b-erfcijns van 19 

groot gemeen paijment, die Willelmus zvw Bodo van Tiela, (14) een 

b-erfcijns van 25 schelling, die Johannes van den Schoensten, (15) een 

b-erfcijns van 30 schelling oude pecunia, die Zebertus van Meghen, (16) een 

b-erfcijns van 7 pond geld, die Nijcholaus die Gruijter wonend in Erp, (17) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Henricus van Oersot en Johannes Noppen 

betalen, (18) 5 hont land in Empel, ter plaatse gnd op den Heuvel, (19) ½ 

morgen land in Empel, ter plaatse gnd Bertouts Hof, (20) 7 roeden land 

naast erfgoed gnd die Gemeint behorend aan de kerk van Empel, (21) ½ morgen 

land, achter de plaats gnd Asmit. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis Spiker cum tutore hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis #[mensure] de Busco# ....... ....... 

....... ....... ....... ....... Gheerlaci de Keeldonc et eius liberi (dg: 
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sibi) item hereditariam paccionem unius modii (dg: modii) siliginis dicte 

[mensure] ....... ....... ....... ....... ....... ....... modii siliginis 

dicte mensure quam Willelmus Kemerlinc de Roesmalen item hereditariam 

paccionem unius modii siliginis ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... Bartholomeus eius frater item hereditariam 

paccionem unius modii siliginis quam (dg: quidam) #Hermannus# dictus Scut 

Willems soen item hereditariam paccionem (dg : dimidii) #unius# mo[dii] 

siliginis quam Laurencius de Essche item hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis quam Eligius dictus Loij de Casteren item hereditariam 

paccionem paccionem dimidii modii (dg: men) quam Johannes Jordens soen 

item hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis quam Johannes 

dictus die Jonghe de Beke item hereditariam paccionem unius modii 

siliginis quam Fredericus Hoernken item hereditariam paccionem unius 

modii siliginis quam Leonius Raet item hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis quam Willelmus de Belijenberch solvere tenebantur et 

tenentur dicte Aleijdi item hereditarium censum XIX grossorum communis 

pagamenti quem Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela (dg: et) item 

hereditarium censum (dg: qu) XXV solidorum quem Johannes van den 

Schoensten item hereditarium censum (dg: unius et dimidii aude scilt quem 

Zibertus de Megh) XXXta solidorum antique pecunie quem Zebertus de Meghen 

item hereditarium censum septem librarum monete quem Nijcholaus die 

Gruijter commorans de! Erpe item hereditarium censum quatuor librarum 

monete quem Henricus de Oersot (dg: item) et Johannes Noppen (dg: item) 

annuatim sibi solvere tenentur item (dg: here duo) quinque hont terre 

sita in parochia de (dg: ..) Empel ad locum dictum op den Hoevel item 

dimidium iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto Bertouts Hof 

item septe[m] virgatas terre sitas iuxta hereditatem dictam die Ghemeijnt 

spectantem ad ecclesiam de Empel item dimidium iuger terre situm retro 

locum dictum Assmit (dg: item) et totum jus sibi in premissis competens 

ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Hoernken promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 031v 03 do 12-03-1383. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest verhuurde te molenaars recht aan Henricus 

zv Johannes gnd Moelnere van Ghemert de windmolen in Bakel, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), per jaar 

voor 40 mud rogge, maat van Helmond, in Bakel te leveren, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest molendinum venti situm in 

Bakel cum suis juribus #universis# ut dicebat locavit recto locacionis 

modo (dg: Johanni) #ad jus molendinorum dictum moelneers recht# Henrico 

filio Johannis dicti Moelnere de Ghemert ab eodem ad spacium (dg: 

quinque) #octo# annorum post festum nativitatis Johannis (dg: prox) 

baptiste proxime futurum sine medio sequentium #possidendum# anno 

quolibet dictorum (dg: quinque) #octo# annorum pro quadraginta modiis 

siliginis mensure de Helmont dandis sibi ab alio (dg: a) anno quolibet 

dictorum (dg: quinque) #octo# mediatim Domini et mediatim #Johannis# et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime #et in Bakel tradendis# 

promittens warandiam ad jus molendinorum pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia (dg: et dictum). 

Testes Bruheze et Ywanus datum quinta post judica. 

 

BP 1177 f 031v 04 vr 06-03-1383. 

Theodericus van Kessel alias gnd van Doer verkocht aan Johannes van Andel 

zvw Bruijstinus schoenmaker een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, 

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

uit een huis74 en erf van verkoper in Den Bosch, in een straat die loopt 

                         
74 Mogelijk verband met VB 1799 f 121v 06, ma 30-04-1397, Jacop uijt der 

Oesterwijc wittige man ende momber Mechtilden sijns wijfs dochter wilner 
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vanaf des Konings Brug naar de plaats gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Yda 

gnd Scoef enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Scel vleeshouwer 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 2 oude schilden. 

 

Theodericus de Kessel alias dictus de Doer hereditarie vendidit Johanni 

de Andel filio quondam Bruijstini sutori hereditarium censum (dg: du) 

unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie mediatim (dg: me) 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco in vico tendente a ponte dicto des Conincs Brugge versus vicum 

dictum aude Huls inter hereditatem Yde dicte Scoef ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Scel carnificis ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu duorum 

aude scilde exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Jordanus 

et Wellinus datum sexta post letare. 

 

BP 1177 f 031v 05 za 07-03-1383. 

Rodolphus Kuijst ev Frederima dvw Gerardus Raet droeg over aan Johannes 

Fijen soen snijder alle goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren 

na overlijden van Truda gnd Raets begijn, tante van voornoemde Frederima. 

 

Rodolphus Kuijst maritus tutor legitimus ut asserebat Frederime sue 

uxoris filie quondam Gerardi Raet omnia et singula bona sibi (dg: de 

morte quondam) et dicte Frederime sue uxori de morte quondam Trude dicte 

Raets beghine matertere olim dicte Frederime successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni 

Fijen soen sartori promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Luce et Ywanus datum sabbato post letare. 

 

BP 1177 f 031v 06 wo 11-03-1383. 

De gezusters Aleijdis en Mechtildis, kvw Hermannus van Zonne, en Hermannus, 

Johannes, Willelmus en Aleijdis, kv voornoemde Mechtildis, maakten een 

erfdeling van een erfgoed van voornoemde wijlen Hermannus van Sonne, in Den 

Bosch, achter de Oude Dieze, onder de stadsmuur. 

Eerstgenoemde Aleijdis kreeg (1) het woonhuis met ondergrond van voornoemde 

wijlen Hermannus, met (2) de tuin voor dat huis, strekkend vanaf het huis 

tot aan een weg aldaar, (3) met een stukje erfgoed en (4) 2 kamers75 met 

ondergrond naast voornoemd huis gelegen, strekkend vanaf het huis naast 

voornoemde muur tot aan de osendrup van een huis waarin Jutta Roempots 

tegenwoordig woont, zoals afgepaald. 

Mechtildis kreeg geheel de rest van het erfgoed van voornoemde wijlen 

Hermannus, met de gebouwen. 

Het huis waarin voornoemde Jutta Roempots woont heeft een voet voor 

osendrup aan de kant van voornoemde 2 kamers. 

Alle wegen behorend tot het erfgoed van voornoemde wijlen Hermannus zullen 

gemeenschappelijk blijven. 

Voornoemde Aleijdis betaalt jaarlijks 5 pond geld van een b-erfcijns van 6 

                         

Gevarts Scrinimekens was gericht aen huijs ende erve Dircs van Keppel 

anders geheijten van Doirne gelegen in tsHertogenbosch in een straet 

streckende van der Bruggen geheijten des Conincs Brugge ter straten wart 

geheijten Aude Huls tusschen den erven Yden Schoefs ende tusschen den erve 

Jans geheijten Scelle des Vleeschouwers overmids gebrec van erfcijns die hi 

daer aen heet ende die voirs Jacop heet des mechtich gemaect Adam van 

Mierde. En: VB 1799 f 122r 02, ma 30-04-1397, Jan Scrage was gericht aen 

huijs en erve Dircs van Doerne anders geheijten van Keppel gelegen in 

tsHertogenbossche in een straet streckende van der woeninge wilner Wouters 

van Oerle ter bruggen wart geheijten Conincs Cupers Bruggen tusschen den 

erve Jans geheijten Scil ende tusschen den erve Henrics man Yden geheijten 

Scofs overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen heeft ende Jan Scrage 

voirs heeft des mechtich gemaect Adam van Mierde. 
75 Zie → BP 1177 f 036v 08 vr 27-03-1383, uitgifte van deze twee kamers. 
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pond (dg: gemeen paijment) geld, die uit de erfgoederen van voornoemde 

wijlen Hermannus van Zonne gaat. Voornoemde Mechtildis betaalt jaarlijks 20 

schelling geld van voornoemde cijns van 6 pond. 

 

Aleijdis et Mechtildis sorores liberi quondam Hermanni de Zonne (dg: cum) 

Hermannus Johannes Willelmus et Aleijdis (dg: ?sorores) liberi dicte 

Mechtildis cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de hereditate dicti quondam Hermanni de Sonne sita in Busco 

retro antiquam Dijesam (dg: inter) #infra# murum oppidi de Buscoducis 

#(dg: atque hereditario censu XX)# ut dicebant mediante qua divisione 

domus (dg: cum) habitationis cum eius fundo dicti quondam Hermanni et cum 

orto sito ante domum predictam #tendente a dicta domo usque ad quandam 

viam ibidem# et cum particula hereditatis et duabus cameris cum suis 

fundis sitis iuxta dictam domum tendentes a dicta domo iuxta dictum murum 

usque ad stillicidium (dg: domus) cuiusdam domus in qua Jutta Roempots ad 

presens moratur prout huiusmodi (dg: hereditate) domus habitationis et 

ortus hereditas et camere cum suis fundis (dg: ad) ibidem siti (dg: su..) 

sunt et limitati ut dicebant primodicte Aleijdi cesserunt in partem ut 

alli cum tutore recognoverunt super quibus et jure et (dg: jure) etc 

promittentes cum tutore ratam servare et mediante eadem divisione totum 

residuum dicte hereditatis dicti quondam Hermanni cum suis edificiis ut 

... dicte Mechtildi cessit in partem ut primodicta Aleijdis recognovit 

super quibus et jure promittens cum tutore ratam servare tali condicione 

quod (dg: quod) dicta domus in qua (dg: Ju) dicta Jutta Roempots moratur 

habebit et obtinebit unam pedatam pro stillicidio versus dictas duas (dg: 

dicta) cameras item quod omnes vie ibidem site ad dictas (dg: Aleijde) 

hereditates dicti quondam Hermanni spectantes permanebunt perpetue 

communes dictis Aleijdi et Mechtildi sororibus (dg: prout ibi) #scilicet 

veniendi ad ....... dictam aude (dg: se) Diesa et etiam veniendi ad 

aquam# item item quod primodicta Aleijdis solvet annuatim quinque libras 

monete (dg: solv) scilicet de hereditario censu sex librarum (dg: 

communis pagamenti) monete ex dictis hereditatibus dicti quondam Hermanni 

de Zonne annuatim de jure solvendis (dg: et qu di) sic quod dicte 

Mechtildi dampna exinde non eveniant et quod dicta Mechtildis solvet 

annuatim XX solidos monete de dicto censu sex librarum (dg: mo) sic quod 

primodicte Aleijdi dampna exinde non eveniant. Testes Bruheze et Jordanus 

datum quarta post iudica. 

 

BP 1177 f 031v 07 ma 09-03-1383. 

Henricus die Yegher van Duer verkocht aan Henricus gnd Puker van Haren, tbv 

hem en zijn vrouw Fijssia, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jan in Berghem te leveren, gaande uit76 erfgoederen in Berghem, ter 

plaatse gnd Duer, (1) 3 hofsteden met gebouwen, tussen Gerardus Denkens 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 strepen land, tussen kvw 

Henricus gnd Smit enerzijds en voornoemde Gerardus Denkens anderzijds, (3) 

1 bunder land ter plaatse gnd Duerre Hoeven, tussen Walterus Zelen soen 

enerzijds en Margareta Steghemans anderzijds, (4) ½ bunder land, tussen 

Johannes van Merewijc enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (5) een 

hofstad gnd Snaggen Hostat en erfgoed gelegen aan het eind van deze 

hofstad, tussen Rodolphus Scumer enerzijds en de verkoper anderzijds, (6) 

een stuk land gnd Snaggen Hoeve, tussen voornoemde Rodolphus Scumer 

enerzijds en de gemene landweer anderzijds, (7) 2 strepen land, ter plaatse 

gnd in Duerre Hoeven, tussen Johannes van Merewijc enerzijds en Denkinus 

Denkens soen anderzijds, (8) 1½ morgen land {f.32} ter plaatse gnd op 

Henghebeemt, tussen ?Margerate gnd Zeghemans enerzijds en Johannes Muijl 

anderzijds, (9) ½ morgen land, aldaar, tussen Elizabeth Steenwechs 

enerzijds en Leijta Broes anderzijds, reeds belast met de lasten gnd 

onraad. De langstlevende krijgt geheel de pacht. De brief overhandigen aan 

                         
76 Zie → BP 1180 p 346v 03 ma 07-06-1395, overdracht van goederen die deels 

onderpand van de lijfpacht waren. 
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Henricus die Jongen van Haren of aan hem. 

 

Henricus die Yegher de Duer legitime vendidit Henrico dicto Puker de 

Haren ad opus sui et ad opus Fijssie eius uxoris vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Henrici Pukler et Fijssie et non ultra nativitatis Johannis et 

in Berchen tradendam ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de 

Berchen in loco dicto Duer primo (dg: dom) videlicet ex tribus 

domistadiis cum suis edificiis sitis inter hereditatem Gerardi Denken[s] 

soen ex uno et inter communem plateam ex alio item ex duabus (dg: pecii) 

strepis terre sitis inter hereditatem liberorum quondam Henrici dicti 

Smit ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi Denkens ex alio item ex 

uno bonario terre sito in dicto Duerre Hoeven inter hereditatem Walteri 

Zelen soen ex uno et inter hereditatem Margarete Steghemans ex alio item 

ex (dg: u) dimidio bonario terre sito inter hereditatem Johannis de 

Merewijc ex uno et inter hereditatem dicti venditoris ex alio item ex 

(dg: hereditate) #domistadio# dicto Snaggen Hostat et hereditate sita ad 

finem eiusdem domistadii sitis inter hereditatem Rodolphi Scumer ex uno 

et inter hereditatem venditoris ex alio item (dg: here) pecia terre dicta 

communiter Snaggen (dg: Hoe) Hoeve #sita# inter hereditatem Rodolphi 

Scumer predicti ex uno et inter commune (dg: -m) munimentum dictum 

landweer ex alio item ex duabus strepatis terre (dg: dicti) sitis in loco 

dicto in Duerre Hoeven inter hereditatem Johannis de Merewijc ex uno et 

inter hereditatem Denkini Denkens soen ex alio item ex uno et dimidio 

iugeribus terre 

 

1177 mf1 E 12 f.32. 

 Secunda post judica: maandag 09-03-1383. 

 Tercia post judica: dinsdag 10-03-1383. 

 

BP 1177 f 032r 01 ma 09-03-1383. 

sitis in loco dicto op Henghebeemt inter hereditatem ?Margerate dicte 

Zeghemans ex uno et inter hereditatem Johannis Muijl ex alio item ex 

dimidio iugero terre sito (dg: in loco) ibidem inter hereditatem 

Elizabeth Steenwechs ex uno et inter hereditatem (dg: Elizabeth) Leijte 

Broes ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: .. ..) oneribus dictis onraet 

annuatim exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. ....... ....... ....... datum 

secunda post [judica]. Tradetur littera Henrico (dg: de) die Jongen de 

Haren vel sibi. 

 

BP 1177 f 032r 02 ma 09-03-1383. 

De gezusters Aleijdis en Hadewigis, dv Jordanus van Herzel zvw Johannes gnd 

Leeuwe, verwekt bij wijlen zijn vrouw Hilla dvw ....... ......., droegen 

over aan Henricus zvw Godefridus Posteel een b-erfcijns van ?10 schelling 

geld, die voornoemde Henricus beloofd had aan voornoemde Aleijdis en 

Hadewigis, hun broer Johannes en hun zuster Hilla, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft, aan voornoemde Henricus behorend, in een stuk erfgoed 

in Den Bosch, over de Visbrug, achter erfgoederen van Hermannus gnd die 

Veer, Arnoldus Mertens, Willelmus van den Zande, Gerardus Dravarts, 

Lambertus Priem en Walterus zvw Ghiselbertus gnd Gheijnsers enerzijds en de 

stadsmuur anderzijds, welke cijns nu aan hen behoort. Voornoemde Hilla zal, 

zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

[77Al]eijdis [et Hade]wig[is] (dg: fi) [soror]es filie Jordani de Herzel 

filii quondam Johannis dicti Leeuwe ab eodem Johanne et Hilla quondam sua 

uxore filia (dg: dic) quondam ....... ....... ....... pariter [genite] 

hereditarium censum ?X solidorum (dg: q) monete quem Henricus filius 

                         
77 Aanvulling op basis van BP 1177 f 032r 03. 
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quondam Godefridi Posteel promisit [se] dare et solvere dictis Aleijdi et 

Hadewigi atque Johanni earum fratri et Hille earum [so]rori hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate ad dictum Henricum spectante in quadam 

pecia hereditatis sita in Buscoducis ultra pontem piscium (dg: u) !retro 

hereditates Hermanni dicti die [V]eer Arnoldi Mertens Willelmi van den 

Zande Gerardi Dravarts Lamberti Priem et Walteri filii quondam 

Ghiselberti dicti Gheijnsers ex uno et inter (dg: h) murum oppidi de 

Buscoducis ex alio prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

[dicebant hereditarie] supportaverunt dicto Henrico filio quondam 

Godefridi Posteel cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte earum deponere et quod ipsi dictam 

Hillam quamcito [ad] annos pubertatis pervenerit super dicto censu et 

jure ad opus dicti Henrici facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 03 ma 09-03-1383. 

Voornoemde Aleijdis en Hadewigis deden tbv de broers Henricus en 

Theodericus, kvw Godefridus Posteel, afstand van een stuk erfgoed in Den 

Bosch, over de Visbrug, achter Hermannus die Veer, Arnoldus Mertens, 

Willelmus van den Zande, Gerardus Dravarts, Lambertus Priem en Walterus zvw 

Ghiselbertus Gheijnsers enerzijds en de stadsmuur anderzijds, strekkend 

vanaf erfgoed van Johannes gnd Coppen soen van Enghelen tot aan erfgoederen 

van wijlen Arnoldus van Waderle, Godescalcus van Bladel en Theodericus Buc. 

 

Dicte Aleijdis et Hadewigis cum tutore super quadam pecia hereditatis 

sita in Buscoducis ultra pontem piscium !retro hereditatem Hermanni die 

Veer Arnoldi Mertens Willelmi van den Zande Gerardi Dravarts Lamberti 

Priem et Walteri filii quondam Ghiselberti Gheijnsers ex uno et inter 

murum oppidi de Buscoducis ex alio tendente ab hereditate Johannis dicti 

(dg: Coppen) Coppen soen de Enghelen usque ad hereditates Arnoldi quondam 

de Waderle Godescalci de Bladel et Theoderici Buc atque super jure ad 

opus Henrici et Theoderici fratrum liberorum quondam Godefridi Posteel 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 032r 04 ma 09-03-1383. 

Voornoemde Aleijdis en Hadewigis deden tbv Henricus zvw Godefridus Posteel 

afstand van een stuk erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter erfgoed 

van wijlen Petrus gnd Pijnappel en Matheus zvw Godefridus Posteel, tussen 

voornoemde erfgoederen van voornoemde Petrus en Matheus, met een weg van 6 

voet breed ertussen, enerzijds en de stadsmuur anderzijds, met beide einden 

strekkend aan erfgoederen van wijlen Adam gnd Cop. 

 

Dicte Aleijdis et Hadewigis cum tutore super quadam pecia hereditatis 

sita in Buscoducis ultra pontem piscium (dg: inter) retro hereditatem 

quondam Petri dicti Pijnappel et Mathei filii quondam Godefridi Posteel 

(dg: ex uno) inter (dg: h) easdem hereditates Petri et Mathei iamdictorum 

quadam via sex pedatas in latitudine continente interiacente ex uno et 

inter murum oppidi de Busco ex alio tendente cum utroque fine ad 

hereditates quondam Ade dicti Cop ut dicebant et super jure ad opus 

Henrici filii quondam Godefridi (dg: pred) Posteel predicti 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 05 ma 09-03-1383. 

Jordanus van Herzel zvw Johannes gnd Leeuwe beloofde aan Henricus Posteel 

tbv Aleijdis, Hadewigis en Hilla, dv voornoemde Jordanus, 15 Brabantse 

dobbel of de waarde, zodra ze een wettig huwelijk zouden sluiten. 

Zou een van de gezusters voor die tijd overlijden, dan gaat haar deel in 

dit geld naar de andere zusters. 

 

Jordanus (dg: fi) de Herzel filius quondam Johannis dicti Leeuwe promisit 

super omnia Henrico Posteel ad opus Aleijdis Hadewigis et Hille filiarum 
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dicti Jordani XV Brabant dobbel seu valorem quamcito (dg: ad) legitimum 

contraxerint matrimonium persolvendos et si aliquis dictarum sororum 

decesserit (dg: s) antequam ad legitimum pervenerit matrimonium ex#tunc# 

(dg: ...) pars huiusmodi decedenti in dicta pecunia competens ad alias 

dictarum sororum supervivas permanentes devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 06 ma 09-03-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Matheus zvw Godefridus gnd 

Posteel” en Henricus zvw Godefridus Posteel beloofde de brief, zo nodig, 

aan zijn broer Theodericus ter hand te stellen. 

 

Et fiet (dg: f) vidimus de littera incipiente Matheus filius quondam 

quondam Godefridi dicti Posteel et Henricus filius quondam Godefridi 

Posteel promisit dictas litteras Theoderico suo fratri tradere ut in 

forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 07 ma 09-03-1383. 

Johannes Bessellen beloofde aan Yda wv Johannes gnd Veren Yden soen 17 

Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Johannes (dg: B) Bessellen promisit Yde relicte quondam Johannis dicti 

Veren Yden soen XVII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes Luce et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 08 di 10-03-1383. 
Vergelijk: GAH GZG regest 163, inv.nr. 2161, 10-03-1383. 

Zebertus zvw Johannes van Meghen perkamentmaker verkocht aan Henricus gnd 

Marien soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

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

aanstaande (wo 24-06-1383), gaande uit een huis78 en erf van voornoemde 

wijlen Johannes, in Den Bosch in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Hertgherus kaarsmaker enerzijds en de Gasselstraat anderzijds, 

strekkend van de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan kamers van voornoemde 

wijlen Johannes van Megen die behoren aan Margareta sv voornoemde Zebertus, 

reeds belast met (1) de hertogencijns, (2) 20 schelling oude pecunia, (3) 

een b-erfcijns van 3 pond (dg: gemeen) voornoemd geld. 

 

Zebertus filius quondam Johannis de Meghen pergamenificis hereditarie 

vendidit Henrico dicto Marien soen hereditarium censum (dg: quatuor 

librarum s) #XL solidorum# monete solvendum hereditarie (dg: mediatim) 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Johannis proxime ex domo et area dicti (dg: Joh) quondam Johannis sita 

in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem quondam Hertgheri 

candelatoris ex uno et inter viculum dictum des Gasthuus Straetken ex 

alio tendente a vico Hijntamensi retrorsum usque ad (dg: hereditates) 

quasdam cameras dicti quondam Johannis de Megen spectantes Margaretam 

sororem dicti Zeberti ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: XXX) #censu domini ducis et# XX 

solidis antique pecunie et hereditario censu III librarum (dg: 

communis) predicte monete exinde solvendis prius. Testes (dg: d) 

Jordanus et Scilder datum tercia post judica. 

 

BP 1177 f 032r 09 di 10-03-1383. 

Voornoemde Zebertus zvw Johannes van Meghen perkamentmaker verkocht aan 

Henricus gnd Marien soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, die aan hem 

gekomen was na overlijden van Walterus van Bucstel szvw voornoemde Johannes 

van Megen resp. na overlijden van Maria ev voornoemde Walterus dvw 

Johannes, in een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, welke cijns van 4 

pond Henricus Colen beloofd had aan voornoemde wijlen Walterus van Bucstel, 

                         
78 Zie ← BP 1177 f 008r 03 vr 21-11-1382, dit huis mbt een erfdeling. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 03.  151 

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

uit een huis, erf, tuin en erfgoed van voornoemde wijlen Johannes van 

Meghen, nu van voornoemde Henricus Colen, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, tussen erfgoed van 

Everardus gnd van den Water enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus 

Colen anderzijds. 

 

Dictus Zebertus hereditarium censum XL solidorum monete sibi de morte 

quondam Walteri de Bucstel generi dicti quondam Johannis de Megen et de 

morte quondam (dg: Margarete) #Marie# uxoris eiusdem quondam Walteri 

filie dicti quondam Johannis successione advolutum in hereditario censu 

quatuor (dg: so) librarum dicte monete quem censum quatuor librarum 

Henricus Colen promisit se daturum et soluturum dicto quondam Waltero de 

Bucstel anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo area orto ac tota hereditate que fuerat dicti (dg: Joh) quondam 

Johannis de Meghen nunc ad dictum Henricum Colen spectante sita in Busco 

in vico Hijntamensi ultra pontem domini Gheerlaci inter hereditatem 

Everardi dicti van den Water ex uno et inter hereditatem dicti Henrici 

Colen ex alio prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Henrico 

dicto Marien soen promittens warandiam et obligationem (dg: in censu ex) 

in dicto censu quadraginta solidorum existentem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 032r 10 di 10-03-1383. 

Martinus Leijdecker ev Ava en Johannes gnd Zanders ev Aleijdis, dvw 

Arnoldus Avemari verwekt bij Cristina dvw Nijcholaus gnd Broeder smid, 

maakten een erfdeling {niet afgewerkt contract79}. 

 

Martinus Leijdecker maritus et tutor legitimus ut asserebat Ave sue 

uxoris et Johannes dictus Zanders maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Aleijdis sue uxoris filiarum quondam Arnoldi Avemari ab eodem quondam 

Arnoldo et Cristina sua uxore filia quondam Nijcholai dicti Broeder 

#fabro# pariter (dg: gener) genita pariter genitarum palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam censibus et 

paccionibus ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione. 

 

BP 1177 f 032r 11 di 10-03-1383. 

Albertus gnd Arts soen droeg over aan Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen een lijfrente80 van 5 pond geld, die Lambertus Raet van 

Empel beloofd had aan voornoemde Albertus, op het leven van voornoemde 

Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen en van diens vrouw Agnes of 

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

van Lambertus gnd Raet van Empel, in de dingbank van Empel, tussen erfg van 

Theodericus gnd Wit enerzijds en Tielmannus gnd Tiel Peters soen 

anderzijds. 

 

Albertus dictus (dg: Ars) Arts soen (dg: he) annuam et vitalem pensionem 

quinque librarum monete (dg: solvendam) #quam Lambertus Raet de Empel 

promisit se daturum dicto Alberto (dg: ad)# anno quolibnet ad vitam Thome 

filii quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen et Agnetis sue uxoris 

seu ad vitam alterius eorundem diutius viventis et non ultra in festo 

nativitatis Domini ex domo orto Lamberti dicti Raet de Empel sitis in 

jurisdictione de Empel inter hereditatem heredum Theoderici dicti Wit ex 

uno et inter hereditatem Tielmanni dicti Tiel Peters soen ex alio (dg: 

... quam pensionem dictus Lambertus Albertus erga dictum Lambertum Raet 

acquisiverat) prout in litteris supportavit dicto Thome filio quondam 

Willelmi Veren Ghisenraden soen cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Scilder 

                         
79 Voor afgewerkte contract, zie BP 1177 f 031r 09 ±do 05-03-1383. 
80 Zie → BP 1180 p 583r 06 za 12-08-1396, overdracht van de lijfrente. 
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datum tercia post judica. 

 

BP 1177 f 032r 12 di 10-03-1383. 

Johannes Ghisellen soen van Os en Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd 

Rutghers soen van Osse beloofden aan Elizabeth wv Zegherus Cants 65 

Hollandse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

 

Johannes Ghisellen soen de Os et Nijcholaus dictus Nijcoel filius quondam 

Johannis dicti Rutghers soen de Osse promiserunt Elizabeth relicte 

quondam Zegheri Cants LXV Hollant dobbel seu valorem mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 13 di 10-03-1383. 

Voornoemde Johannes en Nijcholaus Nijcoel beloofden aan Ghibo van Best en 

Henricus van Best 65 Hollandse dobbel of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Jan (wo 24-06-1383) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1383). 

 

Dicti Johannes et Nijcholaus Nijcoel promiserunt Ghiboni de Best et 

Henrico de Best LXV Hollant dobbel seu valorem mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 14 di 10-03-1383. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Henricus van 

Risen 30 Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1383) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Henrico de 

Risen XXX Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032r 15 di 10-03-1383. 

Jacobus zvw Gerardus zv Nijcholaus beloofde aan Goeswinus van Best 100 

gulden pieter of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 22-03-1383) 

en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 10-05-1383). 

 

D. 

Jacobus filius quondam Gerardi filii Nijcholai promisit Goeswino de Best 

C gulden peter seu valorem (dg: ad) mediatim pasce et mediatim 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf1 E 13 f.32v. 

 in octavis assumptionis: donderdag 07-05-1383. 

 Quarta post judica: woensdag 11-03-1383. 

 Quinta post judica: donderdag 12-03-1383. 

 

BP 1177 f 032v 01 do 07-05-1383. 

Katherina dvw Nijcholaus Scilder de ?jongere droeg over aan haar broer 

Wellinus haar recht in een kamer, aan voornoemde Katherina behorend, in het 

huis van Hezebeen ......., in Den Bosch, in het Groot Begijnhof, naast de 

infirmerie aldaar. 

 

Katherina filia quondam (dg: Johannis) Nijcholai Scilder [?j]unioris cum 

tutore totum jus [sibi et] suis heredibus et successoribus competens seu 

competiturum in quadam camera ad dictam Katherinam spectante in domo de 

Hezebeen ....... ....... sita in Busco in maiori curia beghinarum 

#contigue iuxta infirmarium ibidem# et quam cameram dicta Katherina 

....... ....... edificari ....... ....... procuravit (dg: ?ut) dicebat 

supportavit Wellino suo fratri promittens cum tutore ratam servare 

....... ....... obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque 
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?suorum heredum et successorum deponere. Testes Ywanus et Jorden datum 

(dg: su) in octavis assumptionis. 

 

BP 1177 f 032v 02 do 07-05-1383. 

Voornoemde Wellinus verhuurde voornoemde kamer aan voornoemde Katherina 

voor de duur van haar leven. 

 

Dictus Wellinus dictam cameram locavit dicte Katherine ad eius vitam et 

non ultra promittens ratam servare. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 03 ±di 10-03-1383. 

Walterus zvw Walterus gnd Verre Heijlen van Oerle ev Elizabeth dvw 

Theodericus van Herlaer verkocht aan Zebertus van Meghen (1) 1/7 deel, dat 

aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Elizabeth, in (1a) de windmolen ....... olie?, van voornoemde 

wijlen Theodericus, gelegen naast de plaats gnd Eindhouts, (1b) ongeveer 2 

morgen land met toebehoren van wijlen voornoemde Theodericus, naast 

voornoemde molen gelegen, tussen Johannes gnd van Berze molenaar enerzijds 

en wijlen Theodericus van Andel anderzijds, (1c) het recht van voornoemde 

molen, (1d) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen aldaar, tussen een 

gemene steeg enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds, (2) ½ van 1/7 deel 

van voornoemde molen, 2 morgen, recht, huis, tuin en erfgoederen, welke 

helft Metta dvw voornoemde Theodericus van Herlaer in haar testament 

vermaakt had aan haar zuster voornoemde Elizabeth, (3) 1/5 deel, dat aan 

voornoemde Walterus en zijn vrouw Elizabeth gekomen was, na overlijden van 

Hilla dvw voornoemde Theodericus van Herlaer, in 1/5 deel, dat aan 

voornoemde wijlen Hilla behoorde, in voornoemde molen, 2 morgen land, 

recht, huis, tuin en erfgoederen. 

 

Walterus filius (dg: qu) quondam Walteri dicti (dg: de Heij) Verre 

Heijlen de Oerle maritus et tutor [legitimus ut asserebat El]izabeth su[e 

uxoris filie quondam Theoderici] de Herlaer unam (dg: septem parte) 

septimam partem sibi et dicte Elizabeth sue uxori de morte quondam 

parentum dicte Elizabeth successione advolutam in molendino venti ....... 

....... [o]leum #dicti quondam Theoderici# sito iuxta locum dictum 

Eijndhouts atque in (dg: -ter tribus) #duobus# iugeribus terre (dg: #vel 

circiter# et cum suis edificiis) et attinentiis (dg: seu juribus singulis 

et universis) dicti quondam Theoderici sitis iuxta dictum molendinum 

inter hereditatem (dg: Thome de Hijnta ex uno et in) Johannis dicti de 

Berze multoris ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici de Andel ex 

alio atque in attinentiis et jure dicti molendini singulis et universis 

necnon in domo orto et hereditatibus eis adiacentibus sitis ibidem inter 

communem stegam ex uno et inter hereditatem (dg: Ghi) Thome de Hijntam ex 

alio atque medietatem unius septime partis dictorum molendini duorum 

iugerum (dg: domus) cum suis attinentiis et jure domus orti et 

hereditatum predictorum quam medietatem Metta filia quondam Theoderici de 

Herlaer predicti prefate Elizabeth sue sorori in suo testamento legaverat 

atque #unam# quintam partem dicto Waltero et dicte Elizabeth sue uxori de 

morte quondam Hille filie dicti quondam Theoderici (dg: mo) de Herlaer 

successione advolutam in una quinta parte que spectabat ad eandem quondam 

Hillam in dicto molendino cum suis attinentiis et in dictis duobus 

iugeribus terre [cum] suis attinentiis et jure atque in dictis domo orto 

et hereditatibus (dg: sit) eis adiacentibus predictis ut dicebat 

hereditarie vendidit Zeberto de Meghen promittens super (dg: habita et 

habenda) ratam servare #questionem proximitatis# et obligationem ex parte 

sui deponere. 

 

BP 1177 f 032v 04 wo 11-03-1383. 

Johannes Proefst van Bucstel beloofde Johannes van Wijflit zv Johannes Bac 

Bertouts soen schadeloos te houden van alle beloften en verplichtingen, 

door voornoemde Johannes van Wijf! samen met voornoemde Johannes Proeft 
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gedaan aan veschillende personen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel promisit super omnia Johannem de Wijflit 

filium Johannis Bac Bertouts soen indempnem servare ab omnibus 

promissionibus et obligationibus factis et promissis a dicto Johanne de 

Wijf! cum Johanne Proeft predicto (dg: quibusdam) quibuscumque personis 

in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Bruheze et Wellen 

datum quarta post judica. 

 

BP 1177 f 032v 05 wo 11-03-1383. 

Johannes Proefst van Bucstel beloofde Johannes van Dordrecht schadeloos te 

houden van 248 oude schilden, aan Johannes van Wetten beloofd door 

voornoemde Johannes Proefst en Johannes van Dordrecht. 

 

Johannes Proefst de Bucstel promisit Johannem de Dordrecht indempnem 

servare a ducentis et quadraginta octo aude scilde promissis Johanni de 

Wetten a dictis Johanne Proefst et Johanne de Dordrecht in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 06 do 12-03-1383. 

Willelmus die Writer zvw Willelmus Writer verkocht aan mr Wolphardus van 

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

van 2 mud rogge, Bossche maat, die eerstgenoemde Willelmus met Lichtmis in 

Den Bosch beurt, gaande uit de helft, die behoorde aan eerstgenoemde 

Willelmus, in een hoeve gnd het Goed te Heist, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, ter plaatse gnd de Winkel, deze helft reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfcijns van 8 pond gemeen paijment. 

 

Willelmus die Writer filius quondam Willelmi Writer hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem II modiorum 

siliginis primodictus Willelmus solvendam habet hereditarie purificatione 

et in Busco tradendam ex medietate (dg: cuiusdam mansi s) que spectare 

consuevit ad (dg: di) primodictum Willelmum in quodam manso (dg: sito) 

dicto tGoet te Heijst sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout ad locum in den Winckel et in attinentiis eiusdem medietatis 

mansi predicti singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat hereditarie vendidit magistro Wolphardo de 

Ghijessen promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere #in dicta medietate existentem# exceptis censu 

domini fundi et hereditario censu octo librarum communis pagamenti 

annuatim ex (dg: -in) dicta medietate cum suis attinentiis mansi predicti 

prius de jure solvendis promisit insuper super oknia habita et habenda 

dictam medietatem cum attinentiis sufficientem facere. Testes Bruheze et 

Jordanus datum quinta post judica. 

 

BP 1177 f 032v 07 do 12-03-1383. 

Yudocus Bruijstens soen beloofde aan Albertus van Lijt smid 26 Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383) te 

betalen. 

 

Yudocus Bruijstens soen promisit Alberto de (dg: Bij) Lijt fabri XXVI 

Hollant dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 08 do 12-03-1383. 

Johannes Spijerinc van Dijnter zvw Walterus en Johannes van der Hautart 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 52 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1383; 19+30+31+24=104 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 
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(dg: ..) Johannes Spijerinc de Dijnter filius quondam Walteri et Johannes 

van der Hautart promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: X) LII aude scilde 

Francie ad festum nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena V. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 09 do 12-03-1383. 

Theodericus die Wever van Hijntam beloofde aan Wellinus van Beke 13 oude 

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

 

Theodericus (dg: de H) die Wever de Hijntam promisit Wellino de Beke XIII 

aude scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 032v 10 do 12-03-1383. 

Hermannus van Zon ev Margareta, en Johannes gnd Hammaker ev Elizabeth, dvw 

Theodericus zv Henricus Neven soen, verkochten aan Gerardus Hermans soen 

van Dalem alle goederen, die aan hen en hun vrouwen gekomen waren na 

overlijden van Katherina dvw voornoemde Theodericus, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Gerardus ev voornoemde Katherina. 

 

Hermannus de Zon maritus #et# tutor (dg: l) legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris et Johannes dictus Hammaker maritus et tutor (dg: 

et) legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum quondam 

Theoderici filii Henrici Neven soen omnia et singula bona (dg: dictis) 

sibi et dictis suis uxoribus de morte quondam Katherine filie dicti 

quondam Theoderici successione advoluta atque post mortem Gerardi Hermans 

soen de Dalem mariti olim dicte Katherine successione advolvendis! 

quocumque locorum cosistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Gerardo promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum quorumcumque coheredum dicti Theoderici [in] 

dictis bonis existentes deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 11 do 12-03-1383. 

Johannes van Oijen vernaderde een huis met ondergrond gnd die Varkenskooi 

met de helft van een boog van de oude stadsmuur in Den Bosch, aan Johannes 

gnd Ermgarden soen in cijns uitgegeven81 door Arnoldus gnd Duijssche; de 

ander week en hij droeg weer over. 

 

Johannes de Oijen prebuit et exhibuit patentes denarios quos suos etc ad 

redimendum e jure proximitatis domum cum suo fundo dictam die Verkens 

Koij cum medietate arcus dicti boeghe de antiquo muro oppidi de Busco 

sita in Busco datam ad censum Johanni dicto Ermgarden soen ab Arnoldo 

dicto Duijssche prout in litteris ut dicebat et alter cessit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 12 do 12-03-1383. 

Theodericus van Hijntam beloofde aan Willelmus Coelnere 30 oude schilden 

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

 

Theodericus de Hijntam promisit Willelmo Coelnere XXX aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 032v 13 do 12-03-1383. 

Johannes van Loe van Uden verkocht aan Willelmus zvw Hubertus van Volkel en 

Johannes zvw Henricus van Quaethoven een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

huis, tuin en stuk aangelegen beemd, in Uden, ter plaatse gnd aan Geen 

Biesen, tussen de gemeint enerzijds en Godefridus Stricke anderzijds, (2) 1 

                         
81 Zie ← BP 1177 f 011r 01 ±vr 12-12-1382, uitgifte van dit huis en deze 

boog. 
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lopen roggeland, in Uden, ter plaatse gnd aan Geen Aalst, tussen Gerardus 

Aelbrechts enerzijds en Henricus Mogghe anderzijds. 

 

Johannes de Loe de Uden hereditarie vendidit Willelmo filio quondam 

Huberti de Volkel et (dg: Henrico) Johanni filio quondam Henrici de 

Quaethoven hereditariam paccionem dimidii (dg: sili) modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex domo et orto (dg: sitis in parochia de Uden) et pecia (dg: 

terre) prati sibi adiacente sitis in parochia de Uden in loco dicto aen 

Gheen Bijesen inter communitatem ex uno et inter hereditatem Godefridi 

Stricke ex alio item ex una lopinata terre siliginee sita in dicta 

parochia ad locum dictum aen Gheen (verbeterd uit: Gheel) Aelst inter 

hereditatem Gerardi (dg: H..h) Aelbrechts ex uno et inter hereditatem 

Henrici Mogghe ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et sufficientem) et sufficientem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 032v 14 do 12-03-1383. 

(dg: Hr Ancelmus van Baest). 

 

(dg: Dominus Ancelmus de Baest). 

 

BP 1177 f 032v 15 do 12-03-1383. 

De broers Franco, Arnoldus en Jacobus, kvw Jacobus van Baest, beloofden 

Henricus Vos van Berze, diens broers Willelmus, Jacobus en Pijramus gnd 

Moers, Walterus van Audehoven en Johannes die Cromme schadeloos te houden 

van 500 oude schilden, beloofd82 aan Philippus Jozollo. 

 

Franco Arnoldus et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de Baest 

promiserunt super omnia Henricum Vos de Berze (dg: indempnem servare) 

Willelmum (dg: Vos) Jacobum et Pijramum dictum Moers fratres eiusdem 

Henrici Walterum de Audehoven Johannem die Cromme indempnes servare a 

quingentis aude scilde promissis Philippo Jozollo etc ut dicebant. Testes 

datum supra. 

 

 

                         
82 Zie ← BP 1176 f 255v 15 vr 25-04-1382, belofte 500 oude Franse schilden 

op 25-07-1382 te betalen. 


