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1177 mf2 B 14 f.53. 

 Secunda post Bonefacii: maandag 08-06-1383. 

 Tercia post Bonefacii: dinsdag 09-06-1383. 

 Quarta post Bonefacii: woensdag 10-06-1383. 

 

BP 1177 f 053r 01 ma 08-06-1383.  

Willelmus van Ghijessen droeg over aan Walterus van Vucht zvw Johannes gnd 

Lepper een n-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van dezelfde 

waarde, uit een b-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die voornoemde Walterus van Vucht aan voornoemde Willelmus 

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

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Rodolphus van der Hagen enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Corstiaens 

anderzijds, welk onderpand hij in cijns1 gekregen had voor (1) voornoemde 

b-erfcijns van 3 oude schilden en (2) een b-erfcijns van 42 schelling geld, 

eerst uit de onderpanden te betalen. 

 

(dg: Walth de). 

Willelmus de Ghijessen hereditarium censum unius aurei denarii antiqui 

aude scilt vocati seu alterius pagamenti eiusdem valoris de hereditario 

censu trium aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem censum trium aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum (dg: ...) Walterus de Vucht filius quondam Johannis 

dicti Lepper dicto Willelmo solvere tenetur hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex domo et area quondam Franconis Munter sita in Busco 

in vico dicto Colperstraet inter hereditatem (dg: in in) Rodolphi van der 

Hagen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Corstiaens ex alio et 

pro quo censu trium (dg: bile) [aureorum denariorum] antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum atque pro hereditario censu quadraginta 

duorum solidorum monete exinde prius solvendis #dictus Willelmus dictam 

[domum et aream]# ad censum acquisiverat pro[ut in litteris hereditarie] 

supportavit dicto Waltero de Vucht promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijnter et Scilder datum 

secunda post Bonefacii. 

 

BP 1177 f 053r 02 ma 08-06-1383. 

Destijds had Arnoldus Heijme beloofd aan Ysenbela, dvw hr Godefridus van Os 

ridder en vrouwe Mechtildis wv voornoemde hr Godefridus thans ev voornoemde 

Arnoldus Heijme, bij emancipatie2, 500 oude schilden, of dat voornoemde 

Arnoldus Heijme op verzoek van voornoemde Ysenbela erfgoederen toekent, ter 

waarde van 500 oude schilden. Voornoemde Ysenbela droeg thans voornoemde 

500 schilden over aan Marcelius van Os zvw voornoemde hr Godefridus van Os. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Heijme promisisset super se et bona 

sua omnia Ysenbele filie quondam (dg: G) domini Godefridi de Os militis 

ab eodem quondam domino Godefrido et domina Mechtilde relicta quondam 

eiusdem domini Godefridi nunc uxore legitima dicti Arnoldi Heijme pariter 

sub modo (dg: de) emancipacionis quingentos aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos boni auri et iusti ponderis seu quod 

Arnoldus Heijme predictus eidem Ysenbele antedicte ad eius requisitionem 

assignabit et firmabit hereditates valentes quingentos aureos denarios 

antiquos communiter aude scilde vocatos boni auri et iusti ponderis prout 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 235r 21 vr 10-01-1382, uitgifte van dit huis en erf. 
2 Zie ← BP 1176 f 214bisv 05 di 06-08-1381, verklaring dat Ysenbela buiten 

het huis, de leefgemeenschap en kleding is geweest van haar moeder vrouwe 

Mechtildis en Arnoldus Heijme ev voornoemde vrouwe Mechtildis gedurende 6 

weken 3 dagen en langer. 
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hec et alia in litteris continentur constituta igitur coram scabinis 

infrascriptis dicta Ysenbela #cum tutore# dictos quingentos aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos boni auri et iusti 

ponderis dicte Ysenbele a dicto Arnoldo Heijme promissos ut prefertur 

atque totum jus dicte (dg: ..) Ysenbele in premissis (dg: ex) competens 

quovismodo (dg: ?ut) supportavit Marcelio de Os filio dicti quondam 

domini Godefridi de Os cum litteris et jure (dg: promittens) promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Ywanus et Wellinus datum supra. 

 

BP 1177 f 053r 03 di 09-06-1383. 

Rodolphus zv Arnoldus Vrient en Johannes die Bitter beloofden aan Henricus 

Steijmpel dat zij zullen betalen 10 schelling geld n-erfcijns, uit een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, welke cijns van 30 schelling Willelmus 

van Vessem beurt uit 1½ morgen land, gelegen achter de brug van Porta Celi, 

tussen wijlen Arnoldus zv Tielkinus enerzijds en erfgoed gnd des 

Handschoenmakers Kamp anderzijds. 

 

Rodolphus filius (dg: quondam) Arnoldi Vrient Johannes die Bitter 

promiserunt indivisis super omnia Henrico Steijmpel quod ipsi Rodolphus 

et Johannes X solidos monete hereditarii census scilicet de hereditario 

censu triginta solidorum monete quem censum XXX solidorum Willelmus de 

Vessem solvendum habuit hereditarie et annuatim (dg: de) ex uno et 

dimidio jugeribus terre sitis retro pontem de Porta Celi inter 

hereditatem quondam Arnoldi filii (dg: Ti.) Tielkini ex uno et inter 

hereditatem (dg: Arnoldi die) dictam des Hansschomakers Campe ex alio ut 

dicebant perpetue taliter dabunt et exsolvent illi vel illis quibus de 

jure fuerint solvendi sic quod dicto Henrico Steijmpel (dg: damp) et suis 

hereditatibus dampna (dg: exinde) occacione dictorum decem solidorum (dg: 

d) non eveniant. Testes Ywanus et Scilder datum tercia post Bonefacii. 

 

BP 1177 f 053r 04 di 09-06-1383. 

Voornoemde Henricus Steijmpel beloofde aan voornoemde Rodolphus en Johannes 

dat hij 20 schelling geld uit voornoemde b-erfcijns van 30 schelling zal 

betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus Steijmpel promisit super dictis Rodolpho et Johanni quod 

ipse Henricus XXti solidos monete de dicto censu XXXta solidorum perpetue 

taliter dabit et exsolvet sic quod dictis Rodolpho et Johanni (dg: damp) 

et hereditatibus dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 053r 05 di 09-06-1383. 

Elizabeth wv Bartholomeus gnd Coelen soen droeg over aan haar kinderen 

Petrus, Bartholomeus en Ludekinus, tbv hen en Coela, dv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Bartholomeus, haar vruchtgebruik in een huis, tuin en 

erfgoederen van voornoemde wijlen Bartholomeus, in Oerle, ter plaatse gnd 

Zittert. De brief overhandigen aan Stephanus zv Johannes Coelen soen. 

 

Elizabeth relicta (dg: .) Bartholomei dicti Coelen soen cum tutore suum 

usufructum sibi competentem #in# domum et ortum et hereditatibus (dg: eis 

adiacentibus) #quibuscumque dicti quondam Bartholomei# sitis in parochia 

de Oerle ad locum dictum Zittert (dg: iuxta hereditatem Rutgheri van den 

Stadeacker cum) #et in# suis attinentiis singulis #et# universis ut 

dicebat supportavit Petro Bartholomeo et Ludekino suis liberis ad opus 

eorum et ad opus Coele filie dictorum Elizabeth #et (dg: ...)# quondam 

Bartholomei promittens tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera Stephano filio Johannis Coelen soen. 

 

BP 1177 f 053r 06 wo 10-06-1383. 

Voornoemde broers Petrus, Bartholomeus en Ludekinus verkochten aan 

Stephanus zvw Johannes gnd Coelen soen ¾ deel, dat aan hen gekomen was na 
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overlijden van hun vader Bartholomeus, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van hun moeder Elizabeth, in voornoemd huis, tuin en 

erfgoederen, belast met cijnzen, pachten en 12 penning aan de priester van 

Oerle. 

 

Dicti Petrus Bartholomeus et Ludekinus fratres tres quartas partes eis de 

morte quondam Bartholomei eorum patris successione advolutas et post 

mortem Elizabeth eorum matris eis successione advolvendas in dictis domo 

et orto et hereditatibus quibuscumque cum suis attinentiis et de quibus 

domo orto et hereditatibus cum suis attinentiis dicta Elizabeth suum 

usufructum quem habuit in eisdem dictis Petro Bartholomeo et Ludekino 

fratribus (dg: ...) suis liberis ad opus eorum et ad opus Coele filie 

dictorum quondam Bartholomei et Elizabeth supportaverat et resignaverat 

ut dicebant (dg: dic) vendiderunt Stephano filio quondam Johannis dicti 

Coelen soen promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus exinde solvendis et XII denariis presbitro de 

Oerle exinde solvendis. Testes Jordanus et Wellinus datum quarta post 

Bonefacii. 

 

BP 1177 f 053r 07 wo 10-06-1383. 

Voornoemde Stephanus beloofde aan de secretaris, tbv Elizabeth wv 

Bartholomeus gnd Coelen soen 20 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-

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

 

Dictus Stephanus promisit (dg: dicte) #mihi ad opus dicte# Elizabeth (dg: 

f) relicte quondam Bartholomei dicti Coelen soen XX Brabant dobbel seu 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 053r 08 wo 17-06-1383. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Arnoldus Hoernken de 

navolgende erfcijnzen (1) een b-erfcijns van 5 penning 1 ort oude cijns, 

die Theodericus gnd Nollens soen betaalt uit zijn huis en tuin in Erp, 

tussen Aleijdis van den Bogart enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 5 penning 1 ort oude cijns, die voornoemde Aleijdis van den 

Bogart betaalt uit een huis en erf, gnd Meerakker, in Erp, tussen 

voornoemde Theodericus Nollens enerzijds en de gemene weg anderzijds, (3) 

een b-erfcijns van 2 scheling 1 ort, die Theodericus gnd Leeuwe betaalt uit 

een stuk land gnd die Lange Reek, in Erp, tussen Johannes zv Lucas van Erpe 

enerzijds en Johannes gnd van Zochel anderzijds, (4) een b-erfcijns van 9 

penning oude cijns en 2 cijnshoenderen die kinderen gnd Quademaets 

Kijnderen betalen, uit een huis, tuin en stuk land, eertijds van wijlen 

Heijlwigis van Steenhoven, in Erp, tussen de Reedijk enerzijds en de 

beemden gnd Darsschot anderzijds, (5) een b-erfcijns van 14 penning oude 

cijns, die voornoemde Quademaets Kijnderen betalen uit een stuk land dat 

eertijds was van Johannes gnd Kafkisten, aldaar, tussen voornoemde Reedijk 

enerzijds en beemden gnd Darsschot anderzijds, (6) een b-erfcijns van 6 

penning, die Yvels van der Bolst betaalt, gaande uit een stuk land gnd die 

Schild, in Erp, tussen Johannes van Gherdingen enerzijds kv Yda van der 

Bolst anderzijds, (7) een b-erfcijns van 6 penning oude cijns en 1 pond was 

die voornoemde Yvels van der Bolst betaalt, gaande uit huis en tuin in Erp, 

ter plaatse gnd op het Oude Veld, naast de gemeint, met een eind strekkend 

aan Aleijdis gnd Keijsers dochter, (8) een b-erfcijns van 22 penning en 1 

ort oude cijns en 1 pond {f.53v} gnd een scout pond was die Willelmus zvw 

Lucas van Erpe betaalt, gaande uit de hoeve gnd ter Ynden, in Erp, naast 

wijlen Johannes van Tula, (9) een b-erfcijns van 8 penning oude cijns, die 

Ywanus gnd die Koc betaalt, gaande uit een stuk land gnd die Kerkenberg in 

Erp, tussen de weg gnd die Brede Gemene Weg enerzijds en de gemene weg gnd 

die Gemene Molen Weg anderzijds, (10) een b-erfcijns van 9 penning oude 

cijns die voornoemde Ywanus betaalt uit de helft van een stuk land gnd die 

Hilbraak, in Erp, tussen Henricus Gheerlixs soen enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, te weten uit de helft naast de gemene weg, (11) een b-erfcijns 
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van 8 penning oude cijns die voornoemde Ywanus die Koc betaalt, gaande uit 

een stuk land gnd die Boenhof, in Erp, tussen Johannes zv Lucas van Erpe 

enerzijds en kv Johannes gnd Moelnere anderzijds, (12) 9 penning oude cijns 

die Goeswinus gnd Jacobs soen betaalt uit de helft van voornoemd stuk land, 

gnd die Hilbraak, te weten uit de helft naast voornoemde Henricus Gheerlexs 

soen, (13) een b-erfcijns van 14 penning en 1 ort oude cijns en ½ pond was 

gnd een scou pond, die Arnoldus van Stiphout betaalt uit een stuk land gnd 

die Heiderbraak, in Erp, direct naast Willelmus zvw Lucas van Erpe, met een 

eind strekkend aan de tuin van voornoemde Willelmus en met het andere eind 

aan de gemene weg, (14) een b-erfcijns van 1/3 pond gnd een scoupond, die 

Johannes van Vechel betaalt uit een beemd gnd Spandel, in Erp, tussen 

wijlen Johannes van Tula enerzijds en Johannes gnd Zerijs anderzijds, (15) 

een b-erfcijns van 4 penning oude cijns, die Rodolphus gnd Roef Mannart 

betaalt uit een stuk land gnd die Langenberg, in Erp, met een eind 

strekkend aan de weg gnd die Brede Weg en met het andere eind aan de plaats 

gnd Willekens Berg, (16) een b-erfcijns van 2½ schelling oude cijns, gaande 

uit goederen gnd te Ponsendaal, in Erp, (17) een b-erfcijns van 3 pond was, 

die Arnoldus Hoernken en zijn broer Andreas betalen uit een stuk land3 gnd 

die Wijnschoot, in Erp, direct naast de brug aldaar, direct naast de gemene 

weg, (18) een b-erfcijns van 2 oude penningen gnd Keulse, gaande uit 

voornoemde goederen te Ponsendaal, (19) een b-erfcijns van 9 penning oude 

cijns, gaande uit een akker gnd Roijsakker die eertijds was van Jacobus gnd 

Cops, in Erp, naast voornoemde goederen te Ponsendaal, direct naast de 

beemden gnd die Roijst, (20) een b-erfcijns van 4 penning oude cijns en ½ 

pond was gnd scout pond was, die Willelmus Arts soen betaalt uit een beemd 

gnd die Rosten, in Erp, achter Leonius van der Bruxbruggen, (21) een 

b-erfcijns van 5 schelling kleine zwarte tournosen die kvw Franco gnd 

Willems betalen uit huis en tuin in Erp, tussen die Reedijk enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, (22) een b-erfcijns van 11 penning en 1 ort 

oude cijns, gaande uit een erfgoed van Wellinus Roveri, in Erp, ter plaatse 

gnd Hakkenen, direct naast erfgoed dat voornoemde Wellinus uit de gemeint 

kreeg, (23) een b-erfcijns van 11 penning en 1 ort oude cijns, die Yda wv 

Lucas van Hackenen betaalt uit goederen gnd te Hakkenen, die voornoemde Yda 

thans bezit, in Erp, (24) een b-erfcijns van 6 penning oude cijns die 

Elizabeth Emekens betaalt uit een beemd gnd Rembouts Beemd, in Erp, tussen 

de Aa enerzijds en Yda van der Bolst anderzijds, (25) een b-erfcijns van 3 

penning en ½ ort oude cijns, die Lambertus gnd Emmekens soen betaalt uit 

een stuk land gnd die Meerakker, in Erp, met een eind strekkend aan de 

Meerakkerstraat en met het andere eind aan de gemeint gnd Gemein Mortel, 

(26) een b-erfcijns van ½ pond was gnd was pont, die Lemkinus gnd Emkens 

soen betaalt uit een stuk land gnd die Meerakker, in Erp, met een eind 

strekkend aan de Meerakkerstraat en met het andere eind aan de gemeint gnd 

die Gemein Mortel, (27) een b-erfcijns van 9 penning en 1 obool oude cijns, 

die voornoemde Lemkinus Emkens soen betaalt uit voornoemd stuk land gnd die 

Meerakker, aldaar, met een eind strekkend aan de Meerakkerstraat en met het 

andere eind aan de gemeint gnd die Gemein Mortel, (28) een b-erfcijns van ½ 

pond was die Gerardus zv Johannes van Vechel betaalt uit de helft van een 

stuk land gnd een Braakske, in Erp, tussen Gerardus van Kake enerzijds en 

wijlen Johannes van Tula anderzijds, (29) een b-erfcijns van ½ pond was die 

Gerardus van Kake betaalt uit de andere helft van voornoemd braakske, (30) 

een b-erfcijns van 12 penning oude cijns die Johannes zvw Grieta Jacobs 

betaalt uit huis, tuin en erfgoederen van voornoemde Johannes, in Erp, ter 

plaatse gnd Erlikem, tussen Elizabeth Emmen enerzijds en Rodolphus gnd Roef 

Otten soen anderzijds, (31) een b-erfcijns van 12½ penning oude cijns en ½ 

pond was, die Jordanus gnd Matheus soen betaalt uit een stuk land in Erp, 

ter plaatse gnd op den Rodeakker, beiderzijds tussen Theodericus Nollens 

soen, (32) een b-erfcijns van 10 penning oude cijns, die Henricus gnd die 

Rode betaalt uit een stuk land dat eertijds was van Metta gnd Duvels, in 

                         
3 Zie → BP 1176 f 363v 05 di 17-05-1384, overdracht van de helft van deze 

akker. 
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Erp, ter plaatse gnd in den Poncel, beiderzijds tussen Andrea gnd Hoernkens 

soen, (33) een b-erfcijns van 18 penning oude cijns, die Willelmus gnd 

Hoernkens soen betaalt uit een huis en tuin van voornoemde Willelmus, in 

Erp, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Willelmus gnd Crumkens soen 

anderzijds, (34) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment en 1 obool 

oude cijns, die Arnoldus van Stiphout betaalt uit een huis en tuin van 

voornoemde Arnoldus, in Erp, tussen de gemene weg enerzijds en de Aa 

anderzijds, (35) een b-erfcijns van 3 schelling oude cijns die Willelmus 

Berniers soen betaalt uit een stuk land gnd die Meerakker, aan voornoemde 

Willelmus behorend, welk stuk land eertijds was van Egidius van den Boere, 

in Erp, tussen Yvels van der Bolst enerzijds en Adam zvw Arnoldus Snavels 

anderzijds, (36) een b-erfcijns van 7 penning oude cijns en ½ pond was, die 

Johannes gnd Fraij betaalt uit een stuk land dat eertijds was van Egidius 

van den Boere, in Erp, tussen Marcelius gnd Zeel Vilt enerzijds en Johannes 

van Gravia anderzijds, (37) een b-erfcijns van 4 penning oude cijns, die 

Gloria wv Theodericus gnd Hauwers betaalt uit een stuk land gnd die 

Swijnsput, in Erp, ter plaatse gnd op Heze, (38) een b-erfcijns van 2 

penning oude cijns, die wijlen Johannes van de Kelder betaalde uit goederen 

gnd te Lampelaar, in Erp, (39) een b-erfcijns van 4 penning gnd Koelse, die 

erfg vw Petrus van Erpe betalen uit goederen gnd van den Oijvers Nest, in 

Erp, (40) een b-erfcijns van ½ pond was die voornoemde erfg vw Petrus van 

Erpe betalen uit een stuk land, gnd die Lane Akker, in Erp, op de plaats 

gnd op Heze, (41) een b-erfcijns van 6 penning oude cijns, die voornoemde 

kvw Petrus {f.54r} Erp, op de plaats gnd Hezewijk, naast Johannes ....... 

....... (42) een b-erfcijns van 17 penning oude cijns en ¾ pond was, die 

Johannes Zerijs soen moet leveren, gaande uit zijn goederen, in Erp, ter 

plaatse gnd Onder die Laren, tussen Johannes Luce van Erpe enerzijds en de 

goederen van wijlen Johannes van de Kelder anderzijds, (43) een b-erfcijns 

van 9 penning oude cijns, die Johannes Luce van Erpe moet betalen, gaande 

uit zijn goederen aldaar, naast goederen die aan voornoemde Johannes Zerijs 

behoren, (44) een b-erfcijns van 2 oude penningen gnd Coelsche die 

Marcelius van Os moet betalen, gaande uit zijn goederen in Erp, die 

eertijds waren van Arnoldus Heijme, (45) een b-erfcijns van 1 penning oude 

cijns, die Henricus die Rode moet betalen namens Mijchael gnd Wolpharts, 

gaande uit een ?sloot in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, achter de tuin van 

voornoemde Henricus gnd die Rode, (46) een b-erfcijns van 3 penningen oude 

cijns, die Johannes gnd Lambrechts soen moet betalen gaande uit een stuk 

land in Erp, naast een stuk land gnd die Horstakker, (47) een b-erfcijns 

van 8 ?kleinen en 12 penningen oude cijns die erfg vw Otto gnd Hoernkens 

moeten betalen, gaande uit (47a) een stuk land van wijlen voornoemde Otto, 

in Erp, op de plaatse gnd die Hoghe Bolst, naast erfgoed van Yda van der 

Bolst enerzijds en Marcelius van Os anderzijds, (47b) een stuk land gnd die 

Bunt van wijlen voornoemde Otto, in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, tussen 

kvw Gerardus Otten, (48) een b-erfcijns van 8 schelling gemeen pajment, die 

Gerardus die Becker betaalt uit een huis, hofstad en tuin van voornoemde 

Gerardus, in Erp, ter plaatse gnd op die Wasscha, naast Arnoldus van 

Stiphout, (49) een b-erfcijns van 8 schelling gemeen paijment, die 

Goeswinus mette Monde betaalt uit een akker van voornoemde Goeswinus, in 

Erp, ter plaatse gnd aan die Bolst, tussen erfgoed gnd het Gemeen Ven 

enerzijds en Willelmus Eijcman anderzijds, (50) een b-erfcijns van 4 

kapoenen, die erfg vw Ghibo gnd Steijne betalen uit een akker gnd die 

Venakker, in Erp, op de plaats gnd op Erlikem, tussen Henricus gnd die Rode 

enerzijds en de beemden van Erlikem anderzijds, (51) een b-erfcijns van 7 

kapoenen die Adam zvw Arnoldus Snabel betaalt uit een stuk land gnd dat 

Haverland, in Erp, op de plaats gnd op Erlikem, tussen Fredericus Hoernken 

enerzijds en Hessello gnd Hessels soen anderzijds, (52) een b-erfcijns van 

4 cijnshoenderen, die Otto Gerijts soen en zijn broers en zusters betalen 

uit een stuk land gnd die Bunte, in Erp, ter plaatse gnd Erlikem, naast 

Johannes gnd Bliex enerzijds en kv Leonius van der Buxbruggen anderzijds, 

(53) een b-erfcijns van 4 kapoenen, die Willelmus Marsscalc betaalt uit een 

beemd gnd Ottenven, in Erp, op de plaats gnd Erlikem, tussen een gemene weg 
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enerzijds en kv Johannes gnd Vrancken soen anderzijds; welke cijnzen 

eertijds aan hr Willelmus van Den Bosch ridder behoorden en daarna aan 

voornoemde hr Gherlacus Rover, en al welke cijnzen betaald worden op Sint-

Lambertus, uitgezonderd de cijnshoenderen en kapoenen, die met Sint-

Martinus worden geleverd. Hr Theodericus Rover ridder zvw hr Gheerlacus 

Rover ridder deed afstand. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarios 

census infrascriptos hereditarium censum quinque denariorum et unius ort 

antiqui census quem Theodericus dictus Nollens soen solvere tenetur (dg: 

here) hereditarie ex domo et orto eiusdem Theoderici sitis in parochia de 

Erpe inter hereditatem Aleijdis van den Bogart ex uno et inter 

communitatem ex alio item hereditarium censum quinque denariorum et unius 

ort antiqui census quem #dicta# Aleijdis van den Bogart solvere tenetur 

hereditarie ex domo et orto dictis Meeracker sitis in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Theoderici Nollens ex uno et inter (dg: ..) 

communem viam ex alio item hereditarium censum (dg: duo duo) duorum 

solidorum et unius ort antiqui census quem Theodericus dictus Leeuwe 

solvere tenetur hereditarie ex pecia terre dicta die Langhe Reecke sita 

in dicta parochia inter hereditatem Johannis filii Luce de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti de Zochel ex alio item hereditarium 

censum novem denariorum antiqui census et (dg: unius) #duorum# pullorum 

censualium quem liberi dicti Quademaets Kijnderen solvere tenentur 

hereditarie ex (dg: here) domo orto et pecia terre que fuerant quondam 

Heijlwigis de Steenhoven sitis in dicta parochia inter (dg: here) aggerem 

dictum Redijcke ex uno et inter prata dicta Darsscot ex alio item 

hereditarium censum XIIII denariorum antiqui census quem dicti liberi 

dicti Quademaets Kijnderen solvere tenentur hereditarie ex pecia terre 

que fuerat olim Johannis dicti Kafkisten sita ibidem inter dictum aggerem 

die Redike ex uno et inter (dg: hereditatem) prata dicta Darsschot ex 

alio item hereditarium censum sex denariorum antiqui census quem Yvels 

[va]n der Bolst solvere tenetur hereditarie ex pecia terre dicta die 

Scilt sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis de Gherdingen ex 

uno et inter hereditatem liberorum Yde van der Bolst ex alio item 

hereditarium censum sex denariorum antiqui census et unius libre cere 

quem dictus Yvels van der Bolst solvere tenetur hereditarie ex domo (dg: 

do) et orto sitis in dicta parochia in loco dicto opt Daude Velt (dg: 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem) contigue iuxta 

communitatem tedentibus cum uno fine ad hereditatem Aleijdis dicte 

Keijsers dochter item hereditarium censum XXII denariorum et unius ort 

antiqui census et unius libre {vervolg is BP 1177 f 053v 01} 

 

BP 1177 f 053r 09 ±wo 10-06-1383. 

Leonius beloofde aan zijn broer Lucas 1000 {niet afgewerkt contract}. 

 

Leonius promisit Luce suo fratri (dg: ..) mille. 

 

1177 mf2 C 01 f.53v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 053v 01 wo 17-06-1383. 

dicte een scout pont was quam Willelmus filius quondam Luce de Erpe 

solvere tenetur hereditarie ex (dg: b) manso dicto ter Ynden sito in 

parochia de Erpe iuxta hereditatem quondam Johannis de Tula item (dg: 

octo) hereditarium censum octo denariorum antiqui census quem Ywanus 

dictus die Koc solvere tenetur hereditarie ex pecia terre die Kercenberch 

sita in dicta parochia inter (dg: hereditatem) viam dictam die Brede 

Ghemeijnen Wech ex uno et inter communem (dg: ?pl) viam dictam die 

Ghemeijn Molen Wech ex alio item hereditarium censum novem denariorum 

antiqui census quem dictus Ywanus solvere tenetur hereditarie ex (dg: 

medietate) medietate pecie terre (dg: dic) dicte die (dg: Heel) 
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#Hil#brake #sita in dicta parochia# inter hereditatem (dg: Goeswini) 

Henrici Gheerlixs soen ex [uno et] inter communem plateam ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est iuxta communem plateam item 

hereditarium censum octo denariorum antiqui census quem dictus Ywanus die 

Koc solvere tenetur hereditarie ex pecia terre dicta die Boenhof sita in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis filii Luce de Erpe ex uno et 

inter [hereditatem] liberorum Johannis dicti Moelnere ex alio item novem 

denarios antiqui census quem Goeswinus dictus Jacobs soen solvere tenetur 

ex medietate dicte pecie terre die Hilbrake vocate scilicet ex illa 

medietate que sita est #contigue# iuxta hereditatem dicti Henrici 

Gheerlexs soen item hereditarium censum XIIII denariorum et unum ort 

antiqui census #et dimidie libre cere dicte [e]en (dg: scou) scou pont# 

quem Arnoldus de Stiphout solvere tenetur hereditarie ex pecia terre 

dicta die Heiderbrake sita in parochia predicta contigue iuxta 

hereditatem Willelmi filii quondam Luce de Erpe (dg: ex uno et inter) 

tendente cum uno fine ad ortum eiusdem Willelmi et cum reliquo fine ad 

communem (dg: plat) viam item hereditarium censum tercie partis unius 

libre dicte een scoupont quem Johannes de (dg: W) Vechel solvere tenetur 

hereditarie ex prato (dg: in) dicto Spandel sito in !parochia inter 

hereditatem quondam Johannis de Tula ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Zerijs ex alio item hereditarium censum quatuor denariorum antiqui 

census quem Rodolphus dictus Roef Mannart solvere tenetur hereditarie ex 

pecia terre dicta die Langenberch sita in dicta parochia (dg: inter 

hereditatem) tendente cum uno fine (dg: f) ad viam dictam die Bredenwech 

et cum reliquo fine ad locum dictum Willekens Berch item hereditarium 

censum duorum et dimidii solidorum antiqui census solvendum hereditarie 

ex bonis dictis te Ponsendale sitis in dicta parochia item hereditarium 

censum trium librarum cere quem Arnoldus Hoernken et Andreas eius frater 

solvere tenentur hereditarie ex pecia terre dicta die Wijnscoet sita in 

dicta parochia #contigue# iuxta pontem ibidem contigue iuxta communem 

plateam item hereditarium censum duorum denariorum (dg: dictorum) 

antiquorum dictorum coelsche solvendum ex dictis bonis te Ponsendale 

vocatis item hereditarium censum novem denariorum antiqui census (dg: 

novem denariorum antiqui census) solvendum hereditarie ex agro dicto 

Roijsecker que fuerat olim Jacobi dicti Cops sito in dicta parochia iuxta 

dicta bona te Ponsendale vocata #contigue# iuxta prata dicta die Roijst 

item hereditarium censum quatuor denariorum antiqui census et dimidie 

libre cere dicte scout pont was (dg: solvendum he) quem Willelmus Arts 

soen solvere tenetur hereditarie ex (dg: agro) #prato# dicto die Rosten 

(verbeterd uit: Roeten) (dg: acker) sito in dicta parochia retro 

hereditatem (dg: here) Leonii van der Bruxbruggen item hereditarium 

censum quinque solidorum nigrorum Turonensium parvorum denariorum quem 

(dg: Franco) liberi quondam Franconis dicti Willems solvere tenentur 

hereditarie ex !ex domo et orto sitis in dicta parochia inter communem 

aggerem die Redijc ex uno et inter communem stegam ex alio item 

hereditarium censum undecim denariorum et unius ort antiqui census (dg: 

qu) solvendum ex hereditate Wellini Roveri sita in dicta parochia in loco 

dicto Hackenen contigue iuxta hereditatem quam dictus Wellinus de 

communitate ibidem sumpserat item hereditarium censum XI denariorum et 

unius (dg: ort) ort antiqui census quem Yda relicta quondam Luce de 

Hackenen solvere tenetur hereditarie ex bonis dictis te Hackenen que 

dicta Yda ad presens possidet #sitis in dicta parochia# item hereditarium 

censum sex denariorum antiqui census quem Elizabeth Emekens solvere 

tenetur ex prato dicto Rembouts Beemt sito in dicta parochia inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter hereditatem Yde van der Bolst ex alio item 

hereditarium censum trium denariorum et dimidii ort antiqui census (dg: 

s) quem (dg: Le) Lambertus dictus Emmekens soen solvere tenetur 

hereditarie ex pecia terre dicta die Meeracker sita in dicta parochia 

(dg: iuxta) #tendente cum uno fine ad# plateam dictam die Meerackerstrate 

(dg: et cum uno fine) et cum reliquo fine ad communitatem dictam Ghemeijn 

Mortel item hereditarium censum dimidie libre cere dicte was pont quem 
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Lemkinus dictus Emkens soen solvere tenetur hereditarie ex pecia terre 

dicta die Meeracker sita in dicta parochia tendente cum uno fine ad 

plateam dictam die Meerackerstrate (dg: cum) et cum reliquo fine ad 

communitatem dictam die Ghemeijn Mortel item hereditarium censum novem 

denariorum et unius obuli antiqui census quem dictus Lemkinus Emkens soen 

solvere tenetur hereditarie ex #dicta# pecia terre dicta die Meeracker 

sita ibidem tendente cum uno fine ad plateam dictam die Meerackerstraet 

et cum reliquo fine ad communitatem dictam die Ghemeijn Mortel item 

hereditarium censum dimidie libre cere quem Gerardus filius Johannis de 

Vechel solvere tenetur hereditarie ex medietate pecie terre dicte een 

Braexken sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: Joh) Gerardi de 

Kake ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Tula item (dg: me) 

hereditarium censum (dg: did) dimidie libre cere quem Gerardus de (dg: K) 

Kake solvere tenetur (dg: hereditate) ex reliqua medietate iamdicte pecie 

terre een braexken vocate item hereditarium censum XII denariorum antiqui 

census quem Johannes filius quondam Griete Jacobs solvere tenetur 

hereditarie ex (dg: sit si) domo orto et hereditatibus (dg: d) eiusdem 

Johannis sitis in dicta parochia in !dicto Erlikem inter hereditatem 

Elizabeth Emmen ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti Roef Otten 

soen ex alio item hereditarium censum duodecim et dimidii denariorum 

antiqui census et (dg: didi) dimidie libre cere quem Jordanus dictus 

Matheus soen solvere tenetur hereditarie ex pecia terre sita in dicta 

parochia in loco dicto op den Rodeacker inter hereditatem Theoderici 

Nollens soen ex (dg: uno et hereditatem) utroque latere coadiacentem item 

hereditarium censum X denariorum antiqui census quem Henricus dictus die 

Rode solvere tenetur hereditarie ex pecia terre (dg: sit) que fuerat 

dudum Mette dicte Duvels sita in dicta parochia in loco dicto in den (dg: 

Poncel) Poncel inter hereditatem Andree dicti Hoernkens soen ex utroque 

latere coadiacentem item hereditarium censum XVIII denariorum antiqui 

census quem Willelmus dictus Hoernkens soen solvere tenetur hereditarie 

ex domo et orto eiusdem Willelmi sitis in dicta parochia inter 

hereditatem eiusdem Willelmi ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti 

Crumkens soen ex alio item hereditarium censum XX solidorum communis 

pagamenti et unius obuli antiqui census quem Arnoldus de Stiphout solvere 

tenetur hereditarie (dg: d) ex domo et orto eiusdem Arnoldi sitis in 

dicta parochia inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

(dg: co) aquam dictam die Aa ex alio item hereditarium censum [I]II 

solidorum antiqui census quem Willelmus Berniers soen solvere tenetur de 

pecia terre #dicta die Meeracker# ad (dg: se) eundem Willelmum spectante 

(dg: in dicta parochia) et que pecia terre fuerat dudum Egidii van den 

Boere sita in dicta parochia inter hereditatem Yvels van der Bolst ex uno 

et inter hereditatem Ade filii Arnoldi quondam Snavels ex alio item 

hereditarium censum septem denariorum antiqui census et dimidie libre 

cere quem Johannes dictus Fraij solvere tenetur hereditarie ex pecia 

terre (dg: si) que fuerat olim (dg: Ed) Egidii van den Boere sita in 

dicta parochia inter hereditatem Marcelii dicti Zeel Vilt ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Gravia ex alio item hereditarium censum quatuor 

denariorum antiqui census quem Gloria relicta quondam Theoderici dicti 

Hauwers solvere tenetur hereditarie ex pecia (dg: di) terre dicta die 

Swijnsput sita in dicta parochia ad locum dictum op Heze item 

hereditarium censum (dg: dimidie) duorum denariorum antiqui census quem 

heredes quondam Johannes de Penu solvere tenentur hereditarie ex bonis 

dictis te Lampelaer sitis in dicta parochia item hereditarium censum 

quatuor denariorum dictorum communiter coelsche quem heredes quondam 

Petri de Erpe solvere tenentur hereditarie ex bonis dicti! van den (dg: 

Ode) Oijvers Nest sitis in dicta parochia et hereditarium censum dimidie 

libre cere quem dicti heredes dicti quondam Petri de Erpe solvere 

tenentur hereditarie ex pecia terre dicta die Lane Acker sita in dicta 

parochia supra locum dictum op Heze atque hereditarium censum sex 

denariorum antiqui census quem dicti liberi dicti quondam Petri solvere 
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tenentur hereditarie ex pecia terre dicta die Hezeacker sita (dg: in) in 

 

1177 mf2 C 02 f.54. 

 Quarta post Viti: woensdag 17-06-1383. 

 Quarta post Bonefacii: woensdag 10-06-1383. 

 

BP 1177 f 054r 01 wo 17-06-1383. 

dicta parochia supra locum dictum Hezewijc (dg : inter) #iuxta# 

hereditatem Johannis ....... ....... ....... ....... item hereditarium 

censum XVII denariorum antiqui census et trium quartarum partium unius 

libre cere quem Johannes Zerijs soen solvere tenetur hereditarie ex bonis 

eiusdem Johannis Zerijs sitis in dicta parochia (dg: iuxta) in loco 

dicto Onder (dg: die L) die Laren inter hereditatem Johannis #Luce# de 

Erpe et inter bona quondam Johannis de Penu item hereditarium censum IX 

denariorum antiqui census quem Johannes Luce de Erpe iamdictus solvere 

tenetur hereditarie ex bonis eiusdem Johannis filii quondam Luce (dg: de) 

sitis ibidem iuxta dicta bona (dg: dicti) ad dictum Johannem Zerijs 

spectantia item hereditarium censum duorum denariorum communiter Coelsche 

vocatorum antiquorum quem Marcelius de Os solvere !ex suis bonis sitis in 

dicta parochia [que] bona fuerant dudu[m] Arnoldi Heijme item 

hereditarium censum unius denarii antiqui census quem Henricus die Rode 

solvere tenetur hereditarie #nomine et ex parte# (dg: pro) Mijchaelis 

dicti Wolpharts de quodam ?fossato sito in dicta [parochia] ad locum 

Erlikem retro ortum dicti Henrici dicti die Rode item hereditarium censum 

trium denariorum antiqui census [quem] Johannes dictus Lambrechts soen 

solvere tenetur hereditarie ex pecia terre sita in dicta parochia iuxta 

peciam terre dictam die Horstacker item hereditarium censum octo 

p[?ar]vorum #et XII denariorum antiqui census# quem heredes quondam 

Ottonis dicti Hoernkens solvere tenentur hereditarie ex pecia terre (dg: 

sita) dicti quondam Ottonis sita in dicta parochia supra locum dictum 

(dg: B..) die Hoghe Bolst iuxta hereditatem Yde van der Bolst ex uno et 

inter hereditatem Marcelii de Os ex alio atque ex pecia terre dicta die 

Bunt (dg: spectante) dicti quondam Ottonis sita in dicta parochia in loco 

dicto Erlikem (dg: inter he x) inter hereditatem liberorum quondam 

Gerardi Otten (dg: atque hereditarium censum XII denariorum antiqui 

census quem dicti heredes dicti quondam Ottonis Hoernkens) item 

hereditarium censum octo solidorum communis pagamenti quem Gerardus die 

Becker solvere tenetur hereditarie ex domo #domistadio# et orto eiusdem 

Gerardi sitis in dicta parochia ad locum dictum op die Wasscha iuxta 

hereditatem Arnoldi de Stiphout item hereditarium censum octo solidorum 

communis pagamenti quem Goeswinus mette Monde solvere tenetur hereditarie 

ex (dg: hereditate) #agro# eiusdem Goeswini sito in dicta parochia ad 

locum dictum aen die Bolst inter hereditatem dictam tGhemeijn Venne ex 

uno et inter hereditatem Willelmi (dg: Eijck Eijc) Eijcman ex alio item 

hereditarium censum quatuor caponum quem heredes quondam Ghibonis dicti 

Steijne solvere tenentur hereditarie ex agro dicto die Venacker sito in 

dicta parochia (dg: inter hereditatem) supra locum op Erlikem inter 

hereditatem Henrici dicti die Rode ex uno et inter (dg: hereditatem) 

prata de Erlikem ex alio item hereditarium censum septem caponum quem 

Adam filius quondam Arnoldi Snabel solvere tenetur hereditarie ex pecia 

#terre# dicta dat Haverlant sita in dicta parochia supra locum dictum op 

Erlikem inter hereditatem Frederici Hoernken ex uno et inter hereditatem 

Hessellonis dicti Hessels soen ex alio item hereditarium censum quatuor 

pullorum censualium quem Otto Gerijts soen et eius fratres et sorores 

solvere tenentur hereditarie ex pecia terre dicta die Bunte sita in dicta 

parochia in loco dicto Erlikem iuxta hereditatem Johannis dicti Bliex ex 

uno et inter hereditatem liberorum Leonii van der (dg: Brun) Buxbruggen 

ex alio item hereditarium censum quatuor caponum quem Willelmus Marsscalc 

solvere tenetur hereditarie ex prato dicto Ottenvenne sito in dicta 

parochia supra locum dictum Erlikem inter (dg: hereditatem) communem viam 

ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis dicti Vrancken soen ex 
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alio ut dicebat et qui census omnes et singuli (dg: ..) dudum ad dominum 

Willelmum de Busco militem spectare consueverunt et postmodum ad dictum 

dominum Gherlacum Rover spectare consueverunt et qui census omnes et 

singuli (dg: in f) predicti in festo beati Lamberti martiris solvendi 

sunt annuatim exceptis dictis censibus pullorum et caponum qui solvendi 

sunt hereditarie Martini et qui (dg: s) census omnes et singuli solvendi 

sunt annuatim et hereditarie sub pena dicta boete et in pleno jure 

relevii dicti ghewinne sunt solvendi ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken promittens super omnia habita et habenda warandiam #cum 

pena et jure relevii solvend..# et obligationem (dg: deponere) et 

impeticionem deponere. Quo facto dominus Theodericus Rover miles filius 

quondam domini Gheerlaci Rover militis super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Bruheze et Ywanus datum quarta post Viti. 

 

BP 1177 f 054r 02 wo 17-06-1383. 

Hr Theodericus Rover ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 054r 03 wo 17-06-1383. 

Voornoemde Arnoldus Hoernken beloofde aan voornoemde Johannes Rover 90 

gulden hellingen met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1383) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Hoernken promisit dicto Johanni Rover nonaginta gulden 

hellingen ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054r 04 wo 10-06-1383. 

Johannes gnd Bouman en zijn vrouw Elizabeth dvw Nijcholaus gnd die Bever wv 

Jacobus van Heijnxthoevel droegen over aan de gezusters Rijchmoedis en 

Jutta, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Jacobus, het vruchtgebruik, dat 

voornoemde Elizabeth heeft in alle goederen, die aan voornoemde Rijchmoedis 

en Jutta gekomen waren na overlijden van hun voornoemde vader Jacobus, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van hun voornoemde moeder 

Elizabeth. De brief overhandigen aan Arnoldus van den Heijnxthoevel of aan 

voornoemde gezusters. 

 

Johannes dictus Bouman maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Nijcholai dicti die (dg: Bever) Bever relicte 

quondam Jacobi de Heijnxthoevel et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Elizabeth competentem in omnibus (dg: et) et 

singulis bonis (dg: R) Rijchmoedi et Jutte filiabus dictorum Elizabeth et 

quondam Jacobi de morte dicti quondam Jacobi earum patris successione 

sunt advoluta et post dicte Elizabeth earum matris successione 

advolventur quocumque locorum consistentibus sive sitis et in quibus 

bonis predictis dictus quondam Jacobus decessit ut dicebant 

supportaverunt dictis Rijchmoedi et Jutte sororibus promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lonijs et 

Jordanus datum quarta post Bonefacii. Tradetur littera Arnoldo van den 

Heijnxthoevel seu dictis sororibus. 

 

BP 1177 f 054r 05 wo 10-06-1383. 

Voornoemde gezusters Rijchmoedis en Jutta, dvw Jacobus van Heijnxthoevel, 

deden tbv voornoemde Johannes Bouman en zijn vrouw Elizabeth afstand van 

(1) alle goederen die aan hun moeder Elizabeth gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Jacobus van Heijnxthoevel, en na overlijden van de ouders 

van voornoemde Elizabeth, (2) alle goederen die voornoemde Elizabeth en 

haar man Johannes Bouman verworven hebben of nog zullen verwerven. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 
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Dicte Rijchmoedis et Jutta sorores cum tutore super omnibus bonis que 

Elizabeth earum matri (dg: d) post mortem dicti quondam Jaocbi de 

Heijnxthoevel de morte quondam parentum dicte Elizabeth jure successionis 

hereditarie sunt advoluta quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebant atque super omnibus bonis que dicta Elizabeth et Johannes Bouman 

eius maritus legitimus pariter acquisierunt (dg: seu) et imposterum 

acquirent ut dicebant ad opus dictorum Johannis Bouman et Elizabeth sue 

uxoris (dg: pred) hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte earum deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1177 f 054r 06 wo 10-06-1383. 

Voornoemde Johannes Bouman en zijn vrouw Elizabeth dvw Nijcholaus gnd die 

Bever wv Jacobus van Heijnxthoevel droegen over aan de gezusters Rijxmoedis 

en Jutta, dv voornoemde Elizabeth, hun deel in alle goederen die voornoemde 

wijlen Jacobus van Heijnxthoevel had liggen of beurde onder Uden. 

Zou voornoemde Rijchmoedis of voornoemde Jutta overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan de goederen naar de langstlevende van hen beiden. 

Zouden voornoemde Rijxmoedis en Jutta, beiden, overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan die goederen, voor zover nog niet verkocht of 

vervreemd, naar erfg vw voornoemde Jacobus. De brief overhandigen aan 

Arnoldus van den Heijnxthoevel of aan een van de gezusters. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes Bouman maritus legitimus dicte Elizabeth (dg: et dicta) 

sue uxoris et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore totam partem 

et omne jus sibi competentes #ad presens# seu competituras #in futuro# 

quovismodo in omnibus et singulis bonis hereditatibus et redditibus quas 

et que dictus quondam Jacobus de Heijnxthoevel sitas et solvendos habuit 

infra parochiam de Uden ut dicebant supportavertunt Rijxmoedi et Jutte 

sororibus filiabus dicte Elizabeth promittentes cum (dg: tu) ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere tali 

condicione annexa quod si aliquis dictarum Rijchmoedis et Jutte (dg: de) 

sororum decesserit sine prole legitima extunc dicte hereditates bona et 

redditus integraliter devolventur alteri earundem supervive remanenti et 

si dicte Rijxmoedis (dg: h) et Jutta sorores ambe decesserint (dg: sn) 

#sine prole legitima# antequam dicta bona hereditates et redditus 

vendiderint et alienaverint quod extunc dicte hereditates bona et 

redditus ad heredes dicti quondam Jacobi (dg: de) integraliter 

devolventur. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo van den 

Heijnxthoevel seu alteri dictarum sororum. 

 

1177 mf2 C 03 f.54v. 

 in festo Barnabe: donderdag 11-06-1383. 

 

BP 1177 f 054v 01 do 11-06-1383. 

Albertus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen gaf uit aan Hermannus van 

Lijeshout zv Nijcholaus 50 roeden, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Griensven, op de heide aldaar, tussen voornoemde Albertus 

enerzijds en Jacobus zvw voornoemde Henricus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen. Het water zal altijd zijn loop hebben, zoals het die nu heeft. 

 

Solverunt ambo. 

Albertus filius quondam Henrici dicti Aelbrechts #soen# quinquaginta 

virgatas dictas boenre terre sitas infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum Griensvenne supra mericam ibidem inter hereditatem dicti 

Alberti ex uno et inter hereditatem Jacobi filii dicti quondam Henrici ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Hermanno de Lijeshout filio 

Nijcholai ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu XX 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 
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premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione quod aqua perpetue obtinebit 

suum transitum ibidem sicut habet pro presenti. Testes Lonijs et Jordanus 

datum in festo Barnabe. 

 

BP 1177 f 054v 02 do 11-06-1383. 

Hubertus van Lijeshout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus de Lijeshout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 03 do 11-06-1383. 

Reijmboldus die Tijmmerman van Lijttoijen beloofde aan Johannes Raet, 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Pasen 2 Hollandse plakken te 

betalen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384). 

 

Reijmboldus die Tijmmerman de Lijttoijen promisit super omnia se daturum 

et soluturum Johanni Raet ad spacium trium annorum datum presentem 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum duos 

Hollant placken pasca et (dg: post) pro primo termino in festo pasce 

proxime futuro. 

 

BP 1177 f 054v 04 do 11-06-1383. 

Tielmannus Scampart verkocht aan Willelmus van Laervenne een n-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit (1) een akker gnd die Schootakker Rijt, in Waderle, naast het 

huis en de tuin van voornoemde verkoper enerzijds en de gemeint anderzijds, 

(2) een akker gnd die Schootakker, in Waderle, tussen Willelmus van 

Houbraken enerzijds en Hermannus szv Johannes gnd Ploechman van Waderle 

anderzijds, (3) een beemd, gelegen tussen beide voornoemde akkers, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Tielmannus Scampart hereditarie vendidit Willelmo de Laervenne 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Waderle 

solvendam hereditarie purificatione et supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex quodam agro terre dicto die Scoetacker Rijt sito in parochia 

de Waderle iuxta domum et ortum dicti venditoris ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex agro terre dicto communiter die Scoetacker 

sito in dicta parochia inter hereditatem Willelmi (dg: H) de Houbraken ex 

uno et inter hereditatem Hermanni generi Johannis dicti (dg: Ploech) 

Ploechman de Waderle ex alio necnon ex prato sito inter dictos duos agros 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

(dg: datum supra) Lonijs et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 05 do 11-06-1383. 

Johannes van der Bijesen, Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode en Egidius van 

den Dijstelberch beloofden aan Gerardus van Gheffen 40 gulden hellingen of 

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

 

Johannes van der Bijesen Ghibo Herinc filius quondam Gerardi Cnode et 

Egidius van den Dijstelberch promiserunt Gerardo de Gheffen XL gulden 

hellingen seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 054v 06 do 11-06-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 054v 07 do 11-06-1383. 

Willelmus zvw Rodolphus van Zeland gaf uit aan Arnoldus Noijt van Geffen 2 

hont land in Geffen, ter plaatse gnd in het Rijsbroek, tussen kvw Henricus 

van Zelant enerzijds en kvw Willelmus van Beest anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 12 schelling geld, erfelijk met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit (dg: VII) #ambo# VII plack. 

Willelmus filius #quondam# Rodolphi de Zeland duo hont terre sita in 

parochia de Gheffen in loco dicto int Rijsbroec inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici de Zelant ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi de Beest ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Arnoldo Noijt de Geffen ab eodem hereditarie possidenda pro XII solidis 

monete dandis (dg: d) sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 08 do 11-06-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 912a, 11-06-1383. 

Albertus zvw Henricus de Kessel droeg over aan Nijcholaus van Kessel 1 

morgen land van voornoemde wijlen Henricus, gelegen ter plaatse 

Nedervliedert in een kamp gnd Godekens Zebrechts Kamp. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel unum iuger terre dicti quondam 

Henrici sito in loco dicto (dg: d ind) Nedervliedert in quodam campo 

dicto Godekens Zebrechts Camp et quod juger terre dictus Albertus nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit Nijcholao de Kessel cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 09 do 11-06-1383. 

Elizabeth wv Jacobus zvw Rodolphus gnd Loef Boijssekens van Eijndoven en 

haar kinderen Rodolphus gnd Roef, Arnoldus, Heijlwigis en Elizabeth droegen 

over aan Cristianus zvw Goeswinus gnd Speden soen van Strijpe de goederen 

die waren van Elizabeth gnd der Canersinster, in Blaerthem Sint-Lambertus, 

aan voornoemde wijlen Jacobus uitgegeven door Ghisbertus zvw Maechelemus 

van Tricht, belast met de pacht in de brief vermeld. Johannes zvw 

voornoemde Jacobus zal afstand doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi filii quondam Rodolphi dicti Loef 

Boijssekens de Eijndoven (dg: cum tutore) Rodolphus dictus (dg: eius) 

Roef Arnoldus (dg: Johannes) et Heijlwigis (dg: eius) et Elizabeth eius 

liberi cum tutore (dg: de) bona que fuerant Elizabeth dicte der 

Canersinster sita in (dg: Plaerthem) Blaertem in parochia sancti Lamberti 

cum attinentiis dictorum bonorum (dg: ..) universis ubicumque locorum tam 

in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis 

data ad pactum dicto (dg: Ja) quondam Jacobo a Ghisberto filio quondam 

Maechelemi! de Traiecto prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Cristiano (dg: Goe) filio quondam Goeswini dicti Speden soen de Strijpe 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta (dg: prom) et quod ipsi Johannem filium dicti quondam Jacobi 

super dictis bonis et attinentiis facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 10 do 11-06-1383. 

Destijds had voornoemde wijlen Jacobus voornoemde goederen in pacht 

verkregen van Ghisbertus zvw Maechelemus van Tricht. Vervolgens had 

voornoemde Jacobus beloofd, binnen 3 jaar op voornoemde goederen een huis 

te bouwen van 3 gebinten. Voornoemde Ghisbertus verklaarde thans dat aan 

die belofte is voldaan. De brief overhandigen aan Henricus Bloijs. 

 

Solvit 3 plack. 

Notum sit universis quod cum dictus quondam Jacobus dicta bona cum suis 
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attinentiis erga Ghisbertum filium quondam (dg: .) Maechelemi de Traiecto 

acquisivisset #ad pactum# et cum deinde dictus Jacobus promisisset quod 

ipse super dictis bonis (dg: .. dictum est a) quandam domum de tribus 

ligaturis infra tres annos (dg: a data presentium sine medio sequentes) 

edificabit (dg: prout) prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Ghisbertus palam recognovit sibi a dicta 

promissione de dicta domo edificanda fore satisfactum clamans inde dictum 

Jacobum et eius bona et heredes quitos salvis tamen dicto Ghisberto (dg: 

omnes) omnibus aliis in dictis litteris contentis in suo vigore (dg: 

contentum) permansuris. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico 

Bloijs. 

 

BP 1177 f 054v 11 do 11-06-1383. 

Henricus zvw Nijcholaus Scilder de oudere verkocht aan zijn natuurlijke 

zoon Arnoldus een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor 

het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), gaande uit al zijn 

goederen, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Henricus filius quondam Nijcholai Scilder senioris hereditarie vendidit 

Arnoldo suo filio naturali hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis et pro primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro ex omnibus et singulis bonis dicti 

venditoris quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ..) censibus et 

paccionibus exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 054v 12 do 11-06-1383. 

Johannes Spijerincs soen van Heeswijc en Arnoldus Luten soen beloofden aan 

Philippus Asinarius etc 20 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1383; 19+31+31+30+1=112 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Spijerincs soen de Heeswijc et Arnoldus Luten soen promiserunt 

Philippo Asinario etc XX aude scilde ad (dg: J.) Remigii proxime 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 13 do 11-06-1383. 

Willelmus van Hees zvw Johannes van Hees van Kessel verkocht aan Johannes 

van Bladel bakker een n-erfcijns van 1 oude Franse schild, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Kessel, 

tussen Egidius gnd Theus soen enerzijds en erfg vw Johannes gnd die Jonghe 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 7 Hollandse plakken, (2) 3 

vadem land in Kessel, ter plaatse gnd die Kesselse Delen, tussen Pontennier 

Kepkens soen enerzijds en erfg vw Johannes van Hees anderzijds. 

 

Willelmus de Hees filius quondam Johannis de Hees de Kessel hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel pistori hereditarium censum unius aude scilde 

monete regis Francie seu valorem solvendum hereditarie Martini ex domo 

(dg: et orto) domistadio et orto sitis in parochia de Kessel inter 

hereditatem Egidii dicti Theus soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis dicti die Jonghe ex alio atque ex tribus mensuris dictis 

vadem terre dicti venditoris sitis in dicta parochia in loco (dg: die) 

die Kesselsche Delen inter hereditatem Pontennier (dg: de Geffen) 

#Kepkens soen# ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis de 

Hees ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem excepto hereditario censu septem Hollants placken ex 

dictis domo domistadio et orto prius de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 14 do 11-06-1383. 

Albertus Arts soen van Kessel, Albertus Goeswijns soen van Kessel, 
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Marcelius zvw Willelmus gnd Hoel van Gewande en Wellinus van Beke beloofden 

aan Philippus Asinarius etc 50 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1383 ; 19+31+31+30+1=112 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Albertus Arts soen de Kessel et Albertus Goeswijns soen de Kessel 

Marcelius filius quondam Willelmi dicti Hoel de Gewande et Wellinus de 

(dg: de) Beke promiserunt Philippo Asinario etc L aude scilde ad Remigii 

proxime persolvendos (dg: testes) sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 054v 15 do 11-06-1383. 

De 3 eersten beloofden voornoemde Wellinus schadeloos te houden. 

 

+. 

3 primi promiserunt Wellinum predictum indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 054v 16 do 11-06-1383. 

Ghevardus van den Vorstenbossche verkocht aan hr Petrus Lobben priester, 

tbv hem en Johannes nzv voornoemde hr Petrus, een lijfpacht4 van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ½ 

mudzaad roggeland in Nistelrode, ter plaatse gnd den Vorstenbos, tussen 

Walterus van den Hoernic enerzijds en de gemeint anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Ghevardus van den Vorstenbossche legitime vendidit domino Petro Lobben 

(dg: ad) presbitro ad opus sui et ad opus Johannis filii naturalis 

eiusdem domini Petri vitalem pensionem (dg: .) unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam (dg: here) ad eorum vitam purificatione et in 

Busco tradendam ex dimidia modiata terre siliginee dicti venditoris sita 

in parochia de Nijsterle ad locum dictum den Vorstenbossche inter 

hereditatem Walteri van den Hoernic ex uno et inter communitatem ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem et alter diutius vivens 

integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 C 04 f.55. 

 Quarta post Bonefacii: woensdag 10-06-1383. 

 in festo Barnabe: donderdag 11-06-1383. 

 

BP 1177 f 055r 01 wo 10-06-1383. 

Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Johannes zvw Godefridus van Erpe, tbv 

het Groot Gasthuis in Den Bosch naast de Gevangenpoort, 6 groten 

b-erfcijns, waarvan hij een helft beurt met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, buiten de stadsmuur, te weten uit het huis en erf waarin Mathijas 

van Berlikem tegenwoordig woont, welk huis en erf voornoemde Ghisbertus in 

cijns gegeven had aan voornoemde Mathijas van Berlikem voor voornoemde 

cijns. 

 

Ghisbertus Lijsscap sex grossos annui et hereditarii census quem (dg: so) 

solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area sita in Buscoducis ad vicum dictum Boerde extra murum ibidem 

scilicet ex illa domo et area in qua Mathijas de Berlikem ad presens 

residet et quam domum et aream dictus Ghisbertus dederat ad censum dicto 

Mathije de Berlikem pro predicto censu prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe ad opus hospitalis 

maioris siti in Busco (dg: ad) iuxta portam captivorum (dg: prout in) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
4 Zie → BP 1179 p 303r 11 do 05-10-1391, hr Petrus draagt zijn deel over 

aan zijn zoon. 
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deponere. Testes Bruheze et Scilder datum quarta post Bonefacii. 

 

BP 1177 f 055r 02 wo 10-06-1383. 

Gerardus zvw Henricus van Uden droeg over aan Walterus van Oekel een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Nijcholaus zvw Nijcholaus zv mr Gerardus 

aan eerstgenoemde Gerardus beloofd had, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

de helft van een huis5 en erf, eertijds van wijlen voornoemde Nijcholaus, 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen tussen Matheus 

Gegel enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Uden hereditarium censum quatuor 

librarum monete quem Nijcholaus filius quondam Nijcholai filii (dg: Ge) 

magistri Gerardi promisit se daturum et soluturum (dg: di) primodicto 

Gerardo hereditarie nativitatis Domini ex medietate domus et aree (dg: 

si) que fuerat dicti quondam Nijcholai sita in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem quondam Mathei Gegel ex uno et inter hereditatem 

quondam Arnoldi Ysebout ex alio prout in litteris supportavit Waltero de 

Oekel (dg: promittens) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: da) Lonijs et Ywanus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 055r 03 do 11-06-1383. 

Jacobus van Loven verkocht aan Johannes Coninc 2 delen gnd geswat uit 4 

delen die waren van wijlen Hessello van Zweensberch, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd die Maat, ter plaatse gnd die Roedemaat. 

 

Jacobus de Loven duas portiones dictas geswat (dg: sita) de (dg: d) 

quatuor portionibus dictis geswat (dg: s) que fuerant quondam Hessellonis 

de Zweensberch sitis in parochia (dg: st) de Vucht sancti Lamberti in 

loco dicto die Maet in loco dicto die Roedemaet ut dicebat vendidit 

Johanni Coninc promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Lonijs et Jordanus datum in festo Barnabe. 

 

BP 1177 f 055r 04 do 11-06-1383. 

Gerardus Arts soen, Rodolphus zvw Henricus van den Berge, Wellinus Jans 

soen van Beke, Johannes zv Ghibo gnd Hels en Jutta dvw Johannes gnd 

Splijnter verkochten aan Marcelius zvw Henricus gnd Happen soen van Wetten 

een huis, gnd bouwhuis, zonder ondergrond, van voornoemde wijlen Henricus 

van den Berge, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, op erfgoed van voornoemde 

wijlen Henricus van den Berge. Lasten worden afgehandeld, ook de houtschat, 

zodat de koper het huis kan afbreken en meenemen. Yda en Katherina, dv 

voornoemde Jutta, en Petrus zvw Theodericus Ravens zullen nimmer hierop 

rechten doen gelden. 

 

Gerardus Arts soen Rodolphus filius quondam Henrici van den Berge 

Wellinus Jans soen de Beke Johannes filius (dg: quondam) Ghibonis dicti 

Hels et Jutta filia quondam Johannis dicti Splijnter cum tutore domum 

dictam bouhuijs #sine fundo# dicti quondam Henrici van den Berge stantem 

in parochia de Uden in loco dicto Boekel supra hereditatem dicti quondam 

Henrici van den Berge ut dicebant hereditarie vendiderunt Marcelio filio 

quondam Henrici dicti Happen soen de Wetten promittentes cu tutore 

warandiam et obligationem et (dg: hout) houtscat deponere ita quod dictus 

emptor libere poterit dictam domum frangere et amovere et secum vehere et 

deducere ubicumque sibi placuit et quod ipsi Ydam et Katherinam filias 

dicte Jutte et Petrum filium quondam Theoderici Ravens perpetue tales 

habebunt quod nunquam presumet se jus in dicta domo sine fundo habere. 

Testes Bruheze et (dg: d) Lonijs datum supra. 

 

                         
5 Zie ← BP 1175 f 244v 11 wo 13-11-1370, uitgifte van een helft van dit huis, te weten de 
helft naast Arnoldus Ysebout. 
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BP 1177 f 055r 05 do 11-06-1383. 

(dg: Jacobus gnd Ghovije). 

 

(dg: Jacobus dictus Ghovije 

Notum sit universis quod nos 

Nos sit in Busco). 

 

BP 1177 f 055r 06 do 11-06-1383. 

Mijchael zvw Albertus van Hal verkocht aan Johannes zv Johannes gnd Peters 

soen szv Nijcholaus van Laervenne ¼ deel in ½ van een beemd gnd die 

Molenbeemd, in Luissel, beneden, naast de plaats waarop de watermolen 

stond, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft. 

 

Mijchael filius quondam Alberti de Hal (dg: particulam prati sitam in p) 

quartam partem ad se spectantem in (dg: prato dicto die Molenbee in) 

medietate prati dicti die Molenbeemt siti in (dg: parochia de Ha 

Luijsschel) Luijssel inferius iuxta locum in quo molendinum aquatile 

stare consuevit (dg: inter) et que medietas dicti prati annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem dicti prati ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio Johannis dicti Peters soen genero Nijcholai de 

Laervenne promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 055r 07 do 11-06-1383. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Wautgherus van Lijemde en zijn zoon Wautgherus 

verkochten aan Johannes zvw Willelmus gnd Glavijmans een stuk beemd in 

Helvoirt, tussen Johannes van Neijsel enerzijds en Henricus Wouters soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Brand, belast met 

8 penning nieuwe hertogencijns en 2 roeden omheining. 

 

Nijcholaus dictus (dg: f) Coel filius quondam Wautgheri de Lijemde et 

Wautgherus eius filius peciam prati sitam in parochia de Helvoert (dg: 

in) inter hereditatem Johannis de Neijsel ex uno et inter hereditatem 

Henrici Wouters soen ex alio tendens! cum uno fine ad locum dictum die 

Brant (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Willelmi dicti Glavijmans 

(dg: soen) promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis octo 

denariis novi census domino duci exinde solvendis et duabus virgatis 

sepis ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055r 08 do 11-06-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Eijcke droeg over aan Arnoldus van Hackenem, tbv 

Margareta dv voornoemde Arnoldus, de helft, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn grootmoeder Elizabeth van Davellaer, in een huis en 

tuin van voornoemde wijlen Elizabeth, in Erp, tussen Henricus gnd Rode 

Berniers soen enerzijds en Johannes van Nijsterle anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Margareta. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Eijcke medietatem sibi de morte 

quondam Elizabeth de Davellaer sue avie successione advolutam in domo et 

orto eiusdem quondam Elizabeth sitis in parochia de Erpe inter 

hereditatem Henrici dicti Rode Berniers soen ex uno et inter herditatem 

Johannis de Nijsterle ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

de Hackenem ad opus Margarete filie eiusdem Arnoldi promittens warandiam 

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

littera dicte Margarete. 

 

BP 1177 f 055r 09 do 11-06-1383. 

Johannes gnd van Bruggen en Ghisbertus Vullinc beloofden aan Johannes zvw 

Boudewinus Appelman 30 mud rogge en 14 mud gerst, Bossche maat, met 
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Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes dictus #van# Bruggen et Ghisbertus Vullinc promiserunt Johanni 

filio #quondam# Boudewini Appelman XXX modios siliginis et XIIII modios 

ordei mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055r 10 do 11-06-1383. 

(dg: Ghisbertus van Oesterheze: een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in). 

 

(dg: Ghisbertus de Oesterheze hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in). 

 

BP 1177 f 055r 11 do 11-06-1383. 

Ghisbertus van Oesterheze beloofde aan Johannes van Hackenem zvw Lucas van 

Hackenem een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft in goederen gnd ter Oosterheze, in 

Uden. 

 

Solvit 2 plack. Scabini noluerunt. 

Ghisbertus de Oesterheze promisit ut debitor principalis super omnia se 

daturum et soluturum Johanni de Hackenem filio quondam Luce de Hackenem 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

Ghisbertum spectante in bonis dictis ter Oesterheze sitis in parochia de 

(dg: Hu) Uden et (dg: ex) #in# attinentiis eorundem bonorum universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: testes) ut dicebat. 

Supra. 

 

BP 1177 f 055r 12 do 11-06-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde pacht niet te manen, zolang 

voornoemde Ghisbertus leeft. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia quod ipse dictam paccionem non 

monebit neque petet quamdiu dictus Ghisbertus vixerit in humanis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 055r 13 do 11-06-1383. 

Petrus gnd Wouters soen van der Heijden droeg over aan Willelmus die Wit 

zijn deel6 in een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, die 

Henricus zv Johannes Bollart beloofd had aan Johannes zvw Johannes gnd Wit 

en aan voornoemde Petrus, met Lichtmis in Oirschot op de onderpanden te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Wit, 

waarin deze overleed, waar ook onder Oirschot gelegen, en uit een stuk land 

van 4 lopen rogge, in Oirschot, tussen erfgoed van de hertog enerzijds en 

Gertrudis en Elizabeth, gnd de Kosters Kijnderen, anderzijds, welk stuk 

land voornoemde Henricus voor voornoemde pacht verkregen had. 

 

Petrus dictus Wouters soen (dg: d) van der Heijden totam partem et omne 

jus sibi competentes quovismodo in hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Oerscot quam Henricus filius (dg: B) Johannis 

Bollart promisit se daturum et soluturum Johanni filio quondam Johannis 

dicti Wit et Petro predicto hereditarie purificatione et in parochia de 

Oerscot supra hereditates infrascriptas tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus dicti quondam Johannis Wit in quibus idem (dg: quibus) 

quondam Johannes decessit quocumque locorum infra parochiam de Oerscot 

situatis (dg: atque ex) prout in litteris et ex pecia terre quatuor 

lopinos siliginis annuatim in semine capiente sita in dicta parochia 

                         
6 Zie → BP 1182 p 682v 07 vr 30-12-1401, Willelmus zvw Johannes die Wit machtigde Johannes zvw 
Johannes zvw Johannes die Wit zijn helft te manen in de erfpacht. 
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inter hereditatem domini ducis ex uno et inter hereditatem Gertrudis et 

Elizabeth dictorum de Kosters Kijnderen ex alio quam peciam terre dictus 

Henricus pro predicta paccione ad pactum acquisiverat prout in litteris 

predictis supportavit Willelmo die Wit cum litteris promittens ratam 

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

 

1177 mf2 C 05 f.55v. 

 in festo Barnabe: donderdag 11-06-1383. 

 in crastino Barnabe: vrijdag 12-06-1383. 

 in die Viti: maandag 15-06-1383. 

 in crastino Viti: dinsdag 16-06-1383. 

 

BP 1177 f 055v 01 do 11-06-1383. 

Hilla van ...estel wv Johannes van Arle, Petrus gnd Bruijnnincs soen ev 

Katherina, dv voornoemdee Hilla en wijlen Johannes van Arle, droegen over 

aan Hermannus van Arle de helft in een huis en tuin in Helmond, tussen 

Johannes gnd .... enerzijds en Rodolphus gnd Roef Leijten soen anderzijds. 

 

[Solvit] 2 plac. ?Scabini noluerunt. 

Hilla de ...estel (dg: fi) relicta quondam Johannis de Arle cum tutore 

Petrus dictus Bruijnnincs soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie dictorum Hille et quondam (dg: de) Johannis de 

Arle medietatem ad ipsos spectantem in domo et orto sitis in Helmont 

inter hereditatem Johannis dicti .... ex uno et inter [hereditatem] 

Rodolphi dicti Roef Leijten soen ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Hermanno (dg: filio ..) de Arle promittentes cum tutore 

ratam servare [et obligationem] ex parte eorum deponere. Testes Bruheze 

et Lonijs datum in festo Barnabe. 

 

BP 1177 f 055v 02 do 11-06-1383. 

Maria dvw Nijcholaus gnd van Veerseldonc droeg over aan Arnoldus gnd Groet 

Art ¼ deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar ouders, in een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Asten, tussen hr Jacobus die 

Snider enerzijds en Henricus szvw voornoemde Nijcholaus anderzijds en alle 

andere erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, gelegen onder Asten. 

 

....... 

Maria filia quondam Nijcholai dicti de (dg: Veerseldonc) #Veerseldonc# 

cum tutore quartam partem sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam in domo et orto et hereditatibus ipsis adiacentibus 

sitis in parochia de Asten inter hereditatem domini Jacobi die Snider ex 

uno et inter hereditatem Henrici (dg: dicti) generi dicti quondam 

Nijcholai ex alio atque omnes #alias# hereditates sibi de morte dictorum 

quondam suorum parentum successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Asten sitas ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo dicto 

Groet Art promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 03 do 11-06-1383. 

Johannes gnd Bijtter ev Heijlwigis dv Rutgherus van der Voert verkocht aan 

Gerardus van den Boegarde van Scijnle 1/9 deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van Elizabeth ev Henricus Hoesdens, grootvader van voornoemde 

Heijlwigis, in alle goederen, waarin voornoemde wijlen Elizabeth overleed, 

gelegen zowel onder als buiten Dinther. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. 

Johannes dictus Bijtter maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie (dg: quondam) Rutgheri van der Voert nonam partem sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam Elizabeth (dg: re) uxoris olim Henrici Hoesdens 

avie olim dicte Heijlwigis successione (dg: ad) advolutam in omnibus 

bonis in quibus dicta quondam Elizabeth decessit quocumque locorum infra 
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parochiam de Dijnter (dg: seu) et extra parochiam de Dijnter sitis ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo (dg: van den Voert) van den Boegarde 

de Scijnle promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 04 do 11-06-1383. 

Gerardus van Mulsen beloofden aan Johannes Mol 10 gulden pieter met Sint-

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

 

Gerardus de Mulsen promisit Johanni Mol X gulden peter ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 05 do 11-06-1383. 

Henricus van den Bunsbeke en Walterus Matheus soen beloofden aan Johannes 

zvw Godefridus van Erpe 23 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus van den Bunsbeke et Walterus Matheus soen promiserunt Johanni 

filio quondam Godefridi de Erpe XXIII modios et duo sextaria siliginis 

mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Bruheze et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 06 do 11-06-1383. 

Wouterus zvw Walterus van Oerle, Leonius van Erpe en Johannes nzvw Walterus 

van Erpe beloofden aan Yda dvw Lambertus van den Hoevel 50 Hollandse dobbel 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Wouterus filius quondam Walteri de Oerle Leonius de Erpe et Johannes 

filius naturalis quondam Walteri de Erpe promiserunt Yde filie quondam 

Lamberti van den Hoevel (dg: ad) L Hollant dobbel seu valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes Ywanus et et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 07 do 11-06-1383. 

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

voornoemde Johannes. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Traditur dicto 

Johanni. 

 

BP 1177 f 055v 08 vr 12-06-1383. 

Andreas zvw Henricus van Uden droeg over aan Walterus van Oekel een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Nijcholaus zvw Nijcholaus zv mr 

Gerardus aan voornoemde Andreas beloofd had, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit de helft van een huis7 en erf, eertijds van voornoemde wijlen 

Nijcholaus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Matheus Gegel enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Ysebout anderzijds, 

te weten uit de helft naast voornoemde wijlen Matheus. 

 

Andreas filius quondam Henrici de Uden hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Nijcholaus filius quondam Nijcholai filii magistri Gerardi 

promisit se daturum et soluturum (dg: here) dicto Andree hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate domus et aree que fuerant dicti quondam 

Nijcholai sita in Buscoducis in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Mathei Gegel ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Ysebout ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est contigue iuxta hereditatem dicti 

quondam Mathei prout in litteris hereditarie supportavit Waltero de Oekel 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: Bruheze) #Jordanus# et Ywanus datum in crastino 

                         
7 Zie ← BP 1175 f 244v 11 wo 13-11-1370, uitgifte van een helft van dit 

huis, te weten de helft naast Arnoldus Ysebout. 
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Barnabe. 

 

BP 1177 f 055v 09 vr 12-06-1383. 

Mechtildis wv Petrus gnd Becker en haar zoon Nijcholaus droegen over aan 

Walterus van Oekel een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Nijcholaus zvw 

Nijcholaus zv mr Gerardus aan voornoemde Mechtildis beloofd had, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een huis8 en erf in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Matheus Gegel enerzijds en 

erfgoed van wijlen Ysebout anderzijds, te weten uit de helft naast Matheus 

Gegel. 

 

Mechtildis relicta quondam Petri dicti Becker cum tutore et Nijcholaus 

eius filius hereditarium censum XL solidorum monete (dg: solvendum here) 

quem Nijcholaus filius quondam Nijcholai filii magistri Gerardi promisit 

se daturum et soluturum dicte Mechtildi ad opus eiusdem Mechtildis et ad 

opus liberorum quondam Petri et Mechtildis predictorum hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam Mathei Gegel ex uno et inter 

hereditatem quondam Ysebout ex alio scilicet ex illa medietate que sita 

est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam Mathei Gegel prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Waltero de Oekel cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum et quorumcumque (dg: ?bonorum) liberorum dictorum quondam 

Petri et Mechtildis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 10 vr 12-06-1383. 

Willelmus die Cuper van Erpe en zijn zoon Johannes verkochten aan Ywanus 

zvw Ywanus van den Ham een beemd gnd dat Roestken, in Erp, tussen Henricus 

zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en Margareta wv Leonius van Ponsendale 

anderzijds, belast met 2 penning oude cijns. 

 

(dg: Joh) Willelmus die Cuper de Erpe et Johannes eius filius pratum 

#dictum dat Roestken# situm in parochia de Erpe situm inter hereditatem 

Henrici filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem 

Margarete relicte quondam Leonii de Ponsendale ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Ywano filio quondam Ywani van den Ham 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis 

antiqui census exinde de jure solvendis. Testes (dg: datum supra) Testes 

Bruheze et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 11 vr 12-06-1383. 

Egidius gnd Yewijns soen van den Ham van Vechel en zijn schoonzoon Petrus 

Wouters soen verkochten aan Johannes van Woenssel een stuk beemd gnd die 

Kesselakker, in Veghel, tussen Fredericus Hoernken enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Gerardus Vrieze Jutten soen, belast met de hertogencijns. 

 

Egidius dictus Yewijns soen van den Ham de Vechel #et Petrus Wouters soen 

eius gener# peciam prati (dg: sit) dictam die Kesselacker sitam in 

parochia de Vechel inter hereditatem !hereditatem Frederici Hoernken ex 

uno et inter communem viam ex alio tendentem (dg: u) cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Gerardi Vrieze Jutten 

soen ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Woenssel promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde de jure solvendo. 

 

BP 1177 f 055v 12 ma 15-06-1383. 

Heijlwigis van Oerle en Heijlwigis van Wetten droegen over aan Otto 

Bruijstens en Egidius zvw Egidius gnd Bruijnninc snijder alle goederen, die 

                         
8 Zie ← BP 1175 f 244v 11 wo 13-11-1370, uitgifte van een helft van dit huis, te weten de 
helft naast Arnoldus Ysebout. 
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aan hen gekomen waren na overlijden van Aleijdis ev hun neef Theodericus 

van Zeelst en na overlijden van voornoemde Theodericus van Zeelst. 

 

Heijlwigis de Oerle et Heijlwigis de (dg: Oerle) #Wetten cum tutore# 

omnia et singula! (dg: sibi) ipsis de morte quondam Aleijdis uxoris olim 

Theoderici de Zeelst earum nepotis atque de morte dicti quondam 

Theoderici de Zeelst successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Yudoco dicto Yoes) 

#Ottoni# Bruijstens et Egidio filio quondam Egidii dicti Bruijnninc 

sartori promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

earum deponere. Testes Bruheze et Ywanus datum in die Viti. 

 

BP 1177 f 055v 13 di 16-06-1383. 

Henricus zvw Johannes gnd Spaenrebeen verkocht aan Willelmus gnd uter 

Hautart alle goederen van Leonius zvw Ghisbertus gnd uter Hautert, onder 

Schijndel, aan hem verkocht door voornoemde Leonius. 

 

Henricus filius Johannis quondam dicti Spaenrebeen omnia et singula bona 

Leonii filii quondam Ghisberti dicti uter Hautert tam mobilia quam 

immobilia hereditaria atque parata ubicumque locorum tam in humido quam 

in sicco in duro et in molli (dg: consistentia sive sita) infra parochiam 

de Scijnle (dg: cons) situata vendita sibi a dicto Leonio prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Willelmo dicto uter 

Hautart (dg: pro) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Wellinus datum in 

crastino Viti. 

 

BP 1177 f 055v 14 di 16-06-1383. 

Everardus van Onstaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Onstaden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 15 di 16-06-1383. 

Johannes van Audehoesden maakte bezwaar tegen alle verkopingen gedaan door 

Johannes van Kessel zv hr Johannes van Kessel ridder met zijn goederen. 

 

Johannes de Audehoesden omnes vendiciones factas per Johannem de Kessel 

filium (dg: quondam) domini Johannis de Kessel militis #cum suis bonis# 

calumpniavit. Testes Ywanus et Scilder datum in crastino Viti. 

 

BP 1177 f 055v 16 di 16-06-1383. 

Ghibo van Eijcke droeg over aan zijn zoon Johannes 40 dobbel mottoen, die 

Henricus van de Kelder beloofd had aan voornoemde Johannes zv voornoemde 

Ghibo, en welke voornoemde Johannes overgedragen9 had aan voornoemde Ghibo. 

 

Ghibo de Eijcke quadraginta aureos denarios communiter dobbel mottoen 

vocatos quos Henricus de Penu promiserat Johanni filio dicti Ghibonis et 

quos dictus Johannes supportaverat dicto Ghiboni prout in litteris 

supportavit dicto Johanni suo filio cum litteris et aliis et jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 17 di 16-06-1383. 

Willelmus uter Hautart beloofde aan Henricus zvw Johannes Spaenrebeen 26 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) 

te betalen. 

 

Willelmus uter Hautart promisit super omnia Henrico filio quondam 

Johannis Spaenrebeen XXVI Brabant dobbel seu valorem ad Remigii proxime 

                         
9 Zie ← BP 1176 f 212v 14 vr 19-07-1381, overdracht aan zijn vader van de 

schuldbekentenis van 40 Brabant dobbel, te betalen op 09-06-1381. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 055v 18 di 16-06-1383. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Godefridus Herbrechts 30½ Brabantse 

dobbel of de waarde zondag over een week te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit (dg: se) Godefrido Herbrechts (dg: p) XXXta et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem (dg: ad) a dominica proxime ultra 

octo dies persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 C 06 f.56. 

 in crastino Viti: dinsdag 16-06-1383. 

 anno LXXXIII mensis junii die XVI: dinsdag 16-06-1383. 

 Quarta post Viti: woensdag 17-06-1383. 

 

BP 1177 f 056r 01 di 16-06-1383. 

Johannes gnd Weijnsken zvw Johannes van Wa...em verkocht aan broeder 

....... ....... .....geman van Porta Celi een lijfrente van 2 gulden 

pieter, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Sint-

Petrus Stoel, gaande uit (1) 1 morgen land in Oss, ter plaatse gnd op den 

Opperen Poel, tussen erfgoed van het Geefhuis van Den Bosch enerzijds en 

....... van den ....... anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Oss, ter 

plaatse gnd op den Biesakker, beiderzijds tussen Johannes Gherijs. 

 

Johannes dictus (dg: Weijst) Weijnsken filius quondam Johannis de Wa...em 

hereditarie vendidit fratri ...... ....... .....geman de Porta Celi 

vitalem! duo[rum] gulden peter seu valorem solvendam anno quolibet ad 

vitam dicti emptoris et non ultra mediatim Remigii et mediatim (dg: et) 

Petri ad cathedram ex uno iugero terre sito in parochia de Os in loco 

dicto op den Opperen Poel inter hereditatem mense sancti spiritus de 

Busco ex uno et inter hereditatem ....... van den ....... ex alio atque 

ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Os (dg: in) in 

loco dicto op den Bijesacker inter hereditatem Johannis Gherijs ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere [et] sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit etc. Testes Bruheze et Luce datum in crastino Viti. 

 

BP 1177 f 056r 02 di 16-06-1383. 

Willelmus van der Hautart van Scijnle en Henricus Loze beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 26 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-

10-1383; 14+31+31+30+1=107 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus van der Hautart (dg: de H) de Scijnle et Henricus Loze 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXVI aude scilde ad Remigii proxime 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056r 03 di 16-06-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit [2] plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056r 04 di 16-06-1383. 

Johannes, Rutgherus en Sophija, kvw Johannes van Gheldorp zvw Johannes van 

Gheldorp, verkochten aan Ghibo Herinc zvw Gerardus Cnode een n-erfcijns van 

12 Brabantse dobbel of de waarde, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) goederen gnd Heitrake10, in Deurne, reeds belast met een 

                         
10 Zie → BP 1179 p 354v 07 do 07-03-1392, uitgifte van de goederen gnd te 

Heitrake, reeds belast met onder meer een lijfpacht van 10 mud rogge, op 

het leven van Arnoldus Avemari en/of diens vrouw Aleijdis. 
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lijfpacht van 10 mud rogge, op het leven van Arnoldus Avemari en zijn 

vrouw, (2) een beemd gnd die Hage, in Asten, tussen de gemeint van Asten 

enerzijds en hr Willelmus van der Olijmolen priester anderzijds, (3) een 

wijnkelder van wijlen Philippus van Gheldorp ridder met ondergrond, in 

Deurne, in de herdgang van Vlierden, naast de windmolen van Deurne, tussen 

de gemeint van Vlierden enerzijds en de gemeint van Deurne anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. De broers Zegherus en Willelmus, kvw 

eerstgenoemde Johannes van Gheldorp zullen met deze verkoop instemmen. 

 

Johannes Rutgherus Sophija liberi (dg: J) quondam Johannis de Gheldorp 

filii quondam Johannis de Gheldorp (dg: h) cum tutore hereditarie 

vendiderunt Ghiboni Herinc filio quondam Gerardi Cnode hereditarium 

censum XII Brabant dobbel seu valorem solvendum hereditarie purificatione 

et in Busco tradendum ex bonis dictis Heijtrake sitis in parochia (dg: p) 

de Doerne et ex attinentiis dictorum! singulis et universis atque ex 

prato dicto die Haghe sito in parochia de Asten inter (dg: hereditatem) 

communitatem de Asten ex uno et et inter hereditatem domini Willelmi van 

der Olijmolen #presbitri# ex alio atque ex vinario (dg: cum f #primodicti 

...) quondam Philippi de Gheldorp militis# cum suo fundo sito in parochia 

de Doerne in pastoria de Vlierden iuxta (dg: l) molendinum venti de (dg: 

domo) Doerne inter communitatem de Vlierden ex uno et inter communitatem 

de Doerne ex alio atque ex jure et attinentiis dicti vinarii singulis et 

universis ut dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

vitali pensione decem modiorum siliginis ex dictis bonis ad vitam Arnoldi 

Avemari et sue uxoris de jure solvendis ut dicebant et sufficientem 

facere et quod Zegherum et Willelmum (dg: lib) fratres liberos primodicti 

quondam Johannis de Gheldorp dicte vendicioni facient (dg: renunciare) 

#consentire# et eosdem (dg: Reij) Zegherum et Willelmum dicto emptori de 

dicta paccione ex premissis solvenda facient promittere warandiam et 

premissa contrapignora facient promittere sufficientes facere sub 

obligatione eorundem Zegheri et Willelmi et bonorum (dg: suorum) omnium 

et singulorum eorundem Zegheri et Willelmi. Testes Jordanus et Wellinus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 056r 05 di 16-06-1383. 

En ze kunnen terugkopen tussen nu en Lichtmis over 4 jaar (zo 02-02-1388), 

met 168 Brabantse dobbel of de waarde, de cijns van het jaar van wederkoop 

en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van Johannes van de Kloot klerk, Zibertus zv 

Zibertus van Hoculem, Henricus die Smit van Gheldorp leek. 

 

A. 

Et poterint ipsi venditores seu eorum alter redimere infra hinc et 

purificationem proxime et ad spacium quatuor annorum post festum (dg: 

proxime) purificationis proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

semper quando eis placuerit cum (dg: X) centum et LXVIII Brabant dobbel 

seu valore et cum pleno censu anni redempcionis et cum arrestadiis si que 

defecerint ut in forma promittentes ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Johanne de Globo clerico Ziberto filio Ziberti de 

Hoculem Henrico die Smit de Gheldorp laijco testibus datum anno LXXXIII 

mensis junii die XVI hora complete. 

 

BP 1177 f 056r 06 wo 17-06-1383. 

Theodericus Stockelman verkocht aan Arnoldus van Boekel ½ bunder beemd in 

Helmond, ter plaatse gnd in die Voert, tussen de jonker van Helmond en 

Johannes gnd Duijssche enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds, met 

een eind strekkend aan het water gnd die Aa, belast met 9 penning oude 

cijns aan de jonker van Helmond. De koopsom, 40 Brabantse dobbel, is 

voldaan. 
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Solvit. 

Theodericus Stockelman dimidium bonarium prati situm in parochia de 

Helmont in loco dicto in die Voert inter (dg: bo) hereditatem domicelli 

(dg: Hellu) Helmont et Johannis dicti Duijssche ex uno et inter! dicti 

Theoderici ex alio #tendens cum uno fine ad aquam dictam die Aa# in ea 

quantitate qua dictum dimidium bonarium prati ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Boekel promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis novem denariis antiqui census (dg: duci) 

domicello de Helmont exinde solvendis dictus emptor recognovit sibi de 

precio (dg: redempc) #venditionis# scilicet de XL Brabant dobbel fore 

satisfactum. Testes Luce et Scilder datum (dg: s) quarta post Viti. 

 

BP 1177 f 056r 07 wo 17-06-1383. 

Goeswinus zv Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus te leveren, 

aan hem verkocht door Arnoldus Hake zv Godescalcus van Bladel. 

 

Goeswinus filius (dg: quondam) Johannis de Best hereditariam paccionem 

XII modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Lamberti 

venditam sibi ab Arnoldo Hake filio Godescalci de Bladel prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Lonijs et Stierken datum supra. 

 

BP 1177 f 056r 08 wo 17-06-1383. 

Willelmus zv Willelmus gnd Roefs Musekens soen ev Hilla dvw Wouterus gnd 

Wouters soen van Eijndoven verkocht aan Zegherus van Puppel een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Eindhoven, die voornoemde 

verkoper met Lichtmis beurt, uit goederen van voornoemde wijlen Wouterus 

Wouters soen, in Zonderwijk, ter plaatse gnd Heirle, welke pacht van 6 mud 

aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Hilla was geschonken. 

 

Willelmus filius Willelmi dicti Roefs (dg: soen) Musekens soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie quondam Wouteri dicti 

Wouters soen de Eijndoven hereditarie vendidit Zeghero de Puppel 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: 

hereditaria paccione medietate ad) hereditaria paccione sex modiorum 

siliginis (dg: et dimidii modii ave) mensure de Eijndoven quam dictus 

venditor se solvendam habere dicebat hereditarie termino solucionis 

predicto ex bonis dicti quondam Wouteri Wouters soen sitis in parochia de 

Zonderwijc ad locum dictum Heirle et ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis et quam paccionem sex modiorum siliginis dictus 

venditor cum dicta Hilla sua uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et et aliam obligationem in 

dicta paccione sex modiorum siliginis existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes Bruheze et Stierken datum supra. 

 

BP 1177 f 056r 09 wo 17-06-1383. 

En hij kan terugkopen tussen nu een Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) met 

29 Hollandse dobbel en met de pacht. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van Henricus Buc, Elijas van Zelem en Johannes 

Vrieze. 

 

A. 

Et poterit redimere cum XXIX (dg: Brab) Hollants (dg: Brab) dobbel (dg: 

in festo purificationis proxime) infra hinc et purificationem proxime 

inclusive et cum paccione ut in forma presentibus Henrico Buc Elija de 

Zelem Johanne Vrieze testibus actum in camera scriptorum. 

 

BP 1177 f 056r 10 wo 17-06-1383. 

Johannes zvw Johannes Vrieze schreinmaker en Ludekinus nzvw Henricus van 
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der Poorten zvw Arnoldus ev Heijlwigis dvw voornoemde Johannes Vrieze 

verkochten aan hr Henricus Buc een b-erfcijns van 50 schelling geld, te 

betalen met Sint-Lambertus, uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jacobus zv Jacobus zvw Ava schoenmaker 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Coster riemmaker anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de stroom, welke cijns 

aan mr Johannes Basijn was verkocht door Conrardus zvw Johannes gnd 

Stelwaert van Gravia, welke cijns aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde wijlen mr Johannes en diens vrouw Yda, grootouders van 

eerstgenoemde Johannes en Heijlwigis. 

 

Johannes (dg: Vriese) filius quondam Johannis Vrieze scrinipari et 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici de Porta filii quondam Arnoldi 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis Vrieze hereditarium censum quinquaginta solidorum monete 

solvendum hereditarie in die beati Lamberti ex domo et area sita in Busco 

ad vicum Hijntamensem inter hereditatem Jacobi filii Jacobi filii quondam 

Ave sutoris ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Coster corrigiarii 

ex alio tendente (dg: a) ibidem a communi platea retrorsum usque ad aquam 

ibidem fluentem venditum magistro Johanni Basijn a Conrardo filio quondam 

Johannis dicti (dg: Stelwaert) Stelwaert de Gravia prout in litteris et 

quem censum eis de morte dicti quondam magistri Johannis et Yde sue 

uxoris avi et avie (dg: dicti) primodicti (dg: quondam) Johannis et dicte 

Heijlwigi successione advolutum esse dicebant et quem censum nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt domino Henrico Buc 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam magistri Johannis deponere. Testes Lonijs et Ywanus datum ut 

supra. 

 

1177 mf2 C 07 f.56v. 

 Quinta post Viti: donderdag 18-06-1383. 

 

BP 1177 f 056v 01 do 18-06-1383. 

Theodericus zvw Johannes Bathen verkocht aan hr Petrus van den Steen 

priester, voor de duur van zijn leven, een huis en erf in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de straat gnd Peperstraat naar de plaats gnd 

Triniteit, tussen erfgoed van Gerardus van Eijcke enerzijds en erfgoed van 

Rodolpha gnd Last anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen domum et aream sitam in 

Buscoducis in vico tendente a (dg: vico) #platea# dicta Peperstraet 

versus locum [dictum] Triniteijt inter hereditatem Gerardi de Eij[c]ke ex 

uno et inter hereditatem Rodolphe dicte Last ex alio (dg: tendente a 

dicto vico retrorsum usque ad domum lapideam dicti Theoderici ...... 

....... ....... .......) ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# domino Petro de Lapidea Via presbitro ab eodem ....... ...... 

quamdiu vixerit in humanis .. ... ?libere possidendam promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere tali condicione 

[annexa quod dicta] domus et area post decessum dicti domini Petri ad 

dictum (dg: emptor) venditorem et ad suos heredes devolvetur. Testes 

Jordanus .. ....... [datum] quinta post Viti. Et ?duplicetur. 

 

BP 1177 f 056v 02 do 18-06-1383. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Johannes van de Kloot, voornoemde schepenen, Rutgherus van Boemel Zasman, 

Johannes van ....... ....... ....... 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus Johanne de Globo dictis 

scabinis Rutghero de Boemel Zasman Johanne de (dg: Beirct) ....... 
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....... ....... in (dg: d) camera anno LXXXIII ....... ....... ....... 

....... hora none. 

 

BP 1177 f 056v 03 do 17-06-1383. 

Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman en Henricus Keijot zvw Engbertus 

gnd Ebbe Everaets beloofden aan Johannes van Beircke 59 dobbel of de waarde 

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

 

O. 

Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini Zasman et Henricus Keijot 

filius quondam Engberti dicti Ebbe Everaets promiserunt Johanni de 

Beircke quinquaginta novem dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. !Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 04 ±wo 17-06-1383. 

Wellinus van Os beloofde aan Johannes van Beircke 29 Brabantse dobbel of de 

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

 

Wellinus de Os promisit Johanni de Beircke viginti novem Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 056v 05 ±wo 17-06-1383. 

Franco zvw Johannes gnd Weert droeg over aan Jacobus Dorre een b-erfcijns 

van 36 schelling geld, aan hem overgedragen door Johannes zvw Willelmus zvw 

Johannes gnd Olij. 

 

Solvit. Debent XI {hier staat een puntje} denarios. 

Franco filius quondam Johannis dicti Weert hereditarium censum triginta 

sex solidorum monete supportatum sibi a Johanne filio quondam Willelmi 

filii quondam Johannis dicti Olij prout in litteris supportavit Jacobo 

Dorre cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 06 ±wo 17-06-1383. 

Johannes Guldeman verkocht aan Goeswinus zvw Henricus van den Waude een 

huis, tuin en aangelegen stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd aan die 

Kuil, tussen Johannes van den Hoevel enerzijds en Metta Meijs anderzijds, 

met beide einden strekkend aan de gemeint, belast met een b-erfpacht van 1 

lopen raapzaad en een b-erfcijns van 4 schelling (dg: geld ten tijde 

gangbaar) geld waarin die aan de kerk van Schijndel moeten worden betaald. 

 

Johannes Guldeman domum ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen die Cule inter hereditatem 

Johannis van den Hoevel ex !alio et inter hereditatem Mette Meijs ex alio 

tendentes cum utroque fine ad communitatem ut dicebat hereditarie 

vendidit Goeswino filio quondam Henrici van den Waude promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione unius 

lopini seminis raparum et hereditario censu (dg: quinque) quatuor 

solidorum (dg: monete pro tempore in Scijnle cursum) #talis monete in 

quali# ecclesie de Scijnle exinde solvendi sunt. Testes Luce et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 07 ±wo 17-06-1383. 

Ambrosius gnd Broes Balen soen van den Crijenberch, Theodericus Tolinc, 

Johannes Ponnenborch en Henricus Priem beloofden aan Johannes van Ghemert 

24 mud rogge, Bossche maat, en 4 vimmen stro met Lichtmis aanstaande (di) 

te leveren. 

 

Ambrosius (dg: d) #dictus Broes# Balen soen (dg: de Roesmalen Th) van den 

Crijenberch Theodericus Tolinc Johannes (dg: Poijne) Ponnenborch Henricus 
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Priem promiserunt Johanni de Ghemert XXIIII modios siliginis mensure de 

Busco et quatuor vimas (dg: la) straminum ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 08 ±wo 17-06-1383. 

Hermannus Scut zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnxsten beloofde aan 

Adam van Mierd, tbv Henricus, Ghisbertus en Nijcholaus, nkv voornoemde 

Hermannus, 100 oude schilden na maning te betalen. Zou een van voornoemde 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat het geld naar de 

overblijvenden. De brief overhandigen aan hem of aan hr Albertus Buc. 

 

Hermannus Scut filius (dg: quondam) Henrici dicti Jonghe Heijn de 

Heijnxsten promisit super habita et habenda Ade de Mierd ad opus Henrici 

Ghisberti et Nijcholai puerorum naturalium dicti Hermanni centum aude 

scilde ad monitionem et voluntatem dictorum puerorum naturalium 

persolvendos tali condicione si aliquis dictorum puerorum decesserit sine 

prole legitima extunc dicta pecunia ad alios dictorum puerorum 

superstites remanentes integraliter devolvetur. Testes Luce et Scilder 

datum supra. Traditur sibi vel domino Alberto Buc. 

 

BP 1177 f 056v 09 ±wo 17-06-1383. 

Vastradus zvw Henricus van der Lijnden, Ludovicus van Kessel zvw Ludovicus 

van Kessel, Vastradus zvw Johannes van Berkel en Albertus zvw Arnoldus gnd 

Lodewijchs soen van Kessel beloofden aan Sijmon van Mijrabello 500 oude 

Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-

1383) en de andere helft 2 maanden daarna. 

 

Vastradus filius quondam Henrici van der Lijnden Ludovicus de Kessel 

filius quondam Ludovici de Kessel Vastradus filius quondam Johannis de 

Berkel et Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen de Kessel 

promiserunt Sijmoni de Mijrabello quingentos aude scilde monete Francie 

seu valorem mediatim Johannis et mediatim #a nativitatis Johannis 

proxime# ultra duos menses post festum nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes (dg: d) Lonijs et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 10 ±wo 17-06-1383. 

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

voornoemde Albertus. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Traditur dicto 

Alberto. 

 

BP 1177 f 056v 11 ±wo 17-06-1383. 

Henricus Crabbart zv Theodericus gnd Scout droeg over aan Henricus zvw 

Johannes van Uden het vruchtgebruik in11 (1) 1/3 deel, dat behoorde aan 

wijlen zijn vrouw Hilla dvw voornoemde Johannes van Uden, in een b-erfcijns 

van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Godefridus van Bussel, in Den 

Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen, (2) 1/3 

deel, dat aan voornoemde wijlen Hilla behoorde, in een b-erfpacht van 6 

zester rogge, maat van Uden, gaande uit een hoeve, behorend aan Lambertus 

gnd van Uden en aan Henricus van Goederheijle, in Uden, ter plaatse gnd 

Zeeland, (3) ¼ deel dat aan voornoemde Hilla behoorde, in 1/3 deel van een 

huis en erf van voornoemde wijlen Johannes van Uden, in Den Bosch, aan de 

plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Gerardus Vilt enerzijds en 

erfgoed dat was van Nollekinus Gheroncs anderzijds. 

 

                         
11 Zie ← BP 1176 f 276r 09 ma 06-10-1382, verkoop van al deze goederen. 
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Henricus Crabbart filius Theoderici dicti Scout suum (dg: usf) usufructum 

sibi competentem (dg: in hereditario censu) in tercia parte que spectabat 

ad Hillam quondam suam uxorem filiam quondam Johannis de Uden in 

hereditario censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area Godefridi de Bussel sita in 

Buscoducis ad forum contigue iuxta hereditatem quondam Wijnrici de Oijen 

atque in tercia parte que ad dictam #quondam# Hillam spectabat in annua 

et hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Uden 

solvenda hereditarie ex (dg: .) manso spectante ad Lambertum dictum de 

Uden et Henricum de Goederheijle sito in parochia de Uden in loco dicto 

Zeland insuper in quarta parte que ad dictam Hillam spectabat in tercia 

parte domus et aree dicti quondam Joahnnis de Uden site in Busco ad locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Gerardi Vilt ex uno et inter 

hereditatem que fuerat Nollekini Gheroncs ex alio ut dicebat supportavit 

Henrico filio dicti quondam Johannis de Uden promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 12 ±wo 17-06-1383. 

Katherina wv Rutgherus gnd Dickelaer verkocht aan Lucas zv Godefridus gnd 

Weder ¼ deel in een stuk land gnd die Langdonk, in Stripe, tussen Willelmus 

van Emmichoven enerzijds en erfgoed behorend aan de goederen gnd te 

Schandebroek anderzijds. 

 

Katherina (dg: relicta) filia quondam (dg: qu) Rutgheri dicti (dg: 

Dickek) Dickelaer cum tutore #quartam partem ad se spectantem in# peciam 

terre dictam die Langdonc sitam in parochia de Stripe inter hereditatem 

Willelmi de Emmichoven ex uno et inter hereditatem (dg: qu) spectantem ad 

bona dicta te Scandebroec ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Luce 

filio Godefridi dicti Weder promittens cum tutore w. 

 

BP 1177 f 056v 13 ±wo 17-06-1383. 

Heijlwigis dvw Goeswinus van Avenjoen beloofde aan mr Willelmus 

Hondermercke 2 Hollandse dobbel met Sint-Jan over een jaar (vr 24-06-1384), 

2 Hollandse dobbel met Pasen over een jaar (zo 02-04-1385), 1½ Hollandse 

dobbel met Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1385), 1½ Hollandse dobbel met 

Pasen over 2 jaar (zo 22-04-1386), 1½ Hollandse dobbel met Sint-Jan over 3 

jaar (zo 24-06-1386) en 1½ Hollandse dobbel met Pasen over 3 jaar (zo 07-

04-1387) te betalen. 

 

Heijlwigis (dg: de) filia quondam Goeswini de Avenjoen promisit super 

omnia magistro Willelmo Hondermercke !et duos Hollant dobbel a 

nativitatis Johannis proxime (dg: ultra) futuro ultra annum et duos 

Hollant dobbel in festo pasce proxime futuro #(dg: ...)# ultra annum item 

unum et dimidium Hollant dobbel a (dg: festo ..) nativitatis Johannis 

proxime ultra duos annos et unum et dimidium Hollant dobbel a festo pasce 

proxime ultra duos annos item unum et dimidium Hollant dobbel a 

nativitatis Johannis proxime ultra tres annos et unum et dimidium 

Hollants dobbel a festo pasce proxime ultra tres annos proxime futuros 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 056v 14 ±wo 17-06-1383. 

Johannes gnd Vrieze zvw Johannes Vrieze deed tbv Ludekinus nzvw Henricus 

van de Poort zv Arnoldus afstand van12 (1) een b-erfcijns van 10 schelling, 

oude pecunia, die Arnoldus Sprengher verworven had van voornoemde 

Ludekinus, (2) een b-erfcijns van 50 schelling, gaande uit goederen gnd ter 

Schimmelrode, in Veghel, die Arnoldus Sprenger verworven had van voornoemde 

Ludekinus, (3) een b-erfcijns van 20 schelling, die Arnoldus Sprenger 

                         
12 Zie ← BP 1176 f 309r 05 za 13-06-1383, bij erfdeling waren deze cijnzen 

aan Johannes zvw Johannes Vriese en Ludekinus nzvw Henricus van den Poort 

gekomen. 
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verworven had van Arnoldus van Zichen. 

 

Johannes dictus Vrieze filius quondam Johannis Vrieze (dg: et Ludeke van 

de filius naturalis quondam Henrici de Porta filii Arnoldi maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis) super hereditario censu decem solidorum antique pecunie 

quem Arnoldus Sprengher erga Ludekinum filium naturalem quondam Henrici 

de Porta filius! Arnoldi acquisiverat atque super hereditario censu 

quinquaginta solidorum solvendo (dg: ex) hereditarie ex bonis dictis ter 

Schijmelrode sitis in Vechel cum suis attinentiis quem Arnoldus Sprenger 

erga dictum Ludekinum acquisiverat item hereditarius! census! XXti 

solidorum quem Arnoldus Sprenger erga Arnoldum de Zichen acquisiverat ut 

dicebat ad opus dicti Ludekini renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 056v 15 ±wo 17-06-1383. 

Ludekinus nzvw Henricus van der Poorten zv Arnoldus ev Heijlwigis dvw 

Johannes Vrieze deed tbv Johannes zvw voornoemde Johannes Vrieze afstand 

van13 (1) een b-erfcijns van 20 schelling, die Katherina wv Arnoldus van 

Valkenborch gekocht had van Johannes zvw Andreas Raventeers, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling, die Mechtildis dvw Henricus Graeuwe met 

Kerstmis beurde, uit een huis en erf van Pelgrimus smid, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, tussen erfgoed van Gerardus van Parijs enerzijds en 

erfgoed van Jacobus snijder anderzijds. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici de Porta filii Arnoldi (dg: s) 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Johannis Vrieze super hereditario censu XX solidorum !Katherina 

relicta quondam Arnoldi de Valkenborch erga Johannem filium quondam 

Andree Raventeers emendo acquisiverat atque super hereditario censu XX 

solidorum quem Mechtildis filia quondam Henrici Graeuwe habuit solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area Pelgrimi fabri sita in 

Busco [in vico] Vuchtensi inter hereditatem Gerardi de Parijs ex uno et 

inter hereditatem Jacobi sartoris ex alio ad opus Johannis filii dicti 

quondam Johannis Vrieze renunciavit ....... ....... ....... parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 C 08 f.57. 

 in festo Gervasii et Prothasii: vrijdag 19-06-1383. 

 in crastino Gervasii et Prothasii: zaterdag 20-06-1383. 

 Secunda post Gervasii et Prothasii: maandag 22-06-1383. 

 in vigilia nativitatis Johannis: dinsdag 23-06-1383. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1383. 

 in vigilia nativitatis Johannis anno octuaginta tercio: 

   dinsdag 23-06-1383. 

 

BP 1177 f 057r 01 vr 19-06-1383. 

Agnes wv Henricus gnd Sanders kreeg, op haar verzoek, van de rechter als 

voogd Henricus de jongere zv Rodolphus van Merlaer. 

 

Agnes relicta quondam Henrici dicti Sanders petiit a judice sibi Henricum 

#juniorem# filium (dg: nal) Rodolphi de Merlaer ....... ....... dare in 

tutorem et judex amiens sibi dedit eundem in tutorem. Testes (dg: Luce) 

testes Bruheze et Luce datum in festo Gervasii et Prothasii. 

 

                         
13 Zie ← BP 1176 f 309r 05 za 13-06-1383, bij erfdeling waren deze cijnzen 

aan Johannes zvw Johannes Vriese en Ludekinus nzvw Henricus van den Poort 

gekomen. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

32 

BP 1177 f 057r 02 za 20-06-1383. 

Nijcholaus van Berze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 8 

schelling, een b-erfcijns van 6 schelling en een b-erfcijns van 8 

schellingen, aan hem verkocht door Johannes van Loen bakker. 

 

Nijcholaus de Berze hereditarium censum octo solidorum atque hereditarium 

censum sex solidorum et hereditarium censum octo solidorum venditos sibi 

a Johanne de (dg: ?a) Loen pistore prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Luce et Wellen datum in crastino Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1177 f 057r 03 ma 22-06-1383. 

Gerardus Loij Willems soen en zijn vrouw Batha ?gnd van den Put beloofden 

of verkochten aan broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een 

lijfrente14 van 8 oude Franse schilden, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383), gaande uit (1) een huis en erf?, in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen een straatje dat daar loopt naar de gemene beerput 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Hoevelman anderzijds, (2) een huis en 

erf over de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes van Enghelen enerzijds en 

erfgoed van Goeswinus van Enghelen anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Gerardus Loij Willems soen maritus legitimus ut asserebat (dg: Batha) 

Bathe (dg: sue uxoris f) ?dicte van den Put sue uxoris et dicta Batha cum 

eodem tamquam cum tutore ad ....... ....... fratri Henrico Berwout priori 

de Porta Celi vitalem pensionem octo aude scilde monete regis Francie seu 

valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Domini ....... ....... ....... ex domo [et area?] sita in Busco ultra 

[pontem] pis[ci]u[m] inter viculum tendentem ibidem versus communem 

cloacam ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Hoe[v]elman ex alio 

atque ex domo et area sita ultra dictum pontem inter hereditatem Johannis 

de Enghelen ex uno et inter hereditatem Goeswini de Enghelen ex alio ut 

dicebant [promittentes] super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes Bruheze et Jordanus 

datum (dg: s) secunda post Gervasii et Prothasii. 

 

BP 1177 f 057r 04 di 23-06-1383. 

Gerardus zv Hermannus van Dalem, mede namens zijn vrienden en 

bloedverwanten van de kant van voornoemde Hermannus, verklaarde verzoend te 

zijn met Johannes zvw Albertus Gielijs soen en zijn verwanten en vrienden, 

mbt de dood van Petrus Crabbart zv voornoemde Hermannus van Dalem, 

veroorzaakt door voornoemde Johannes zvw voornoemde Albertus. Hij beloofde 

aan Goeswinus van Best, tbv allen die het aangaat, het zoenakkoord van 

waarde te houden. 

 

Gerardus filius (dg: qu) Hermanni de Dalem pro se et pro consanguineis et 

amicis ex parte et latere dicti Hermanni (dg: genitis et generandis) 

palam recognovit se fore reconciliatum (dg: et) cum Johanne filio quondam 

Alberti Gielijs soen et cum eius consanguineis et amicis (dg: genitis et 

generandis) super nece quondam Petri Crabbart filii dicti Hermanni de 

Dalem facta ut dicebat per dictum Johannem filium quondam Alberti 

predicti #in persona dicti quondam Petri Crabbart# ut dicebat promittens 

super omnia Goeswino de Best ad opus omnium quorum interest vel interesse 

poterit in futuro pro se et pro suis amicis et consanguineis (dg: genitis 

et generandis) ex parte et latere dicti Hermanni huiusmodi 

reconciliacionem ratam servare. Testes Luce et Jordanus datum in vigilia 

nativitatis Johannis. 

 

                         
14 Zie → BP 1175 f 129r 01 za 08-05-1395 (2), onder bepaalde condities zal de schepenbrief 
waarin deze lijfrente werd beloofd worden teruggegeven. 
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BP 1177 f 057r 05 di 23-06-1383. 

Egidius gnd Cnode zvw Petrus Crabbart, voor zich en zijn bloedverwanten van 

de kant van wijlen zijn zuster Elizabeth Crabbart ev Hermannus van Dalem, 

verklaarde verzoend te zijn met voornoemde Johannes zvw Albertus Gielijs 

soen en zijn verwanten en vrienden, mbt de dood van Petrus Crabbart zv 

voornoemde Hermannus van Dalem, veroorzaakt door voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Albertus. Hij beloofde aan Goeswinus van Best, tbv allen die het 

aangaat, het zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Egidius (dg: filius) dictus Cnode filius quondam Petri Crabbart pro se et 

amicis et consanguineis ex parte et latere quondam Elizabeth Crabbart 

#sue sororis# uxoris olim Hermanni d[e Da]lem palam recognovit se fore 

reconciliatum cum dicto Johanne et cum consanguineis et amicis (dg: eius 

Johannis) eiusdem Johannis super dicta nece promittens super omnia pro se 

et pro amicis et consanguineis ex parte et latere dicte quondam Elizabeth 

(dg: huiusmodi) Goeswino de Best ad opus omnium quorum interest seu 

interesse poterit ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 06 di 23-06-1383. 

Arnoldus Cleijnnael zvw Hermannus Swertveger, mede namens zijn vrienden en 

bloedverwanten, verklaarde verzoend te zijn mbt voornoemde dood. Hij 

beloofde aan Goeswinus van Best, tbv allen die het aangaat, het zoenakkoord 

van waarde te houden. 

 

Arnoldus Cleijnnael filius quondam Hermanni Swertveger pro se et pro suis 

liberis palam recognovit se fore reconciliatum super dicta nece 

promittens super omnia pro se et pro suis liberis Goeswino de Best ad 

#opus# omnium quorum interest vel interesse poterit in futuro ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 07 di 23-06-1383. 

Ghibo Herinc zvw Goeswinus Herinc, Goeswinus van Best en Egidius van den 

Dijstelberch beloofden aan Gerardus zv Hermannus van Dalem 50 lichte 

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

aanstaande (za 25-07-1383) te betalen, op straffe van 5 oude schilden, 

wegens voornoemd zoenakkoord. 

 

Ghibo Herinc filius quondam Goeswini Herinc Goeswinus de Best et Egidius 

van den Dijstelberch promiserunt Gerardo filio Hermanni de Dalem L licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

Jacobi proxime sub pena quinque aude scilde etc scilicet de 

reconciliacione dicte necis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 08 vr 24-07-1383. 

Voornoemde Gerardus verklaarde dat voornoemd geldbedrag is voldaan. 

 

Gerardus predictus (dg: promisit) palam recognovit sibi de dicta pecunia 

fore satisfactum. Testes Ywanus et Jordanus datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1177 f 057r 09 di 23-06-1383. 

Willelmus van der Hullen zv Nijcholaus en Franco zvw Goeswinus Herinc 

beloofden aan voornoemde Gerardus zv Hermannus van Dalen 50 lichte 

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

aanstaande (za 25-07-1383) te betalen, op straffe van 5 oude schilden, 

wegens voornoemd zoenakkoord. 

 

Willelmus (dg: fi) van der Hullen filius Nijcholai et Franco (dg: Go) 

filius quondam Goeswini Herinc promiserunt dicto Gerardo filio Hermanni 

de Dalen L licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad Jacobi proxime persolvendos sub pena quinque aude! scilicet 
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de dicta reconciliacione. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 10 vr 24-07-1383. 

Voornoemde Gerardus verklaarde dat voornoemd geldbedrag is voldaan. 

 

Dictus Gerardus palam recognovit sibi de dicta pecunia fore satisfactum. 

Testes Ywanus et Jordanus datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1177 f 057r 11 di 23-06-1383. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Goeswinus van Best voornoemd geldbedrag 

uit te reiken aan wie het volgens recht en gewoonte van Den Bosch moet 

worden uitgereikt. 

 

Dictus Gerardus promisit Goeswino de Best ad opus omnium (dg: omnium) 

quorum interest dictam pecuniam convertere et exponere hiis quibus de 

jure fuerit exponenda et convertenda iuxta legem et consuetidinem oppidi 

de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 12 di 23-06-1383. 

Voornoemde Egidius beloofde aan Goeswinus van Best voornoemd geldbedrag uit 

te reiken aan wie het volgens recht en gewoonte van Den Bosch moet worden 

uitgereikt. 

 

Dictus Egidius promisit dicto Goeswino eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 13 di 23-06-1383. 

(dg: Hr Godefridus van Mille priester). 

 

(dg: Dominus Godefridus de Mille presbiter). 

 

BP 1177 f 057r 14 di 23-06-1383. 

Ghibo Herinc zvw Goeswinus Herinc, Goeswinus van Best, Egidius van den 

Dijstelberch, Willelmus van den Hullen zv Nijcholaus en Franco zvw 

Goeswinus Herinc beloofden aan Gerardus zv Hermannus van Dalen dat zij (1) 

door de persoon van Johannes zvw Albertus Gielijs binnen een jaar na heden 

één pelgrimstocht zullen laten maken naar Sint-Judocus en vandaar de 

gebruikelijke bewijsbrief meenemen; anders zullen ze aan de kerkfabriek van 

Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 6 oude schilden geven, (2) binnen een jaar 

na heden één pelgrimstocht door de persoon van voornoemde Johannes naar 

Sint-Maria in Erdenborch zullen laten maken, voor het zieleheil van wijlen 

Gerardus Crabbart, en vandaar de gebruikelijke bewijsbrief meenemen; anders 

geven ze aan voornoemde kerkfabriek 3 oude schilden. 

 

Ghibo (dg: Heer fi) Herinc filius quondam Goeswini Herinc Goeswinus de 

Best et Egidius van den Dijstelberch Willelmus van den Hullen filius 

Nijcholai et Franco filius quondam Goeswini Herinc promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Petro) Gerardo filio Hermanni de Dalen quod ipsi 

debitores facient facere per (dg: so #Joh#) personam Johannis filii 

quondam Alberti Gielijs unam peregrinationem apud sanctum Judocum infra 

annum datam presentem sine medio sequentem et inde portare consuetam 

litteram testimonialem alioquin (dg: dabu f) dabunt fabrice ecclesie 

sancti Johannis ewangeliste in Busco sex aude scilde et quod ipse 

debitores facient facere unam peregrinationem per personam dicti Johannis 

apud sanctam Mariam in Erdenborch pro salute anime quondam Gerardi 

Crabbart infra annum datam presentium sine medio sequentem et inde 

portare litteram testimonialem consuetam alioquin dabunt dicte fabrice 

tres aude scilde. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 15 di 23-06-1383. 

Hr Godefridus van Mille priester en zijn broer Stephanus gnd Jan, kvw 

Theodericus van der Molen van Mille, verkochten aan Enghelbertus Ludinc zvw 
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Jacobus van Uden ¼ deel, dat gekomen was aan hun moeder Mechtildis van der 

Molen, een zekere gnd Pollen neef van voornoemde Mechtildis, Rodolphus van 

der Heijden en diens zuster Mechtildis en medeërfgenamen, na overlijden van 

Nijcholaus gnd Goutsmit en diens vrouw Truda gnd Raets, in de helft van een 

stenen huis15,16 en erf van voornoemde wijlen Nijcholaus Goutsmit, in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Philippus van Vucht 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Wonder anderzijds, strekkend vanaf de 

Markt tot aan een bouwwerk gnd gevel aldaar. 

 

Dominus Godefridus de Mille presbiter Stephanus dictus Jan eius frater 

#liberi (dg: fili) quondam Theoderici van der Molen de Mille# unam (dg: 

par) quartam partem que Mechtildi van der Molen eorum matri et (dg: 

Polle) cuidam dicto Pollen (dg: fratri) #cognato# dicte Mechtildis 

#Rodolpho van der Heijden et Mechtildi (dg: -s) eius sorori et suis 

coheredibus# de morte quondam (dg: Arnoldi) #Nijcholai# dicti Goutsmit et 

Trude dicte Raets eius uxoris seu alterius dictorum successione fuerat 

advoluta (dg: in) #in medietate# domus et (dg: aree dicti) lapicidee et 

aree dicti quondam (dg: Arnoldi) #Nijcholai# Goutsmit sita in Buscoducis 

ad forum inter hereditatem quondam Philippi de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Wonder ex alio #tendente a foro usque ad edificium 

dictum ghevel ibidem# ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Lu) 

Enghelberto Ludinc filio quondam Jacobi de Uden promittentes warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et (dg: q) et ex parte 

dictorum Mechtildis van der Molen (dg: d) et dicti Pollen (dg: sui 

fratris) Rodolphi van der Heijden et Mechtildis eius sororis et 

quorumcumque suorum in hoc (dg: code) coheredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 057r 16 di 23-06-1383. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen en Gherisius van Os. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis Gherisio de 

Os datum in vigilia nativitatis Johannis hora none anno (dg: LX..) 

octuaginta tercio. 

 

BP 1177 f 057r 17 di 23-06-1383. 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen van Os verkocht aan 

voornoemde Enghelbertus Ludinc 7/11 deel, behorend aan hem en zijn broers 

en zusters, in 1/3 deel van 1/2 van voornoemd stenen huis17 en erf van 

voornoemde wijlen Nijcholaus Goutsmit. 

 

Nijcholaus dictus Nijcoel filius quondam Johannis dicti Rutghers soen de 

Os (dg: Johannes de Doerne Johannes Bollen de Os terciam partem eis et 

suis de ... #...# terciam partem sibi et su quinque) septem undecimas 

partes (dg: sibi) ad se et ad suos fratres et sorores spectantes in (dg: 

terc) una tercia parte unius medietatis dicte domus (dg: et aree) 

lapicidee et aree dicti quondam Nijcholai Goutsmit scilicet dividendo 

dictam terciam partem dicte medietatis in undecim partes equales (dg: 

quinque) #septem# ex hiis ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Enghelberto Ludinc promittens warandiam et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et suorum fratrum et sororum et eorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 057r 17 di 23-06-1383, 18 en 19, verkoop van 11/11 van 

1/3 van ½ van dit huis. 
16 Zie ← BP 1177 f 061r 06 wo 15-07-1383, overdracht van een deel in dit 

huis. 
17 Zie → BP 1177 f 061r 06 wo 15-07-1383, overdracht van een deel in dit 

huis. 
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BP 1177 f 057r 18 di 23-06-1383. 

Johannes Bollen van Os verkocht aan voornoemde Enghelbertus Ludinc 3/11 

deel, behorend aan hem en aan zijn broers en zusters, in 1/3 deel van ½ van 

voornoemde stenen huis en erf. 

 

Johannes Bollen de Os tres undecimas partes ad se et ad suos fratres et 

sorores spectantes in una tercia parte unius medietatis dicte domus 

lapidee et aree [hereditarie vendidit] dicto Enghelberto Ludinc 

promittens warandiam et obligationem et (dg: obligationem) impeticionem 

ex parte sui et suorum fratrum et sororum ....... ....... ....... 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057r 19 di 23-06-1383. 

Johannes van Duerne wollenklerenwever ev Heijlwigis dvw Johannes gnd 

Caelwarts verkocht aan waarschijnlijk voornoemde Enghelbertus Ludinc 1/11 

deel van 1/3 deel van ½ van voornoemde stenen huis en erf. 

 

Johannes de Duerne textor laneorum maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heijlwigis #sue uxoris# filie quondam Johannis dicti Caelwarts 

unam undecimam partem unius tercie partis unius medietatis dicte domus 

lapidee et aree ....... dicto ....... promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum [supra]. 

 

1177 mf2 C 09 f.57v. 

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1383. 

 in crastino nativitatis Johannis: donderdag 25-06-1383. 

 

BP 1177 f 057v 01 vr 24-07-1383. 

Jordanus zvw Johannes gnd Everaets soen van Straten verkocht aan Johannes 

van Vessem zvw Marcelius van Vessem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een b-erfpacht 

van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, die voornoemde verkoper met Lichtmis 

beurt, gaande uit (1) een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd ..renhorst, 

tussen Johannes gnd Scoenre en de zijnen enerzijds en tussen Arnoldus van 

der Hellen anderzijds, (2) een deel dat behoorde aan Elizabeth ev 

voornoemde verkoper, in beemden op dezelfde plaatse gnd ....horst, (3) een 

erfpacht van 2 mud rogge, die Nijcholaus Hermans soen aan verkoper levert, 

gaande uit een akker in Oirschot, ter plaatse gnd Spoerdonk. 

 

Jordanus (dg: #filius# dictus Everaets) filius quondam Johannis dicti 

Everaets soen de Straten hereditarie vendidit Johanni de Vessem filio 

quondam Marcelii de Vessem hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione decem et octo lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot quam paccionem XVIII lopinorum siliginis dictus 

venditor se solvendam habere dicebat hereditarie termino solucionis 

predicto ex quodam prato sito in parochia de Oerscot in loco dicto 

..renhorst inter hereditatem Johannis dicti Scoenre et suorum (dg: 

coheredum ex) consortum ex uno et hereditatem Arnoldi van der Hellen ex 

alio et ex parte quadam que ad Elizabeth uxorem dicti venditoris 

competebat in (dg: prato sito) pratis sitis in dicto loco ....horst 

vocato atque ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam (dg: 

Ar) Nijcholaus Hermans soen dicto venditori solvere tenetur hereditarie 

ex quodam agro sito in dicta parochia in loco dicto Spoerdonc ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere in dictis paccionibus existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes Luce et Jordanus [datum in] vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 057v 02 do 25-06-1383. 

Reijnerus Korf en Henricus Loij smid beloofden aan Willelmus Wegen 52 

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

 

Reijnerus Korf et Henricus Loij faber promiserunt Willelmo Wegen LII (dg: 

et) Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Jordanus et Welle datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1177 f 057v 03 do 25-06-1383. 

Reijnerus zvw Johannes gnd Reijners soen verkocht aan Walterus van Oekel 1½ 

morgen land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Roet, tussen 

voornoemde Reijnerus enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen 

anderzijds, belast met een erfcijns van 4 pond 6 schelling geld. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis dicti Reijners soen unum et didium 

iugera terre sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto die 

Roet inter hereditatem dicti Reijneri ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti (dg: M) Coel Cnoden soen ex alio ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Waltero de Oekel promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quatuor librarum et (dg: 

qu) sex solidorum monete exinde de jure solvendo. Testes Ywanus et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 04 do 25-06-1383. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Johannes zv Truda 56 oude schilden met 

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

 

Arnoldus de Haenwijc promisit Johanni filio Trude LVI aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 05 do 25-06-1383. 

Jacobus Vincken beloofde aan Lambertus gnd Smit 22 dobbel mottoen, 27 

Vlaamse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Maria-Hemelvaart aanstaande (za 

15-08-1383) te betalen. 

 

Jacobus Vincken promisit Lamberto dicto Smit XXII (dg: Holl) dobbel 

mottoen scilicet XXVII Vleemssche placken pro quolibet dobbel computato 

ad (dg: na) festum (dg: con) assumptionis Marie proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 06 do 25-06-1383. 

Mechtildis ev Godescalcus Roesmont machtigde haar voornoemde man 

Godescalcus al haar cijnzen, pachten en tegoeden te ontvangen en haar 

goederen te beheren. 

 

Mechtildis uxor Godescalci Roesmont dedit et contulit (dg: pot) dicto 

Godescalco suo marito potestatem monendi et recipiendi omnes suos census 

pacciones et credita (dg: sua) sua quecumque et (dg: ...) bona (dg: sua) 

quecumque #in quibus ipsa jus habet impetendi# regendi et cum hiis omnia 

faciendi usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 07 do 25-06-1383. 

Willelmus die Cuper deed tbv erfg vw Johannes gnd Mersman de oudere afstand 

van een hofstad, gnd Mersmans Hostat, in Hees, naast een gemene weg 

enerzijds en erfgoed gnd die Boenhof anderzijds. De brief overhandigen aan 

Arnoldus Mersman schoenmaker. 

 

Willelmus die Cuper super quodam domistadio #dicto Mersmans Hostat# sito 

in parochia de Hees contigue (dg: iug) iuxta communem plateam ex uno et 

inter hereditatem (dg: liberorum dictorum Smets Se Smeets Kijnderen ex 

alio) dictam die (dg: Boe) Boenhof ex alio et super jure ad opus heredum 

quondam Johannis dicti Mersman senioris renunciavit promittens ratam 
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servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera Arnoldo Mersman sutori. 

 

BP 1177 f 057v 08 do 25-06-1383. 

Martinus gnd Mersman zv Martinus gnd Luden soen van Broeghel verkocht aan 

Johannes Lambrechts soen den Cuper een huis, 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 verkocht18 

door Matheus zvw Henricus van Bakelaer kramer, belast met een b-erfcijns19 

van 4 pond, aan voornoemde Matheus beloofd door voornoemde Martinus. 

 

Martinus dictus Mersman filius Martini dicti Luden soen de Broeghel domum 

(dg: et) aream (dg: si) 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 Matheo filio quondam Henrici de 

Bakelaer institore prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

Lambrechts #soen# den Cuper supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte deponere excepto 

hereditario censu quatuor librarum promisso dicto Matheo a dicto Martino 

ex domo area et orto antedictis in littera scabinorum in Busco ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 09 do 25-06-1383. 

Willelmus zv Johannes Roetarts soen van Broeghel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Johannes) Willelmus filius Johannis Roetarts soen de Broeghel 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 10 do 25-06-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Martinus 49½ Brabantse dobbel 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Martino (dg: L) #XLIX et dimidium# Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 11 do 25-06-1383. 

Johannes gnd uten Spieghel droeg over aan hr Johannes van Relighem ridder 

200 dobbel mottoen20 van Vilvoorde of de waarde, aan hem beloofd21 door hr 

Rijcoldus Koc ridder en Walterus van Erpe. De brief overhandigen aan 

Johannes Danijelis. 

 

Johannes dictus uten Spieghel (dg: dc) ducentos denarios aureos 

communiter dobbel mottoen vocatos monete Filfordie boni auri et iusti 

ponderis vel valore eorundem in alio aureo pagamento promissos sibi a 

(dg: do) domino Rijcoldo Koc milite et Waltero de Erpe prout in litteris 

supportavit domino Johanni de Relighem militi cum litteris et jure. 

Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Danijelis. 

 

BP 1177 f 057v 12 do 25-06-1383. 

Theodericus die Bever beloofde aan Godefridus zv Andreas van Berlikem 14 

oude schilden na maning te betalen. 

 

                         
18 Zie ← BP 1177 f 016v 06 do 08-01-1383, verkoop van het huis. 
19 Zie → BP 1177 f 068r 14 do 20-08-1383, overdracht van de cijns. 
20 Zie → BP 1177 f 061r 15 do 16-07-1383, betaling van 134 Brabant dobbel in 

afkorting van de 200 Brabant dobbel. 
21 Zie ← BP 1176 f 265r 10 di 15-07-1382, belofte in twee helften 200 

Brabant dobbel te betalen op 02-02-1383 en 10-05-1383. 
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Theodericus die Bever promisit Godefrido filio Andree de Berlikem XIIII 

aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 13 do 25-06-1383. 

Johannes van Eijcke de oudere verkocht aan Johannes van Colen zv Nijcholaus 

een stuk beemd, gelegen achter de Vughterdijk, aan de kant richting 

Gelendonk, tussen Gerardus Vosse enerzijds en Jacobus Gheenkens anderzijds, 

met beide einden strekkend aan het gemene water. 

 

Johannes de Eijcke senior peciam prati sitam retro aggerem vici 

Vuchtensis in latere versus Gelendonc inter hereditatem Gerardi Vosse ex 

(dg: ...) uno et inter hereditatem Jacobi Gheenkens ex alio tendentem cum 

utroque fine ad communem aquam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Colen filio Nijcholai promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 14 do 25-06-1383. 

Ghibo zvw Hermannus Bac verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Bac prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 057v 15 do 25-06-1383. 

Henricus gnd Middelrode van der Aa, Arnoldus Coedriver, Johannes die Bever, 

Arnoldus Ghenen soen van Gherwen, Johannes zvw Henricus gnd Alarts soen en 

Theodericus die Bever beloofden aan Philippus Jozollus etc 58 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 5+31+31+30+31+11=139 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus dictus (dg: van der Aa) Middelrode van der Aa Arnoldus Coedriver 

Johannes die Bever Arnoldus Ghenen soen de Gherwen et Johannes filius 

quondam Henrici dicti Alarts soen et Theodericus die Bever promiserunt 

Philippo Jozollo etc LVIII aude scilde ad Martini proxime persolvendos 

sub pena quinque. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 16 do 25-06-1383. 

De broers Godefridus en Henricus, kvw Willelmus van Beest, Johannes van 

Doerne snijder en Gerardus van Aa beloofden aan Johannes van den Weghe 33 

Hollandse dobbel of de waarde met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1383) 

te betalen. 

 

Godefridus Henricus fratres liberi quondam Willelmi de Beest Johannes de 

Doerne sartor et Gerardus de Aa promiserunt (dg: Jacobo die Lae) Johanni 

van den Weghe XXXIII Hollant dobbel seu valorem ad omnium sanctorum 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 17 do 25-06-1383. 

De twee eersten zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 18 do 25-06-1383. 

Johannes van Heijnxthoevel verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns 

van 2 gulden pieter of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 3 

morgen land in Oss, op de gemeint achter Schadewijk, tussen wijlen Johannes 

gnd Heijnen soen enerzijds en kvw Arnoldus gnd Mersman anderzijds, (2) de 

helft in 3 morgen land, gnd Doven Kampke, in Oss, tussen erfgoed van de 

H.Geest van Oss enerzijds en een gemene weg anderzijds. 
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Johannes de Heijnxthoevel hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum duorum gulden peter seu valorem solvendum hereditarie 

purificatione ex tribus iugeribus terre sitis in parochia de Os supra 

communitatem retro Scadewijc inter (dg: he) hereditatem quondam Johannis 

dicti Heijnen soen ex uno et inter hereditatem liberorum #quondam# 

Arnoldi dicti Mersman ex alio atque ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in tribus (dg: ter) iugeribus terre (dg: sitis in dicta 

parochia in) dictis Doven Campken sitis in dicta parochia inter 

hereditatem mense sancti spiritus de Os ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Dijnter et Jordanus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 19 do 25-06-1383. 

Franco Nollekens ev Rijxmoedis dvw Walterus van Bucstel vernaderde en 

behield. 

 

Franco Nollekens maritus legitimus Rijxmoedis sue uxoris filie quondam 

Walteri de Bucstel prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 057v 20 do 25-06-1383. 

Godefridus Punder van Straten en Theodericus van Bucstel beloofden aan 

Theodericus van den Hoevel zv Cristianus 60 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, en 8 Hollandse plakken met Sint-Remigius 

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

 

Godefridus Punder de Straten et Theodericus de Bucstel promiserunt 

Theoderico van den Hoevel filio Cristiani LX licht scilde [scilicet XII] 

Hollant placken pro quolibet scilt computato et octo Hollant (dg: ...) 

placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes Leonius et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 057v 21 do 25-06-1383. 

Voornoemde Godefridus en zijn broer Henricus Koevoet beloofden voornoemde 

Theodericus van Bucstel schadeloos te houden. 

 

+. 

(dg: Primus p) Dictus Godefridus et Henricus Koevoet eius frater 

promiserunt dictum Theodericum de Bucstel indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf2 C 10 f.58. 

 in crastino nativitatis Johannis: donderdag 25-06-1383. 

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

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

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

 

BP 1177 f 058r 01 do 25-06-1383. 

Henricus Zellen soen beloofde aan Johannes gnd Nellen 13 gulden pieter of 

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

 

Henricus Zellen soen promisit Johanni dicto Nellen XIII gulden peter seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Lonijs et 

Jordanus datum in crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 058r 02 ±do 25-06-1383. 

Petrus gnd Otten soen en zijn broer Bernardus verkochten aan Henricus 

Hermans soen een hofstad in Empel, beneden naast de kerk aldaar, tussen 

Hugo gnd Swartoge enerzijds en Hermannus Peters soen anderzijds, belast met 

2 cijnshoenderen en 2 schreden maasdijk, ter plaatse gnd Diependijk, tussen 

de dijk van Hugo Swartoge enerzijds en de dijk van voornoemde Hermannus 
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Peters soen anderzijds. 

 

Petrus dictus Otten soen et Bernardus eius frater #(dg: ...)# domistadium 

#(dg: et domum)# situm in parochia! Empel inferius iuxta ecclesiam ibidem 

inter hereditatem Hugonis dicti Swartoge ex uno et inter hereditatem 

Hermanni Peters soen ex alio [ut dicebat] hereditarie vendiderunt Henrico 

Hermans soen promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus pullis (dg: d) censualibus et duobus passibus aggeris Mose sitis 

in loco dicto Dijependike inter aggerem Hugonis Swartoge et inter (dg: 

here) aggerem dicti Hermanni Peters #soen# et ad dictum domistadium de 

jure spectantibus ut dicebat. 

 

BP 1177 f 058r 03 za 27-06-1383. 

Willelmus van Kriekenbeke, Gerardus van Aa en Johannes van Doerne snijder 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 80 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 3+31+31+30+31+11=137 dgn) te betalen op 

straffe van 5. 

 

Willelmus de Kriekenbeke Gerardus de Aa et Johannes de Doerne sartor 

promiserunt Philippo Jozollo etc LXXX aude scilde Francie ad Martini 

proxime persolvendos sub pena V. Testes Ywanus et Scilder datum sabbato 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 058r 04 za 27-06-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus [servabit alios] indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 05 za 27-06-1383. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1383-06-27 reg 412 scan VIIIK7_001. 

Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder verkocht aan Luijtgardis wv 

Johannes van Woesic zv Rutgherus huizen en hofstad gnd ten Rode, tuin, 

erfgoederen en beemden daaraan gelegen, in Heeswijk, tussen de parochie van 

Schijndel enerzijds en de akkers aldaar anderzijds, strekkend met een eind 

aan erfgoed gnd Molenbroek, strekkend van genoemde akkers aldaar naast de 

Dijk ten Rode, tezamen met deze dijk en met het visrecht in de Aa naast 

voornoemde erfgoederen. 

 

+. 

Walramus filius quondam (dg: Johannis) domini Johannis de Benthem militis 

domos #domistadium dictos ten Roede# et ortum hereditates et pratos eis 

adiacentes sitos in parochia de Hezewijc inter (dg: aquam dictam die Aa) 

parochiam de Scijnle ex uno et inter agros ibidem ex alio tendentes cum 

uno fine ad (dg: locum) hereditatem dictam Molenbroec (dg: prout ibidem 

ibidem) tendentes a dictis agris ibidem (dg: longitudinaliter) #contigue# 

iuxta aggerem dictum #den Dijc# ten Roeden ibidem (dg: d) ibidem situm 

simul cum dicto aggere #simul cum piscaria in aqua dicta die Aa (dg: 

iuxta dictas hereditates) sita seu adiacente iuxta dictas hereditates# ut 

dicebat hereditarie vendidit Luijtgardi relicte quondam Johannis de 

Woesic filii Rutgheri promittens warandiam tamquam de hereditate ab 

omnibus censibus et paccionibus et decimis et precariis #et exactionibus# 

et aliis oneribus dictis onraet libera et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 06 za 27-06-1383. 

Voornoemde Walramus verkocht aan voornoemde Luijtgardis een n-erfcijns van 

20 oude schilden (dg: geld) of de waarde, met Pinksteren te betalen, gaande 

uit goederen gnd dat Hofgoed voer het Hekken, in Heeswijk. 

 

+. 

Dictus Walramus hereditarie vendidit dicte Luijtgardi hereditarium censum 
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XXti aude scilde (dg: sol monete) seu valorem solvendum !in hereditarie 

penthecostes ex bonis dictis dat Hofgoet voer tHecken sitis in parochia 

de Hezewijc et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque (dg: ..) locorum ut dicebat promittens habita et habenda 

warandiam et obligationem aliam deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 07 di 30-06-1383. 

En hij kan voornoemde erfgoederen en de cijns terugkopen gedurende 6 jaar, 

ingaande afgelopen Pinksteren over 9 jaar (zo 02-06-1392), met 500 oude 

schilden of de waarde, de volle cijns van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige cijns. De terugkoop moet in Den Bosch, in de Sint-

Janskerk, zijn, met Pinksteren, of binnen een maand daarvoor of daarna. 

Voornoemde Luijtgardis beloofde daar te verschijnen, als voornoemde 

Walramus daar heen zal gaan en verschijnen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van hr Johannes van Mierd investiet van 

Blaerthem, Theodericus van der Woerd zv Reijnaldus Moers van Gherwen, 

Theodericus van Benthem en Willelmus Eenboet. 

 

Et poterit! dictas hereditates et censum ad spacium sex annorum post 

festum penthecostes proxime preteritum (dg: sine) ultra novem annos sine 

medio sequentium cum quingentis antiquis scutis seu valorem et cum pleno 

censu dicti census anni redempcionis et cum arrestadiis et huiusmodi 

redempcio fiet in festo penthecostes dictis sex annis durantibus seu per 

mensem sine medio precedentem vel per mensem sine medio sequentem 

huiusmodi festum penthecostes (dg: ut in f) promittens etc in forma et 

huiusmodi redempcio fiet in Busco in ecclesia sancti Johannis et dicta 

Luijtgardis promisit se paratam exhibere ad dictam redempcionem si 

contingat dictum Walramum ad hoc veniturum et paratum se exhibere. Acta 

in camera scriptorum presentibus domino Johanne de Mierd investito de 

Blaerthem Theoderico van der Woerd filio Reijnaldi (dg: Pijrami) Moers de 

Gherwen Theoderico van Benthem Willelmo Eenboet testibus datum mensis 

junii die scilicet in crastino !Johannis et Pauli. 

 

BP 1177 f 058r 08 di 30-06-1383. 

Walramus van Benthem droeg over aan Pijramus gnd Moers zvw Johannes van 

Gherwen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, die Gerardus van Kilsdonc beloofd had aan voornoemde 

Walramus, gaande uit een stuk land in Heeswijk, tussen Arnoldus Boef 

enerzijds en erfgoed behorend aan de kapel gnd van den Bogaard anderzijds. 

 

Walramus de Benthem hereditariam paccionem dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam #quam Gerardus de Kilsdonc promisit se daturum et soluturum 

dicto Walramo# ex quadam pecia terre sita in parochia de Hezewijc inter 

hereditatem Arnoldi Boef ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

capellam dictam (dg: d) van den Boegarde ex alio prout in litteris 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Pijramo dicto Moers filio 

quondam Johannis de (dg: Ghe) Gherwen (dg: cum) supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 09 di 30-06-1383. 

Voornoemde Walramus van Benthem droeg over aan voornoemde Pijramus gnd 

Moers zvw Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, die Wolterus zv Ghibo van Casteren beloofd had aan voornoemde 

Walramus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, 

in Heeswijk, (1) tussen Theodericus Writer enerzijds en erfgoed behorend 

aan de kerk van Heeswijk anderzijds, (2) tussen voornoemde Walterus 

enerzijds en Henricus gnd Scoteldreijer anderzijds. 
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Dictus Walramus hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure 

de Busco quam Wolterus filius Ghibonis de Casteren promisit se daturum et 

soluturum dicto Walramo hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

ex duabus peciis terre (dg: siligin) sitis in parochia de Hezewijc quarum 

una inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Hezewijc ex alio et altera inter hereditatem 

dicti Walteri ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Scoteldreijer ex 

alio sunt site prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# 

dicto Pijramo emptori supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 10 di 30-06-1383. 

Voornoemde Walramus van Benthem droeg over aan voornoemde Pijramus gnd 

Moers zvw Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, die Johannes Doerinc beloofd had aan voornoemde Walramus, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land in Heeswijk, 

tussen Gheerlacus zvw Lucas van Erpe enerzijds en Henricus Vos anderzijds. 

 

Dictus Walramus hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure 

de Busco quam Johannes Doerinc promisit se daturum et soluturum dicto 

Walramo hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quadam pecia 

terre sita in parochia de Hezewijc (dg: inter hereditatem Arnoldi) inter 

hereditatem (dg: Ghi) Gheerlaci filii quondam Luce de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Henrici Vos ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto (dg: Pijmo) Pijramo cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 11 di 30-06-1383. 

Voornoemde Walramus van Benthem droeg over aan voornoemde Pijramus gnd 

Moers zvw Johannes van Gherwen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Henricus Bever beloofd had aan voornoemde Walramus, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Haverakker22, in 

Heeswijk, tussen Ghibo Herinc enerzijds en Rodolphus van den Broec en 

Theodericus gnd Oden soen anderzijds. 

 

Dictus Walramus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Henricus Bever promisit se daturum et soluturum dicto Walramo 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quadam pecia terre 

dicta die Haveracker sita in parochia de Hezewijc inter hereditatem 

Ghibonis Herinc ex uno et inter hereditatem Rodolphi van den Broec et 

Theoderici dicti Oden soen ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Pijramo cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058r 12 ma 29-06-1383. 

Destijds had hr Johannes van Benthem ridder, heer van Heeswijk en Dinther, 

de villa van Heeswijk en de helft van de villa van Dinther verkocht aan hr 

Theodericus Rover ridder. Vervolgens had voornoemde hr Theodericus Rover 

voornoemde villa van Heeswijk en helft van de villa van Dinther 

overgedragen aan Walramus zvw voornoemde hr Johannes van Benthem. 

Thans droegen voornoemde Walramus zvw hr Johannes van Benthem ridder en 

Gerardus van Brede over aan Jacobus gnd Goetscalcs het achterste deel van 

een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Henricus 

Goessen enerzijds en erfgoed van Arnoldus Mertens anderzijds, uitgezonderd 

een kamer in dit achterste deel, welk achterste deel uitgezonderd de kamer 

voornoemde Gerardus gekocht had van Jutta wv Godescalcus gnd Wreijthals en 

haar dochter Mabelia. 

 

                         
22 Zie ← BP 1176 f 149v 09 do 04-10-1380, vernadering van de Haverakker. 
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Notum sit universis quod cum dominus Johannes de Benthem miles dominus de 

Hezewijc et de Dijnter miles villam suam de Hezewijc atque medietatem 

ville de Dijnter ad se spectantes cum toto dominio jurisdictione tam 

altis quam bassis cum (dg: juris) juribus et mansionariis molendinis 

censibus redditibus paccionibus et cum ligna terris pratis pascuis et 

mericis atque cum ceteris suis attinentiis singulis et universis 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentibus sive sitis prout huiusmodi villa de Hezewijc et medietas 

dicte ville de Dijnter cum dicto dominio atque cum omnibus et singulis 

suis attinentiis ad predictum dominum Johannem de (dg: Dijnter) Benthem 

militem dinoscuntur pertinere et quas scilicet villam de Hezewijc et 

medietatem ville de Dijnter predictas cum predicto pleno dominio et cum 

omnibus et singulis (dg: att) eorum attinentiis supradictis idem dominus 

Johannes (dg: de) sua propria bona allodialia et censualia esse dicebat 

hereditarie vendidisset domino Theoderico Rover militi prout in litteris 

quas vidimus et cum deinde dictus dominus Theodericus Rover dictas villam 

de (dg: Heze) Hezewijc atque medietatem dicte ville de Dijnter cum toto 

dominio et jurisdictione tam (dg: alt) alta quam bassa cum juribus 

mansionariis molendinis censibus et paccionibus cum agris terris pratis 

pascuis et mericis et cum ceteris suis attinentiis singulis et universis 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco (dg: jur) #in# duro et in 

molli consistentibus sive sitis hereditarie supportasset Walramo filio 

dicti quondam domini (dg: Walrami) Johannis de Benthem simul cum dictis 

litteris prout in litteris quas vidimus constitut[i?] igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Walramus filius quondam domini Johannis de 

Benthem militis (dg: .. ..) Gerardus de Brede quandam posteriorem partem 

domus et aree site in Busco ad forum piscium inter hereditatem Henrici 

Goessen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Mertens ex alio excepta 

quadam camera in dicta posteriori parte consistente quam posteriorem 

partem extra dictam cameram dictus Gerardus erga Juttam relictam quondam 

Godescalci dicti Wreijthals et Mabeliam eius filiam emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo dicto Goetscalcs cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Jordanus datum in festo Petri et Pauli. 

 

BP 1177 f 058r 13 ma 29-06-1383. 

Voornoemde Jacobus droeg voornoemd achterste deel over aan Elizabeth wv 

Jacobus van Uden. 

 

Dictus Jacobus dictam posteriorem partem supportavit Elizabeth relicte 

quondam Jacobi de Uden cum omnibus et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

1177 mf2 C 11 f.58v. 

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

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

 in octavis nativitatis Johannis: woensdag 01-07-1383. 

 

BP 1177 f 058v 01 ma 29-06-1383. 

Theodericus Buc zvw Johannes gnd Houbraken van Broechoven en zijn kinderen 

Ghibo en Johannes verkochten aan Johannes van den Berghe van Dommellen een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Oude Stoct, 4 lopen rogge 

groot, in Rijthoven, tussen Godefridus gnd Sijmkens soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) 3 lopen land gnd die Oude Stoct, in Rijthoven, 

tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Henricus Vos anderzijds, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Theodericus Buc filius quondam Johannis dicti Houbraken de Broechoven 

Ghibo et Johannes eius liberi hereditarie vendiderunt Johanni van den 

Berghe de Dommellen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 
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mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex pecia terre dicta die Aude (dg: Stocke Stuck de) #Stoct# 

quatuor lopina siliginis in semine capiente sita in parochia de Rijthoven 

inter hereditatem Godefridi dicti (dg: S.) Sijmkens soen ex uno et inter 

communitatem ex alio item ex tribus (dg: lo) lopinatis terre dictis die 

Aude Stoct sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti Godefridi ex 

uno et inter hereditatem Henrici Vos ex alio ut dicebat promittens (dg: 

super) indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem facere. Testes 

Ywanus et Jordanus datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1177 f 058v 02 ma 29-06-1383. 

Jacobus van den Hout en Ghibo Harinc beloofden aan Willelmus van Waderle 16 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Jacobus van den Hout et (dg: Gh) Ghibo Harinc promiserunt Willelmo de 

Waderle XVI modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 03 ma 29-06-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos hluden. 

 

Solvit 2 solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 04 di 30-06-1383. 

Johannes van Tefelen verkocht aan Arnoldus gnd Nolleken Geroncs een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Jacobus te betalen, 

voor het eerst over een jaar (ma 25-07-1384), gaande uit 4½ hont land, in 

Lith, ter plaatse gnd die Kort Weiden, tussen Zebertus die Welghe enerzijds 

en erfgoed van eertijds de investiet van Lith anderzijds, reeds belast met 

een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus van Luik. 

 

Johannes de Tefelen hereditarie vendidit Arnoldo dicto Nolleken Geroncs 

hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie 

Jacobi et pro primo solucionis termino a Jacobi proxime ultra annum ex 

quatuor et dimidio hont terre sitis in parochia de Lijt in loco dicto die 

Cort Weijden inter hereditatem Zeberti die (dg: Welg) Welghe ex uno et 

inter hereditatem quondam investiti de Lijt ex alio ut dicebat promittens 

super (dg: h) omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu capitulo sancti Lamberti Leodiensi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Jordanus et Wellen datum in crastino Pe et Pau. 

 

BP 1177 f 058v 05 di 30-06-1383. 

Henricus Nollens soen van Hees verkocht aan Erenbertus gnd Wellens soen van 

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

Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, in Hees, tussen voornoemde 

Henricus verkoper enerzijds en Petrus gnd die Doncker anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint. De brief overhandigen aan hem of aan zijn 

vader Wellinus. 

 

Solvit. 

Henricus Nollens soen de Hees hereditarie vendidit Erenberto dicto 

Wellens soen de Nijsterle hereditariam paccionem (dg: unius modii) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: pec) quatuor lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Hees (dg: inter hereditatem ad locum 

dictum ten Hogen) inter hereditatem dicti Henrici venditoris ex uno et 

inter hereditatem (dg: he) Petri dicti die Doncker ex alio #tendentibus 

cum uno fine ad communitatem# ut dicebat promittens warandiam et 
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obligationem deponere (dg: ex) et sufficientem facere. Testes Ywanus et 

Wellen datum supra. Tradetur littera sibi vel Wellino suo patri. 

 

BP 1177 f 058v 06 di 30-06-1383. 

Margareta wv Wijnricus gnd Custor droeg over aan haar schoonzoon Petrus 

Valant zvw Henricus Posteel haar vruchtgebruik in een stuk land, in Oss, 

tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Muijl anderzijds. De brief 

overhandigen aan Theodericus Vullinc. 

 

(dg: P) Margareta relicta quondam Wijnrici dicti Custor cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in (dg: domista) pecia terre sita in parochia 

de Os (dg: iuxta communem plateam ex uno et inter hereditatem) inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Nuij) Muijl ex 

alio ut dicebat supportavit Petro Valant filio quondam Henrici Posteel 

suo genero promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Theoderico Vullinc. 

 

BP 1177 f 058v 07 di 30-06-1383. 

Theodericus van der Vorst beloofde aan Johannes Vrient van Helmont 101 

gulden pieter na maning te betalen. 

 

Theodericus van der Vorst promisit Johanni Vrient de Helmont centum et 

unum gulden peter ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 08 di 30-06-1383. 

Henricus gnd Mersman van Gheldorp verkocht aan Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp in Geldrop, tussen 

Ghiso gnd Colen soen enerzijds en Henricus van Gael anderzijds, reeds 

belast met 6 penning grondcijns. 

 

Henricus dictus Mersman de Gheldorp hereditarie vendidit Godefrido de 

Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex quodam campo terre sito in parochia de Gheldorp 

inter hereditatem Ghisonis dicti Colen #soen# ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Gael ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: censu) sex denariis (dg: d) census 

domino fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Bruheze et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 09 di 30-06-1383. 

(dg: Jacobus van Lijnen zvw). 

 

(dg: Jacobus de Lijnen filius quondam). 

 

BP 1177 f 058v 10 di 30-06-1383. 

Johannes van der Dijesen droeg over aan Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus 

Steenwech de helft van 6 morgen, met gebouwen, in Geffen, op de weg gnd 

Usser Weg, tussen Rodolphus van Tula enerzijds en erfgoed van de investiet 

van de kerk van Geffen anderzijds, welke 6 morgen met gebouwen voornoemde 

Johannes van der Dijesen gerechtelijk verworven had van Wijfkina wv 

Rodolphus bakker. 

 

....... 

Johannes van der Dijesen medietatem sex iugerum sitorum in parochia de 

Gheffen super viam dictam Usser Wech inter hereditatem Rodolphi de Tula 

ex uno latere et inter hereditatem spectantem ad investitum ecclesie de 

Gheffen ex alio atque medietatem edificiorum in eisdem (dg: lr) sex 

iugeribus terre consistentium que sex iugera terre et (dg: d) edificia 

dictus Johannes van der Dijesen erga Wijfkinam relictam quondam Rodolphi 
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pistoris per judicem mediante sententia scabinorum etc acquisiverat prout 

in in litteris hereditarie supportavit Goeswino filio (dg: quondam) 

Henrici filii Goeswini Steenwech cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Bruheze et Jo Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 11 di 30-06-1383. 

Johannes gnd Loet en zijn vrouw Elizabeth dv Johannes gnd Boen verkochten 

aan Johannes zv voornoemde Johannes Boen (1) een stuk land gnd die Netelbos 

in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse Beilver, tussen Johannes Priem 

enerzijds en Arnoldus Bac zvw Walterus Groet Wouter anderzijds, (2) een 

stukje land in Haaren, ter plaatse Beilver, beiderzijds tussen Johannes gnd 

Westermans, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Loet maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie (dg: quondam) Johannis dicti Boen et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore ad hoc etc peciam terre dictam die Netelbossche sitam 

in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto Beilver inter 

hereditatem Johannis Priem ex uno et inter hereditatem Arnoldi Bac filii 

quondam Walteri Groet Wouter ex alio atque (dg: epcia) particulam terre 

sitam in parochia et loco predictis inter hereditates Johannis dicti 

Westermans ex utroque latere coadiacentes ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio dicti Johannis Boen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes 

Lonijs et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 12 di 30-06-1383. 

(dg: Jacobus gnd Goetscalcs verklaarde dat voldaan zijn alle). 

 

(dg: Jacobus dictus Goetscalcs palam recognovit se fore satisfactum ab 

omnibus). 

 

BP 1177 f 058v 13 di 30-06-1383. 

Heijlwigis dvw Johannes van Yssche deed tbv Henricus Wolf afstand van alle 

erfgoederen in Haanwijk, die wijlen Wellinus van Yssche bv voornoemde 

Heijlwigis in pacht verkregen had van voornoemde Henricus Wolf. 

 

Heijlwigis filia quondam Johannis de Yssche cum tutore super omnibus 

hereditatibus sitis in Haenwijc quas hereditates Wellinus #quondam# de 

Yssche (dg: fi) frater dicte Heijlwigis erga Henricum Wolf ad pactum 

acquisiverat ut dicebat et super jure ad opus dicti Henrici (dg: Wof) 

Wolf renunciavit promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 14 wo 01-07-1383. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel ev Elizabeth dvw Wijnricus Custer 

verkocht aan Theodericus Vullinc een stuk land in Oss, tussen een gemene 

weg enerzijds en Johannes Muijl anderzijds, belast met 4 groten gemeen 

paijment. 

 

Petrus Valant filius quondam Henrici Posteel maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Wijnrici Custer peciam 

terre sitam in parochia de Os inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis Muijl ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico Vullinc promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere exceptis quatuor grossis communis pagamenti 

exinde de jure solvendis. Testes Ywanus et Jordanus datum in octavis 

nativitatis Johannis. 
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BP 1177 f 058v 15 wo 01-07-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch en Yseboldus van 

Asten beloofden aan Thomas die Hoge van Helmont 59 oude schilden met 

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

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus !Helmont et de Keerberch et 

Yseboldus de Asten promiserunt Thome die Hoge de Helmont LIX aude scilde 

ad nativitatis Domini proxime (dg: pers) futurum persolvendos. Testes 

Bruheze et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 16 wo 01-07-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 17 wo 01-07-1383. 

Voornoemde jkr Johannes beloofde aan Yseboldus van Asten 25 oude schilden 

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

 

Dictus domicellus Johannes promisit Yseboldo de Asten XXV aude scilde ad 

purificationem proxime (dg: pers) futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 058v 18 wo 01-07-1383.  

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Avemari verkocht aan Bruijstinus Palart 1/8 deel, 

aan hem en aan zijn broer hr Johannes behorend, in een huis23,24,25 en erf in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Boden 

enerzijds en erfgoed van Everardus Buc anderzijds, reikend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen hr Theodericus van 

Eijndoven priester, het gehele huis belast met de hertogencijns en 25 

groten gemeen ?paijment. 

 

Scribatur. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Avemari octavam partem ad se et ad 

dominum Johannem eius fratrem spectantem in domo et area sita in Busco in 

vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Johannis Boden ex uno et 

inter hereditatem Everardi Buc ex alio tendente a dicto vico Hijntamensi 

retrorsum usque ad hereditatem quondam domini Theoderici de Eijndoven 

presbitri ut dicebat hereditarie vendidit Bruijstino Palart (dg: ..) 

supportavit cum omnibus litteris et jure promittens ratam servare et (dg: 

impeticionem ex parte sui et) et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dicti domini Johannis sui fratris deponere et obligationem in 

dicta octava parte existentem deponere exceptis #censu domini ducis# XXV 

grossis communis !ex integra domo et area de jure solvendis. Testes Luce 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 19 wo 01-07-1383. 

Nolleken Geroncs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nolleken Geroncs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 058v 20 wo 01-07-1383. 

Voornoemde Arnoldus zv Arnoldus Avemari, de broers Johannes en Jacobus, kv 

                         
23 Zie ← BP 1176 f 311r 09 vr 26-06-1383, overdracht vruchtgebruik in 2½ 

achste deel in dit huis. 
24 Zie → BP 1177 f 090r 14 ma 23-11-1383, verkoop 2½ achtste deel van het 

huis. 
25 Zie → BP 1177 f 255v 12 di 14-11-1385, verkoop van een erfcijns uit het 

huis. 
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Petrus van Berge, Walterus Penninc ev Hilla dv voornoemde Petrus, 

Nijcholaus van Orten en zijn vrouw Oda dv voornoemde Petrus, {f.59r} de 

gezusters Elizabeth en Hilla, dv Bartholomeus gnd Meus van Berghen snijder, 

Hermannus zv Johannes van Moudewijc die Plaetmaker verkochten aan 

Bruijstinus Palart 4½ achtste delen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Walterus Leijten zvw Johannes Leijten, in voornoemd huis26 en 

erf. Hr Johannes Avemari zal afstand doen. Het gehele huis was belast met 

de hertogencijns en 25 groten geld. 

 

Dictus Arnoldus filius Arnoldi Avemari Johannes Jacobus fratres liberi 

(dg: quondam) Petri de (dg: d) Berge (dg: Ghibo) Walterus Penninc maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie dicti (dg: 

Walteri) #Petri# et Nijcholaus de Orten maritus legitimus ut asserebat 

Ode sue uxoris filie dicti Petri et dicta Oda cum eodem tamquam cum 

tutore 

 

1177 mf2 C 12 f.59. 

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

 

BP 1177 f 059r 01 wo 01-07-1383. 

Elizabeth et Hilla sorores filie Bartholomei dicti Meus van Berghen 

sartoris cum tutore et Hermannus filii Johannis de Moudewijc die 

Plaetmaker (dg: quinque) #quatuor# et dimidiam octavas partes (dg: ad se 

spectantes) eis de morte quondam Walteri (dg: Lg) #Leijten# filii quondam 

Johannis Leijten successione advolutas in dicta domo et area scilicet 

dividendo in octo partes equales quatuor et dimidiam ex hiis hereditarie 

vendiderunt Bruijstino Palart supportaverunt cum omnibus litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte !et ex parte quorumcumque heredum dicti quondam Walteri (dg: filii) 

Leijten in premissis existentem deponere. Quo facto primodictus Arnoldus 

promisit super omnia quod ipse dominum Johannem Ave-(dg: m)-mari suum 

fratrem super dictis (dg: di) quatuor et dimidia partibus ad opus dicti 

emptoris [faciet renunciare et quod ipse] eundem dominum Johannem semper 

talem habebit quod idem dominus nunquam presumet se jus in premissis 

habere et (dg: quod ipsi omnem) promiserunt insuper super #omnia# cum 

tutore quod si aliquid ex dictis quatuor et dimidia octavis !fuerit 

solvendum exceptis #censu ducis# viginti quinque grossis (dg: communis) 

monete (dg: q he dicto) ex dicta integra domo et area de jure solvendis 

quod hoc deponent dicto emptori omnino. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 02 wo 01-07-1383. 

Arnoldus Nolleken Gheroncs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Nolleken Gheroncs prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 03 wo 01-07-1383. 

Arnoldus gnd Nollen zv Arnoldus gnd Nout van Lijt verkocht aan Gerardus zvw 

Arnoldus gnd Nollen een n-erfcijns van 1 oude schild en 1 gulden pieter of 

de waarde, met Pasen te betalen, gaande uit een hofstad en tuin met 

gebouwen, in Lith, tussen Arnoldus gnd Moelnere enerzijds en kvw Willelmus 

gnd die Rode anderzijds. 

 

Arnoldus dictus Nollen filius Arnoldi dicti Nout de Lijt hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Arnoldi dicti Nollen hereditarium censum 

unius aude scilde et unius gulden peter seu valorem (dg: de) solvendum 

hereditarie pasche ex quodam domistadio #et orto# cum suis edificiis 

sitis in parochia de Lijt inter hereditatem Arnoldi dicti Moelnere ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi dicti die Rode ex alio ut 

                         
26 Zie ← BP 1176 f 311r 09 vr 26-06-1383, overdracht vruchtgebruik in 2½ 

achste deel in dit huis. 
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dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Wellen et Erpe datum 

quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 059r 04 wo 01-07-1383. 

Arnoldus gnd Vrient van Waderle verkocht aan Johannes van Bladel bakker een 

n-erfcijns van 10 pond geld, gaande uit goederen gnd Onstaden, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Veritsel, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld. 

 

Arnoldus dictus Vrient de (dg: Rode) Waderle hereditarie vendidit Johanni 

de Bladel pistori hereditarium censum decem librarum monete solvendum 

hereditarie ex bonis dictis Onstaden ad dictum venditorem spectantibus 

sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Veritsel et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu quinque librarum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 05 wo 01-07-1383. 

Johannes van den Berge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

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

 

BP 1177 f 059r 06 wo 01-07-1383. 

Henricus Boef beloofde aan de secretaris, tbv Rodolphus van Gravia, 13 

gulden hellingen, zwaar van gewicht, met Sint-Bartholomeus aanstaande (ma 

24-08-1383) te betalen, op straffe van 13 zware gulden. 

 

Henricus Boef promisit mihi ad opus Rodolphi de Gravia XIII gulden 

helling gravis ponderis ad festum Bartholomei proxime persolvendos pena 

XIII (dg: p) swaer gulden. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 07 do 02-07-1383. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd met der Hant verkocht aan Gerardus van Geffen 

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

gaande uit een huis en tuin in Hintham, tussen Henricus Everaets enerzijds 

en Willelmus Scouthen anderzijds, reeds belast met 5 groten voornoemd geld. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti met der Hant hereditarie 

vendidit Gerardo de (dg: Gef) Geffen multori hereditarium (dg: p) censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis (dg: 

solvendum here) ex domo area et orto #dicti venditoris# sitis in Hijntam 

inter hereditatem Henrici Everaets ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Scouthen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quinque grossis dicte monete exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Luce et Wellen datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 059r 08 do 02-07-1383. 

Johannes van Zontvelt verkocht aan Johannes van den Worchheester een 

n-erfpacht van 6 lopen gerst, maat van Veghel, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit een huis, tuin, erfgoederen en beemden 

in Veghel, ter plaatse gnd Sontveld, in veel stukjes, reeds belast met 

cijnzen en pachten. 

 

Johannes de Zontvelt hereditarie vendidit Johanni van den Worchheester 

hereditariam paccionem (dg: septem lo) sex lopinorum (dg: sili) ordei 

mensure de (dg: Wetten) #Vechel# solvendam hereditarie purificatione et 

supra hereditates infrascriptas tradendam ex !ex domo orto et 

hereditatibus et pratis dicti venditoris sitis in parochia de Vechel in 
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loco dicto Sontvelt in multis particulis ibidem ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis (dg: et suff). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 09 do 02-07-1383. 

Johannes Dircs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Dircs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 10 do 02-07-1383. 

Gerardus van Langelaer, Arnoldus Vere en Arnoldus van Roesel beloofden aan 

Johannes van Os alias gnd van Hercke 21 Hollandse dobbel, 42 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (vr 25-

12-1383) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384). 

 

#Gerardus de Langelaer et# Arnoldus Vere et Arnoldus de Roesel 

promiserunt indivisi super habita et habenda Johanni de Os alias dicto de 

Hercke XXI Hollant dobbel scilicet XLII Hollant placken pro quolibet 

dobbel !vocato (dg: ad) mediatim Domini et mediatim pasche proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 11 do 02-07-1383. 

Voornoemde Gerardus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 12 do 02-07-1383. 

Johannes zvw Engbertus uten Campe verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus gnd 

Gielijs soen een b-erfcijns van 4 pond geld, die Arnoldus zv Mijchael van 

der Tangerijt aan voornoemde Johannes beloofd had, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit27 (1) een akker gnd die Ledeakker, 9 hont 55 roeden groot, ter 

plaatse gnd die Dungen, ter plaatse gnd des Gasthuisdonk, tussen erfgoed 

behorend aan het Gasthuis in Den Bosch enerzijds en Egidius zv Willelmus 

anderzijds, (2) een streep land, 95 roeden groot, aldaar, tussen erfgoed 

behorend aan voornoemd gasthuis enerzijds en Arnoldus zv Ghibo van der 

Eijkendonc anderzijds, (3) een stukje land gnd een schild, 2½ hont 5 roeden 

groot, aldaar, tussen Henricus van den Hoernic enerzijds en erfgoed 

behorend aan voornoemd gasthuis anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Engberti uten Campe hereditarium censum quatuor 

librarum monete quem (dg: se solvendum habere dicebat) #Arnoldus filius 

Mijchaelis van der Tangerijt promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni# hereditarie nativitatis Domini ex quodam agro terre dicto 

communiter die Ledeacker novem hont (dg: .) et quinquaginta quinque 

virgatas terre continente sito supra locum dictum die Dungen in loco 

dicto des Gasthuijsdonc inter hereditatem spectantem ad hospitale in 

Busco ex uno latere et inter hereditatem Egidii filii Willelmi ex alio 

atque ex quadam strepa terre nonaginta quinque virgatas terre continente 

sita ibidem inter hereditatem spectantem ad dictum hospitale ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi filii Ghibonis van der Eijkendonc ex alio 

insuper ex quadam particula terre dicta communiter een scilt duo et 

dimidium hont et quinque virgatas terre continente (dg: ..) sita ibidem 

inter hereditatem Henrici (dg: de Brakel ex uno et inter) van den Hoernic 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad dictum hospitale ex alio #prout 

in litteris# ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Willelmi dicti Gielijs soen (dg: promittens warandiam ex dictis 

hereditatibus solvendis et aliam obligationem in dictis hereditatibus 

existentem deponere et sufficientem facere) supportavit cum litteris et 

                         
27 Zie → BP 1177 f 094r 11 za 02-01-1384, overdracht van deze onderpanden. 
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jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 13 do 02-07-1383. 

Johannes zvw Engelbertus van den Campe verkocht aan Ludovicus zvw Willelmus 

gnd Gielijs soen een b-erfcijns van 3 pond geld, met Allerheiligen te 

betalen, gaande uit de navolgende erfgoederen van Willelmus zvw Henricus 

van den Broec van Gherwen, (1) de helft van een stuk land gnd 

Vliederhoernik, ter plaatse gnd Dungen, voor de ingang van het huis van 

Rodolfus zv Gerardus van Bruggen, naast erfgoed van voornoemde wijlen 

Enghelbertus, (2) ¼ deel van een akker die was van wijlen Albertus van 

Scijnle, aldaar, achter de schuur van voornoemde Enghelbertus, (3) een 

b-erfcijns van 37 schelling, die voornoemde Willelmus jaarlijks beurt uit 

goederen gnd ten Alvensen, in Gerwen, (4) een akker van voornoemde 

Willelmus, gnd die Zeelstakker, in Gerwen, welke cijns van 3 pond voornoemd 

geld voornoemde wijlen Enghelbertus van den Campe verworven had van 

voornoemde Willelmus. 

 

Johannes filius quondam Engelberti van den Campe hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie omnium (dg: sco) sanctorum de 

hereditatibus Willelmi filii quondam Henrici van den Broec de Gherwen 

infrascriptis videlicet de medietate pecie terre dicte communiter 

Vliederhoernic site ad locum dictum Dungen ante hostium domus Rodolfi 

filii Gerardi de (dg: Bijn) Bruggen iuxta hereditatem dicti quondam 

Enghelberti et de quarta parte cuiusdam agri qui fuerat quondam Alberti 

de Scijnle siti ibidem retro horreum dicti Enghelberti atque ex 

hereditario censu (dg: ce) triginta septem solidorum quem censum dictus 

Willelmus habet solvendum annuatim de bonis dictis ten Alvensen sitis in 

parochia de Gherwen necnon de quodam agro ipsius Willelmi dicto 

communiter die Zeelstacker sito in iamdicta parochia de Gherwen quem 

censum trium librarum dicte monete dictus quondam Enghelbertus van den 

Campe erga dictum Willelmum acquisiverat prout in litteris et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Ludovico filio quondam 

Willelmi dicti Gielijs soen supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui (dg: 

deponere) et quorumcumque heredum dicti quondam Enghelberti deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 14 do 02-07-1383. 

Henricus Boef zvw Johannes Boef gaf uit aan Johannes van Enghelen een 

erfgoed gnd die Vloet, in Oisterwijk, tussen voornoemde Henricus enerzijds 

en voornoemde Johannes van Enghelen anderzijds, strekkend van de Molendijk 

tot aan de Zwanendijk; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen. Voornoemde Henricus behoudt 

zijn visvijver hierin. 

 

Henricus Boef filius quondam Johannis Boef hereditatem dictam die Vloet 

sitam in parochia de Oesterwijc inter hereditatem dicti Henrici ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Enghelen ex alio tendentem (dg: a .) ab 

aggere dicto Molendijc usque ad aggerem dictum den Swanendijc ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum dicto Johanni de Enghelen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XL solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie Lamberti (dg: et pro primo termino Lamberti 

promittens wa) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia ex premissis et 

aliis suis bonis salva dicto Henrico sua piscaria in dicta hereditate. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059r 15 do 02-07-1383. 

Henricus Boef en Lucas van Pul beloofden aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken 56 gulden hellingen of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 
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25-12-1383) te betalen. 

 

Henricus Boef et Lucas de Pul promiserunt Johanni filio quondam Danijelis 

de Vladeracken LVI gulden hellingen seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 C 13 f.59v. 

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

 

BP 1177 f 059v 01 do 02-07-1383. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel: 1½ morgen land, maat 

van Empel, in Empel, ter plaatse gnd die Lange Roden, tussen Arnoldus 

Heijnen soen en Nijcholaus Clemenssen soen enerzijds en voornoemde 

Nijcholaus en Stephanus van den Eijnde anderzijds, en {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen de (dg: Kess) 

Kessel unum et dimidium iugera terre #mensure de Empel# sita in parochia 

de Empel in loco dicto die Lange Roden inter hereditatem Arnoldi Heijnen 

soen (dg: ex uno et inter hereditatem Nij) et Nijcholai Clemenssen soen 

ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai et Stephani van den Eijnde ex 

alio atque. 

 

BP 1177 f 059v 02 do 02-07-1383. 

(dg: Petrus zvw). 

 

(dg: Petrus filius quondam). 

 

BP 1177 f 059v 03 do 02-07-1383. 

Johannes zvw Petrus gnd Emmen soen droeg over aan Henricus Witloc 1/6 deel 

in 3 dagmaten beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Langdonk, tussen ....... 

Berwout enerzijds en erfgoed van het klooster van der Cameren anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Petri dicti Emmen soen sextam partem ad se 

spectantem in tribus diurnatis prati sitis in parochia de H[el]voert ad 

locum dictum Langdonc inter hereditatem ....... Berwout ex uno et inter 

hereditatem conventus van der Cameren ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: di) Henrico Witloc promittens warandiam [et 

obligationem] deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo ut 

dicebat. Testes Luce et Scilder datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 059v 04 do 02-07-1383. 

Albertus zvw Arnoldus gnd Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Jacobus 

zvw Theodericus gnd Hacken soen (1) een stuk land in Empel, ter plaatse gnd 

die Lange Roeden, tussen Arnoldus Heijnen soen van Heijnxstem enerzijds en 

Nijcholaus Clemenssen soen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen 

voornoemde Nijcholaus enerzijds en Stephanus van den Eijnde anderzijds, 

welke 2 stukken land 1½ morgen, ½ hont en 12½ roeden, maat van Empel, groot 

zijn, belast met 3 schreden dijk ter plaatse gnd die Boewert, tussen de 

dijk van Bertoldus Lu enerzijds en de dijk van kinderen gnd Scoenweders 

Kijnderen anderzijds, en met waterlaten en sluizen. 

 

Albertus filius quondam Arnoldi dicti Lodewijchs soen de Kessel (dg: unum 

iuger) peciam terre sitam in parochia de Empel in loco dicto die Lange 

Roeden inter hereditatem Arnoldi Heijnen soen de Heijnxstem ex uno (dg: 

inter) et inter hereditatem Nijcholai Clemenssen (dg: ex) soen ex alio 

atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem dicti Nijcholai ex uno 

et inter hereditatem Stephani van den Eijnde ex alio et que due !due 

pecie terre continent unum et dimidium iugera et dimidium hont et XII et 

dimidiam virgatas terre mensure de Empel ut dicebat hereditarie vendidit 
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Jacobo filio quondam Theoderici dicti Hacken soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus passibus aggeris sitis in loco 

dicto die Boewert inter (dg: hereditatem Berto) aggerem Bertoldi Lu et 

inter aggerem liberorum dictorum Scoenweders Kijnderen (dg: ad hoc de 

jure spectantibus ut dicebat) et aqueductibus et slusis ad hoc de jure 

spectantibus. Testes Luce et Wellen datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 059v 05 do 02-07-1383. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1177 f 059v 06 do 02-07-1383. 

Petrus Otten soen verkocht aan Henricus Hermans een hofstad en tuin in 

Empel beneden de kerk aldaar, tussen Hermannus gnd Peters soen enerzijds en 

Bernardus bv voornoemde Petrus Otten soen anderzijds, belast met 1 

cijnshoen en 1 schrede dijk, ter plaatse gnd Diependijk, tussen de dijk van 

Hermannus Peters soen enerzijds en de dijk van Bernardus anderzijds. 

 

Petrus (dg: van den Borne) Otten soen domistadium et ortum sitos in 

parochia de Empel inferius ecclesiam ibidem inter hereditatem (dg: Petri) 

Hermanni dicti Peters soen ex uno et inter hereditatem Bernardi fratris 

dicti Petri Otten soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Hermans promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno pullo 

censuali exinde solvendo et uno passu aggeris sito ad locum dictum 

Dijependijc inter aggerem Hermanni Peters soen et inter aggerem Bernardi 

(dg: ex) ad hoc de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 07 do 02-07-1383. 

Bernardus Otten soen verkocht aan Henricus Hermans soen een hofstad en tuin 

in Empel, beneden de kerk aldaar, tussen Hugho Swartoeghe enerzijds en 

Petrus bv voornoemde Bernardus anderzijds, belast met 1 cijnshoen en 1 

schrede dijk, ter plaatse gnd Diependijk, tussen de dijk van voornoemde 

Hugho enerzijds en de dijk van voornoemde Petrus anderzijds. 

 

Bernardus Otten #soen# domistadium et ortum sitos in parochia de Empel 

inferius ecclesiam ibidem inter hereditatem Hughonis Swartoeghe ex uno et 

inter hereditatem Petri fratris dicti Bernardi ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Hermans soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno pullo censuali exinde solvendo et uno 

passu aggeris sito in loco dicto Dijependijc inter aggerem dicti Hughonis 

et (verbeterd uit: ex) inter (dg: hereditatem) aggerem dicti Petri ad hoc 

de jure spectante. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 08 do 02-07-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Ghenen soen verkocht aan Nijcholaus van Berze een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit de 

helft in 6 morgen in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd die Hoeven, 

beiderzijds tussen Ludingus zvw Petrus Pijnappel. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Ghenen soen hereditarie vendidit 

Nijcholao de Berze hereditarium censum XXti solidorum (dg: soli) monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex medietate ad (dg: se) 

dictum venditorem spectante in sex iugeribus sitis #in jurisdictione de 

Empel# in loco dicto die Hoeven inter hereditatem (dg: e) Ludingi filii 

quondam Petri Pijnappel ex (dg: uno et inter hereditatem) utroque latere 

coadiacentem promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 09 do 02-07-1383. 

Gerardus Roelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Gerardus Roelen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 10 do 02-07-1383. 

Lambertus zvw Denkinus van den Acker droeg over aan Willelmus zvw Gerardus 

gnd Berkelman een b-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Helvoirt te leveren, gaande uit alle erfgoederen die aan voornoemde 

Lambertus en zijn vrouw Katherina dvw Johannes van den Bredeacker 

geschonken was, gelegen onder Helvoirt, Haaren en Vught, welke erfgoederen 

voornoemde Lambertus in pacht uitgegeven had aan voornoemde Willelmus, voor 

de cijnzen en pachten die eruit gaan, en voor voornoemde erfpacht. 

 

Lambertus filius quondam Denkini van den Acker hereditariam paccionem 

septem sextariorum siliginis mensure de Busco quam solvendam habet 

purificatione et in Helvoert tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas dictus Lambertus cum Katherina sua uxore filia quondam 

Johannis van den Bredeacker nomine dotis sumpserat ubicumque locorum 

infra parochias de Helvoert de Haren et de Vucht consistentibus sive 

sitis quas hereditates dictus Lambertus dederat ad pactum Willelmo filio 

quondam Gerardi dicti Berkelman scilicet pro (dg: p) censibus et 

paccionibus annuatim exinde prius de jure solvendis et pro predicta 

paccione prout in litteris hereditarie supportavit dicto (dg: Wil) 

Willelmo cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 11 do 02-07-1383. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Gerardus van den Acker 11 Brabantse 

dobbel minus 12 Hollandse plakken of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Gerardo van den Acker XI Brabant dobbel (dg: 

minus) #minus# XII Hollant placken seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 12 do 02-07-1383. 

Henricus zvw Henricus van den Hoernic verklaarde dat Theodericus Godekens 

van de afgelopen 5 jaren betaald heeft, een bedrag van 10 pond per jaar, 

die hij aan hem verschuldigd was wegens huur van de goederen van wijlen 

Henricus van den Mortel, en verder 10 pond, die voornoemde Theodericus 

verschuldigd zal zijn met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384). 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Hoernic palam recognovit sibi per 

Theodericum Godekens fore (dg: sa) satisfactum de (dg: tribus) quinque 

annis proxime preteritis scilicet de quolibet anno dictorum quinque 

annorum de decem libris quas sibi debebat occacione locacionis bonorum 

quondam Henrici van den Mortel et de decem libris quas dictus Theodericus 

debebit (dg: d) primodicto Henrico in festo penthecostes proxime futuro 

occacione dicte locacionis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 13 do 02-07-1383. 

Johannes zvw Barnirus van den Yvenlaer verkocht aan Henricus Vilt een huis 

en tuin onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, 

beiderzijds tussen de broers Henricus en Andreas gnd van den Yvenlaer, aan 

hem verkocht28 door zijn broer Henricus, belast met een b-erfcijns van 20 

schelling aan zijn voornoemde broer Henricus en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge aan Jordanus van Roesmalen. 

 

Johannes filius quondam Barniri van den Yvenlaer domum et ortum sitos 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Yvenlaer inter 

hereditates Henrici et Andree dictorum van den Yvenlaer fratrum ex 

                         
28 Zie ← BP 1175 f 130r 09 do 21-01-1367, verkoop van dit huis. 
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utroque latere coadiacentes venditas sibi ab Henrico suo fratre prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico Vilt (dg: pro) supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu XXti s dicto Henrico fratri primodicti 

Johannis exinde solvendo et hereditaria paccione unius modii siliginis 

Jordano de Roesmalen exinde solvenda ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 14 do 02-07-1383. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Culten verkocht aan Fredericus van den 

Veerdonc een kamp in Heeswijk, tussen de gemeint enerzijds en Danijel van 

Scijmelrot anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Vosberg en 

met het andere eind aan een gemene weg, belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 18 lopen gerst. 

 

Solvit. 

(dg: Johannes) Arnoldus (dg: W) de Wetten filius quondam Johannis dicti 

Culten quendam campum situm in parochia de Hezewijc inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem Danijelis de 

Scijmelrot ex alio (dg: ut dicebat) tendentem cum uno fine ad locum 

dictum Vosberch et cum reliquo fine ad communem plateam (dg: ex un) ut 

dicebat hereditarie vendidit Frederico van den (dg: Vernen) #Veerdonc# 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

et hereditaria paccione decem et octo lopinorum ordei exinde de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 15 do 02-07-1383. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes gnd Cale beloofde aan Johannes Nollekens 

verwer 95 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1383) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis dicti Cale promisit Johanni 

Nollekens tinctori nonaginta quinque Hollant dobbel #(dg: dobbel) 

mottoen# (dg: ad) seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 16 do 02-07-1383. 

Henricus van Rode vernaderde een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

aan Emondus zv voornoemde Henricus verkocht door Johannes zvw Arnoldus gnd 

Machiels soen. Hij week. En hij droeg weer over. 

 

Solvit 2 plack. 

Henricus de Rode prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

hereditariam! dimidii modii siliginis mensure de Busco venditam Emondo 

filio dicti Henrici a Johanne filio Arnoldi quondam dicti Machiels soen 

prout in litteris dicebat (dg: dic) contineri et cessit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 059v 17 do 02-07-1383. 

Foeskinus van Enode visser en Henricus Bijerman beloofden aan Godefridus 

van Uden zvw Arnoldus Palken 17 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met 

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

 

Foeskinus de Enode piscator et Henricus Bijerman promiserunt Godefrido de 

Uden filio quondam Arnoldi Palken XVII Hollant dobbel mottoen seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 C 14 f.60. 

 Dominica post Bonefacii: zo 07-06-1383. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 09-07-1383. 
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BP 1177 f 060r 01 zo 07-06-1383. 

Goeswinus gnd Cnode zvw Eufemia Posteels droeg over aan zijn broer 

Goeswinus Cnode zvw Heijlwigis uten Werde zijn deel in een b-erfcijns29 van 

4 pond, 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-

Remigius-Belijder te betalen, gaande uit een huis en erf van Rutgherus van 

de Steenweg, in Den Bosch, in de Kerkstraat, welke cijns Goeswinus Cnode vv 

eerstgenoemde Goeswinus gekocht had van voornoemde Rutgherus. 

 

Goeswinus dictus Cnode filius quondam Eufemie Posteels totam partem et 

omne jus sibi competentes in hereditario censu quatuor librarum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo 

hereditarie in festo beati Remigii confessoris de domo et area (dg: s) 

Rutgheri de Lapidea Via sita in Busco in vico ecclesie (dg: vendito) quem 

censum Goeswinus Cnode pater primodicti Goeswini erga dictum Rutgherum 

emendo acquisivit prout in litteris hereditarie supportavit Goeswino 

Cnode suo fratri filio quondam Heijlwigis uten Werde cum litteris (dg: et 

al) et jure promittens ratam servare et obligationem (dg : ...) ex ?!sui 

deponere. Testes Ywanus et Scilder datum dominica post Bonefacii. 

 

BP 1177 f 060r 02 .. 29-03-1574. 

De consensu dominorum scabinorum infrascriptorum litteram incipientem 

Gerardus de Vladeracken de littera pactionis ad instantiam domicelli 

Johannis de Vladeracken domini temporalis de Geffen secundario ingrossetur 

ideo quod idem domicellus Johannes medio suo juramento affirmavit (dg: .) 

litteras paccionis primario extensas esse deperditas sicut ut inveniri 

nequ...eat quod juramentum per magistrum ....... filium Ottonis de Beecke 

et Theodericum filium Henrici Adriaenssen confirmatum est ?sub ....... 

....... Testes Berkel et Bijnhouts datum XXIX (dg: apri) Martii anno 

XVc?  LXXIIII ....... .......  

 

BP 1177 f 060r 03 do 09-07-1383. 

Gerardus van Vladeracken gaf uit aan Rodolphus gnd Wijnrics soen de 

navolgende erfgoederen, in Geffen, (1) een huis, erf en tuin, tussen 

Hermannus van Loen enerzijds en Theodericus van Loen anderzijds, (2) een 

kamp, tussen Benedictus gnd Bits van Hees enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, (3) 1 lopen land ter plaatse gnd in het Goerken, beiderzijds 

tussen wijlen Franco Hoefsleger, (4) 1 zesterzaad roggeland, op de plaats 

gnd op het Russellen, tussen Pontenniers enerzijds en Willelmus Lemmens 

soen anderzijds, (5) 1 lopen roggeland, naast de plaats gnd bij de Houden 

Boom, tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder enerzijds en Johannes 

Pedelaers anderzijds, (6) een stuk land, 3 spint rogge groot, ter plaatse 

gnd den Tommelleer, tussen Theodericus Writer enerzijds en Johannes van den 

Perre anderzijds, (7) een stuk land, 3 spint rogge groot, ter plaatse gnd 

ten Hoge Wege, tussen erfgoed van de kerk van Gheffen enerzijds en Henricus 

van Zelant anderzijds, (8) 3 lopen roggeland, ter plaatse gnd ten 

Kreieneike, tussen Johannes Baten soen enerzijds en Arnoldus Stamelart van 

de Kelder anderzijds, (9) 1 zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd in Loe, 

tussen hr Rijcoldus Koc enerzijds en Johannes Ghiben soen anderzijds, (10) 

1 zesterzaad land ter plaatse gnd in Bode Winkel, tussen Theodericus Writer 

enerzijds en Femija Vrancken anderzijds, (11) 1 lopen roggeland, naast de 

plaats gnd bij ver Anen Hege, tussen voornoemde Arnoldus Stamelart 

enerzijds en Henricus Aleijten soen anderzijds, (12) 1 lopen land aldaar, 

tussen Wijnkinus van den Hecke enerzijds en erfgoed gnd dat Geselse Land 

anderzijds, (13) 1 zesterzaad roggeland gelegen voor het huis van 

Theodericus van Loen, tussen voornoemde hr Rijcoldus Koc enerzijds en 

Johannes van Nuwelant anderzijds, (14) 1 lopen land naast de tuin van 

                         
29 Zie ← BP 1176 f 222r 02 di 24-09-1381, overdracht vruchtgebruik in deze 

cijns. 
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wijlen Johannes Coenen soen, tussen wijlen Johannes gnd Guedelen soen 

enerzijds en voornoemde Johannes Coenen soen anderzijds, (15) een stuk 

land, 1 spint rogge groot, ter plaatse gnd op die Kafrode, tussen 

voornoemde hr Rijcoldus enerzijds en Willelmus Lemmen soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen en voor 5 lopen rogge erfpacht, gaande 

uit voornoemd huis, erf en tuin, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus de Vladeracken hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Gheffen #videlicet# domum #aream# et ortum sitos inter hereditatem 

Hermanni de Loen ex uno et inter !Theoderici de Loen ex alio item quendam 

campum situm inter hereditatem Benedicti dicti Bits de Hees ex [uno et 

inter c]ommunem stegam item (dg: lo) unam lopinatam terre sitam in loco 

dicto int Goerken inter hereditatem quondam Franconis Hoefsleger ex 

utroque latere coadiacentem item (dg: se) unam sextariatam terre 

siliginee sitam supra locum (dg: op) dictum opt Russellen inter 

hereditatem Pontenniers ex uno et inter hereditatem Willelmi Lemmens soen 

ex alio item (dg: lo) unam lopinatam terre siliginee sitam iuxta locum 

dictum biden Houden Boem inter hereditatem Arnoldi Stamelart de Penu ex 

uno et inter hereditatem #quondam# Johannis Pedelaers ex alio item (dg: 

tres lo) peciam terre tres spint siliginis in semine capientem sitam ad 

locum dictum den Tommelleer inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Perre ex alio item peciam terre (dg: 

s) tria spint siliginis in semine capientem sitam ad locum dictum (dg: d) 

ten Hogen Wegen inter hereditatem ecclesie de Gheffen ex !alio et inter 

hereditatem Henrici de Zelant ex alio item tres lopinatas terre siliginee 

sitas ad locum dictum ten Creijeneijcke inter hereditatem Johannis Baten 

soen ex uno et inter Arnoldi Stamelart de Penu ex alio item unam 

sextariam terre siliginee sitam in loco #dicto# in Loe inter hereditatem 

domini Rijcoldi Koc ex uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex 

alio item unam sextariatam terre sitam in loco dicto in Bode Winckel 

inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem Femije 

Vrancken ex alio item unam lopinatam terre siliginee sitam (dg: in) 

#iuxta# locum dictum (dg: op Ver) #bi ver# Anen Hege inter hereditatem 

dicti Arnoldi Stamelart ex uno et inter hereditatem Henrici Aleijten (dg: 

ex) soen ex alio item unam lopinatam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Wijnkini van den Hecke ex uno et inter hereditatem dictam dat Gheselssche 

Lant ex alio item (dg: unam) unam sextariatam terre siliginee sitam ante 

domum Theoderici van Loen inter hereditatem domini Rijcoldi (dg: u) Koc 

predicti ex uno et inter hereditatem Johannis de Nuwelant ex alio item 

unam lopinatam terre sitam iuxta ortum quondam Johannis Coenen #(dg: ex 

uno)# soen inter hereditatem (dg: ro) quondam Johannis dicti Guedelen 

(dg: ex) soen ex uno et inter hereditatem Johannis Coenen soen predicti 

ex alio item peciam terre unum spint siliginis in semine capientem sitam 

in loco dicto op die (dg: Ka) Kafrode inter hereditatem domini Rijcoldi 

predicti ex uno et inter hereditatem Willelmi Lemmen soen ex alio ut 

dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho dicto Wijnrics soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus (dg: exinde solvendis dandis et pro) 

et quinque lopinis siliginis hereditarie paccionis ex dictis (dg: ort) 

domo area et orto prius de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

(dg: salvis tamen dicto Gerardo quinque arboribus quercinis ab eo 

eligendis supra dictas hereditates). Testes Luce et Scilder datum quinta 

post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 060r 04 do 09-07-1383. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Gerardus 27½ Brabantse dobbel 

en 4 mud 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis (di 02-02-1384) te 

leveren, en 27½ Brabantse dobbel met Lichtmis over 1 jaar (do 02-02-1385) 
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te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Gerardo viginti septem et dimidium 

Brabant! et quatuor modios et tres lopinos siliginis mensure de Busco ad 

purificationem solvendos et XXVII et dimidium Brabant dobbel a 

purificatione proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060r 05 do 09-07-1383. 

Walterus, gnd Lijsbetten soen van Herzel, nzvw hr Engbertus investiet van 

Geldrop, verkocht aan Arnoldus zvw Lambertus gnd Becker een n-erfcijns van 

20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis, erf en tuin, in Oirschot, in de herdgang van 

Hedel, tussen kinderen gnd Lijsbetten Kijnderen enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds, reeds belast met 4 penning nieuwe cijns aan de hertog. 

 

Walterus (dg: filius filius naturalis) dictus Lijsbetten soen de Herzel 

filius naturalis quondam domini Engberti investiti olim de Gheldorp 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Lamberti dicti Becker 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo area et orto sitis in 

parochia de Oerscot in pastoria de Hedel inter hereditatem liberorum 

dictorum (dg: Lijbe) Lijsbetten Kijnderen ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor denariis (dg: 

.) novi census domino duci exinde prius solvendis et (dg: f) sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060r 06 do 09-07-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen gaf uit aan zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Johannes van Gherwen (1) een schuur met ondergrond, tuin, 

erfgoederen en aangelegen weg, in Aarle, tussen hr Theodericus Rover ridder 

enerzijds en voornoemde Johannes zvw Johannes van Gherwen anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg gnd die Sti..., (2) een stuk weide, 

gnd een loeke, aldaar, tussen Arnoldus van Stripe enerzijds en Johannes gnd 

van den Vine Eijcke anderzijds, (3) de helft van een stukje beemd, in 

Aarle, ter plaatse gnd After Valkendijk; de uitgifte geschiedde voor (a) ¼ 

deel van de cijnzen die gaan uit de helft van goederen gnd ter Kemmenaden, 

(b) de onraad van het kerkhof en dijken, bij voornoemde helft horend, en 

thans voor (c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren. Johannes zvw Johannes van Gherwen en 

voornoemde erfgoederen zullen ontlast zijn van het betalen van een 

b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, die Ghiselbertus van de Doorn beurt uit 

de goederen gnd ter Kemmenaden. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gherwen (dg: p) horreum cum suo 

fundo ortum et hereditates et plateam (dg: ibidem sitam) sibi adiacentem 

sitos in parochia de Arle inter (dg: int) hereditatem domini Theoderici 

Rover (dg: .) militis ex uno et inter hereditatem Johannis filii dicti 

quondam Johannis de Gherwen ex alio #tendentes cum uno fine ad {boven het 

contract:} communem plateam dictam die Sti...# item peciam (dg: terre) 

#pascue dictam# een loeke sitam ibidem inter hereditatem Arnoldi van 

Stripe ex uno et inter hereditatem Johannis dicti van den Vine Eijcke ex 

alio item (dg: particulam terre prati) medietatem particule (dg: terre) 

prati site in dicta parochia in loco dicto After Valkendijc ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem (dg: Jo) dicto Johanni filio dicti 

quondam Johannis de Gherwen #suo fratri# ab eodem hereditarie possidendos 

pro (dg: tercia parte omnium onerum dictorum onraet so) quarta parte 

censuum solvendorum de jure de et ex medietate bonorum dictorum ter (dg: 

Kemenda) Kemmenaden danda etc et pro oneribus dictis onraet de atrio et 

de aggeribus ad dictam medietatem de jure spectantibus tenendis et 

observandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 
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mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificatione et supra 

dictas hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit hoc addito 

quod dictus Johannes filius (dg: Jo) quondam Johannis de Gherwen (dg: 

erit quitus) et dicte hereditates eius erunt quiti a solucione 

hereditarii census quatuor librarum antique pecunie quem Ghiselbertus de 

Spina (dg: de) ex dictis bonis ter Kemmenaden habuit solvendum (dg: 

testes datum supra) ut dictus Laurencius recognovit et promisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 060r 07 do 09-07-1383. 

Robbertus van Wisschel beloofde aan Franco van Ghestel zv Willelmus 125 

gulden pieter of de waarde uiterlijk zondag over een week te betalen, op 

straffe van 125 gulden pieter. 

 

Robbertus de Wisschel promisit Franconi de (dg: Gheff) Ghestel filio 

Willelmi centum et XXV gulden peter seu valorem (dg: ad) infra hinc a 

dominica proxime futura ultra octo dies persolvendos sub pena centum et 

XXV gulden peter. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060r 08 do 09-07-1383. 

Hr Ancelmus van Baest priester en zijn broer Arnoldus beloofden Henricus 

Vos van Berze schadeloos te houden van de helft van alle lasten en 

beloften, door voornoemde Henricus gedaan aan verschillende personen van de 

goederen gnd te Spiker of van erfgoederen die tot deze goederen behoren. 

 

Dominus Ancelmus de Baest presbiter et Arnoldus eius frater promiserunt 

indivisi super habita et habenda quod ipsi Henricum Vos de Berze (dg: ab 

omnibus et singulis promissionibus) #a medietate omnium et singularum# 

obligationum (dg: -ibus) et promissionum (dg: -ibus) warandiam faciendi 

et promissorum diversis personis #a dicto Henrico# de (dg: medietate 

bonorum) bonis dictis te Spiker cum suis attinentiis seu de (dg: 

indempnem servabit) hereditatibus ad dicta bona spectantibus coniunctim 

vel diversim ut dicebat indempnem observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060r 09 do 09-07-1383. 

Henricus Vos van Berze droeg over aan Arnoldus gnd van Baest (1) een stuk 

land in Oirschot, ter plaatse gnd die Moest, tussen voornoemde Henricus Vos 

enerzijds en Heijlwigis Ghenen en Arnoldus Heijnen soen anderzijds, zoals 

daar gelegen en omgraven, (2) 1 oude groot, die Goeswinus van Roetelen uit 

zijn huis en tuin in Oirschot betaalt, (3) 20½ penning oude pecunia, die hr 

Johannes die Moelner uit zijn erfgoed in Oirschot betaalt, (4) 20 penning 

oude pecunia gaande uit huis en tuin van eertijds hr Johannes Vrient 

priester. 

 

Henricus Vos de Berze peciam terre sitam in parochia de Oerscot in loco 

dicto die Moest inter hereditatem #dicti# Henrici Vos ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Ghenen et Arnoldi Heijnen soen ex alio prout 

ibidem sita est et fossata ut dicebat #+ {hier BP 1177 f 060r 10 

invoegen}# !ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo (dg: filio 

quondam) dicto de Baest promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060r 10 do 09-07-1383. 

{invoegen in BP 1177 f 060r 09}. 

+. 

atque unum grossum antiquum quem Goeswinus de Roetelen ex sua domo et 

orto sitis in parochia predicta atque XX et dimidium denarios antique 

pecunie quos dominus Johannes die Moelner ex sua hereditate sita in dicta 

parochia item XXti denarios antique pecunie solvendos ex domo et orto 
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dudum domini Johannis Vrient presbitri. 

 

1177 mf2 D 01 f.60v. 

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

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

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

 in profesto Margarete: zondag 12-07-1383. 

 in divisione apostolorum: woensdag 15-07-1383. 

 

BP 1177 f 060v 01 do 09-07-1383. 

Jacobus van Enghelant beloofde aan Johannes Otten soen 20½ gulden pieter of 

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

 

Jacobus de Enghelant promisit Johanni Otten soen XX et dimidium gulden 

peter seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Luce 

et Wellen datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 060v 02 do 09-07-1383. 

Bertholdus gnd heren Gherijts soen van Megen verkocht aan Marcelius gnd 

Gerevaes? soen van Megen 3 morgen 2 hont land, in Macharen, ter plaatse gnd 

op die Ouvermere, tussen hr Emondus Buijs priester enerzijds en Henricus 

gnd Hadewigen soen anderzijds. 

 

Bertholdus dictus heren Gherijts soen de Megen tria iugera et duo hont 

terre sita in parochia de Macharen ad locum dictum op die Ouvermere inter 

hereditatem domini Emondi Buijs #presbitri# ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Hadewigen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Marcelio dicti! Gerevaes? soen (dg: so) de Megen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus censibus et aggere 

libera. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 03 vr 10-07-1383. 

Willelmus zv Willelmus gnd Nellen ?Marien soen van Eijndoven, Henricus gnd 

Mijs en Arnoldus die Vlieger beloofden aan Gerardus van Vladeracken 156 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Willelmus filius Willelmi dicti Nellen ?Marien soen [de] Eijndoven 

Henricus dictus Mijs et Arnoldus die Vlieger promiserunt Gerardo de 

Vladeracken centum et LVI aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes 

Ywijn et Wellen datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 060v 04 vr 10-07-1383. 

Arnoldus, broeder Rodolphus, Johannes en Theodericus, kvw Theodericus van 

Loet, deden tbv Arnoldus van Horende afstand van (1) een huis30 en erf in 

Den Bosch, tegenover de toren van de Sint-Jan, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes van den Wateren enerzijds en erfgoed van Theodericus van der 

Poorten en Wellinus Roveri anderzijds, (2) een deel van de tuin achter 

erfgoed van Johannes gnd Sluijter met recht van weg om van voornoemd huis 

naar dit deel te komen. Ze behouden hieruit een b-erfcijns31,32 van 6 pond 

die Wijfkina dvw Rodolphus Bakker hieruit beurde, welke cijns voornoemde 

wijlen Theodericus van Loet verworven had van Bodo zvw Henricus Matheus ev 

voornoemde Wijfkinus. 

 

Arnoldus frater Rodolphus Johannes et Theodericus liberi (dg: Theoderici) 

quondam Th[eoderici] de Loet super domo et area sita in Busco in opposito 

turris ecclesie Johannis ewangeliste in Busco inter hereditatem quondam 

                         
30 Zie → BP 1177 f 326v 03 ma 19-11-1386, overdracht van dit huis, erf en 

deel van de tuin. 
31 Zie ← BP 1176 f 102v 20 ±vr 24-02-1380, overdracht van deze erfcijns. 
32 Zie → BP 1177 f 066r 10 di 04-08-1383 (1), overdracht van deze erfcijns. 
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Johannis de Aquis ex uno et inter hereditatem Theoderici de Porta et 

Wellini Roveri ex alio atque super quadam parte orti siti retro 

hereditatem Johannis dicti Sluijter cum jure ad dictam domum et aream et 

aream spectante in via tendente a predicta domo ad ad dictam partem orti 

ad opus Arnoldi de Horende renunciaverunt promittentes ratam servare 

salvo tamen eis et reservato in premissis hereditario censu sex librarum 

quem Wijfkina filia quondam Rodolphi pistoris in premissis habuit 

solvendum et quem censum dictus quondam Theodericus de Loet erga Bodonem 

filium quondam Henrici Matheus maritum et tutorem legitimum eiusdem 

Wijfkini acquisiverat ut dicebant. Testes Walterus et Wellinus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 060v 05 za 11-07-1383. 

Johannes van Amstel zvw hr Gerardus van Amstel droeg over aan Gerardus van 

Amstel zvw Henricus van der Scaut een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Johannes gnd Meester zv Henricus Meester aan eerstgenoemde Johannes beloofd 

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

gaande uit een huis en erf, 40 voet lang en 21¼ voet breed, in Den Bosch, 

tegenover het huis van Johannes van Ghestel, tussen de Loefs Brug met een 

erfgoed ertussen enerzijds en erfgoed van Henricus gnd van den Putte 

anderzijds. 

 

Johannes de Amstel filius quondam domini (dg: Willelmi de) Gerardi de 

Amstel hereditarium (dg: de) censum quatuor librarum monete quem Johannes 

(dg: f) dictus Meester filius Henrici Meester promisit se daturum et 

soluturum primodicto Johanni hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area quadraginta pedatas in longitudine et viginti 

unam pedatas et quartam partem unius pedate in latitudine continente sita 

in Busco in opposito domus (dg: d) Johannis de Ghestel inter pontem 

dictum Loefs Bruggen quadam hereditate interiacente ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti van den Putte ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo de Amstel filio quondam Henrici van der 

Scaut cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Ywanus et Wellen datum datum sabbato post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 060v 06 za 11-07-1383. 

Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel droeg over aan voornoemde Gerardus van 

Amstel een b-erfcijns van 6 pond geld, die Johannes zv Henricus Meester aan 

eerstgenoemde Johannes beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een erfgoed met gebouwen in Den 

Bosch, naast de Loefs Brug, tussen het water enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Johannes zv Henricus Meester anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Gerardi de Amstel hereditarium 

censum sex librarum monete quem Johannes filius Henrici Meester promisit 

se daturum et soluturum primodicto Johanni (dg: de) hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quadam hereditate sita in Busco iuxta 

pontem dictum Loefs Bruggen inter aquam ibidem ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis filii Henrici Meester ex alio #ex edificiis in 

dicta area consistentibus# prout in litteris hereditarie (dg: ve) 

supportavit Gerardo de Amstel predicto ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 07 za 11-07-1383. 

Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel droeg over aan voornoemde Gerardus van 

Amstel een b-erfcijns van 6 pond geld, die Johannes zv Arnoldus gnd Koetman 

van Os aan eerstgenoemde Johannes beloofd had, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad in Den Bosch, in een straat die loopt voor het 

woonhuis van wijlen de vrouwe van der Lake, op de hoek aldaar, tussen 

erfgoed van hr Arnoldus van Wesel priester enerzijds en erfgoed van Petrus 
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gnd Scutte anderzijds. 

 

(dg: Joh) Johannes filius naturalis quondam domini Gerardi de Amstel 

hereditarium censum sex librarum monete quem Johannes filius Arnoldi 

dicti Koetman de Os promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni 

hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Busco in vico 

tendente ante domum habitationis quondam domine dicte van der Lake supra 

conum ibidem inter hereditatem domini Arnoldi de Wesel presbitri ex uno 

et inter hereditatem Petri dicti Scutte ex alio prout in litteris 

supportavit dicto Gerardo de Amstel cum litteris et jure ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 08 za 11-07-1383. 

Johannes van Amstel nzvw hr Gerardus van Amstel droeg over aan voornoemde 

Gerardus van Amstel een b-erfcijns33 van 4 pond 10 schelling geld, die 

Nijcholaus gnd West aan eerstgenoemde Johannes beloofd had, een helft te 

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

en erf, eertijds van Ludingus van den Dijk, 21 voet minus 1 duim breed 

binnen de osendruppen, en 65 voet lang, in Den Bosch, naast de straat naast 

erfgoed van de heer van Boxtel, tussen een weg behorend aan het stenen huis 

van voornoemde wijlen Ludingus enerzijds en de gemene sloot anderzijds. 

 

Johannes de Amstel filius naturalis quondam domini Gerardi de Amstel 

hereditarium censum quatuor librarum et decem solidorum monete quem 

Nijcholaus dictus West promisit se daturum et soluturum primodicto 

Johanni de mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area que 

fuerat Ludingi de Aggere viginti unam pedatas minus uno pollice in 

latitudine infra sua scilicidia atque sexaginta quinque pedatas in 

longitudine continente sita in Busco iuxta vicum quo itur iuxta 

hereditatem domini de Bucstel inter quandam viam spectantem ad (dg: 

lapideam) domum lapideam dicti dicti quondam Ludingi ex uno latere et 

inter communem fossatum ibidem ex alio latere prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Gerardo de Amstel etc ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 09 za 11-07-1383. 

Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel droeg over aan voornoemde Gerardus van 

Amstel een b-erfcijns34 van 5 pond 14 groten geld, die Henricus van den 

Putte aan eerstgenoemde Johannes beloofd had, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een hofstad, 60 

voet lang, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van het woonhuis van 

wijlen Engbertus gnd Luding van den Dijk naar het woonhuis van de vrouwe 

van Lake, tussen erfgoed van Johannes gnd Meester enerzijds en erfgoed van 

Reijnerus van Aken anderzijds, (2) een deel van een erfgoed aldaar, 21¼ 

voet breed en 20 voet lang, tussen erfgoed van Henricus Meester enerzijds 

en erfgoed van voornoemde Henricus van den Putte anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Gerardi de Amstel hereditarium 

censum quinque librarum et quatuordecim grossorum monete quem Henricus 

van den Putte promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domistadio quodam 

sexaginta pedatas in longitudine continente sito in Buscoducis in viculo 

tendente a domo habitationis (dg: quondam habitationis) quondam Engberti 

dicti Luding de Aggere versus domum habitationis domine dicte de Lake 

atque ex quadam parte cuiusdam hereditatis site ibidem viginti unam (dg: 

p) et quartam partem unius pedate in latitudine et viginti pedatas in 

longitudine continente inter hereditatem Henrici Meester ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici van den Putte ex alio et predictum domistadium 

                         
33 Zie → BP 1177 f 297v 03 wo 16-05-1386, overdracht van de erfcijns. 
34 Zie → BP 1177 f 297v 03 wo 16-05-1386, overdracht van de erfcijns. 
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situm est inter hereditatem Johannis dicti Meester ex uno et inter 

hereditatem Reijneri de Aken ex alio prout in litteris supportavit dicto 

Gerardo de Amstel ut supra etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 10 za 11-07-1383. 

Willelmus van Kriekenbeke verkocht aan Henricus gnd Hadewigen zvw 

Snellardus een n-erfcijns van 7 oude Franse schilden of de waarde, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit de goederen gnd te Laar, in Aarle bij Beke, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns35 van 6 oude schilden. 

De brief overhandigen aan Henricus van Diegeden. 

 

Willelmus de Kriekenbeke hereditarie (dg: here) vendidit Henrico dicto 

Hadewigen filio quondam Snellardi hereditarium censum septem aude scilde 

Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex bonis 

dictis te Laer sitis in parochia (dg: de Beke prope Arle) #de Arle prope 

Beke# et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: .) censu domini 

ducis et hereditario censu sex aude scilde exinde prius solvendis et 

sufficientem. Testes datum supra. Tradetur littera Henrico de Diegeden. 

 

BP 1177 f 060v 11 za 11-07-1383. 

Gerardus van Aa verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Aa prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 12 za 11-07-1383. 

Johannes Vos zv Willelmus gnd Decker ev Heijlwigis dvw Theodericus zv 

Egidius gnd Sniders van Berze verkocht aan Henricus gnd die Haen zv 

Theodericus gnd die Clercke (1) de helft van een huis en erf in Den Bosch, 

in een straat die loopt van de Korenmarkt naar de Vismarkt, tussen erfgoed 

van Johannes gnd Mersken enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Lemmens soen 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes Lemmens soen, (2) 

de helft van een stenen muur tussen voornoemd huis en erf enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes Lemmens soen anderzijds, aan voornoemde 

wijlen Theodericus zv Egidius Sniders van Berze overgedragen door Lambertus 

zv Johannes van Wamel. 

 

Johannes Vos filius (dg: Egidii) #Willelmi# dicti Decker maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Theoderici 

filii Egidii dicti Sniders de Berze medietatem domus et aree site in 

Busco in vico tendente a foro bladi versus forum piscium inter 

hereditatem Johannis dicti Mersken ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Lemmens soen ex alio videlicet illam medietatem domus et aree 

predicte que sita est contigue iuxta hereditatem predicti Johannis 

Lemmens soen atque medietatem cuiusdam muri lapidei (dg: situm) siti 

inter domum et aream predictam ex uno et #inter# hereditatem dicti 

Johannis Lemmens soen ex alio supportatas dicto quondam (dg: Egidio) 

Theoderico filio (dg: quo) Egidii Sniders de Berze a Lamberto filio (dg: 

quondam) Johannis de Wamel prout in litteris hereditarie vendidit Henrico 

dicto die Haen filio Theoderici dicti die Clercke supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare (dg: et) et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Bruheze et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 13 za 11-07-1383. 

Theodericus die Clercke vernaderde en behield. 

 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 300v 09 do 02-04-1383, verkoop van een cijns van 6 schild 

uit deze goederen. 
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Theodericus die (dg: .) Clercke prebuit et (dg: reportavit) obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 060v 14 zo 12-07-1383. 

Egidius gnd Hillen soen van Gravia verkocht al zijn goederen aan zijn broer 

Hermannus. 

 

(dg: .) Egidius dictus Hillen soen de Gravia omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

[consistentia siev] sita ut dicebat vendidit Hermanno suo fratri 

promittens ratam servare. Testes Bruheze et Lonijs datum in profesto 

Margarete. 

 

BP 1177 f 060v 15 wo 15-07-1383. 

Ludekinus van der Poerten gaf uit aan Reijnerus van Hulten zv Willelmus gnd 

Moelner een stukje36 erfgoed, 1 6/7 voet breed, in Den Bosch, in een huis en 

erf van wijlen mr Johannes Basijns, welk huis gelegen is in de 

Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel, en welk stukje 

gelegen is tussen 1/3 deel van voornoemd huis en erf, te weten het 1/3 deel 

naast voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel, enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Ludekinus anderzijds, en welk stukje net zo lang is als 

voornoemd huis en erf van wijlen mr Johannes; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns37 van 30 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Ludekinus (dg: filius) van der Poerten particulam hereditatis duas 

pedatas minus una septima parte #(dg: unius) unius pedate# in latitudine 

continentem sitam in Busco in domo #et area# quondam (dg: Joh) magistri 

Johannis Basijns que domus sita est in vico Ortensi iuxta (dg: 

hereditatem) hereditatem quondam Arnoldi de Wesel que particula sita est 

inter unam terciam partem (dg: que sita est contigue) dicte domus et aree 

que tercia pars sita est ?contigue dictam hereditatem dicti quondam 

Arnoldi de Wesel ex uno et inter hereditatem dicti Ludekini ex alio et 

que particula habet eandem (dg: latitudinem) longitudinem quam habet 

dicta domus et area dicti quondam magistri Johannis ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Reijnero de Hulten filio Willelmi dicti Moelner ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XXX solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim (dg: na) Domini et mediatim 

Johannis ex dicta pecia hereditatis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Ywanus et Wellen datum 

in divisione apostolorum. 

 

BP 1177 f 060v 16 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Reijnerus van Hulten zv Willelmus gnd Moelner droeg over aan 

Ludekinus van der Poerten 1/3 deel in een stal van wijlen mr Johannes 

Basijns, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Orthenstraat naast 

het huis van Willelmus zv Arnoldus Tielkini, tussen erfgoed van Heijlwigis 

Francken enerzijds en erfgoed van mr Johannes Goutsmit anderzijds. 

 

Dictus Reijnerus terciam partem ad se spectantem in (dg: qu) stabulo 

quondam magistri Johannis Basijns sito in Busco in viculo tendente a vico 

Orthensi iuxta domum Willelmi filii Arnoldi Tielkini inter hereditatem 

(dg: quondam Reijneri Willems) #Heijlwigis Francken# ex uno et inter 

hereditatem magistri Johannis Goutsmit ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Ludekino van der Poerten promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

                         
36 Zie → BP 1178 f 079r 08 di 22-12-1388, verkoop van dit stukje. 
37 Zie → BP 1178 f 136v 13 do 27-01-1390, verkoop van de cijns. 
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1177 mf2 D 02 f.61. 

 in vigilia Petri et Pauli: zondag 28-06-1383. 

 in divisione apostolorum: woensdag 15-07-1383. 

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

 

BP 1177 f 061r 01 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Reijnerus van Hulten zv Willelmus gnd Moelner beloofde aan 

voornoemde Ludekinus van der Poerten dat in een deel, aan voornoemde 

Reijnerus behorend, in een huis en erf van wijlen mr Johannes Basijns, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel 

nimmer iemand zal wonen die het beroep uitoefent van schoenmaker of die 

schoenen verkoopt. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia dicto Ludekino quod in quadam parte 

ad dictum Reijnerum spectante in domo et area quondam magistri Johannis 

Basijns sita in Busco in vico Orthensi iuxta hereditatem quondam Arnoldi 

de Wesel ut dicebat nunquam morabatur aliquis qui excercet officium 

sutoris seu qui vendet calceos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 02 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Reijnerus van Hulten zv Willelmus gnd Moelner beloofde aan 

voornoemde Ludekinus van der Poerten de helft van voornoemd huis van wijlen 

voornoemde mr Johannes Basijns in dak en wanden te onderhouden, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel. 

 

Dictus Reijnerus promisit super omnia dicto Ludekino quod ipse unam 

medietatem dicte domus dicti quondam (dg: Arnoldi) magistri Johannis 

Basijns scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti quondam Arnoldi de Wesel (dg: perpetue) in bona (dg: 

dei) disposicione tenebit et observabit de tecto et parietibus sic quod 

dicto Ludekino dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 03 wo 15-07-1383. 

Voornoemde Ludekinus van der Poerten beloofde aan voornoemde Reijnerus van 

Hulten zv Willelmus gnd Moelner de helft van voornoemd huis van wijlen 

voornoemde mr Johannes Basijns te onderhouden in dak en wanden, te weten de 

helft aan de kant van wijlen Walterus van Vucht. 

 

Dictus Ludekinus promisit super omnia dicto Reijnero quod ipse unam 

medietatem dicte domus dicti quondam magistri Johannis Basijns scilicet 

illam medietatem que sita est versus hereditatem quondam Wa[l]teri de 

Vucht ut dicebat perpetue in bona disposicione tenebit #de tecto et 

parietibus# observabit sic [quod dicto] Reijnero dampna exinde non 

eveniant quovismodo. Testes supra. 

 

BP 1177 f 061r 04 zo 28-06-1383. 

Ludovicus zv Ludovicus voller van Rosel machtigde Arnoldus Hoernken zijn 

cijnzen, pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

(dg: Luc d) Ludovicus filius Ludovici fullonis de (dg: S) Rosel dedit et 

contulit Arnoldo Hoernken potestatem monendi omnes suos census pacciones 

redditus et credita usque ad revocacionem. Testes Luce et Dijnter datum 

(dg: do) in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1177 f 061r 05 wo 15-07-1383. 

Tielmannus van Nederijnen en zijn zoon Lodekinus beloofden aan Johannes van 

den Hoevel 96½ Hollandse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) te betalen. 

 

Tielmannus de Nederijnen et Lodekinus eius filius promiserunt Johanni van 

den Hoevel nonaginta sex et (dg: ?in) dimidium Hollant dobbel seu valorem 
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ad purificationem proxime persolvendos. Testes Ywanus et Scilder datum in 

divisione apostolorum. 

 

BP 1177 f 061r 06 wo 15-07-1383. 

Fija wv Rodolphus Bakker, Godefridus zvw Godefridus Ketellaer, Arnoldus 

Pasteijbecker ev Frederima dvw voornoemde Godefridus, en Willelmus Bolart 

en zijn vrouw Heijlwigis Bolarts droegen over aan Enghelbertus Ludinc zvw 

Jacobus van Uden het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Nijcholaus Goutsmit en diens vrouw Truda Raets, in een huis38,39 en erf in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen Arnoldus Wonder enerzijds en erfgoed van 

wijlen Philippus van Vucht anderzijds. 

 

(dg: Yda) #Fija# relicta quondam Rodolphi pistoris #(dg: et Heijlwigis 

Bolarts cum tutore)# cum tutore Godefridus filius quondam Godefridi 

Ketellaer et Arnoldus (dg: Pasteijck) Pasteijbecker maritus et tutor 

legitimus Frederime (dg: -n) sue uxoris filie dicti quondam Godefridi #et 

Willelmus Bolart maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis (dg: sue 

uxoris) Bolarts sue uxoris et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum 

tutore# totam partem et omne jus eis de morte (dg: dicti) quondam 

Nijcholai Goutsmit (dg: successione advolutas) et Trude quondam Raets sue 

uxoris seu alterius eorundem successione advolutas in domo et area sita 

in Busco in foro inter! Arnoldi Wonder ex uno et inter hereditatem 

quondam Philippi de Vucht ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Enghelberto Ludinc filio quondam Jacobi de Uden promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes (dg: datum 

supra) Ywanus et Wellen datum in divisione apostolorum. 

 

BP 1177 f 061r 07 wo 15-07-1383. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven ev Jutta dvw Petrus Steenwech verkocht 

aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen de navolgende erfcijnzen, op een totaal 

van 6 pond per jaar geschat, te betalen in oud geld, een helft met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit erfgoederen in Den Bosch, (1) 

40 schelling40 uit huis en erf van wijlen Ghibo van den Loe, in Den Bosch, 

in welk huis voornoemde Ghibo woonde, (2) 40 schelling41 uit huis en erf van 

wijlen Wellinus hoefslager in Den Bosch, naast de Jodenpoort, waarin 

Johannes gnd Cuper woonde, (3) 25 schelling42 uit een huis en erf, waarin 

Petrus gnd Poesellere eertijds woonde, in Den Bosch, over de Visbrug, (4) 

20 schelling43 uit een huis en erf van wijlen Metta evw Marcelius 

vleeshouwer, in Den Bosch, in een straat gnd Schrijnmakersstraat naast de 

Vismarkt, waarin Johannes gnd Wreijthals woonde, welke cijnzen Jacobus 

Coptijt gekocht had van Fredericus zvw Fredericus bakker, en welke cijnzen 

Heijlwigis wv Petrus Steenwech en haar zoon Jacobus, samen met andere 

cijnzen, geschonken hadden aan voornoemde Arnoldus en diens vrouw Jutta. 

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris filie quondam Petri Steenwech hereditarios 

census infrascriptos ad summam sex librarum annuatim estimatos solvendos 

(dg: here) anno quolibet (dg: in) mediatim Domini et mediatim Johannis de 

hereditatibus infranominatis sitis in Buscoducis de quibus censibus 

predictis quadraginta solidi ex domo et area quondam (dg: Well) Ghibonis 

van den Loe sita in Buscoducis in qua domo ipse Ghibo commorari consuevit 

et quadraginta solidi de domo et area quondam Wellini calciferratoris 

                         
38 Zie ← BP 1177 f 057r 17 di 23-06-1383, 18 en 19, verkoop van 11/11 van 

1/3 van ½ van dit huis. 
39 Zie → BP 1177 f 057r 15 vr 24-07-1383, verkoop van ¼ deel in ½ van dit 

huis. 
40 Zie ← BP 1176 f 057v 02 za 20-03-1378 (5a), schenking van deze cijns. 
41 Zie ← BP 1176 f 057v 02 za 20-03-1378 (5b), schenking van deze cijns. 
42 Zie ← BP 1176 f 057v 02 za 20-03-1378 (5c), schenking van deze cijns. 
43 Zie ← BP 1176 f 057v 02 za 20-03-1378 (5d), schenking van deze cijns. 
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sita in Busco iuxta portam Judeorum in qua Johannes dictus Cuper moratur 

viginti quinque solidi de domo et area #in qua# Petrus dictus Poesellere 

quondam commorari consuevit sita in Buscoducis ultra pontem piscium et 

viginti solidi de domo et area quondam Mette uxoris quondam Marcelii 

carnificis sita in Buscoducis in vico qu[i] di[citur] vicus scriniparorum 

iuxta forum piscium in qua domo Johannes dictus Wreijthals (dg: moratur) 

dicitur morari annuatim sunt solvendi et quos census Jacobus Coptijt erga 

Fredericum filium quondam Frederici pistoris emendo acquisiverat prout in 

litteris et quos census predictos Heijlwigis relicta quondam Petri 

Steenwech et Jacobus eius filius simul quibusdam aliis censibus dicto 

Arnoldo cum dicta Jutta sua uxore nomine dotis supportaverunt et 

resignaverunt prout in litteris quas vidimus plenius continetur et quos 

census dictus Arnoldus in moneta antiqua solvendos esse dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao Spijerinc Meus soen supportavit cum 

litteris #et aliis# et jure #et cum arrestadiis de festo nativitatis 

Johannis proxime preterito deficientibus# promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex impeticionem et calangiam ex 

parte #sui# et quorumcumque heredum (dg: dicti q) dicti quondam Jacobi 

Coptijt deponere. Testes Bruheze et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 08 wo 15-07-1383. 

Henricus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 09 wo 15-07-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Heijlwigis wv Petrus 

Steenwech” en voornoemde Arnoldus beloofde, zo nodig, de brief aan 

voornoemde Nijcholaus ter hand te stellen. 

 

X. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Heijlwigis relicta quondam Petri 

Steenwech et dictus Arnoldus promisit (dg: dicto Nij) super habita et 

habenda dicto Nijcholao tradere quotient indiguerit ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 10 do 16-07-1383. 

Willelmus Kepken en zijn broer Gerardus Kepken beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 30 Brabantse dobbel mottoen binnen een maand te betalen, op 

straffe van 1. 

 

(dg: Pet) Willelmus Kepken et Gerardus Kepken eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo etc (dg: XL L) XXX Brabant dobbel mottoen (dg: ad) infra 

unum mensem proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Bruheze et 

Wellen datum in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1177 f 061r 11 do 16-07-1383. 

Petrus uten Hautart en zijn broer Willelmus beloofden aan hr Leonius van 

Scijnle priester, tbv hem en de heren Johannes van Dungen, Henricus Buc en 

Albertus Buc, 72 Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) 

te betalen. 

 

Petrus uten Hautart et Willelmus eius frater promiserunt domino (dg: 

Johanni) Leonio de Scijnle presbitro ad opus sui et (dg: op) ad opus 

dominorum (dg: di) Johannis de !de Dungen Henrici Buc Alberti Buc seu 

alterius eorum LXXII Brabant dobbel (dg: ad pur pro) seu valorem in auro 

ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 12 do 16-07-1383. 

De broers Petrus en Gerardus, kv Gerardus gnd Witmeri, verkochten aan 

Henricus zvw Henricus van den Waude 1½ bunder land of iets meer, in 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

69 

Schijndel, in een hoeve gnd Schrijvers Hoeve, aan voornoemde Gerardus 

Witmeri overgedragen door Lambertus gnd van den Heijden, waarvan voornoemde 

Gerardus Witmeri zijn vruchtgebruik overgedragen had aan voornoemde broers 

Petrus en Gerardus, tbv hen en Hermannus, Johannes en Lambertus, kv 

voornoemde Gerardus Witmeri. Voornoemde Hermannus, Johannes en Lambertus 

zullen afstand doen. 

 

Petrus et Gerardus fratres liberi Gerardi dicti Witmeri unum et dimidium 

bonaria terre seu paulo plus sita in parochia de Scijnle in manso dicto 

communiter Scrivers Hoeve supportata dicto Gerardo (dg: dicto Wit) 

Witmeri a Lamberto dicto (dg: di) van den Heijden prout in litteris et de 

quibus (dg: duo) uno et dimidio bonariis dictus Gerardus Witmeri suum 

usufructum quem habuit in eisdem dictis (dg: Ger) Petro et Gerardo 

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

Lamberti fratrum (dg: dicti) liberorum dicti (dg: Lam) Gerardi Witmeri 

supportaverat hereditarie vendiderunt Henrico filio (dg: Hen) quondam 

Henrici van den Waude supportaverunt cum litteris (dg: et jure) et aliis 

et jure promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dictorum Hermanni Johannis et Lamberti liberorum dicti 

Gerardi Witmeri deponere promiserunt insuper dicti venditores et cum eis 

dictus Gerardus eorum pater (dg: s) indivisi super habita et habenda quod 

ipsi dictos Hermannum Johannem et Lambertum super premissis et jure ad 

opus dicti emptoris facient renunciare et perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061r 13 do 16-07-1383. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus van den Waude beloofde aan voornoemde 

Gerardus Witmeri 25 Brabantse dobbel of de waarde en 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-1384) te leveren en hetzelfde 

met Kerstmis over 2 jaar (ma 25-12-1385). Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto Gerardo Witmeri (dg: L XXV B) XXV Brabant 

dobbel seu valorem et unum modium siliginis mensure de Busco a 

nativitatis Domini ultra annum et tantum a nativitatis Domini proxime 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 061r 14 do 16-07-1383. 

Johannes Rijcards soen van der Voert beloofde aan Gerardus Witmeri 12½ 

Brabantse dobbel of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383) en 25 Brabantse dobbel of de waarde en 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis over 3 jaar (di 25-12-1386) te leveren. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Johannes Rijcards soen van der Voert promisit Gerardo (dg: V) Witmeri XII 

et dimidium Brabant dobbel seu valorem et dimidium modium siliginis 

mensure de Busco ad nativitatis Domini #proxime futurum# et (dg: XII) XXV 

Brabant dobbel seu valorem et unum modium siliginis #dicte mensure# a 

nativitatis Domini proxime ultra tres annos solvendos. Testes datum 

supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 061r 15 do 16-07-1383. 

Hr Johannes van Relighem ridder verklaarde ontvangen te hebben 134 

Brabantse dobbel mottoen in afkorting van 200 Brabantse dobbel mottoen44, 

die hr Rijcoldus Koc ridder en Walterus van Erpe in een schepenbrief van 

Den Bosch beloofd hadden aan Johannes uten Spijeghel. 

 

                         
44 Zie ← BP 1177 f 057v 11 do 25-06-1383, overdracht van de schuldbeketenis 

van 200 Brabant dobbel in twee helften te betalen op 02-02-1383 en 10-05-

1383. 
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Dominus Johannes de Relighem #miles# palam recognovit (dg: sibi) se 

recepisse centum et XXXIIII Brabant dobbel mottoen in abbreviationem 

ducentorum Brabant dobbel mottoen quos dominus Rijcoldus Koc miles et 

Walterus de Erpe promiserunt Johanni uten Spijeghel in littera scabinorum 

in Busco ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 D 03 f.61v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 061v 01 do 16-07-1383. 

Yudocus Bruijsters beloofde aan Godefridus van Oijen zv Johannes gnd Belen 

soen 23 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383) te betalen. 

 

Yudocus Bruijsters promisit Godefrido de Oijen filio (dg: Bele) Johannis 

dicti Belen soen XXIII Hollant dobbel (dg: se) mottoen seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes (dg: datum supra) Lonijs 

et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 02 do 16-07-1383. 

Ghibo met den Gemake verkocht aan Johannes Becker zvw Henricus Becker een 

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

leveren, gaande uit (1) ½ bunder beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd in den 

Zwarte Beemd, tussen Arnoldus Coelborner enerzijds en wijlen Theodericus 

Posteel anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd in het 

Heusdense Broek, tussen Godefridus van Tula enerzijds en Johannes van der 

Scueren anderzijds, (3) ½ bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Achter 

die Eiken, tussen Johannes van Crumvoert enerzijds en Henricus die 

Rademaker van Vucht anderzijds, (4) een stuk heide in Helvoirt, naast de 

plaats gnd aan die Loervoert, tussen Egidius Scoerweggen enerzijds en 

Albertus Sceenkens anderzijds, (5) een stuk land in Helvoirt, tussen 

voornoemde Godefridus van Rode enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Ghibo met den Gemake hereditarie vendidit Johanni Becker filio quondam 

Henrici Becker hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificatione et in (dg: pu) Busco tradendam ex (dg: 

didio) dimidio bonario prati sito in parochia de Helvoert in loco dicto 

in den Swartten Beemt inter hereditatem Arnoldi Coelborner ex uno et 

inter hereditatem quondam Theoderici Posteel ex alio item ex dimidio 

bonario prati sito in dicta parochia in (dg: Ho) loco dicto (dg: in d) 

int Hoesdensche (dg: lant) #Broec# inter hereditatem Godefridi de Tula ex 

uno et inter hereditatem Johannis van der Scueren ex alio item ex dimidio 

bonario prati sito in dicta parochia in loco dicto After die Eijcken 

inter hereditatem Johannis de Crumvoert ex uno et inter hereditatem 

Henrici die Rademaker de Vucht ex alio item ex pecia terre mericalis sita 

in dicta parochia iuxta locum dictum aen die Loervoert inter hereditatem 

Egidii Scoerweggen ex uno et inter (dg: h) hereditatem Alberti Sceenkens 

ex alio atque ex pecia terre terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem dicti Godefridi de Rode ex uno et inter (dg: communem ex 

alio) communitatem ex alio ut dicebat (dg: here) promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 03 do 16-07-1383. 

Willelmus Kuijf van Merewijc verkocht aan Johannes van Doerne 

wollenklerenwever een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Sint-

Remigius te betalen, voor het eerst over een jaar (za 01-10-1384), gaande 

uit 5 hont land, gnd ten Hostaden, in Empel, tussen Gerardus van Ghelre 

enerzijds en Nijcholaus zvw Lambertus Raets anderzijds, reeds belast met 6 
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schelling gemeen paijment. 

 

Willelmus (dg: Kijf) Kuijf de Merewijc hereditarie vendidit Johanni de 

Doerne textori laneorum hereditarium censum (dg: unius) unius aude scilt 

seu valorem solvendum hereditarie Remigii et pro primo termino ultra 

annum (dg: h) ex quinque hont terre (dg: s) dictis ten Hostaden sitis in 

parochia de Empel inter hereditatem Gerardi de Ghelre ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai filii quondam Lamberti Raets ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis 

communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 04 do 16-07-1383. 

Jacobus Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Willems soen prebuit et (dg: reportavit et) reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 05 do 16-07-1383. 

Walterus van Audenhoven en Henricus van der Cappellen van Best beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden, met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383; 15+31+30+31+11=118 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Walterus de Audenhoven et Henricus van der Cappellen de (dg: Oerscot) 

Best promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII (dg: aude) aude scilde 

Francie ad (dg: Re) Martini proxime persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 06 do 16-07-1383. 

Arnoldus Luten soen van Heeswijc, Jacobus Vunsel en Theodericus die Bever 

zv Rodolphus beloofden aan Philippus Jozollo etc 72 oude Franse schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 15+31+30+31+11=118 dgn) te 

betalen op straffe van 5. 

 

Arnoldus Luten soen de Heeswijc (dg: pro) et Jacobus (dg: fi f) Vunsel et 

Theodericus die Bever filius Rodolphi promiserunt Philippo Jozollo etc 

LXXII aude scilde Francie ad Martini proxime persolvendos sub pena 

quinque. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 07 do 16-07-1383. 

Bartholomeus gnd Meus van Wickenvoert en zijn zoon Henricus beloofden aan 

Ygrammus Pangelart 112 Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Bartholomeus #dictus Meus# de Wickenvoert et Henricus eius filius 

promiserunt #super habita et habenda# Ygrammo Pangelart C et XII Hollant 

dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 08 do 16-07-1383. 

Johannes Carnau gaf uit aan Gerardus van Swul timmerman een erfgoed in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen de gevel van het stenen huis van 

voornoemde Johannes enerzijds en Godefridus van Lijt anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns45 van 10 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Voornoemde Gerardus 

mag zijn te bouwen gebouwen in voornoemde gevel bouwen over een ruimte van 

½ baksteen; eventuele schade is voor rekening van voornoemde Gerardus. 

Voornoemde Gerardus mag geen kamer noch vensters gnd mozijert gaet in 

                         
45 Zie → BP 1178 f 312r 03 za 21-08-1389, verkoop van deze cijns. 
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voornoemde gevel maken. 

 

Johannes Carnau hereditatem sitam in Busco ad locum dictum Zile inter 

(dg: hereditatem) edificium dictum ghevel domus lapidee dicti Johannis ex 

uno et inter! Godefridi de Lijt ex alio ut dicebat (dg: h) dedit ad 

hereditarium censum Gerardo de (dg: Swol c) Swul carpentatori ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu (dg: XII) #decem# librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et #mediatim# 

Johannis ex dicta hereditate promittens warandiam et obligationem aliam 

deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus Gerardus sua 

edificia ab ipso in dicta hereditate edificanda in dicto edificio gevel 

vocato per spacium unius dimidii lapidis cocti edificabit et imponet 

sicut idem Gerardus dicta sua edificia in eodem edificio gevel vocato per 

ancoras ad (dg: ip) eius profectum firmavit (dg: hoc) et quodcumque a 

dicto Gerardo in dicto edificio annulatum fuerit hoc dictus Gerardus suis 

custibus restaurabit hoc addito quod dictus Gerardus nullam cameram nec 

fenestra dicta mozijert gaet in dicto edificio gevel vocato faciet. 

Testes Johannes Lonijs et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 09 do 16-07-1383. 

Godefridus van Alphen verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Godefridus de Alphen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 061v 10 do 16-07-1383. 

Gerardus Stephens soen van Wetten droeg over aan Philippus Tuijn, tbv hem 

en Stephanus van Wetten, al zijn goederen, gelegen onder Wetten en Nuenen, 

belast met de grondcijns. 

 

Gerardus Stephens soen de Wetten omnia sua bona habita et acquirenda 

quocumque locorum infra parochiam de Wetten (dg: sita ut dicebat) et de 

Nuenen sita ut dicebat hereditarie supportavit Philippo Tuijn ad opus sui 

et ad opus (dg: L) Stephani de Wetten promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) deponere excepto censu dominorum inde 

solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 061v 11 do 16-07-1383. 

Johannes zvw Petrus van den Stripe verkocht aan Petrus Loekaert een 

n-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hoeve 

gnd Stripe, die aan hem gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader 

Petrus, in Esch, reeds belast met een b-erfcijns van 12 pond voornoemd 

geld. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Stripe hereditarie vendidit Petro 

Loekaert hereditarium censum VIII librarum monete solvendum hereditarie 

in nativitatis Domini ex manso quodam dicto Stripe sibi de morte dicti 

quondam Petri sui (dg: fratri) patris successione hereditarie advoluto 

sito in parochia de Essche et ex eius attinentiis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere ex excepto hereditario censu XII 

librarum dicte monete prius solvendo promittens super habita et 

acquirenda sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 061v 12 do 16-07-1383. 

Philippus Boeden soen een hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk achter 

Arnoldus Abt schoenmaker, tussen {niet afgewerkt contract46}. 

 

Philippus Boeden soen domistadium situm in Busco ad aggerem Vuchtensem 

retro hereditatem Arnoldi Abt sutoris inter hereditatem .. 

 

                         
46 Voor afgewerkte contract zie BP 1177 f 064r 12 do 30-07-1383. 
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BP 1177 f 061v 13 do 16-07-1383. 

Jacobus zvw Henricus gnd Aelbrechts soen verkocht aan zijn broer Albertus 

(1) 1 bunder beemd, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd die Boenre, 

tussen Henricus van der Boijdonc enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) 

½ bunder beemd, ter plaatse gnd Hinthamse Kamp, tussen Henricus zv 

Willelmus van Gherwen enerzijds en Johannes Valke van Nuwelant anderzijds, 

belast met 4 pond 15 schelling 5 penning geld b-erfcijns, ½ vracht hooi aan 

het klooster van Porta Celi en 1/3 deel van 7 lopen rogge aan een altaar in 

de kerk van Sint-Jan in Den Bosch. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Henrici dicti Aelbrechts soen unum bonarium prati 

situm in loco dicto Dungen in loco dicto die Buenre inter hereditatem 

Henrici van der Boijdonc ex uno et (dg: .) inter communem plateam ex alio 

atque (dg: u) dimidium bonarium prati situm in loco dicto die Hinthamsche 

Camp inter hereditatem Henrici filii Willelmi de Gherwen ex uno et 

hereditatem Johannis Valke de Nuwelant ex alio ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium censum) #hereditarie vendidit# Alberto suo fratri ab eodem 

(dg: pro ratam) promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

IIIIor libris XV solidis V denariis hereditarii census #monete# et 

dimidio plaustro feni conventui de Porta Celi et tercia parte septem 

lopinorum siliginis (dg: si) cuidam altari consistenti in ecclesia sancti 

Johanni in Busco inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 061v 14 do 16-07-1383. 

Hermannus van Baerle en zijn vader Nicholaus beloofden aan Willelmus 

Buijser den Boeghemaker 44 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Hermannus de Baerle (dg: pro) Nicholaus eius pater promiserunt Willelmo 

Buijser den Boeghemaker (dg: XL) #XLIIII# Hollant dobbel [seu] valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf2 D 04 f.62. 

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

 in vigilia Jacobi: vrijdag 24-07-1383. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1383. 

 Secunda post Jacobi: maandag 27-07-1383. 

 

BP 1177 f 062r 01 do 16-07-1383. 

Ghiselbertus gnd Ghisel zv Ghiselbertus gnd Ghisel van Zoemeren beloofde 

aan Godescalcus Roesmont 40 oude schilden of de waarde met Lichtmis 

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

 

Ghiselbertus dictus Ghisel filius Ghiselberti dicti Ghisel de Zoemeren 

promisit Godescalco Roesmont XL aude scilde vel valorem ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Ywanus datum (dg: ?quinta) in 

crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1177 f 062r 02 do 16-07-1383. 

Johannes van den Broec zv Arnoldus van den Loe beloofde aan voornoemde 

Godescalcus Roesmont 20 oude schilden47 of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1384) te betalen. 

 

Johannes van den Broec filius Arnoldi van den Loe promisit dicto 

Godescalco XX aude scilde vel valorem ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

                         
47 Zie ← BP 1177 f 062r 02 do 16-07-1383, belofte op 02-02-1384 20 oude 

schilden te betalen. 
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BP 1177 f 062r 03 do 16-07-1383. 

Goessuinus zvw Ghibo Hoeze van Casteren verkocht aan Henricus zvw 

Theodericus Hadewigen soen van Casteren een hofstad in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Hezellaar, tussen Gerardus zv Gerardus gnd Papen soen 

enerzijds en Katherina dvw voornoemde Gerardus Papen soen anderzijds, 

belast met 2 oude groten. 

 

Goessuinus d filius quondam Ghibonis (dg: Heze) #Hoeze# de Casteren 

domistadium situm in parochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto 

Hezellaer inter hereditatem Gerardi filii Gerardi dicti Papen soen ex uno 

et !hereditatem Katherine filie eiusdem quondam Gerardi Papen soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Theoderici 

Hadewigen soen de Casteren promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus antiquis grossis prius inde solvendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 062r 04 do 16-07-1383. 

Gerardus zvw Ghibo Hoeze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Ghibonis (dg: Heze pre) Hoeze prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 062r 05 do 16-07-1383. 

Walterus van Audenhoeven en Pijramus gnd Moers zvw Johannes van Gherwen 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 15+31+30+31+11=118 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Walterus de Audenhoeven et Pijramus dictus Moers filius quondam Johannis 

de Gherwen promiserunt Philippo Jozollo etc XXX aude scilde Francie (dg: 

F) ad Martini proxime persolvendos sub pena II. Testes (dg: D) Ywanus et 

Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 06 do 16-07-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 07 do 16-07-1383. 

Emondus zv Henricus van Rode droeg over aan Johannes zvw Arnoldus zv 

Mijchael van der Tangerrijt 12 dobbel mottoen geld van Brabant, aan hem 

beloofd door Goeswinus zvw Ghibo van Casteren. 

 

Emondus filius Henrici de Rode (dg: .) XII aureos denarios communiter 

dobbel mottoen vocatos monete Brabantie promissos sibi a (dg: -b) 

Goeswino filio quondam Ghibonis de Casteren prout in litteris supportavit 

Johanni filio quondam Arnoldi filii Mijchaelis (dg: de) van der 

Tangerrijt cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 08 do 16-07-1383. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus zv Mijchael van Tangerijt beloofde aan 

voornoemde Emondus 20 Brabantse dobbel of de waarde vandaag over een jaar 

te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Arnoldi filii Mijchaelis de Tangerijt 

promisit dicto Emondo XX Brabant dobbel seu valorem a data presente ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 09 vr 24-07-1383. 

Egidius gnd Broechoeven zv Johannes Andree gnd Broechoeven droeg over aan 
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zijn zuster Yda alle cijns- en allodiale goederen, die aan hem gekomen 

waren van wijlen zijn moeder Hilla, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes. 

 

Egidius (dg: f) dictus Broechoeven filius Johannis Andree dicti 

Broechoeven omnia et singula bona censualia et allodialia sibi de! 

quondam Hille (dg: sue) sue matris successione advoluta et post mortem 

dicti Johannis sui patris successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Yde sue sorori 

promittens warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes Ywanus et Jordanus datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1177 f 062r 10 vr 24-07-1383. 

Egidius en Yda, kv Johannes zvw Andreas gnd Broechoeven, en Nijcholaus gnd 

Coel van den Venne beloofden aan Gerardus gnd Heerken oudere zvw Godefridus 

Heerkini 86 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Egidius et Yda liberi (dg: qu) Johannis filii #quondam# Andree dicti 

Broechoeven et Nijcholaus dictus Coel van den Venne promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo dicto Heerken seniori filio quondam Godefridi 

Heerkini LXXXVI Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 11 vr 24-07-1383. 

Voornoemde Egidius en Yda beloofden voornoemde Nijcholaus schadeloos te 

houden. 

 

[Solvit] IX solidos. 

Dicti Egidius et Yda promiserunt dictum Nijcholaum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 12 vr 24-07-1383. 

Theodericus gnd die Clercke beloofde aan Aleijdis van Aken 33 Hollandse 

dobbel minus 3 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

(dg: D) Theodericus dictus die Clercke promisit Aleijdi de Aken XXXIII 

Hollant dobbel minus tribus Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Ywanus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 13 do 30-07-1383. 

Henricus die Haen zv Theodericus gnd Clercke droeg over aan zijn voornoemde 

vader Theodericus een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, 

met Lichtmis in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit goederen van Nijcholaus 

zvw Walterus van Westelberze, in Hilvarenbeek, welke pacht voornoemde 

Theodericus geschonken had aan zijn voornoemde zoon Henricus en diens vrouw 

Mechtildus dv Tielmannus van Nederijnen. 

 

Henricus die Haen filius Theoderici dicti Clercke hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Hildwarenbeke quam se solvendam habere 

dicebat hereditarie purificatione et in Hildwarenbeke tradendam ex bonis 

Nijcholai filii quondam Walteri de Westelberze sitis in (dg: B) parochia 

de Hildwarenbeke et quam paccionem dictus (dg: Henr) Theodericus dederat 

dicto Henrico suo filio cum (dg: Kath) Mechtilde sua uxore filia (dg: q) 

Tielmanni de Nederijnen nomine dotis ut dicebat supportavit dicto 

Theoderico suo patri promittens ratam. Testes Luce et Wellen datum quinta 

Jacobi. 

 

BP 1177 f 062r 14 do 30-07-1383. 

Voornoemde Henricus die Haen droeg over aan zijn voornoemde vader 
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Theodericus gnd Clercke een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van 

Hilvarenbeek, met Lichtmis te leveren, gaande uit een beemd gnd Houken, in 

Diessen, ter plaatse gnd Diessen Broek, bij het water gnd die Aa, achter de 

huizinge van Gerardus van Rode, welke pacht voornoemde Theodericus 

geschonken had aan zijn voornoemde zoon Henricus en diens vrouw Mechtildis. 

 

Dictus Henricus #die# Haen hereditariam paccionem decem lopinorum 

siliginis mensure de Hildwarenbeke solvendam hereditarie purificatione ex 

quodam prato dicto vulgaliter Houken sito in parochia de Dijesen in loco 

dicto (dg: Diessen) Dijessen Broec prope aquam dictam die Aa retro 

mansionem Gerardi de Rode et quam paccionem dictus (dg: Henr) Theodericus 

prefato Henrico suo filio cum dicta Mechtilde dederat nomine dotis ut 

dicebat supportavit dicto Theoderico suo patri promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 15 do 30-07-1383. 

Voornoemde Henricus die Haen droeg over aan zijn voornoemde vader 

Theodericus gnd Clercke een b-erfcijns van 20 schelling, met Sint-Andreas 

te betalen, gaande uit een akker gnd Westakker, in Hilvarenbeek, achter de 

plaats gnd die Voert, en uit een deel, dat Stephanus zv Stephanus van der 

Voert, had in een beemdje gnd Scoetken, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd in 

Loerrebroek, welke cijns Theodericus Clercke geschonken had aan voornoemde 

Henricus en Mechtildis. 

 

Dictus Henricus die Haen hereditarium censum XX solidorum solvendum 

hereditarie Andree ex quodam (dg: prato) agro dicto Westacker sito in 

parochia de Hiltwarenbeke retro locum dictum die Voert et ex quadam parte 

quam Stephanus filius Stephani van der Voert habuit in pratulo dicto 

Scoetken sito in dicta parochia in loco dicto in Loerrebroec ut dicebat 

et quem censum dictus (dg: Henr) Theodericus Clercke dederat dicto 

Henrico suo filio nomine dotis cum dicta Mechtilde ut dicebat supportavit 

dicto Theoderico suo patri promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 16 ma 27-07-1383. 

Ghibo Buijc vleeshouwer en zijn zoon Johannes beloofden aan Johannes zv 

Johannes gnd Sperre van Sonne 36 oude schilden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Ghibo Buijc carnifex et Johannes eius filius (dg: f) promiserunt Johanni 

filio Johannis dicti Sperre de (dg: Sonne) Sonne XXXVI aude scilde seu 

valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes Lonijs et Jordanus datum 

secunda post Jacobi. 

 

BP 1177 f 062r 17 ma 27-07-1383. 

Johannes Kijtsarts en zijn vrouw Elizabeth beloofden aan de secretaris, tbv 

Petrus van Ghenderen, 114 gulden pieter (dg: of de waarde) op 9 februari 

aanstaande (di 09-02-1384) in Brussel, op kosten van de debiteuren, te 

betalen. 

 

Johannes Kijtsarts et Elizabeth eius uxor promiserunt #mihi ad opus# 

Petri de Ghenderen centum et XIIII gulden peter (dg: seu a #valorem#) in 

nona die mensis februarii proxime persolvendos et in Bruxella in expensis 

dictorum debitorum tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 18 ma 27-07-1383. 

Theodericus zvw Theodericus van Megen en zijn vrouw Aleijdis dvw Petrus gnd 

Heijnen soen beloofden aan Nijcholaus uter Hasselt 34½ Hollandse dobbel of 

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

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Megen (dg: promisit Nijcholao 

uter Hasselt X) et Aleijdis eius uxor filia quondam Petri dicti Heijnen 
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soen promiserunt Nijcholao uter Hasselt XXXIIII et dimidium Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis (dg: Jo) Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 19 ma 27-07-1383. 

Johannes Kitsart beloofde aan de secretaris, tbv Theodericus zvw Franco van 

Orthen, Theodericus Floren soen en Arnoldus Lemmens soen, 600 Brabantse 

dobbel mottoen na maning te betalen. 

 

Johannes (dg: Kijs) Kitsart promisit super habita et habenda mihi ad opus 

Theoderici filii quondam Franconis de Orthen Theoderici Floren soen et 
!et Arnoldi Lemmens soen seu alterius eorum sex centos Brabant dobbel 

(dg: de) mottoen ad monitionem eorum seu alterius eorundem solvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 20 ma 27-07-1383. 

Theodericus Writer van Vechel verkocht aan Rodolphus nzv Rodolphus van der 

Sporct een stuk land, 1 mud rogge groot, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Heienrode, beiderzijds tussen wijlen Adam van Neijnsel, nu Godefridus 

Sceijvel, met een eind strekkend aan kvw Ludovicus van der Sporct, belast 

met 7 oude engels. Voornoemde Godefridus deed afstand. De koper zal 

voornoemd stuk land midden in de omwalling, dwz “ten halve vrede”, 

onderhouden. 

 

Theodericus Writer de (dg: Scijnle) Vechel peciam terre unum modium 

siliginis in semine capientem sitam in parochia de parochia de Berlikem 

in loco dicto Heijenrode inter hereditatem quondam Ade (dg: Nei) de 

Neijnsel nunc ad Godefridum Sceijvel spectantem ex utroque latere (dg: 

spe) coadiacentem tendentem cum uno fine ad hereditatem liberorum quondam 

Ludovici van der Sporct ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio 

naturali Rodolphi van der Sporct promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis septem aude enghels exinde de 

jure solvendis. Quo facto dictus Godefridus super dicta pecia terre et 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa quod dictus 

emptor dictam peciam (dg: terram) in media circonvallacione quod 

exponetur ten halve vrede tenebit perpetue p..... part... Testes Johannes 

Lonijs et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 062r 21 ma 27-07-1383. 

Johannes Otten soen. 

 

BP 1177 f 062r 22 ma 27-07-1383. 

Voornoemde Theodericus Writer beloofde dat hij voornoemde Godefridus 

Sceijvel een erfpacht zal vesten in een erfpacht van 8 mud rogge, die 

wijlen Godefridus Sceijvel svv voornoemde Godefridus geschonken had aan 

voornoemde Theodericus. 

 

Dictus Theodericus (dg: pro) Writer promisit super omnia dictum 

Godefridum ?firmabit hereditariam paccionem (dg: p) octo modiorum 

siliginis quam Godefridus (dg: ...) quondam Sceijvel pater (dg: gen) 

#socer# dicti Godefridi Theoderico dederat nomine dotis etc. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf2 D 05 f.62v. 

 Secunda post Jacobi: maandag 27-07-1383. 

 Tercia post Jacobi: dinsdag 28-07-1383. 

 in crastino Panteleonis: woensdag 29-07-1383. 

 in crastino Margarete: dinsdag 14-07-1383. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1383. 
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BP 1177 f 062v 01 ma 27-07-1383. 

Theodericus zvw Ghibo van der Rendonc beloofde aan Lambertus zvw Nijcholaus 

van Goederheijle 58 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Ghibonis van der Rendonc promisit Lamberto 

filio quondam Nijcholai de Goederheijle LVIII Hollant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Lonijs et Jordanus 

datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1177 f 062v 02 ma 27-07-1383. 

Jacobus zvw Gerardus Nijcholai, Henricus Kersmaker en Gherardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteels beloofden aan Philippus Jozollo etc 50 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 4+31+30+31+11=107 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi Nijcholai Henricus Kersmaker et Gherardus 

de Eijcke filius quondam Henrici Posteels promiserunt Philippo Jozollo 

etc L aude scilde ad Martini proxime persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 062v 03 ma 27-07-1383. 

De eerste twee beloofden aan voornoemde Gerardus van Eijcke 50 oude 

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

 

Duo primi 2 promiserunt dicto Gerardo de Eijcke L aude scilde ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062v 04 ma 27-07-1383. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan Henricus Kersmaker 6 aam wijn, gelegen in 

de kelder van Ghibo van Eijcke. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus Jacobus sex amas vini consistentes in penu Ghibonis de Eijcke ut 

dicebat supportavit Henrico Kersmaker. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062v 05 wo 29-07-1383. 

Arnoldus Veer beloofde aan Gerardus Heerken oudere zvw Godefridus 

Heerkini 70 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Arnoldus Veer promisit Gerardo Heerken filio seniori quondam Godefridi 

Heerkini LXX Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Luce et Jordanus datum (dg: tercia) quarta post 

[Jacobi]. 

 

BP 1177 f 062v 06 wo 29-07-1383. 

Johannes Boenart beloofde aan Hermannus van Zon 22 Hollandse dobbel met 

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

 

Johannes Boenart promisit Hermanno de Zon XXII Hollant dobbel ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062v 07 wo 29-07-1383. 

Elizabeth Wijnkens svw Elizabeth Wreijthals verkocht aan Gerardus den 

Ketelleer zv Johannes van Tiel de helft van een huis48 en erf, eertijds van 

wijlen Johannes Meus, in Den Bosch, op de hoek van een straatje dat loopt 

                         
48 Zie ← BP 1176 f 072v 02 ±do 29-07-1378 (1), verkoop van de helft van dit 

huis, te weten de helft op de hoek. 
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van de Korenmarkt naar de Schrijnmakersstraat. 

 

Elizabeth Wijnkens soror quondam Elizabeth Wreijthals cum tutore 

medietatem #ad se spectantem# domus et aree que fuerat quondam Johannis 

(dg: Wreijchals) Meus site in Buscoducis supra conum cuiusdam viculi 

tendentis a foro bladi versus vicum scriniparorum hereditarie vendidit 

Gerardo den (dg: de) Ketelleer filio Johannis de Tiel supportavit cum 

omnibus litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062v 08 wo 29-07-1383. 

Hiervan een instrumentum maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Tielmannus van Zonne en Willelmus Hoef. 

 

A. 

Et fiet instrumentum presentibus dictis scabinis Tielmanno de Zonne et 

Willelmo Hoef testibus datum in crastino panteleonis hora none anno 

LXXXIII. 

 

BP 1177 f 062v 09 di 14-07-1383. 

Henricus van de Kelder droeg over aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel alle goederen, die aan jkvr Elizabeth dvw Arnoldus Stamelarts van 

Bruheze kloosterlinge in Bijnderen gekomen waren na overlijden van Jutta sv 

voornoemde jkvr Elizabeth, aan voornoemde Henricus overgedragen door 

voornoemde jkvr Elizabeth. 

 

Henricus de Penu omnia et singula bona que domicelle Elizabeth filie 

quondam Arnoldi Stamelarts de Bruheze monialis in Bijnderen de (dg: .) 

morte quondam Jutte (dg: sue) sororis dicte domicelle Elizabeth 

successione sunt advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

supportata dicto Henrico a dicta domicella Elizabeth prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lonijs et Ywanus datum in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 062v 10 di 14-07-1383. 

(dg: Gerardus van Eijck). 

 

(dg: Gerardus de Eijck). 

 

BP 1177 f 062v 11 do 30-07-1383. 

Johannes gnd Corstiaens verhuurde aan Johannes Ruekeloes zijn goederen in 

Tilburg, voor een periode van 3 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 10-04-

1384), per jaar voor 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren aan het woonhuis van eerstgenoemde Johannes. Johannes Roekeloes 

geeft elk jaar aan Johannes een zeinde, een schaap gnd havik uit de beste 

uit hun gemeenschappelijke schaapskooi, en 2 varkens, elk ter waarde van 1 

Hollandse dobbel mottoen met Kerstmis, met Pasen 100 eieren en 1 boterweg, 

16 ellen linnen en de helft van de ooft op de goederen. Johannes Ruekeloes 

laat in het eerste jaar een schaapskooi plaatsen van 4 gebinten, op kosten 

van Johannes Ruekeloes. Johannes Ruekeloes zal de gebouwen onderhouden van 

dak en wanden, te pachters recht. Johannes Ruekeloes zal de goederen, tuin, 

dijken en ander toebehoren omwallen, dwz “beheijmen”, en onderhouden. 

Johannes Ruekeloes zal in het laatste jaar ¼ deel van de akkerlanden braak 

laten liggen. Alle beesten, varend goed en ganzen zullen gemeenschappelijk 

zijn van Johannes en Johannes, uitgezonderd de eenden en hoenderen, die 

geheel aan Johannes Ruekeloes behoren. Johannes Rukeloes zal geen weide 

verhuren of verkopen, noch voer dat tot de goederen of aan Johannes 

Rukeloes behoort. Johannes Ruekeloes zal Johannes met zijn karren en dieren 

dienen, zo vaak Johannes dat nodig heeft. Een brief voor eerstgenoemde 
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Johannes. 

 

Johannes dictus Corstiaens bona sua sita in parochia de Tilborch cum suis 

attinentiis universis (dg: lo dabit) locavit recto locacionis modo 

Johanni Ruekeloes ab eodem ad spacium trium annorum post festum pasche 

proxime futurum deinceps sine medio sequentium #possidenda# anno quolibet 

dictorum trium annorum pro duodecim modiis siliginis mensure de Busco 

dandis primodicto Johanni ab alio anno quolibet dictorum trium annorum 

purificatione et primo termino a purificatione proxime #futuro# ultra 

annum et in Busco ad domum habitationis primodicti Johannis tradendis 

additis condicionibus sequentibus primo videlicet quod (dg: quod) dictus 

Johannes Roekeloes dabit primodicto Johanni anno quolibet dictorum trium 

annorum unam decentem curialitatem dictam zeijnde (dg: et unum) atque 

unum mutonem dictum havic (dg: de) #de melioribus ex# communi eorum ovili 

et (dg: quolibet) #quolibet dictorum trium annorum# duos porcos quemlibet 

valentem unum Hollants dobbel mottoen in festo nativitatis Domini item 

quolibet dictorum trium annoum in festo pasche centum ova et unum bonum 

butiragium dictum boterwegge item quod (dg: primo) dictus Johannes 

Ruekeloes dabit primodicto Johanni quolibet annorum dictorum trium 

annorum XVI ulnas lini parati atque medietatem fructuum dictorum oefte 

crescendorum supra dicta bona item quod dictus Johannes Ruekeloes situari 

faciet et procurabit unum ovile dictum scaepskoije de quatuor ligaturis 

supra dicta bona infra primum annum dictorum trium annorum (dg: sine) in 

expensis dicti Johannis Ruekeloes et sine expensis primodicti Johannis 

item quod dictus Johannes Ruekeloes tenebit edificia dictorum bonorum 

dictis tribus annis durantibus in bona disposicione de tecto et 

parietibus ad jus coloni item quod dictus Johannes Ruekeloes dicta bona 

(dg: cum) et ortum et aggeres ad dicta (dg: -s) bona spectantes et 

ceteras attinentias dictorum bonorum bene circumvallabit quod exponetur 

beheijmen et in bona disposicione tenebit item quod dictus Johannes 

Ruekeloes ultimo anno dictorum trium annorum quartam partem terrarum 

arabilium dictorum bonorum dimittet in cultam (dg: et non) quod exponetur 

gebraect item quod omnes !et bestie et bona pecoralia et ance que erunt 

supra dicta bona cum suis attinentiis dictis tribus annis durantibus 

erunt (dg: mediatim primodicti Johannis) communes Johannis et Johannis 

predictorum exceptis anetis dictis !et enden et pullis que (dg: e) 

spectabunt integraliter ad dictum Johannem Ruekeloes item quod dictus 

Johannes (dg: Ruekeloe) Rukeloes non locabit #nec vendet# alicubi aliqua 

pascua #(dg: nec)# ad dicta bona spectantia nec aliqua pabula dicta 

voeder ad dicta bona seu ad dictum Johannem Ruekeloes spectantia dictis 

tribus annis durantibus item quod dictus Johannes Ruekeloes serviet 

primodicto Johanni cum suis curribus et cum bestiis supra dicta bona 

consistentibus totiens quotiens primodictus Johannes indiguerit dictis 

tribus durantibus et secundum istas condiciones promisit warandiam prom 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super (dg: 

su) omnia. Testes Ywanus et Jordanus datum quinta post Jacobi. Et erit 

una littera quam habebit primodictus Johannes. 

 

BP 1177 f 062v 12 do 30-07-1383. 

Theodericus Werneer zvw Johannes van den Hoevel verkocht aan Adam van Mierd 

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

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, die 

Henricus gnd van den Doeren beloofd had aan voornoemde Theodericus Werneer, 

met Kerstmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, die behoorden aan voornoemde Theodericus, gelegen onder de 

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

Poeldonkse Steeg enerzijds en Danijel van den Pettelaer anderzijds, 

strekkend vanaf de gemeint tot aan een erfgoed gnd die Poeldonkse Hoeve. 

 

Theodericus Werneer filius quondam Johannis van den (dg: H) Hoevel 

hereditarie vendidit (dg: Ade) Ade de Mierd hereditariam paccionem unius 
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modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) in festo 

(dg: nativitatis) #purificationis# et in Busco tradendam ex hereditaria 

paccione septem modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem septem 

modiorum siliginis dicte mensure Henricus dictus van den Doeren promisit 

se daturum et soluturum (dg: promisit) dicto Theoderico Werneer 

hereditarie (dg: p) nativitatis Domini ex domo orto et hereditatibus eis 

adiacentibus que spectabant ad dictum (dg: dictum) Theodericum sitis 

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

dictam die Poeldoncsche Stege ex uno et inter hereditatem Danijelis van 

den Pettelaer ex alio #tendentibus a communitate ad hereditatem dictam 

die Poeldoncsche Hoeve# prout in litteris quas vidimus promittens (dg: w) 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem in dicta paccione 

septem modiorum siliginis deponere et sufficientem facere. Testes Ywanus 

et Jordanus datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 062v 13 do 30-07-1383. 

Arnoldus Lanen soen van Nuenrebeke en Gerardus van Eijke zvw Henricus 

Posteel beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 16 oude schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 1+31+30+31+11=104 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

(dg: d) Arnoldus Lanen soen de Nuenrebeke et Gerardus de Eijke filius 

quondam Henrici Posteel promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii sedecim 

aude scilde ad Martini proxime persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 062v 14 do 30-07-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 062v 15 do 30-07-1383. 

Matheus van den Mugghehoevel beloofde aan Johannes van der Borch 54½ oude 

schild of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Matheus van den Mugghehoevel promisit Johanni van der Borch LIIII et 

dimidium aude scilde #seu valorem# ad carnisprivium proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf2 D 06 f.63. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1383. 

 

BP 1177 f 063r 01 do 30-07-1383. 

Leonius van Scijnle zvw Lambertus van Eirde verkocht aan Godefridus gnd die 

Cuper een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Laarschot, tussen 

Henricus die Rode Berniers soen enerzijds en kvw Yda van der Bolst 

anderzijds, belast met 2 kleine zwarte tournosen. 

 

Ywanus noluit. 

Leonius de Scijnle filius quondam Lamberti de (dg: Eirde) Eirde peciam 

prati sitam in parochia de Erpe ad locum dictum int Laersscot inter 

hereditatem Henrici die Rode Berniers soen (dg: soen) ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Yde van der Bolst ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Godefrido dicto die Cuper (dg: filio) promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus nigris Turonensibus 

parvis prius exinde de jure solvendis. Testes Ywanus et Jorden datum 

quinta post Jacobi. 
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BP 1177 f 063r 02 do 30-07-1383. 

Johannes Bouman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bouman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063r 03 do 30-07-1383. 

Wouterus van Audenhoven gaf uit aan Henricus zv Henricus van Melcrode en 

Walterus zv Willelmus gnd Rademaker een stuk beemd49 in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Godefridus gnd Ackerman en zijn broer Johannes 

enerzijds en Arnoldus van Mol anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 

een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), (2) een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, 

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), (3) een n-erfcijns van 5 oude 

groten, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (di 01-

11-1384). 

 

Wouterus de Audenhoven peciam prati sitam in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best inter hereditatem Godefridi dicti Ackerman #et Johannis sui 

fratris# ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Mol ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico filio Henrici de Melcrode (dg: et 

Yw) et Waltero filio Willelmi dicti Rademaker ab eisdem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificatione et pro primo termino 

ultra annum et in Busco tradenda et pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: B) Oerscot danda sibi ab aliis 

hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et in Oerscot 

tradenda et pro #hereditario censu# quinque aude grossis dando sibi ab 

aliis hereditarie omnium sanctorum et primo termino ultra annum ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et obligationem aliam 

deponere et alii repromiserunt. Testes Luce et Wellen #datum quinta post 

Jacobi#. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1177 f 063r 04 do 30-07-1383. 

Voornoemde Walterus van Audenhoven gaf uit aan Mathijas zv Henricus gnd van 

Jans een stuk beemd gnd den Hoge Beemd, aldaar, tussen Roverus van der Lake 

enerzijds en Henricus Maechelini anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) 2 oude groten met Allerheiligen, voor het eerst over een jaar (di 01-

11-1384), (2) een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Best te leveren. 

 

Dictus Walterus de Audenhoven peciam (dg: terre) #prati# dictam den Hogen 

Beemt sitam ibidem inter hereditatem Roveri van der Lake ex uno et inter 

hereditatem Henrici Maechelini ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Mathije filio Henrici dicti van Jans ab eodem hereditarie 

possidendam pro II grossis antiquis dandis sibi ab alio hereditarie 

omnium et primo termino ultra annum atque pro hereditaria paccione XVIII 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione (dg: et primo termino ul) et in (dg: Busco) #Best# tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063r 05 do 30-07-1383. 

Voornoemde Walterus van Audenhoven gaf uit aan Godefridus zvw Johannes 

Ackerman (1) een stuk beemd gnd Nortten Beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen Arnoldus Rover van der Lake enerzijds en Willelmus van Arle 

anderzijds, (2) de helft die behoorde aan Emondus van Zoelen van een tiende 

aldaar, waarvan de rest behoort aan voornoemde Godefridus zvw Johannes gnd 

Ackerman, (3) 1/3 deel, dat aan voornoemde Emondus behoorde in een pacht, 

                         
49 Zie → BP 1177 f 390r 05 do 31-08-1385, verkoop helft van de beemd. 
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te leveren op de goederen van wijlen Theodericus van Westelberze, van welke 

pacht nog 1/3 deel behoort aan voornoemde Arnoldus Rover en het andere 1/3 

deel aan voornoemde Godefridus, uit welke pacht de rector van de kapel van 

de H.Maria in Oirschot een mud beurt; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Godefridus tot onderpand 

(450) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, die Willelmus Sciet 

aan voornoemde Godefridus levert, gaande uit de helft van een stuk land gnd 

Zoerland en van een stuk land gnd die Mortel, in Oirschot, ter plaatse 

Best, (5) een b-erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Oirschot, gaande uit 

½ bunder beemd gnd den Berten Beemd, in Oirschot, achter Best. 

 

Dictus (dg: Godefridus) #Walterus# de Audenhoven peciam (dg: terre di) 

prati dictam Nortten Beemt sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Best inter hereditatem Arnoldi Rover van der Lake ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Arle ex alio atque medietatem que spectabat ad 

Emondum de Zoelen cuiusdam decime ibidem site et de qua decima reliqua 

pars spectabat ad Godefridum filium quondam Johannis dicti Ackerman atque 

(dg: hereditariam paccionem) terciam (dg: paccionem) partem que ad dictum 

Emondum spectabat in quadam paccione solvenda supra bona quondam 

Theoderici de Westelberze et (dg: qu) de qua paccione una tercia pars 

spectat ad #(dg: eiusdem paccionis habet solvendum annuatim)# dictum 

Arnoldum Rover et tercia pars ad dictum Godefridum #et in qua paccione 

rector (dg: altaris beati) capelle beate Marie in Oerscot unum modium 

(dg: siliginis annuatim habet solvendum) eiusdem paccionis habet 

solvendum# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Godefrido 

filio quondam Johannis Ackerman ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione quinque modiorum 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 et ad maiorem securitatem solucionis dictus Godefridus 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot quam 

Willelmus Sciet dicto Godefrido solvere tenetur hereditarie ex (dg: pecia 

terre) medietate pecie terre dicte Zoerlant et pecie terre dicte die 

Mortel sitarum in parochia et loco predictis atque hereditariam paccionem 

XI lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) Oerscot solvendam 

hereditarie ex (dg: pe medietate) dimidio bonario prati dicto den Berthen 

Beemt sito in parochia #predicta# (dg: .......) retro Best ad pignus 

imposuit promisit super omnia sufficientem pro solucione dicte paccionis 

duorum modiorum et XI lopinorum siliginis sufficientem facere salvo dicto 

rectori dicte capelle dicta paccione paccionis unius modii (dg: 

siliginis). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063r 06 do 30-07-1383. 

Voornoemde Walterus gaf uit aan Willelmus van Dormalen de helft van een 

stuk land gnd dat Hoge Zonderen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

kinderen gnd Ackermans Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groten, met Allerheiligen te betalen, 

(2) een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best 

te leveren. 

 

Dictus Walterus #medietatem# pecie terre dictam dat Hoghe Zonderen sitam 

in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem (dg: Go) 

liberorum dictorum Ackermans Kijnderen ex uno et inter (dg: et) 

communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo 

de Dormalen ab eodem hereditarie possidendam pro duobus aude grossis 

dandis sibi ab alio omnium #sanctorum# atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis (dg: d) mensure de Oerscot danda sibi ab alio 

                         
50 Zie → BP 1179 p 215r 05 do 26-01-1391 (1+2) uitgifte van de helft van de 

Mortel en van het Zoerland. 
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hereditarie purificatione et in Best tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063r 07 do 30-07-1383. 

Voornoemde Walterus gaf uit aan Henricus van den Langhenneepe zvw Walterus 

Veren Hillen soen de andere helft van voornoemd stuk land gnd dat Hoge 

Zonderen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best; de uitgifte geschiedde voor 

(1) 2 oude groten, met Allerheiligen te betalen, (2) een n-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren. 

 

Solvit ....... 

Dictus Walterus reliquam medietatem dicte pecie terre dat Hoghe Zonderen 

vocate site in parochia de (dg: Zoemeren) Oerscot ad locum dictum Best 

(dg: inter ..) dedit ad hereditariam paccionem Henrico (dg: filio) van 

den Langhenneepe (dg: ab e) filio quondam Walteri Veren Hillen #soen# ab 

eodem hereditarie possidendam pro duobus aude grossis dandis sibi ab alio 

omnium sanctorum et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Oerscot (dg: here) danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Best tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 063r 08 do 30-07-1383. 

Gerardus van Uden zvw Johannes van Uden van Hees verkocht aan Johannes zvw 

Bernardus van Ouvermere een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 2 stukken land, in Hees, ter plaatse 

gnd in den Pas, (1a) tussen Elizabeth Scelens enerzijds en Paulus gnd 

Udenmans zoen anderzijds, (1b) tussen Wellinus Dircs soen enerzijds en 

Hepkinus Comans soen anderzijds, (2) een stuk land, 4 lopen roggezaad 

groot, in Oss, ter plaatse gnd Bollens Broek, tussen Johannes bv verkoper 

enerzijds en Arnoldus bv verkoper anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Gerardus filius! Uden filii quondam Johannis de Uden de Hees hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Bernardi de Ouvermere (dg: here vendidit) 

hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: tribus) #duabus# peciis terre sitis in 

parochia de Hees (dg: quarum una) in loco dicto in den Pas quarum una 

inter hereditatem Elizabeth Scelens ex uno et inter hereditatem Pauli 

dicti (dg: Uden) Udenmans (dg: -s) zoen ex alio et altera inter 

hereditatem (dg: Willelmi Dircs soen) Wellini Dircs soen ex uno et inter 

(dg: Andree dicti die Bruijn Br) hereditatem Hepkini Comans soen ex alio 

atque ex (dg: quatuor) pecia terre quatuor lopinos siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Os in loco Bollens Broec inter hereditatem 

Johannis fratris venditoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi fratris 

dicti venditoris ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

(dg: ob) aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063r 09 do 30-07-1383. 

Johannes van Helmont en zijn vrouw Agnes dvw Johannes van der Sporct 

droegen over aan Arnoldus Koijt, tbv de armen op het eind van de 

Hinthamerstraat, het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Agnes 

sv voornoemde Johannes van der Sporct ev Godefridus zvw Tielkinus van 

Onlant resp. na overlijden van voornoemde Godefridus, in (1) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit goederen 

van Wellinus zvw een zekere Reenten, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Olland, welke cijns aan voornoemde Godefridus was verkocht door voornoemde 

Wellinus, (2) een b-erfpacht van 1 zester raapzaad, Bossche maat, die 

Marcelius zvw Willelmus zv Reghewica van Sint-Oedenrode beloofd had aan 
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voornoemde Godefridus, met Sint-Remigius belijder te leveren, gaande uit 

een hoeve van wijlen voornoemde Willelmus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Olland. 

 

Johannes de Helmont maritus legitimus ut asserebat Agnetis filie quondam 

Johannis van der Sporct et dicta Agnes cum eodem tamquam cum tutore totam 

partem et omne jus eis competentes et eis de morte quondam Agnetis 

sororis olim dicti Johannis van der Sporct uxoris olim Godefridi filii 

quondam Tielkini de Onlant atque de morte eiusdem quondam Godefridi 

successione advolutas in annuo et hereditario censu viginti solidorum 

monete solvendo hereditarie Martini de bonis Wellini filii quondam dicte 

{hier staan twee puntjes} Reenten sitis in parochia de Rode ad locum 

dictum Onlant et de omnibus attinentiis eorundem bonorum vendito dicto 

Godefrido a dicto Wellino atque in hereditaria paccione unius sextarii 

seminis raparum mensure de Busco quam Marcelius filius quondam Willelmi 

filii Reghewice de (dg: .) Rode sancte Ode promisit se daturum et 

soluturum dicto Godefrido hereditarie Remigii confessoris de quodam manso 

dicti quondam Willelmi sito in parochia de Rode ad locum dictum (dg: Ol) 

Onlant et de attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

supportaverunt Arnoldo Koijt ad opus pauperum (dg: de) pro tempore 

decumbentium in fine Hijnthamensi cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere tali condicione quod 

gubernatores seu ....... ignis in fine Hijnthamensi pro tempore (dg: 

dictus) dictum censum et paccionem percipient et ... ... dictorum 

pauperum convertent. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 D 07 f.63v. 

 Blijft: quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1383. 

 

BP 1177 f 063v 01 ±do 30-07-1383. 

Johannes Luwe zvw Willelmus gnd Luwe verkocht aan zijn broer Lambertus (1) 

3½ morgen land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd Hengemenge, 

tussen Cristianus Rogge enerzijds en Johannes van der Straten anderzijds, 

(2) 1½ hont land aldaar, tussen voornoemde Cristianus Roggen enerzijds en 

Jacobus Stevens anderzijds, belast met sloten, op het eind van de 

erfgoederen gelegen. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi dicti Luwe (dg: quat) tria et 

dimidium jugera terre sita in jurisdictione de Empel in loco dicto !in 

loco dicto in den Henghemenghe inter hereditatem Cristiani Rogge ex uno 

et inter hereditatem Johannis van der Straten ex alio atque unum et 

dimidium hont terre sita ibidem inter hereditatem dicti Cristiani Roggen 

ex uno et inter hereditatem Jacobi Stevens ex alio ut dicebat in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt !sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Lamberto suo (dg: fratri) fratri promittens warandiam [et obligationem] 

deponere ex! fossatis (dg: s) dictis sloet sitis ad finem dictarum 

hereditatum et ad h[as] de jure spectantibus ....... ....... datum 

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

 

BP 1177 f 063v 02 ±do 30-07-1383. 

Johannes Dircs soen van Zontvelt verkocht aan Johannes van Conden een 

n-erfpacht van 6 lopen gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te 

leveren, gaande uit een huis en tuin in Veghel, ter plaatse gnd Jexschot, 

tussen voornoemde koper enerzijds en een gemene steeg anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes Dircs soen de Zontve[lt hereditarie] vendidit Johanni de Conden 

hereditariam paccionem sex lopinorum (dg: lapiorum) ordei mensure de 

Vechel solvendam hereditarie purificatione et in Vechel tradendam ex domo 

et orto dicti venditoris sitis in parochia de Vechel (dg: inter here) in 

loco dicto Jexscot inter !dicti emptoris ex uno et inter communem stegam 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

86 

ex alio ut [dicebat] promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu domini fundi et sufficientem f[acere. Testes datum] supra. 

 

BP 1177 f 063v 03 ±do 30-07-1383. 

Mechtildis wv Willelmus zvw Nijcholaus gnd Claes Eefsen soen verkocht aan 

mr Wolphardus van Ghijessen 1 morgen land, in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd Stertsgrave, beiderzijds tussen voornoemde mr Wolphardus. 

Theodericus Kuijst en Brijeno zv Arnoldus van Wijc, schoonzoons van 

voornoemde Mechtildis, deden afstand. 

 

Mechtildis relicta quondam Willelmi dicti (dg: Clae) filii quondam 

Nijcholai dicti Claes Eefsen #soen# cum tutore unum iuger terre situm in 

jurisdictione de Empel in loco dicto Stertsgrave inter hereditates (dg: 

de) magistri Wolphardi de Ghijessen ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat (dg: s) hereditarie vendidit dicto magistro Wolphardo promittens 

cum tutore warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Quo 

facto Theodericus Kuijst et Brijeno filius Arnoldi de Wijc generi dicte 

Mechtildis super dicto iugero terre et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 04 do 30-07-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.73v, 30-07-1383. 

Ludekinus nzvw Henricus van de Poort ev Heijlwigis dvw Johannes gnd Vriese 

droeg over aan Adam van Mierd, tbv hr Henricus Bucs, een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan Arnoldus gnd Sprengher 

verkocht door Arnoldus van Zichem, welke cijns aan hem gekomen was na 

overlijden van voornoemde Arnoldus Sprengher, van zijn vrouw Batha dvw 

voornoemde Johannes Vrieze en van hun kinderen. 

 

Ludekinus filius (dg: q) naturalis quondam Henrici de Porta maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Vriese 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini venditum Arnoldo dicto Sprengher ab Arnoldo de Zichem 

prout in litteris et quem censum sibi et dicte sue uxori (dg: s) de morte 

quondam dicti Arnoldi Sprengher et Bathe sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Vrieze et eorum liberorum successione esse advolutum (dg: di) 

dicebat et sibi mediante (dg: mediante) divisione in partem cessum 

dicebat supportavit Ade de Mierd ad opus domini Henrici Bucs cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi Sprenger deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 05 do 30-07-1383. 

Arnoldus gnd Noude die Ghelazemaker droeg over aan Franco van Ghestel 

Willems soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Johannes Coman 

bontwerker beloofd51 had aan voornoemde Arnoldus, met Pasen te betalen, 

gaande uit een hofstad die eertijds was van Mathijas gnd Walraven, onder de 

vrijheid van Oisterwijk, naast de kerk, tussen Walterus gnd Brocken 

enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Arnoldus dictus Noude die Ghelazemaker hereditarium censum XXti solidorum 

monete quem Johannes Coman pellifex promisit se daturum et soluturum 

dicto Arnoldo hereditarie pasce ex domistadio quodam quod quondam fuerat 

Mathije dicti Walraven sito infra libertatem de Oesterwijc iuxta 

ecclesiam inter hereditatem (dg: d) Walteri dicti Brocken ex uno et inter 

(dg: he) communem plateam ex alio prout in litteris supportavit Franconi 

de Ghestel (dg: f) Willems soen cum litteris et iure promittens ratam 

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

 

                         
51 Zie ← BP 1176 f 093v 21 do 01-12-1379, uitgifte voor de cijns. 
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BP 1177 f 063v 06 do 30-07-1383. 

Arnoldus Luten soen van Bucstel droeg over aan Arnoldus Maes soen, tbv hem, 

zijn broer Willelmus Cloenken en hun zuster Heijlwigis, zijn vruchtgebruik 

in ¾ deel van een hofstad in Boxtel, ter plaatse gnd Borchakker, tussen 

Thomas gnd Ghenen soen enerzijds en kinderen gnd Eelkens Kijnderen 

anderzijds. 

 

Arnoldus Luten soen de Bucstel suum usufructum sibi competentem in tribus 

quartis (dg: qu) partibus domistadii siti in Bucstel in loco dicto 

Borchacker inter hereditatem Thome dicti Ghenen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam (dg: Eelkini Ro) dictorum Eelkens Kijnderen 

ex alio latere ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Maes soen #ad 

opus sui et opus# Willelmi Cloenken (dg: eorum) suo fratri et Heijlwigis 

eorum sororis promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 07 do 30-07-1383. 

Theodericus van den Boegarde en Henricus Groet beloofden aan Johannes van 

Malsen zv Johannes, tbv hr Adam van Berchen, gedurende 6 jaar ingaande 

heden, elk jaar met Sint-Martinus 5 Brabantse dobbel of de waarde te 

betalen, wegens huur van een beemd gnd die Achterste Abroek. 

 

Theodericus van den Boegarde et Henricus Groet promiserunt Johanni de 

Malsen filio Johannis (dg: quinque Brab d) ad opus domini (dg: Johannis) 

Ade de Berchen quod ipsi dabunt domino Ade ad spacium sex annorum datum 

presentem sine medio sequentium (dg: q) anno quolibet dictorum sex 

annorum quinque Brabants dobbel seu valorem Martini (dg: et primo termino 

Martini proxime) scilicet de locacione cuiusdam prati dicti die Afterste 

Abroec. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 08 do 30-07-1383. 

Theodericus van den Troghel beloofde aan Nijcholaus Reijmbrant 23 oude 

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

 

Theodericus van den Troghel promisit Nijcholao Reijmbrant XXIII aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 09 do 30-07-1383. 

Willelmus Delijen soen van Os en Johannes Huijsman beloofden aan Arnoldus 

Heijme 51½ gulden pieter of de waarde en 2 Hollandse plakken met Sint-

Bartholomeus over een jaar (wo 24-08-1384) te betalen. 

 

Willelmus Delijen soen de (dg: zoen) #Os# Johannes Huijsman promiserunt 

Arnoldo Heijme (dg: LII et) LI et dimidium gulden peter #seu valorem# et 

II Hollant placken a Bartholomei proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 10 do 30-07-1383. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Gerardus van Loen 

zvw Gerardus gnd Weghenaers van Loen 8 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. Is de knecht van Arnoldus Heijme. 

 

Johannes Cortroc (dg: filius) #gener# quondam Rutgheri de Kessel promisit 

(dg: Arnoldo Heijme) Gerardo de Loen filio quondam Gerardi dicti 

Weghenaers (dg: soen) de Loe[n] octo aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. Est famulus Arnoldi 

Heijme. 

 

BP 1177 f 063v 11 do 30-07-1383. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan (½) Johannes nzvw hr Adam 

investiet van Den Bosch, en aan (samen ½) Reijnkinus Loden en Henricus 
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Jegher een b-erfcijns van 14 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 4 morgen minus 1½ hont land in 

Empel, ter plaatse gnd Hangebaken, in een kamp van ongeveer 12 morgen, 

behorend aan Willelmus Eelkini en de zijnen, welke cijns aan hem was 

verkocht door voornoemde Willelmus. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen hereditarium censum XIIII librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim in festo nativitatis 

Domini ex quatuor iugeribus minus uno et dimidio hont terre sitis in 

parochia de Empel in loco dicto Hanghebake in quodam campo duodecim 

iugera terre vel circiter continente spectante ad Willelmum Eelkini et 

suos in hoc consortes venditum sibi a dicto Willelmo prout in litteris 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Johanni filio naturali quondam 

domini Ade (dg: Ade) investiti de Busco et Reijnkino Loden et Henrico 

Jegher scilicet a dicto Johanne pro medietate et dictis Reijnkino et 

Henrico pro reliqua medietate cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 063v 12 do 30-07-1383. 

Johannes Bessellen beloofde aan Aleijdis van Aken 34 Hollandse dobbel of de 

waarde minus 4 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Aleijdi de Aken XXXIIII Hollant dobbel seu 

valorem minus IIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1177 f 063v 13 do 30-07-1383. 

Johannes van den Berge en Petrus Deijnen beloofden aan Johannes zv Ghibo 

Buijc, tbv voornoemde Ghibo, 25 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes van den Berge et Petrus Deijnen promiserunt Johanni filio 

Ghibonis Buijc #ad opus dicti Ghibonis# XXV Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 14 do 30-07-1383. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Petrus predictus promisit dictum Johannem indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 063v 15 do 30-07-1383. 

Mathias zvw Henricus van Jans verkocht aan Henricus zv Johannes van den 

Scoet een stuk land gnd den Stert en Hardenbeemd, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Aarle, tussen Luppertus van den Scoet enerzijds en de gemeint 

anderzijds, belast met 2 oude groten grondcijns en 3 lopen rogge, maat van 

Oirschot, aan Petrus zvw Henricus van den Scoet. 

 

Mathias filius quondam (dg: Johannis) Henrici van Jans (dg: quatuor 

lopinos lo terre #sei circiter#) #peciam terre# dictos den Stert et 

Hardenbeemt sitam in parochia de Oerscot et in loco dicto Arle inter 

hereditatem Lupperti van den Scoet ex uno et inter communitatem ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio Johannis van den Scoet 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis 

antiquis domino fundi et tribus lopinis siliginis mensure de Oerscot 

Petro quondam filio Henrici van den Scoet exinde prius solvendis et in 

Oerscot tradendis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 063v 16 do 30-07-1383. 

Henricus gnd Cnape verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus dictus Cnape prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 17 do 30-07-1383. 

Johannes gnd Henrics soen van Vlierden verkocht aan Arnoldus van den Oerden 

smid een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Paeuwes Akker, in 

Hees, tussen wijlen Robbertus van Doerne enerzijds en erfgoed van de 

commendator van Gemert anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland in Hees, 

tussen Aleijdis Aijkens enerzijds en Johannes gnd Dobbelleer anderzijds, 

reeds belast met 4 penning cijns aan de naburen van Hees. 

 

Johannes dictus (dg: Henr f) Henrics soen de (dg: Hees) Vlierden 

hereditarie vendidit Arnoldo van den (dg: Oe) Oerden fabro hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre (dg: ter) 

dicta die Paeuwes Acker sita in parochia de Hees inter hereditatem 

Robberti quondam de Doerne ex uno et inter hereditatem commendatoris de 

Ghemert ex alio item ex una sextariata terre siliginee sita in dicta 

parochia inter hereditatem Aleijdis Aijkens ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Dobbelleer ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis IIII 

denariis (dg: de) census vicinis de Hees exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 063v 18 do 30-07-1383. 

Wellinus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus de Beke prebuit et (dg: p) reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 D 08 f.64. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 064r 01 do 30-07-1383. 

Cristina dvw Johannes Loze verklaarde dat alle achterstallige termijnen 

betaald52,53,54,55,56,57 zijn van cijnzen en lijfrenten, die Wellinus van Beke 

jaarlijks betaalt aan voornoemde Cristina, die haar ontbreken. 

 

Cristina filia quondam Johannis Loze palam recognovit sibi fore (dg: fo) 

satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus de tempore 

preterito occacione censuum et vitalium pensionum quos (dg: ips hab) 

Wellinus de Beke dicte Cristine solvet annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 02 do 30-07-1383. 

Henricus zv Paulus gnd Rover droeg over aan Gerardus van Eijcke een stukje 

                         
52 Zie ← BP 1176 f 016r 01 ±do 08-01-1377, Wellinus van Beke betaalde 25 

pond aan achterstallige termijnen van een erfcijns van 10 pond en een 

lijfrente van 20? pond. 
53 Zie ← BP 1176 f 250r 01 do 20-03-1382, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
54 Zie → BP 1177 f 316r 05 di 07-08-1386, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
55 Zie → BP 1178 f 085v 11 di 02-02-1389, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
56 Zie → BP 1178 f 266v 09 do 30-06-1390, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
57 Zie → BP 1179 p 139r 05 ±za 09-03-1392, Wellinus van Beke betaalde alle 

achterstallige termijnen van cijnzen en lijfrenten. 
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land uit een erfgoed van voornoemde Henricus, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, tussen voornoemde Gerardus van Eijcke enerzijds en Petrus van 

Valent anderzijds, te weten het deel dat in het achterste einde ligt van 

het erfgoed van voornoemde Henricus, welk deel 10 voet lang is en even 

breed is als voornoemd erfgoed. Rodolphus zv voornoemde Henricus zal 

afstand doen. 

 

Henricus filius Pauli dicti Rover particulam terre (dg: sitam in Busco ad 

finem here) de hereditate eiusdem H[enrici site in Busco in] vico dicto 

Peperstraet inter hereditatem Gerardi de Eijcke !et inter !Petri de (dg: 

eijel) Valent ex alio scilicet illam particulam terre que sita [est in 

fine] (dg: dicte he) posteriori dicte hereditatis dicti Henrici et que 

particula terre (dg: eandem lat) continet X pedatas in longitudine et 

eandem latitudinem quam habet dicta hereditas ....... ....... ....... 

hereditarie supportavit dicto Gerardo promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere [et quod ipse] Rodolphum 

filium dicti Henrici super dicta particula terre ....... ....... ....... 

....... ad opus dicti Gerardi faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 03 do 30-07-1383. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Philippus Jozollo etc 10 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383; 1+31+30+1=63 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Os tinctor promisit Philippo Jozollo etc decem aude scilde 

Francie ad Remigii proxime persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 04 do 30-07-1383. 

Ghisbertus zvw Engbertus van den Leempoel, Jordanus van Roesmalen, 

Theodericus Wagebaert, Henricus Vilt, Bertoldus van Arle en Johannes Loet 

verkochten aan Walterus gnd die Gheijster ¼ deel in een beemd in 

Moergestel, tussen Johannes van Brecht enerzijds en Godefridus die Licham 

anderzijds, dit ¼ deel belast met 9 penning cijns. 

 

Ghisbertus filius quondam Engberti van den Leempoel Jordanus de Roesmalen 

Theodericus Wagebaert Henricus Vilt Bertoldus de Arle et Johannes Loet 

quartam partem ad se spectantem in quodam prato sito in parochia de 

Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis de Brecht ex uno et 

inter hereditatem Godefridi die (dg: Hic) Licham ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Waltero dicto die Gheijster promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis novem denariis census ex (dg: in) dicta 

quarta parte de jure solvendis (dg: testes datum supra). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 064r 05 do 30-07-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan Theodericus Wagebart 8 Brabantse dobbel met 

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

 

Dictus emptor promisit Theoderico Wagebart octo Brabant dobbel ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 06 do 30-07-1383. 

Johannes gnd Boegart en zijn broer Henricus Boegart, kvw Henricus Roerdoij, 

verkochten aan Johannes Scilder zvw Willelmus Scilder ¼ deel in een huis en 

erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Adam van 

Driel enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd van Colen anderzijds. 

 

Johannes dictus Boegart et Henricus Boegart eius frater liberi quondam 

Henrici Roerdoij quartam partem ad se spectantem in domo et area sita in 

Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Ade de Driel ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai dicti de Colen ex alio ut dicebant hereditarie 
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vendiderunt Johanni Scilder filio quondam Willelmi Scilder promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testesb(dg: datum 

supra) Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 07 do 30-07-1383. 

(dg: Philippus gnd). 

 

(dg: Philippus dictus). 

 

BP 1177 f 064r 08 do 30-07-1383. 

Egidius van den Distelberch en Gerardus van Berkel van Vucht beloofden aan 

hr Johannes van Uden 19 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Andreas (ma 30-11-1383) en de andere helft met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1384). 

 

Egidius van den Distelberch Gerardus de Berkel de (dg: Vich) Vucht 

promiserunt domino Johanni de Uden XIX Brabant dobbel seu valorem 

mediatim Andree et mediatim purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 09 do 30-07-1383. 

Egidius zv Henricus Moelnere van Herlaer, Henricus Tijmmerman van Vucht en 

Nijcholaus gnd die Heijden beloofden aan Egidius van den Dijstelberch en 

Gerardus van Berkel van Vucht 16 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384) te betalen. 

 

(dg: H) Egidius filius (dg: q) Henrici Moelnere de Herlaer Henricus 

Tijmmerman de (dg: Vich) Vucht et Nijcholaus dictus die Heijden 

promiserunt Egidio van den Dijstelberch et !et Gerardo de Berkel de Vucht 

XVI aude scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum (dg: supra) supra. 

 

BP 1177 f 064r 10 do 30-07-1383. 

Henricus die Bije zvw Walterus gnd die Bije beloofde aan Henricus Berwout 

zvw Henricus Berwout en zijn zuster Sophia 27 oude schilden met Sint-

Remigius over een jaar (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Henricus die Bije filius quondam Walteri dicti die Bije promisit Henrico 

Berwout filio quondam Henrici (dg: B) Berwout et Sophie sue uxoris! 

#!sorori# XXVII aude scilde (dg: F) ad Remigii proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 11 do 30-07-1383. 

Henricus Dicbier zv Godefridus droeg over aan Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini (1) de helft van een deel van 1 bunder turf of moer, ter plaatse 

gnd Huisven, tussen Arnoldus zv Arnoldus Berwout enerzijds en Theodericus 

zvw hr Johannes Rover ridder anderzijds, welk deel 2½ roede breed is, met 

een eind reikt aan de gemeint en met het andere eind aan Zibbertus van der 

Scueren, welk deel gelegen is tussen Willelmus van den Hezeacker enerzijds 

en Willelmus van Keerbraken anderzijds, aan voornoemde Henricus verkocht 

door Godefridus zv Johannes van Hezeacker, (2) de helft van een deel van 

voornoemde bunder turf of moer, welk deel 1 roede breed is, aan voornoemde 

Henricus verkocht58 door Willelmus zv Johannes gnd van den Hezeacker. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi medietatem cuiusdam partis unius 

bonarii cespeti seu hereditatis dicte moer siti in loco dicto Huijsvenne 

inter hereditatem Arnoldi filii Arnoldi Berwout ex uno et inter 

hereditatem Theoderici filii quondam domini Johannis Rover militis ex 

alio et que pars duas et dimidiam virgatas in latitudine continet et que 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 003v 05 do 23-10-1382, overdracht van dit deel. 
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pars tendit cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad 

hereditatem Zibberti (dg: v) van der Scueren et que pars sita est inter 

hereditatem Willelmi (dg: de) van den Hezeacker ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van Keerbraken ex alio vendite dicto Henrico a 

Godefrido filio Johannis van Hezeacker prout in litteris atque medietatem 

cuiusdam partis dicti unius bonarii cespeti seu hereditatis dicte moer 

que pars continet unam virgatam in latitudine vendite dicto Henrico a 

Willelmo filio (dg: quondam) Johannis dicti van den Hezeacker prout in 

litteris hereditarie supportavit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini 

cum litteris et jure occacione #dictarum medietatum# dictarum hereditatum 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 12 do 30-07-1383. 

Philippus gnd Boden soen verkocht aan Martinus den Decker een hofstad59 in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van Arnoldus gnd Abt 

schoenmaker, tussen erfgoed van Johannes van Eijcke, met een weg ertussen, 

enerzijds en erfgoed van Henricus Leijten soen anderzijds, met recht van 

weg, aan voornoemde Philippus verkocht60 door Albertus gnd Moerken zvw 

Petrus gnd Coenen soen. Voornoemde Albertus Moerken en zijn vrouw Elizabeth 

behouden het vruchtgebruik in een kamer en tuin van voornoemde hofstad, 

zoals zij dat vruchtgebruik verworven hadden van voornoemde Philippus. 

 

Philippus dictus Boden soen domistadium quoddam situm in Busco ad aggerem 

Vuchtensem retro hereditatem Arnoldi dicti Abt sutoris inter hereditatem 

Johannis de Eijcke quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem 

Henrici Leijten soen ex alio cum pleno jure eundi et redeundi atque 

pergendi per viam sitam ibidem (dg: d) venditum dicto Philippo ab Alberto 

dicto Moerken filio quondam Petri dicti Coenen soen prout in litteris 

hereditarie vendidit Martino den Decker supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salvo tamen dicto Alberto Moerken et Elizabeth sue uxori #iuxta 

continentiam suarum litterarum# suo (dg: ux) usufructu in quadam camera 

et orto #de# dicto domistadio quos cameram et ortum cum jure dicte vie 

dictus Albertus et Elizabeth erga dictum Philippum ad (dg: suum) 

usufructum eorum Alberti et Elizabeth acquisiverant prout in litteris 

scabinorum dicebat contineri. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 13 do 30-07-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Philippus 18 Brabantse dobbel of 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Philippo XIX Brabant dobbel seu valorem ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 14 do 30-07-1383. 

Enghelbertus Luding zvw Petrus Pijnappel en Enghelbertus Luding zvw Jacobus 

van Uden beloofden aan Hermannus Coenen 91 Hollandse dobbel of de waarde 

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

 

Enghelbertus Luding filius quondam Petri Pijnappel et Enghelbertus Luding 

filius quondam Jacobi de Uden promiserunt Hermanno Coenen nonaginta unum 

Hollant dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 064r 15 do 30-07-1383. 

Voornoemde Enghelbertus Luding zvw Petrus Pijnappel en Enghelbertus Luding 

zvw Jacobus van Uden beloofden aan Johannes Mol zvw Ghibo Sceijnckel 40 

                         
59 Zie → BP 1177 f 152v 10 do 22-09-1384, verkoop van de hofstad. 
60 Zie ← BP 1176 f 218r 12 do 29-08-1381, verkoop van de hofstad. 
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Holland dobbel mottoen of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt (dg: ..) Johanni (dg: Mol) Mol filio quondam 

Ghibonis Sceijnckel XL Hollant dobbel mottoen seu valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 16 do 30-07-1383. 

Godefridus zvw Godefridus Sceijvel droeg over aan Theodericus Writer van 

Vechel zijn deel in een geheel erfgoed en land van wijlen voornoemde 

Godefridus, in Geffen, uitgezonderd een stuk land in Geffen, eertijds door 

eerstgenoemde Godefridus verkocht aan een zekere Hoppenbrouwer. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Sceijvel totam partem et omne jus 

sibi competentes in (dg: totis he) tota hereditate et terra dicti quondam 

Godefridi sitis in Gheffen ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico 

Writer de (dg: G) Vechel promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta tamen ab huiusmodi supportacione quadam pecia 

terre sita in (dg: dicta) parochia #de Geffen# (dg: .) dudum vendita 

cuidam dicto Hoppenbrouwer per primodictum Godefridum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 064r 17 do 30-07-1383. 

Theodericus Writer van Vechel ev Elizabeth dvw Arnoldus Sceijvel droeg over 

aan Godefridus zvw Godefridus Sceijvel een b-erfpacht van 8 mud rogge, 

gaande uit een geheel erfgoed en land van wijlen voornoemde Godefridus, in 

Geffen en ter plaatse ter Sporkt, welke pacht voornoemde wijlen Godefridus 

Sceijvel als huwelijksgift geschonken had aan Henricus Loze en diens vrouw 

Truda dvw voornoemde Godefridus, en welke pacht voornoemde Theodericus nu 

bezit. 

 

Theodericus (dg: Writer) Writer de Vechel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris #filie quondam Arnoldi Sceijvel# 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis solvendam hereditarie ex 

tota hereditate et terra dicti quondam Godefridi sita in Gheffen atque ad 

locum !eciam vulgaliter ter Sporct vocatum ac de attinentiis dicte 

hereditatis sue terre singulis et universis quam (dg: ..) paccionem (dg: 

Hen) dictus quondam Godefridus Sceijvel dederat et assignaverat ex causis 

matrimonialibus Henrico Loze cum (dg: Tut) Truda sua uxore filia dicti 

quondam Godefridi et quam paccionem dictus Theodericus nunc ad se 

spectare dicebat supportavit Godefrido filio dicti quondam Godefridi 

Sceijvel cum omnibus litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064r 18 do 30-07-1383. 

(dg: Theodericus). 

 

1177 mf2 D 09 f.64v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 30-07-1383. 

 in profesto Petri ad vincula: vrijdag 31-07-1383. 

 

BP 1177 f 064v 01 do 30-07-1383. 

(dg: Beatrix wv). 

 

(dg: Beatrix relicta). 

 

BP 1177 f 064v 02 do 30-07-1383. 

Hr Rijcoldus Koc ridder verkocht aan Rodolphus Rover van Vladeracken en 

Ludovicus gnd Lode van Kessel (1) 3 morgen 2 hont land, in een kamp gnd 

Hubrechts Hoeve, in Kessel, tussen erfg van Eefsa van Mameren enerzijds en 

Gregorius gnd Gorijs Erenbrechts soen anderzijds, met een eind strekkend 
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naast de plaats gnd die Ert, (2) 7 morgen land, in 2 kampen, in Kessel, ter 

plaatse gnd de Kesselse Beemden, tussen erfgoed van de armen van Kessel 

enerzijds en Herbertus Truden soen anderzijds, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. Twee brieven. 

 

Dominus Rijcoldus Koc miles tria iugera (dg: et) et duo (dg: -i) hont 

terre ad se spectantia in quodam campo #dicto Hubrechts Hoeve# sito in 

parochia de (dg: Vr) Kessel inter hereditatem (dg: o heredum) heredum 

(dg: de n) Eefse de (dg: Marne) Mameren ex uno et inter hereditatem 

Gregorii dicti Gorijs Erenbrechts soen ex alio tendente cum uno fine 

contigue iuxta (dg: he) locum dictum die Ert item septem iugera terre 

sita in duobus campis in parochia de Kessel in loco dicto de Kesselssche 

Beemden inter hereditatem paupe[rum de K]essel ex uno et inter 

hereditatem Herberti Truden soen ex alio ut dicebat (dg: here ven) in ea 

quantitate qua dicte hereditates ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Rodolpho Rover de Vladeracken et Ludovico dicto Lode de Kessel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: exc) 

#tamquam de hereditatibus [ab]# aggeribus Mose et ?slusis libera exceptis 

Zeghediken et aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus et 

infra terram sitis ut dicebat. Testes Luce et Scilder datum quinta post 

Jacobi. Traditur (dg: littera Revero predicto) et duplicetur. 

 

BP 1177 f 064v 03 do 30-07-1383. 

Ba. 

 

BP 1177 f 064v 04 do 30-07-1383. 

Beatrix gnd Loden, haar zoon Reijnerus Loden, Henricus die Jegher ev 

Gertrudis dv voornoemde Beatrix, en Johannes nzvw hr Adam eertijds 

investiet van de kerk van Den Bosch ev Elizabeth dvw Reijnerus gnd met den 

Crummen Halze verkochten aan Vastradus zvw Johannes van Berkel de 

navolgende erfgoederen, gelegen onder Maren, (1) 4 hont land ter plaatse 

gnd in de Grote Wert, tussen Marcelius gnd die Hoel enerzijds en Johannes 

gnd Wouters soen anderzijds, (2) 2 erfgoederen gnd zandweiden, in een kamp 

gnd Goeswijn Hillens soens Kamp, (3) een erfgoed gnd een zandweide, tussen 

Henricus Veren Oeden soen enerzijds en Johannes ?Ceps anderzijds, (4) een 

erfgoed gnd een Vol Eissers Laar, ter plaatse gnd op Eisserslaar, tussen 

Henricus Scilder enerzijds en Gerardus Roggen anderzijds, (5) een erfgoed 

gnd een Vol Eissers Laar, aldaar, tussen Johannes van Hedel enerzijds en 

Ludovicus gnd Lode Colen soen anderzijds, (6) 4 hont land, ter plaatse gnd 

op Wachtelsam, tussen Henricus Veren Oeden soen enerzijds en Nijcholaus gnd 

Truden anderzijds, (7) ½ morgen land ter plaatse gnd op Wachtelsam, tussen 

Weijndelmoedis Wouters enerzijds en Johannes zv Adam gnd Loden soen 

anderzijds, (8) 3 roeden gnd gerden land, ter plaatse gnd op Heingmede, 

tussen Adam gnd Haeuwe enerzijds en Ludovicus gnd Lode Colen soen 

anderzijds, (9) een erfgoed gnd een Volle Veldbeemd, ter plaatse gnd op 

Veldbeemd, tussen Jutta des Ghijeren enerzijds en Johannes zv Adam gnd 

Loden soen anderzijds, (10) 1 morgen land ter plaatse gnd op Paddelaar, 

tussen Albertus Arts soen enerzijds en Wernerus Ebbekens soen anderzijds, 

(11) een erfgoed gnd een Vol Diepart, in een kamp van mr Wolphardus aldaar, 

(12) een erfgoed gnd een Halve Diepart, tussen voornoemde Jutta des Ghieren 

enerzijds en Willelmus van Loen anderzijds, (13) 1 morgen land ter plaatse 

gnd in Goeswijns Hoeve, in het achterste kamp op een na aldaar, (14) 2 hont 

land in Alem, ter plaatse gnd op die Worden, tussen Goeswinus Rutghers soen 

enerzijds en Goeswinus Gruijs anderzijds, belast met (a) 4 vadem dijk, ter 

plaatse gnd Outer Erst, tussen de dijk van Henricus Veren Oeden soen 

enerzijds en de dijk van Reijmboldus Aben soen anderzijds, (b) 4 vadem 

dijk, ter plaatse gnd Huisdelen, tussen de dijk van Arnoldus van Ghewanden 

enerzijds en de dijk van Henricus Jans soen anderzijds, (c) dijken ter 

plaatse gnd Zandweiden op de erfgoederen gnd die zandweiden, (d) 1 vadem 

dijk, ter plaatse gnd in Mortraat?, tussen de dijk van Henricus Wouters van 

Alem enerzijds en de dijk van Willelmus van Loen anderzijds, (e) 2 vadem 
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dijk, tegenover de plaats gnd die Band, tussen de dijk van Hilla wv 

voornoemde Johannes van Berkel enerzijds en de dijk van voornoemde koper 

anderzijds, (f) 4 vadem dijk, tegenover erfgoed van Reijmboldus Aben soen, 

tussen de dijk van Heijlwigis Valken enerzijds en de dijk van voornoemde 

Henricus Veren Oeden soen anderzijds, (g) 20 vadem dijk, tegenover het huis 

van Johannes van Hees, tussen de dijk van voornoemde Henricus Veren Oeden 

soen enerzijds en de dijk van kv Walterus Marien soen, (h) zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Beatrix dicta Loden cum tutore Reijnerus Loden eius filius et Henricus 

die Jegher maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie dicte 

Beatricis et Johannes filius naturalis quondam domini Ade investiti olim 

ecclesie de Busco maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Reijneri dicti met den Crummen Halze hereditates 

infrascriptas sitas infra parochiam de Maren primo videlicet quatuor hont 

terre sita in loco dicto in den Groten Wert inter hereditatem Marcelii 

dicti die Hoel ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Wouters soen ex 

alio item duas hereditates dictas zandweijden sitas in quodam campo dicto 

Goeswijn (dg: -s) Hillens soens Camp item (dg: he) quandam hereditatem 

dictam een sandweijde sitam inter hereditatem Henrici Veren Oeden soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis [?C]eps ex alio item hereditatem dictam 

een Vol Eijsschers Laer sitam ad locum dictum op Eijsscherslaer inter 

hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter hereditatem Gerardi Roggen ex 

alio item hereditatem dictam een Vol Eijsschers Laer sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis de Hedel ex uno et inter (dg: lo) hereditatem (dg: 

Loc) Ludovici dicti Lode Colen soen ex alio item quatuor hont terre sita 

ad locum dictum op Wachtelsam inter hereditatem Henrici Veren (dg: Ode) 

Oeden soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Truden ex alio 

item dimidium iuger terre situm (dg: ibidem) ad ad dictum locum op 

Wachtelsam vocatum inter hereditatem Weijndelmoedis Wouters ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii (dg: quondam) Ade dicti Loden soen ex 

alio item (dg: d) tres virgatas #dictas gherden# terre sitas ad locum 

dictum op (dg: Heij) Heijngmede inter hereditatem Ade dicti Haeuwe ex uno 

et inter hereditatem (dg: Lo) Ludovici dicti Lode Colen soen ex alio item 

hereditatem dictam (dg: een Vol Velt) enen Vollen (dg: Volbeemt) 

Veltbeemt sitam (dg: in ..) in loco dicto op Veltbeemt inter hereditatem 

Jutte des Ghijeren ex uno et inter hereditatem Johannis filii (dg: 

quondam) Ade dicti Loden soen ex alio latere item unum iuger terre situm 

in loco dicto op Paddelaer inter Alberti Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Werneri (dg: Eb) Ebbekens soen ex alio item hereditatem 

dictam een Vol Dijepart sitam in campo magistri Wolphardi ibidem item 

hereditatem dictam een Halve Dijepart sitam inter hereditatem dicte Jutte 

des Ghieren ex uno et inter hereditatem Willelmi de Loen ex alio latere 

item unum (dg: jug) iuger terre situm in loco dicto in Goeswijns Hoeve in 

(verbeterd uit: im) posteriori campo #ibidem# uno dempto item duo hont 

terre sita in parochia de Alem in (verbeterd uit: im) loco dicto (dg: in) 

#op# die Worden inter hereditatem Goeswini Rutghers soen ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Gruijs ex alio in ea quantitate qua dicte 

hereditates ibidem site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Vastrado 

filio quondam Johannis de Berkel promittentes (dg: super omnia) cum 

tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

quatuor mensuris dictis vademen #aggeris# sitis ad locum dictum Outer 

Erst inter aggerem Henrici Veren Oeden soen (dg: ex uno et inter) et 

inter aggerem Reijmboldi Aben soen atque quatuor mensuris dictis vadem 

aggeris sitis in loco dicto Huijsdelen inter (dg: hereditatem) aggerem 

Arnoldi de Ghewanden inter aggerem Henrici Jans soen item aggeribus sitis 

in loco dicto Zandweijden et ad #supra# dictas hereditates die 

Zandweijden vocatas de jure spectantibus item una mensura dicta vadem 

aggeris sita in loco dicto (dg: im) in Mortraet? inter aggerem Henrici 

Wouters de Alem (dg: ex uno) et inter aggerem (dg: The) Willelmi de (dg: 

..) Loen (dg: ex alio) item duabus mensuris dictis vademen aggeris sitis 
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in opposito (dg: sit) loci dicti die Band ?contigue inter (dg: 

hereditatem) #aggerem# Hille relicte dicti quondam Johannis de Berkel et 

inter aggerem dicti emptoris item quatuor mensuris dictis vadem aggeris 

sitis in opposito #hereditatis# Reijmboldi Aben soen (dg: ex) inter 

aggerem Heijlwigis Valken et inter aggerem dicti Henrici Veren Oeden soen 

atque viginti mensuris dictis vademen aggeris sitis in opposito domus 

Johannis de Hees inter aggerem dicti Henrici Veren Oeden soen et inter 

aggerem liberorum Walteri Marien soen in ea quantitate et mensura qua 

dicti aggeres ibidem siti sunt et ad dictas hereditates dinoscuntur de 

jure pertinere atque exceptis Zeghedijken aqueductibus fossatis et slusis 

ad dictas hereditates de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064v 05 vr 31-07-1383. 

Ghevardus van Eijndoven, zijn zoon Arnoldus, hr Gheerlacus van Ghemert 

dekaan van Sint-Oedenrode en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 60 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383; 31+30+31+11=103 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Ghevardus de Eijndoven et Arnoldus eius filius dominus Gheerlacus de 

Ghemert decanus Rodensis et Willelmus Coptiten promiserunt Philippo 

Jozollo etc LX aude scilde Francie ad Martini proxime persolvendos sub 

pena I. Testes (dg: datum supra) Luce et Ywanus datum in profesto Petri 

ad vincula. 

 

BP 1177 f 064v 06 vr 31-07-1383. 

De twee eersten zullen de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 064v 07 vr 31-07-1383. 

Voornoemde Ghevardus en zijn zoon Arnoldus beloofden aan Willelmus Coptiten 

en Conrardus Arts soen 15½ oude Franse schild met Allerheiligen aanstaande 

(zo 01-11-1383) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Dicti Ghevardus et Arnoldus eius filius promiserunt Willelmo Coptiten et 

Conrardo (dg: filio) Arts soen XV et dimidium aude scilde #Francie# ad 

omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes datum supra. Traditur dicto 

Willelmo. 

 

BP 1177 f 064v 08 vr 31-07-1383. 

Hr Gheerlacus van Ghemert beloofde aan de secretaris, tbv Walterus van 

Oekel, 50 gulden hellingen met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-1383) te 

betalen. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert (dg: p) promisit [mihi] ad opus Walteri de 

Oekel (dg: LX) L gulden hellingen ad omnium sanctorum proxime 

persolvendos. Testes Luce et Ywanus datum. 

 

BP 1177 f 064v 09 vr 31-07-1383. 

Hr Johannes de Palatis ridder verklaarde dat Ghevardus van Eijndoven alle 

schulden, beloften en verplichtingen heeft ingelost, aan voornoemde hr 

Johannes, zijn broers en zusters, en zijn vader hr Arnoldus de Palatis 

gedaan door voornoemde Ghevardus, zowel in schepenbrieven van Den Bosch als 

in brieven met het zegel van voornoemde Ghevardus of anderszins. 

 

Dominus Johannes de Palatis miles palam recognovit sibi per Ghevardum de 

Eijndoven plenarie satis#factum# ab omnibus et singulis debitis 

promissionibus obligationibus et ass[?ignatio]nibus quibuscumque (dg: 

factis) promissis factis et obligatis dicto domino Johanni et suis 

fratribus et sororibus seu (dg: suis parentibus) #domino Arnoldo de 
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Palatis suo patri# aut alteri persone ad opus eorundem domini Johannis 

suorum fratrum et sororum et dicti quondam domini Arnoldi seu ad opus 

alterius eorundem a dicto Ghevardo tam in litteris scabinorum de Busco 

quam in litteris de sigillo dicti Ghevardi sigillatis seu alias 

quovismodo #usque in diem presentem# clamans inde quitum promittens super 

omnia a premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 D 10 f.65. 

 in profesto Petri ad vincula: vrijdag 31-07-1383. 

 in vincula Petri: zaterdag 01-08-1383. 

 secunda post Petri ad vincula: maandag 03-08-1383. 

 

BP 1177 f 065r 01 vr 31-07-1383. 

Andreas Mol en Johannes van Uden voller maakten een erfdeling van cijnzen 

die waren van Jacobus van Ghempe en die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Andreas kreeg (1) een b-erfcijns61 van 50 schelling geld, gaande 

uit huis, erf en erfgoed van Johannes van Rode snijder, in Den Bosch, aan 

de straat gnd Beurde, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld uit 

voornoemd huis en erf van voornoemde Johannes van Rode, (3) een b-erfcijns62 

van 40 schelling voornoemd geld, gaande uit een erfcijns van 6 pond, die 

Arnoldus Schout moet betalen, uit een huizinge, gnd een steen, onder de 

Gevangenpoort. 

 

Andreas Mol et Johannes de Uden fullo palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam censibus (dg: ad se) que fuerant 

Jacobi de Ghempe nunc ad se spectantibus mediante [qua divisione 

?hereditarius] quinquaginta solidorum monete solvendus ex #domo et area 

et# hereditate Johannis de Rode sartoris sita in Busco ad vicum dictum 

Buerde (dg: inter hereditatem Danijelis de Mierd ex uno et inter) atque 

hereditarius census XL solidorum monete ex dicta domo et area dicti 

Johannis de Rode item hereditarius census XL solidorum monete predicte 

solvendus hereditarie ex hereditario censu sex librarum quem Arnoldus 

Schout solvere tenetur ex quadam (dg: hereditate) habitatione dicta 

communiter een steen sub porta captivorum oppidi de Busco situata ut 

dicebant dicto Andree cesserunt in partem [super quibus et jure 

promittens ratam servare et] dampna equaliter portabunt. Testes Luce et 

Jordanus datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 065r 02 vr 31-07-1383. 

Voornoemde Johannes van Uden kreeg (1) een b-erfcijns63 van 53 schelling 

geld, die Willelmus zvw Wedigo van den Hoevel betaalt, uit een huis en erf 

in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, naast Elizabeth Stanssen, (2) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, gaande uit de helft van een erfgoed64 in Den 

Bosch, in een straat die loopt van het midden van de Kerkstraat tot aan de 

huizinge van wijlen Willelmus van Berke, tussen huis en erf van Petrus gnd 

Heerde enerzijds en huis en erf van Rutgherus van Os anderzijds, welke 

cijns van 4 pond voornoemde wijlen Jacobus van Ghempe gekocht had van 

Willelmus Moelner. Het Geefhuis in Den Bosch heeft recht in de helft van 

voornoemde erfcijns van 4 pond. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quinquaginta trium 

[solidorum] monete quem Willelmus (dg: Wegen) filius quondam Wedigonis 

                         
61 Zie ← BP 1176 f 307r 13 ma 18-05-1383 (1), overdracht vruchtgebruik in de 

helft van deze cijns. 
62 Zie ← BP 1176 f 307r 13 ma 18-05-1383 (4), overdracht vruchtgebruik in de 

helft van deze cijns. 
63 Zie ← BP 1176 f 307r 13 ma 18-05-1383 (3), overdracht van vruchtgebruik 

in de helft van deze cijns. 
64 Zie → BP 1178 f 215v 11 do 25-02-1389, verkoop van de helft van dit 

erfgoed. 
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van den Hoevel solvere tenetur de domo et area sita in Busco (dg: in) in 

vico dicto Buerde iuxta hereditatem Elizabeth Stanssen item hereditarius 

census (dg: XL s) #IIII librarum# monete solvendus de (dg: medietate) 

medietate cuiusdam hereditatis site in Busco in vico tendente a medio 

vici ecclesie usque mansionem quondam Willelmi de Berke! inter domum et 

aream Petri dicti Heerde ex uno et inter domum et aream Rutgheri de Os ex 

alio quem censum quatuor librarum dictus quondam Jacobus de Ghempe erga 

Willelmum Moelner emendo acquisiverat dicto Johanni de Uden cesserunt in 

partem super quibus et jure promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt salvo mensi sancti spiritus in Busco jure sibi competente in 

medietate dicti census quatuor librarum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 03 vr 31-07-1383. 

Alardus van Loet beloofde aan Johannes van den Weghen zv Arnoldus 54 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) 

te betalen. 

 

Alardus de Loet promisit Johanni van den Weghen filio Arnoldi LIIII 

Brabant dobbel seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Jordanus et Wellinus datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 04 vr 31-07-1383. 

Willelmus Everaets soen van Eijndoven en Theodericus van den Hoevel 

beloofden aan Johannes van Beke zv Philippus 80½ Hollandse dobbel of de 

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

 

Willelmus Everaets soen #de Eijndoven# et Theodericus van den Hoevel 

promiserunt Johanni de Beke filio Philippi (dg: nonaginta) #octuaginta# 

et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 05 vr 31-07-1383. 

Albertus zv Laurencius kaarsmaker en zijn zoon Laurencius droegen over aan 

mr Wolphardus van Ghiessen een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Johannes Houbraken beloofd had aan voornoemde Albertus, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een stuk land, gnd dat Hage Stuk, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan den Borne, tussen Theodericus Heijnen enerzijds en 

Heijlwigis gnd Coenen en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd Broekse Wetering. 

 

Albertus (dg: Ke) filius Laurencii candelatoris et Laurencius eius filius 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete quem Johannes Houbraken 

promisit se daturum et soluturum dicto Alberto hereditarie (dg: here) 

nativitatis Domini ex pecia terre dicta communiter dat (dg: G) Haghe Stuc 

sita in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den (dg: B..) Borne inter 

hereditatem Theoderici Heijnen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

dicte Coenen et suorum liberorum ex alio tendente cum uno fine ad locum 

dictum Broecsche Weteringe prout in litteris hereditarie supportaverunt 

magistro Wolphardo de Ghiessen cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte eorum et quorumcumque 

heredum dicti Alberti deponere. Testes Luce et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 06 vr 31-07-1383. 

Voornoemde Albertus zv Laurencius kaarsmaker en zijn zoon Laurencius 

droegen over aan mr Wolphardus van Ghiessen (1) een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land in 

Schijndel, in een hoeve van wijlen Johannes gnd Tekens Sone, naast 

Godefridus gnd Scolleken, welke cijns aan voornoemde Laurencius Kersmaker 

was verkocht door Johannes zvw Arnoldus zv Marcelius wonend in Schijndel, 

welke cijns voornoemde Albertus en zijn zoon Laurencius nu bezitten, (2) 

een erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, 
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gaande uit (2a) 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Tekens Zoons 

Hoeve, tussen Ghibo gnd die Brune enerzijds en kvw Henricus zv Elijas 

anderzijds, (2b) 6 lopen gerstland, in Schijndel, tussen voornoemde kvw 

Henricus enerzijds en Arnoldus van Beke nzv hr Arnoldus van Beke priester 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Albertus was verkocht door Johannes 

zv Delijana van Scijnle. 

 

Dicti Albertus et Laurencius eius filius hereditarium censum (dg: censum) 

XXti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de quadam 

pecia terre sita in parochia de Scijnle in manso quondam Johannis dicti 

Tekens Sone contigue iuxta hereditatem Godefridi dicti Scolleken venditum 

dicto Laurencio Kersmaker a Johanne filio quondam Arnoldi filii Marcelii 

commorante in Scijnle et quem censum dicti Albertus et Laurencius eius 

filius nunc ad se spectare dicebant atque hereditarium censum XXti 

solidorum dicte monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

bonario prati sito in parochia de Scijnle ad locum dictum Tekens (dg: 

Heove) Soens Hoeve inter hereditatem Ghibonis dicti die Brune ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici filii Elije ex alio atque ex 

sex lopinatis terre ordeacee sitis in dicta parochia inter hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Henrici ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Beke filii naturalis domini Arnoldi de Beke presbitri ex alio 

venditum dicto Alberto a Johanne filio Delijane de Scijnle prout in 

litteris hereditarie supportaverunt magistro Wolphardo de Ghiessen (dg: 

promittentes) cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) et impeticionem ex parte sui et dicti 

Laurencii Kersmaker et quorumcumque heredum dictorum Alberti et Laurencii 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 07 za 01-08-1383. 

Johannes Cnoep en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo etc 

48 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

30+30+31+11=102 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Cnoep et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo etc 

XLVIII aude scilde Francie ad Martini proxime persolvendos sub pena II. 

Testes Lonijs et Wellen datum in vincula Petri. 

 

BP 1177 f 065r 08 za 01-08-1383. 

Lucas van de Kelder en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 80 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

30+30+31+11=102 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Lucas de Penu et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo etc LXXX 

aude scilde Francie ad Martini proxime persolvendos sub pena V. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 09 za 01-08-1383. 

Gerardus Ghelden zvw Gheldekinus van Koen verkocht aan Johannes gnd Stert 

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

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en aangelag van verkoper, in Venloon, tussen Johannes gnd Robbe enerzijds 

en Gheldekinus Gerijts soen anderzijds. 

 

Gerardus Ghelden filius quondam Gheldekini de (dg: Lo) Koen hereditarie 

vendidit Johanni dicto Stert hereditariam paccionem (dg: u) dimidii modii 

siliginis mensure de (dg: B) Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificatione et in (dg: Oest) in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout tradendam ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus 

dicti venditoris sitis in parochia de (dg: Loen) Venloen inter 

hereditatem Johannis dicti Robbe ex uno et inter hereditatem Gheldekini 

Gerijts soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam (dg: de) 
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obligationem (dg: ep) deponere (dg: et sufficientem facere). Testes 

Jordanus et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 10 ma 03-08-1383. 

Johannes van Loet zv Zebertus zv Bela van Oijen droeg over aan Godefridus 

zv Andreas van Berlikem en aan Elizabeth ev Willelmus Vriese een huis65,66 en 

erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

een zekere Snoec enerzijds en erfgoed van Zegherus gnd Wadepoel anderzijds, 

welk huis en erf Johannes van Oijen zv Willelmus van Oijen gekocht had van 

Henricus zv Hadewigis, Godinus zv Henricus van Lijt en Sophia wv Henricus 

gnd Clijnghe, en welk huis en erf eerstgenoemde Johannes vernaderd had van 

voornoemde Johannes van Oijen. 

 

Johannes de Loet filius Zeberti filii Bele de (dg: de) Oijen domum et 

aream sitam in Buscoducis ad finem vici Hijntamensis inter hereditatem 

{hier staan twee puntjes} dicti Snoec #ex uno# et inter hereditatem 

Zegheri dicti Wadepoel ex alio (dg: venditam Joh) quam domum et aream 

Johannes de Oijen filius Willelmi de Oijen (dg: ..) erga Henricum filium 

Hadewigis Godinum filium Henrici de Lijt et Sophiam relictam quondam 

Henrici dicti Clijnghe #emendo acquisiverat# et quam domum et aream 

primodictus Johannes erga dictum Johannem de Oijen per modum redempcionis 

e jure proximitatis acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido filio Andree de Berlikem et Elizabeth uxori 

Willelmi Vriese cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Scilder datum secunda 

post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 065r 11 ma 03-08-1383. 

Theodericus van Hijntam en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 

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

Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 28+30+31+11=100 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Theodericus de Hijntam et Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici 

Posteel promiserunt Philippo Jozollo etc XLVIII aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvendos sub pena (dg: p) II. Testes (dg: d) Luce et 

Ywanus testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 12 ma 03-08-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit 2] plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 13 ma 03-08-1383. 

Albertus van Lijt zvw Petrus van Lijt smid beloofde aan Petrus van Geffen 

wollenklerenwever 50 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Albertus de Lijt filius quondam Petri de Lijt #fabri# promisit Petro de 

Geffen textori laneorum L Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes (dg: dat) Ywanus et Jordanus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 065r 14 ma 03-08-1383. 

Jacobus van Bladel zvw Arnoldus van Bladel beloofde aan Hermannus Loden 

soen 65 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

                         
65 Zie ← BP 1175 f 034r 03 do 13-07-1368, afstand doen van recht in dit 

huis. 
66 Zie → BP 1178 f 075r 15 ma 25-01-1389, vrijwel identieke contract. 
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1383) te betalen. 

 

Jacobus de Bladel filius quondam Arnoldi de Bladel promisit Hermanno 

Loden soen LXV Hollant dobbel seu valorem (dg: #et VII# ad nativitatis et 

septem Hollant placken) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 15 ma 03-08-1383. 

Beatrix dvw Walterus Bac schoenmaker verkocht aan Adam van Mierd een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, die Johannes van Wabraken die 

Plattijnmaker aan voornoemde Beatrix beloofd67 had, een helft te betalen met 

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

voornoemde Beatrix behorend, in een huis en erf in Den Bosch, op de 

Vughterdijk, buiten de poort aldaar, aan de kant richting Herlaer, tussen 

een gemene weg enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Cnoke anderzijds. 

 

Beatrix filia quondam Walteri Bac sutoris cum tutore hereditarium censum 

trium (dg: et di) librarum et X solidorum monete quem Johannes de 

Wabraken die Plattijnmaker promisit se daturum et soluturum dicte 

Beatrici hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate 

que ad dictam Beatricem spectabat in domo et area sita in Busco supra 

aggerem Vuchtensem extra (dg: po) portam ibidem in latere versus Herlaer 

inter communem (dg: pl) viam ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

(dg: N) Cnoke ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Ade de Mierd 

supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 16 ma 03-08-1383. 

Henricus Goetkijnt, zijn kinderen Wellinus en Henricus, Petrus van Bascot 

szv eerstgenoemde Henricus en Nijcholaus zvw Reijnkinus met den Crummen 

Halze beloofden aan Gerardus Heerken oudere zvw Godefridus Heerkini 54 

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

betalen. 

 

Henricus Goetkijnt Wellinus et Henricus eius liberi Petrus van Bascot 

gener primodicti Henrici et Nijcholaus filius quondam Reijnkini met den 

Crummen Halze promiserunt Gerardo Heerken #seniori# filio quondam 

Godefridi Heerkini LIIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes (dg: d) Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 065r 17 ma 03-08-1383. 

Voornoemde broers Wellinus en Henricus beloofden voornoemde Petrus 

schadeloos te houden. 

 

Dicti Wellinus et Henricus fratres promiserunt dictum Petrum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 D 11 f.65v. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 03-08-1383. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 04-08-1383. 

 

BP 1177 f 065v 01 ma 03-08-1383. 

Jacobus zvw Petrus van Boescot szv Gerardus van Essche beloofde aan 

Zanderus zvw Henricus gnd Zanders soen van ... 46 Hollandse dobbel of de 

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

 

Jacobus filius quondam Petri de Boescot gener Gerardi de Essche promisit 

Zandero filio quondam Henrici (dg: va) dicti Zanders soen de ... XLVI 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

                         
67 Zie ← BP 1176 f 187r 10 ±do 06-06-1381, uitgifte van het huis. 
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Testes Ywanus et Jordanus datum secunda post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 065v 02 ma 03-08-1383. 

(dg: Petrus Alarts zoon). 

 

(dg: Petrus Alarts filius). 

 

BP 1177 f 065v 03 ma 03-08-1383. 

Henricus gnd Marcelijs soen, Petrus Alarts en Jacobus Rutten beloofden aan 

Henricus Britter 76 Hollandse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1384) te betalen. 

 

Henricus dictus Marcelijs soen Petrus Alarts et Jacobus Rutten 

promiserunt Henrico Britter LXXVI Hollant dobbel seu valorem ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 04 ma 03-08-1383. 

Voornoemde Henricus Marcelijs soen beloofde aan voornoemde Petrus Alarts en 

Jacobus Rutten 76 Hollandse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Marcelijs soen predictus promisit dictis Petro et Jacobo LXXVI 

Hollant dobbel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 065v 05 ma 03-08-1383. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Arnoldus Vere en Willelmus van Woesic 

beloofden aan Sijmon van Mijrabello, tbv hr Ghiselbertus Koc propositus van 

Tricht en Henricus van ?Est, 300 gulden Rijnse hellingen met Sint-Katherina 

aanstaande te betalen. 

 

Arnoldus Sta de Penu Arnoldus Vere Willelmus de (dg: Woesic) Woesic 

promiserunt Sijmoni de Mijrabello ad opus domini Ghiselberti Koc 

propositi Traiectensis et Henrici de ?Est seu alterius eorum CCC gulden 

hellingen de Reno seu valorem in bono auro ad festum Katherine proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 06 ma 03-08-1383. 

Vrouwe Margareta van der Lippe vrouwe van Lecka en Breda verklaarde dat 

alle achterstallige termijnen zijn voldaan van een lijfrente van 800 

kruiskens mottoen, die jkr Johannes heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps 

jaarlijks moet betalen aan voornoemde vrouwe Margareta. 

 

Domina Margareta van der Lippe domina de Lecka et de Breda palam 

recognovit sibi fore satisfactum ab omnibus arrestadiis dictis afterstel 

sibi restantibus seu deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem de vitali pensione octingentorum (dg: roes) #cruijs#kens 

mottoen quam domicellus Johannes dominus de Zeevenborne de Craendonc et 

de Hoeps dicte domine Margarete solvere tenetur annuatim (dg: ut d) ad 

eius vitam ut dicebat salvis dicte domine (dg: Rijcoldo) Margarete suis 

litteris in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 07 ma 03-08-1383. 

Nijcholaus van Baerle, Johannes zv mr Wolphardus van Ghijessen en 

Theodericus zvw Theodericus van Meghen beloofden aan Arnoldus Vere, tbv de 

stad Den Bosch, dat, als de stad door onachtzaamheid van voornoemde 

Nijcholaus, in een erfgoed, gnd Vitte, behorend aan de stad, gelegen in 

Schonen, schade zou lijden of gevaar zou ontstaan, dat dan voornoemde 

debiteuren die schade en gevaar op zich nemen. 

 

Nijcholaus de Baerle Johannes filius magistri Wolphardi de Ghijessen et 

Theodericus filius #quondam# Theoderici de Meghen promiserunt indivisi 
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super omnia (dg: Ghisberto Lijsscap juniori) #Arnoldo Vere# ad opus 

oppidi de Busco et si contingat dictum oppidum de Busco per negligentiam 

dicti Nijcholai in quadam hereditate dicta Vijtte spectante ad dictum 

oppidum de Busco sita in Sconen dampna pati aut pericula evenire quod 

extunc dicti debitores huiusmodi dampna et pericula dicto oppido de Busco 

refundent et restaurabunt #et ....dabunt# in quantum dictum oppidum seu 

eius receptores pro tempore huiusmodi dampna et pericula probare poterint 

et ducere per duos testes [qui] fuerint oppidani sive non oppidani. 

Testes Luce et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 08 ma 03-08-1383. 

Jacobus van Bladel beloofde aan Jacobus Rutten 21 gulden pieter of de 

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

 

Jacobus de Bladel promisit Jacobo Rutten XXI gulden peter seu valorem ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes Luce et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 09 ma 03-08-1383. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Hadewigis Sceijnckels 25 

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

betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit Hadewigi Sceijnckels XXV 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. Testes Luce et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 10 di 04-08-1383. 

Thomas gnd Noedart vernaderde een huis, schuur, tuin en erfgoederen, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Spankt, die Walterus van Vrillenbraken 

verworven had van Egidius zvw Arnoldus gnd Loijen soen. Hij week. En hij 

droeg weer over. 

 

Thomas dictus Noedart prebuit patentes denarios ad redimendum domum 

#horreum# et ortum et hereditates #cum suis attinentiis# sitos in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum Spanct (dg: ven) quos Walterus (dg: 

van der Villenbrake) de Vrillenbraken erga Egidium filium quondam Arnoldi 

dicti Loijen soen !ut dicebat et cessit et reportavit. Testes Luce et 

Scilder datum tercia post (dg: st) Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 065v 11 di 04-08-1383. 

Johannes van den Berge en Wellinus van Beke beloofden aan Ghibo 

Weijgherganc 30 oude schilden68 of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

23-02-1384) te betalen. 

 

Johannes van den Berge et Wellinus de Beke promiserunt (dg: p) Ghiboni 

Weijgherganc XXX aude scilde seu valorem ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Dijnter et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 12 di 04-08-1383. 

Wellinus van Beke beloofde aan zijn oom Arnoldus van Beke 600 Brabantse 

dobbel mottoen na maning te betalen. 

 

Wellinus de Beke promisit super omnia Arnoldo de (dg: de) Beke suo 

avunculo sexcentos (dg: dob) Brabant dobbel mottoen ad monitionem (dg: 

pre)dicti Arnoldi persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 13 di 04-08-1383. 

Gheerlacus Cnode de jongere en Adam die Luwe beloofden aan Johannes van 

                         
68 Zie → BP 1176 f 334v 03 do 07-01-1384, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Boert of gnd Goetgeselle 38 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Gheerlacus Cnode (dg: filius Ghe) junior Adam die Luwe promiserunt 

Johanni de Boert vel dicto Goetgeselle XXXVIII aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 065v 14 di 04-08-1383. 

De broers broeder Rodolphus en Johannes, kvw Theodericus van Loet, droegen 

over aan hun broers Arnoldus en Theodericus hun deel in alle goederen, die 

Rodolphus bakker en zijn vrouw Wijfkina, grootouders van voornoemde broers, 

nagelaten hebben en in alle goederen, die wijlen Theodericus van Loet en 

zijn vrouw Aleijdis, ouders van voornoemde broers, nagelaten hebben. 

 

Frater Rodolphus (dg: filius quondam Theoderici de Loet) et Johannes 

fratres liberi quondam Theoderici de Loet totam et partem et omne jus eis 

competentes quovismodo in omnibus bonis (dg: qu) que Rodolphus (dg: 

pisto) pistor et Wijfkina eius uxor (dg: p) avus et avia olim dictorum 

fratrum (dg: atque) in sua morte post se reliquerunt atque in omnibus 

bonis que Theodericus (dg: de Lo) quondam de Loet Aleijdis eius uxor 

parentes olim dictorum fratrum in sua morte post se reliquerunt quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebant supportaverunt Arnoldo et 

Theoderico suis fratribus promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere salvis tamen eis supportationibus et ?obligationibus 

dictis fratri Rodolpho et Johanni factis et promissis die hodierno per 

Arnoldum et Theodericum fratres predictos. Testes Ywanus et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 065v 15 di 04-08-1383. 

De broers broeder Rodolphus, Johannes, Arnoldus en Theodericus beloofden 

aan Johannes Gherijs en Rodolphus van der Hagen de erfdeling te 

eerbiedigen, gemaakt tussen voornoemde wijlen Theodericus van Loet, 

Wijfkina dvw Rodolphus bakker, Rodolphus van der Hagen en Johannes Gherijs 

van goederen van wijlen voornoemde Rodolphus bakker en diens vrouw 

Wijfkina, grootouders van voornoemde broers. 

 

Frater Rodolphus Johannes Arnoldus et Theodericus fratres promiserunt 

indivisi super omnia #Johanni Gherijs et Rodolpho van der Hagen# quod 

ipsi divisionem hereditariam dudum factam inter dictum quondam 

Theodericum de Loet Wijfkinam filiam quondam Rodolphi pistoris Rodolphum 

van der Hagen et Johannem Gherijs de bonis quondam Rodolphi pistoris 

predicti et Wijfkine eius uxoris avi et avie olim dictorum fratrum et 

prout in litteris scabinorum continetur ratam et firmam perpetue 

observare in omnibus et per omnia prout in  dictis litteris continetur 

etc. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 065v 16 di 04-08-1383. 

Voornoemde broers Johannes, Arnoldus en Theodericus droegen over aan hun 

broer broeder Rodolphus voor de duur van zijn leven, (1) een b-erfcijns van 

40 schelling, een oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een land in Schijndel ter plaatse in den Wijdenbos, 2 

mud rogge groot, welke cijns Rodolphus zvw Reijnerus bakker, bvw Sijmon van 

Dijeshout, grootvader van voornoemde broers, verworven had van zijn 

voornoemde vader Reijnerus, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld ten 

tijde etc, met Kerstmis te betalen, gaande uit (2a) 1 zester land gnd die 

Appelkoren, in Schijndel, tussen Johannes Sonman enerzijds en Johannes die 

Laet anderzijds, (2b) 1 zester roggeland gnd die Witakker, in Schijndel, 

welke cijns voornoemde wijlen Theodericus van Loet gekocht had van Johannes 

van den Hoevel van Scijnle, (3) een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, die Gerardus die Bouter aan voornoemde wijlen Theodericus van Loet 
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levert, gaande uit erfgoederen in Udenhout. Twee brieven. 

 

Dicti Johannes Arnoldus et Theodericus fratres hereditarium censum 

quadraginta solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini de (dg: terra 

s) terra sita in Schijndel in loco dicto in den Widenbosch duos modios 

siliginis in semine capiente quem censum Rodolphus filius quondam 

Reijneri pistoris fratris quondam Sijmonis de Dijeshout avus dictorum 

fratrum erga dictum Reijnerum (dg: eorum) suum (dg: p) patrem 

acquisiverat prout in litteris (dg: qu) insuper hereditarium censum XL 

solidorum monete pro tempore etc solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex sextariata terre siliginee dicta communiter die 

Appelcoren sita in parochia de Scijnle inter hereditatem Johannis Sonman 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Laet ex alio atque ex altera 

sextariata terre siliginee dicta communiter die Witacker sita in dicta 

parochia quem (dg: paccionem) #censum# dictus quondam Theodericus de Loet 

erga Johannem van den Hoevel de Scijnle emendo acquisiverat prout in 

litteris item hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam Gerardus die Bouter dicto quondam Theoderico de Loet solvere 

consuevit et tenebatur ex hereditatibus sitis in Udenhout ut dicebant 

supportaverunt fratri Rodolpho eorum fratri ab eodem quamdiu vixerit in 

humanis possidendos et non ultra pormittentes ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte eorum deponere) tali condicione annexa quod dicti 

census et paccio statim post decessum dicti fratris (dg: d) Rodolphi ad 

dictos Johannem Arnoldum et (dg: He) Theodericum hereditario jure 

devolventur ut dicti Johannes Arnoldus et Theodericus recognoverunt et 

mutuo promiserunt. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

1177 mf2 D 12 f.66. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 04-08-1383. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 05-08-1383. 

 in festo Sixti anno LXXXIII: donderdag 06-08-1383. 

 

BP 1177 f 066r 01 di 04-08-1383. 

(dg: Paulus). 

 

(dg: Pauw Paulus). 

 

BP 1177 f 066r 02 di 04-08-1383. 

Johannes gnd Broet droeg over aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman 

25½ oude schild, aan hem beloofd69 door Gerardus Bauderics. 

 

(dg: sor). 

Johannes dictus Broet viginti quinque et dimidium aude scilde promissos 

sibi a Gerardo Bauderics prout in litteris supportavit Rutghero de Boemel 

filio quondam Gobelini Zasman cum litteris et jure (dg: .). Testes 

Dijnter et Jordanus datum tercia post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 066r 03 di 04-08-1383. 

Matheus gnd Nouden en Petrus Hoze beloofden aan Rodolphus van den Haghen 16 

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

betalen. 

 

Matheus dictus Nouden et Petrus (dg: Hoz) Hoze promiserunt Rodolpho van 

den Haghen XVI {met een puntje ervoor en erna} Hollant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
69 Zie ← BP 1176 f 290v 14 do 22-01-1383, belofte 25½ oude schild op 24-06-

1383 te betalen. 
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BP 1177 f 066r 04 di 04-08-1383. 

Willelmus zvw Henricus gnd Wilde van Oerscot en Paulus zv Johannes gnd 

Lemmens soen van Helvoert beloofden aan Henricus van Druenen 55 Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde en 16 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Willelmus filius Henrici quondam dicti Wilde de Oerscot et Paulus filius 

Johannis dicti Lemmens soen de Helvoert promiserunt Henrico de Druenen LV 

Hollant dobbel mottoen seu valorem et XVI Hollant placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 05 di 04-08-1383. 

Voornoemde Willelmus en zijn broers Johannes en Henricus beloofden 

voornoemde Paulus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus Johannes et (verbeterd uit: l) Henricus eius fratres 

promiserunt dictum Paulum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 06 di 04-08-1383. 

Voornoemde Willelmus beloofde zijn voornoemde broers Johannes en Henricus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus promisit dictos Johannem et Henricum suos fratres 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 07 di 04-08-1383. 

Voornoemde broers Willelmus, Johannes en Henricus, kvw Henricus Wilde van 

Oerscot, beloofden aan Hadewigis Kemmers 31 Hollandse dobbel of de waarde 

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

 

Dicti Willelmus Johannes et Henricus fratres liberi quondam Henrici Wilde 

de Oerscot promiserunt Hadewigi Kemmers XXXI Hollant dobbel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 08 di 04-08-1383. 

Voornoemde Willelmus beloofde zijn voornoemde broers Johannes en Henricus 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Willelmus promisit dictos Johannem et Henricum suos fratres 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 09 di 04-08-1383. 

Johannes van den Berghe van Domellen verkocht aan Henricus van Goederheijle 

verwer een b-erfcijns van 5 pond geld, die Conrardus gnd Coen Pijecke zv 

Willelmus gnd Pijecke van Oijen aan voornoemde Johannes betaalt, een helft 

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

Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Godescalcus Moelnere 

enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus van Yper anderzijds, welk huis en 

erf voornoemde Conrardus in cijns verkregen had van voornoemde Johannes en 

zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde Godescalcus voor voornoemde cijns70 van 

5 pond voornoemd geld en voor andere cijnzen. 

 

Johannes van den Berghe (dg: he) de Domellen hereditarium censum quinque 

librarum monete quem Conrardus dictus Coen Pijecke filius (dg: quondam) 

Willelmi dicti Pijecke de Oijen dicto Johanni solvere tenetur hereditarie 

mediatim Johannis #et# mediatim Domini ex domo et area sita in Busco (dg: 

                         
70 Zie ← BP 1177 f 047r 14 ±do 07-05-1383, uitgifte van het huis. 
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in vico dicto Pe) ad vicum Peperstraet inter hereditatem Godescalci 

Moelnere ex uno et inter hereditatem quondam Petri de Yper ex alio quam 

domum et aream dictus Conrardus erga dictum Johannem et Heijlwigem eius 

uxorem filiam dicti Godescalci (dg: ad pro censu domini ducis et pro h) 

pro predicto censu quinque librarum dicte (dg: et) monete et pro 

quibusdam aliis censibus exinde prius solvendis (dg: acq) ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Henrico de 

Goederheijle tinctori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes Ywanus 

et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 10 di 04-08-1383. 

De broers, broeder Rodolphus, Arnoldus en Theodericus, kvw Theodericus van 

Loet, droegen over aan hun broer Johannes (1) een b-erfcijns van 6 pond 

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

gaande uit een huis71 en erf in Den Bosch, tegenover de kerktoren van Sint-

Jan-Evangelist, tussen erfgoed van wijlen Johannes van den Wateren 

enerzijds en erfgoed van Theodericus van der Poorten en Wellinus Rover 

anderzijds, een deel van een tuin achter erfgoed van Johannes gnd Sluijter 

aldaar, met het recht dat aan voornoemd huis behoort, in een weg die loopt 

van voornoemd huis naar voornoemd deel van de tuin, welke cijns voornoemde 

wijlen Theodericus verworven had van Bodo zvw Henricus gnd Matheus ev 

Wijfkina dvw Rodolphus zv Reijnerus bakker, (2) een b-erfcijns72 van 2¼ oude 

‘penning’, gnd kruiskens mottoen, die Gerardus gnd Bouter aan voornoemde 

wijlen Theodericus betaalt, uit erfgoederen in Udenhout. 

Zou voornoemde Johannes trouwen, dan zal de langstlevende van het echtpaar 

deze cijnzen bezitten, en na hun overlijden zullen deze cijnzen overgaan op 

hun wettige kinderen als die er dan zijn, of anders zullen deze cijnzen 

terugkeren naar voornoemde broers Arnoldus en Theodericus. 

 

Frater Rodolphus Arnoldus et Theodericus fratres liberi quondam 

Theoderici de Loet hereditarium censum (dg: X) sex librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco in opposito turris ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco inter hereditatem quondam Johannis de (dg: A) Aquis 

ex uno et inter hereditatem Theoderici de Porta et Wel(dg: ll)lini Rover 

ex alio atque ex quadam parte orti retro hereditatem Johannis dicti 

Sluij[ter] ibidem siti cum toto jure ad dictam domum spectante in quadam 

via tendente a (dg: a) dicta domo ad dictam partem orti supradicti quem 

censum dictus quondam Theodericus erga Bodonem filium quondam Henrici 

dicti Matheus maritum et tutorem Wijfkine sue uxoris filie quondam 

Rodolphi filii Reijneri pistoris acquisiverat prout in litteris atque 

(dg: hereditariam p) hereditarium censum duorum antiquorum denariorum 

communiter cruijskens mottoen vocatorum et unius quarte partis unius 

cruijskens mottoen quem Gerardus dictus Bouter dicto quondam Theoderico 

solvere consuevit et tenetur (dg: ex) hereditarie (dg: purificatione) et 

hereditatibus sitis in Udenhout ut dicebant supportaverunt Johanni eorum 

fratri cum litteris et jure promittentes ratam servare tali condicione 

annexa si contingat dictum Johannem imposterum legitimum contrahere 

matrimonium quod extunc dictus Johannes et uxor ab eo sumenda et alter 

eorum diutius vivens in humanis dictos census ad (dg: suam vit) eorum 

vitam possidebunt et post eorundem Johannis et sue uxoris sumende (dg: 

vit) decessum ad prolem legitimam dicti Johannis si quam post (dg: eun) 

ipsum relinquerit supervivam hereditario jure devolvendos si vero 

contingat dictum Johannem decedere sine prole legitima extunc dicti 

census statim post decessum (dg: dictorum) dicti Johannis ad dictos 

Arnoldum et Theodericum fratres hereditario jure devolventur salvo tamen 

                         
71 Zie ← BP 1177 f 060v 04 vr 10-07-1383, afstand doen van het huis. 
72 Zie → BP 1180 p 334v 07 wo 24-03-1395 (2), overdracht van ¼ deel van 9 

kruiskens mottoen. 
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ille que ducenda in legitimum a dicto Johanne suum usufructum possidebit 

in dictis censibus si quam dictum Johannem ducere contingat in legitimum. 

Testes (dg: datum supra) Ywanus et Scilder datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 066r 11 di 04-08-1383. 

Voornoemde broers Rodolphus, Johannes, Arnoldus en Theodericus droegen over 

aan Nennekina dvw Arnoldus van Macharen voor de duur van haar leven een 

b-erfpacht73 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve van Petrus gnd Pulslauwer, wonend in Loon, 

welke hoeve gelegen is in Loon, naast erfgoed van wijlen Rodolphus Wedegh 

enerzijds en de hoeve van kvw Petrus gnd Loder anderzijds, welke pacht 

voornoemde Theodericus van Loet gekocht had van Bodo zvw Henricus Matheus 

ev Wijfkina dvw Rodolphus zv Reijnerus bakker. Na haar overlijden gaat74 de 

pacht naar voornoemde broers Arnoldus en Theodericus. 

 

Dicti fratres Rodolphus Johannes Arnoldus et Theodericus fratres 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree et in Busco tradendam ex quodam manso Petri dicti 

Pulslauwer commorantis in Loen et ex omnibus et singulis eiusdem mansi 

attinentiis tam in humido quam in sicco consistentibus qui mansus cum 

suis attinentiis predictis situs est in parochia de Loene contigue iuxta 

hereditatem quondam Rodolphi Wedegh ex uno et inter mansum liberorum 

quondam Petri dicti Loder ex uno coadiacentem quam paccionem dictus 

Theodericus de Loet erga (dg: Henricum Bodonem) Bodonem filium quondam 

Henrici Matheus maritum et tutorem legitimum Wijfkine sue uxoris filie 

quondam Rodolphi filii Reijneri pistoris emendo acquisiverat prout in 

litteris supportavierun (dg: Nol) Nennekine filie quondam Arnoldi de 

Macharen ab eadem ad suam vitam et non ultra possidendam promittentes 

ratam servare tali condicione quod dicta paccio statim post decessum 

dicte Nennekine ad dictos #(dg: Johannem)# Arnoldum et et Theodericum 

fratres hereditario jure devolvetur. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 066r 12 di 04-08-1383. 

Voornoemde Arnoldus en Theodericus beloofden, ieder voor een helft, aan hun 

broer Johannes 50 gulden pieter te zullen betalen, indien voornoemde 

Johannes wettig zou trouwen en dan te betalen binnen een jaar na diens 

huwelijk. 

 

Dicti Arnoldus et Theodericus promiserunt (dg: indivisi) super omnia 

#scilicet quilibet eorum pro una medietate# Johanni eorum fratri quod si 

contingat dictum Johannem imposterum contrahere legitimum matrimonium cum 

aliqua uxore quod extunc dicti Arnoldus et (dg: Joh) #Theodericus# 

fratres dabunt et solvent dicto Johanni eorum fratri infra annum post 

plenam solempnizationem huiusmodi matrimonii quinquaginta gulden peter 

scilicet quilibet eorum XXV gulden peter seu valorem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066r 13 wo 05-08-1383. 

Johannes van Loet schoenmaker, Godefridus zvw Andreas van Berlikem en 

Elizabeth ev Willelmus Vrieze beloofden aan Arnoldus gnd Groetart 50¾ 

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

1383) te betalen. 

 

Johannes de Loet sutor Godefridus filius quondam Andree de Berlikem et 

Elizabeth uxor Willelmi Vrieze promiserunt Arnoldo dicto Groet(dg: 

air)art LI Hollant dobbel mottoen minus (dg: qu) una quarta parte unius 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

                         
73 Zie → BP 1178 f 086r 07 wo 10-02-1389, overdracht van deze pacht. 
74 Zie → BP 1178 f 061v 01 vr 27-11-1388, overdracht van het vruchtgebruik 

in de erfpacht, nog voor haar overlijden. 
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Testes Luce et Ywanus datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 066r 14 wo 05-08-1383. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Johannes gnd die Joede wisselaar 62 oude 

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

 

Johannes de Bruheze promisit Johanni dicto die Joede campsori LXII aude 

scilde ad Remigii proxime persolvendos. Testes Luce et Dijnter datum 

supra. 

 

BP 1177 f 066r 15 do 06-08-1383. 

Jkr Johannes heer van Zevenborne, Craendonc en Hoeps verkocht aan Willelmus 

zvw Willelmus van Doerne een n-erfcijns van 34 oude schilden of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit zijn goederen in Woensel, ter plaatse 

gnd op Acht, reeds belast met lasten. De brief overhandigen aan Gheerlacus 

van Erpe. 

 

Domicellus Johannes dominus de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi de Doerne 

hereditarium censum triginta quatuor aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie purificatione ex bonis suis sitis in parochia de Woensel ad 

locum dictum op Acht et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere #exceptis oneribus exinde prius solvendis# et sufficientem. 

Testes Luce et Scilder datum in festo Sixti. Tradetur littera Gheerlaco 

de Erpe. 

 

BP 1177 f 066r 16 do 06-08-1383. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil met 340 oude schilden of de waarde, 

en de cijns van het jaar van terugkoop. Opgesteld in het raadhuis, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen en Gheerlacus Luce van Erpe. 

 

[A]. 

Et poterit redimere (dg: in) semper quando sibi placuerit cum (dg: CCC) 

tercentis et XL aude scilde seu valorem #et censu anni redempcionis# in 

termino solucionis ut in forma. Acta [in?] pretorio presentibus dictis 

scabinis et (dg: Gher) Gheerlaco Luce de Erpe datum in festo Sixti hora 

none anno LXXXIII. 

 

1177 mf2 D 13 f.66v. 

 in festo Sixti: donderdag 06-08-1383. 

 sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1383. 

 

BP 1177 f 066v 01 do 06-08-1383. 

Godefridus Vleminc verkocht aan Johannes van Bladel bakker een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stuk land gnd die Brake, in Vught Sint-Lambertus, rondom tussen de 

gemeint. 

 

Godefridus Vleminc hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Brake sita in parochia sancti Lamberti de Vucht (dg: inter) inter 

communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Bruheze et Scilder datum in festo (dg: fe) Sixti. 

 

BP 1177 f 066v 02 za 19-09-1383. 

Johannes Vrieze zvw Johannes Vrieze droeg over aan de secretaris tbv hr 

Henricus Buc een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

110 

gaande uit ¼ deel van een huis en erf van wijlen Johannes van Nijmegen, in 

Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen Wellinus Goetkijnt enerzijds 

en Johannes van Mingen anderzijds, welke cijns Katherina wv Arnoldus van 

Valkenborch gekocht had van Johannes zvw Andreas Raventeers, en welke cijns 

aan eerstgenoemde Johannes en Ludekinus van der Porten gekomen was na 

overlijden van Arnoldus van Valkenborch en zijn kinderen, en van welke 

cijns voornoemde Ludekinus afstand75 had gedaan. 

 

Johannes Vrieze filius quondam Johannis Vrieze hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 

quarta parte cuiusdam domus et aree quondam Johannis de Novimagio site 

[in Busco] ad vicum selliparorum (dg: h) inter hereditatem Wellini 

Goetkijnt ex uno et inter hereditatem Johannis de (dg: M) Mingen ex alio 

quem censum Katherina relicta quondam Arnoldi de [76Valken]borch erga 

Johannem filium quondam Andree Raventeers emendo acquisiverat prout in 

litteris et quem censum primodictus Johannes sibi de morte quondam 

Arnoldi de [Val]kenborch et suorum liberorum successione advolutum esse 

et sibi #et Ludekino van der Porten# mediante hereditaria divisione prius 

inter ipsum et suos in hoc conde[!bito]res successione advolutum (dg: 

esse dicebat dicebat supportavit) #prout in litteris quas vidimus et 

super quo censu dictus Ludekinus ad opus sui renunciavit prout in 

litteris supportavit mihi ad opus# domini Henrici Buc cum litteris et 

jure promittens (dg: ratam servare et obligationem) super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et quorumcumque (dg: 

.) heredum dicte Katherine deponere. Testes Luce et Jordanus datum 

sabbato post Lamberti. 

 

BP 1177 f 066v 03 do 06-08-1383. 

Walterus zvw Walterus van Oerle gaf uit aan Conegondis van Broechoeven een 

stuk land in Mierfelt, tussen Rutgherus van den Stadeacker enerzijds en 

voornoemde Walterus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oerle, (2) 1 lopen raapzaad, maat 

van Oerle, met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst over 

een jaar (do 02-02-1385). 

 

Solvit Conegundis (dg: 3 plack). 

Walterus filius quondam Walteri de (dg: Erpe) Oerle peciam terre sitam in 

parochia de Mierfelt inter hereditatem (dg: in) Rutgheri van den 

Stadeacker ex uno et inter hereditatem predicti Walteri ex alio dedit ad 

hereditariam paccionem Conegondi de Broechoeven ab eadem hereditarie 
!paccionem pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure 

de Oerle et pro uno lopino seminis raparum #dicte mensure# dandis sibi ab 

alio hereditarie purificatione (dg: et supra di) et primo termino ultra 

annum et supra dictam peciam terre tradendis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter cum 

tutore repromisit. Testes Bruheze et Scilder datum supra in festo Sixti. 

 

BP 1177 f 066v 04 do 06-08-1383. 

Emondus van der Straten beloofde aan Mechtildis wv Gerardus van Berze 7 

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

 

Emondus van der Straten promisit Mechtildi relicte quondam Gerardi de 

Berze septem aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 05 do 06-08-1383. 

Voornoemde Emondus van der Straten beloofde aan voornoemde Mechtildis wv 

Gerardus van Berze, gedurende 10 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

                         
75 Zie ← BP 1177 f 056v 15 ±wo 17-06-1383 (1), afstand doen van deze cijns. 
76 Aanvulling op basis van BP 1177 f 056v 15. 
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(wo 11-11-1383), elk jaar met Sint-Martinus 4 oude schilden te betalen. Hij 

zal de “wert rijs” die staat op een kamp van voornoemde wijlen Gerardus, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Buenre, en sloten van voornoemd kamp, in dezelfde 

staat achterlaten als waarin hij die aantrof. 

 

Dictus Emondus van der Straten promisit super omnia se daturum et 

soluturum dicte Mechtildi ad spacium decem annorum post festum Martini 

proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet dictorum decem 

annorum quatuor aude scilde Martini et pro primo termino a Martini 

proxime ultra annum et quod ipse vergultam dictam wert rijs consistentem 

(dg: iuxta que) in quodam campo #dicti quondam Gerardi# sito in parochia 

de Roesmalen in loco Buenre #et fossata dicti campi# in exitu dictorum 

decem annorum in tam bona disposicione relinquet sicut eadem (dg: in 

exitu dictorum) in presenti consistent. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 06 do 06-08-1383. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Arnoldus Koijt 

16 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Arnoldo Koijt 

XVI aude scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 07 do 06-08-1383. 

Henricus Meester droeg over aan Johannes Coninc (1) zijn vruchtgebruik in 

de helft van een hoeve in het gebied van Herpen met toebehoren en cijnzen 

die op de hoeve moeten worden betaald, van welke hoeve de andere helft 

behoort aan voornoemde Johannes Coninc, (2) zijn beesten en het varend goed 

op die hoeve. 

 

Henricus Meester suum usufructum sibi competentem in medietate cuiusdam 

mansi siti in territorio de Herpen et cum suis attinentiis universis #et 

censibus supra dictum mansum solvendis# et de quo manso cum suis 

attinentiis #et censibus# reliqua medietas spectat ad Johannem Coninc ut 

dicebat (dg: supportavit dicto Johanni Coninc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere) atque bestias et bona pecoralia 

quascumque ad dictum Henricum spectantes consistentes supra dictum mansum 

ut dicebat supportavit dicto Johanni Coninc promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 08 do 06-08-1383. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Theodericus Scalpart 34½ 

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

betalen. 

 

(dg: Henricus filius) Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit 

Theoderico Scalpart XXXIIII et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 09 do 06-08-1383. 

Walterus zv Amelius van Hal droeg over aan zijn broer Johannes alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn moeder Sofia van 

Craendonc, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde 

vader Amelius. 

 

Solvit XIII solidos. 

(dg: Johannes) #Walterus# filius (dg: quondam) Amelii de Hal omnia bona 

sibi de morte quondam Sofie de (dg: Craend) Craendonc sue matris 

successione advoluta et post mortem dicti Amelii sui patris successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

supportavit (dg: Waltero) Johanni suo fratri promittens (dg: ratam 

servare) #warandiam# et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 066v 10 do 06-08-1383. 

Zanderus gnd Drenkens soen beloofde aan Henricus zv Henricus gnd Jonghe 

Heijn van Heijnxstem, tbv Cristina wv Willelmus gnd die Hoel, een 

n-erfcijns van 10 oude schilden, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande 

uit alle goederen van voornoemde Zanderus. Na overlijden van voornoemde 

Cristina gaat de cijns naar kv voornoemde Cristina. De brief overhandigen 

aan voornoemde Henricus. 

 

Zanderus dictus Drenkens soen promisit super omnia (dg: se) Henrico filio 

Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxstem (dg: q) ad opus Cristine relicte 

quondam Willelmi dicti die Hoel quod ipse Zanderus dabit et exsolvet 

dicte Cristine hereditarium censum X aude scilde hereditarie Petri ad 

(vi) cathedram de et !omnibus bonis dicti (dg: P) Zander! quocumque 

locorum consistentibus sive sitis tali condicione annexa quod dictus 

census statim post decessum dicte Cristine ad (dg: opus) liberos dicte 

Cristine hereditario jure devolvetur. Testes datum supra. Tradetur 

littera predicto Henrico. 

 

BP 1177 f 066v 11 do 06-08-1383. 

Willelmus van Bruggen verkocht aan Gerardus gnd Mesmaker zvw Henricus van 

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

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en ½ mudzaad roggeland, in 

Esch, beiderzijds tussen Laurencius van Bruggen. 

 

Willelmus (dg: Vo) de Bruggen hereditarie vendidit Gerardo dicto Mesmaker 

filio quondam Henrici de Vessem hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex (dg: pe dimidia) domo et orto et dimidia modia terre 

siliginee sitis in parochia de Essche inter hereditatem Laurencii de 

Bruggen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 066v 12 do 06-08-1383. 

Lambertus van der Eghelvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van der Eghelvoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 13 do 06-08-1383. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder beloofde aan Theodericus zvw 

Johannes Bathen soen 106½ Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide promisit Theoderico 

filio quondam Johannis Bathen soen centum et sex et dimidium Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 14 do 06-08-1383. 

Johannes Kepken Lijsbetten soen van Gheffen beloofde aan Henricus van 

Watermael 46 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Johannes Kepken Lijsbetten soen de Gheffen promisit Henrico de Watermael 

XLVI Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime (dg: pers) 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 066v 15 do 06-08-1383. 

Gerardus van Aa verpachtte aan Johannes gnd Vrederix soen zijn goederen gnd 
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ter Aa, in Boxtel, ter plaatse gnd Zelisel, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor 15 mud rogge 

en 5 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Johannes zal de goederen het vierde jaar te pachters recht bezitten. 

Johannes zal elk jaar aan Gerardus 10 kapoenen en 4 steen vlas bereid tot 

de hekel geven, en hij zal de gebouwen te pachters recht onderhouden. Alle 

beesten en varend goed op de goederen zullen voor de helft zijn van 

Gerardus en voor de andere helft van Johannes. Voornoemde Johannes, 

Gerardus van der Bredeacker en Cristianus en Godefridus, kv Cristianus van 

der Hoeve, beloofden de voorwaarden na te komen. Slechts een brief 

schrijven, voor Gerardus. 

 

Gerardus de Aa bona sua dicta ter Aa sita in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Zelisel cum suis attinentiis ut dicebat dedit ad annuum #pactum# 

Johanni dicto Vrederix soen ab eodem Johanne ad spacium trium annorum a 

festo penthecostes proxime futuro deinceps sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet dictorum trium annorum pro XV modiis siliginis 

et pro quinque modiis (dg: siliginis) ordei mensure de Busco dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum (dg: qui) trium annorum purificatione et 

pro primo termino ultra annum et in Busco tradendis additis condicionibus 

sequentibus primo scilicet quod dictus Johannes dicta bona cum suis 

attinentiis quarto anno scilicet anno dictos tres annos sine medio 

sequente ad jus coloni possidebit et quod dictus Johannes dabit dicto 

Gerardo anno quolibet dictorum trium annorum X capones et quatuor steen 

lini parati ad hekel et quod ipse edificia dictorum bonorum in bona 

disposicione ad jus coloni possidebit dictis quatuor annis durantibus 

item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta bona 

dictis quatuor annis durantibus erunt mediatim dicti Gerardi et mediatim 

dicti Johannis et sub istas condiciones promisit warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter et cum! Gerardus van der (dg: B) 

Brede-acker et Cristianus (dg: van de filius) #et Godefridus liberi# .... 

Cristiani van der Hoeve indivisi super omnia. Testes datum supra. Et erit 

una littera quam habebit Gerardus. 

 

1177 mf2 D 14 f.67. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 067r 01 ±do 06-08-1383. 

Willelmus zv Henricus Loijer beloofde aan Jacobus van Os wollenklerenwever 

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

betalen. 

 

Willelmus filius Henrici Loijer promisit Jacobo de Os textori laneorum 

LXIII (dg: et di) Hollant dobbel seu valorem [ad] nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Bruheze et ....... datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 02 ±do 06-08-1383. 

Petrus zvw Petrus die Heirde bakker en Wautgherus gnd Weltken zv Johannes 

gnd Daems soen van Berchen ev Berta dvw voornoemde Petrus verkochten aan 

Ghibo van Best 1 morgen land achter het klooster Porta Celi, tussen 

Elizabeth van Zon enerzijds en Katherina van der Drieborch anderzijds, 

belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch. 

 

Petrus filius quondam Petri die Heirde pistoris et Wautgherus dictus 

Weltken (dg: de) filius Johannis dicti Daems soen de Berchen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Berte sue uxoris filie dicti quondam Petri 

unum juger terre situm #retro# conventum de Porta Celi inter hereditatem 

Elizabeth de Zon ex uno et inter hereditatem Katherine van der Drieborch 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni de Best promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis oppido de Busco 
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exinde solvendis. Testes Jordanus et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 03 ±do 06-08-1383. 

Voornoemde Petrus zvw Petrus die Heirde bakker en Wautgherus gnd Weltken zv 

Johannes gnd Daems soen van Berchen ev Berta dvw voornoemde Petrus droegen 

over aan Ghibo van Best een b-erfcijns van 20 schelling en een b-erfcijns 

van 20 schelling, die zij beuren uit een huis en erf in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen het gemene 

water enerzijds en erfgoed van Theodericus Snoec anderzijds, welke cijnzen 

eertijds behoorden aan Henricus van Uden smid, ?grootvader van 

eerstgenoemde Petrus en voornoemde Berta. 

 

Dicti Petrus et Wautgherus ut supra hereditarium censum XX solidorum [et] 

hereditarium censum XXti solidorum quos se solvendos habere dicebant 

hereditarie (dg: in) et annuatim ex domo et area sita in Busco in fine 

vici Hijntamensis extra portam dictam Pijna[ppels] Port inter communem 

aquam ex uno et inter hereditatem Theoderici Snoec ex alio et qui census 

quondam ad Henricum de Uden fabrum (dg: ei) [?a]vum primodicti Petri et 

dicte Berte pertinere consueverunt ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Ghiboni de Best cum litteris et ure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 04 ±do 06-08-1383. 

Petrus zvw Petrus die Heirde bakker droeg al zijn goederen over aan 

Johannes gnd Becker zvw Johannes gnd die Heirde. De brief overhandigen aan 

hr Henricus van Best. 

 

Petrus filius quondam Petri die Heirde pistoris omnia et singula sua bona 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit Johanni 

dicto Becker filio quondam Johannis dicti die Heirde promittens ratam 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera domino Henrico de Best. 

 

BP 1177 f 067r 05 ±do 06-08-1383. 

Ghibo van Best droeg over aan hr Henricus van Best, tbv Johannes nzv 

voornoemde hr Henricus van Best, (1) 2 stukken land, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Livengoor, (1a) tussen Arnoldus van Beke 

enerzijds en hr Henricus van Best priester en zijn zuster Margareta 

anderzijds, met geheel de sloot naast voornoemd stuk land richting 

voornoemde Arnoldus van Beke, (1b) beiderzijds tussen voornoemde hr 

Henricus en zijn zuster Margareta, (2) de helft, die aan Henricus Becker 

behoorde, in de helft van 1 bunder laand, welke helft van de bunder gelegen 

is ter plaatse gnd Livengoor, tussen Mechtildis van Uden enerzijds en 

erfgoed van het gasthuis van Den Bosch anderzijds, welke stukken en helft 

aan voornoemde Ghibo waren verkocht door Alardus zvw voornoemde Henricus 

Becker. 

 

Ghibo de Best duas pecias terre sitas infra libertatem oppidi de Busco ad 

locum dictum (dg: Live) Livengoer quarum una inter hereditatem Arnoldi de 

Beke ex uno et inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri et 

Margarete sue sororis ex alio cum integro fossato sito iuxta dictam 

peciam terre versus dictam hereditatem prefati Arnoldi de Beke et altera 

inter hereditates dictorum (dg: Ard) domini Henrici et Margarete sue 

sororis ex utroque latere coadiacentes sunt site atque medietatem que ad 

Henricum Becker spectabat in medietate unius bonarii terre que medietas 

dicti bonarii sita est in loco predicto inter hereditatem Mechtildis de 

Uden ex uno et inter hereditatem spectantem ad hospitale de Busco ex alio 

venditas dicto Ghiboni ab Alardo filio quondam Henrici Beker! predicti 

prout in litteris hereditarie supportavit domino Henrico de Best ad opus 

Johannis filii naturalis eiusdem domini Henrici de Best cum litteris et 

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

 

BP 1177 f 067r 06 ±do 06-08-1383. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Theodericus van Os gewantsnijder, 

beloofden aan Johannes van Gael 47½ Hollandse dobbel of de waarde met 

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

 

Henricus (dg: di) et Willelmus fratres liberi quondam Theoderici de Os 

pannicide promiserunt Johanni de Gael XLVII et dimidium Hollant (dg: 

plac) dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 07 ±do 06-08-1383. 

Theodericus zvw Theodericus van Meghen beloofde aan Ghibo smid en Rodolphus 

die Bever 25 Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Meghen promisit Ghiboni fabro et 

Rodolpho die Bever XXV Brabant dobbel seu valorem ad monitionem (dg: 

pers) dictorum creditorum persolvendos. (dg: testes datum supra). Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 08 ±do 06-08-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus Berwout gaf uit aan Johannes van Enghelant zvw 

Arnoldus van Enghelant 1 morgen land in Rosmalen, in een kamp gnd de Kleine 

Kamp, 3 morgen groot, ter plaatse gnd in den Broekbeemd, tussen wijlen 

Alardus Becker enerzijds en wijlen Godefridus Sceijvel anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor het onderhoud van de waterlaten en thans voor een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Kerstmis in Den Bosch te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Berwout unum juger terre situm in 

parochia de Roesmalen (dg: ..) in quodam campo conventualiter den 

Cleijnen Camp vocato tria iugera terre continente sito (dg: in) ad locum 

dictum in den Broecbeemt inter hereditatem #quondam# Alardi Becker ex uno 

et inter hereditatem #quondam# Godefridi Sceijvel ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Johanni de Enghelant filio quondam Arnoldi 

de Enghelant ab eodem hereditarie possidendum pro aqueductibus ad hoc de 

jure spectantibus tenendis etc atque pro hereditario censu unius aude 

scilt (dg: dando) seu valorem dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendo ex dicto jugero terre promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 09 ±do 06-08-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Arnoldus 20 oude schilden met 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Arnoldo XX aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 10 ±do 06-08-1383. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Hermannus Loden soen 12 

Hollandse dobbel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit Hermanno Loden soen XII 

Hollant dobbel seu valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 067r 11 ±do 06-08-1383. 

Johannes van Enghelen beloofde aan Andreas Verkenman een lijfpacht van 8 
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mud rogge, maat van Son, zolang Engbertus Kafkijst leeft, en in het jaar na 

diens overlijden, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen 

gnd Aanschot, in Son, en uit andere goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Enghelen promisit super omnia Andree Verkenman quod ipse 

Johannes dabit et exsolvet dicto Andree vitalem pensionem octo modiorum 

siliginis mensure de Zonne anno quolibet quamdiu Engbertus Kafkijst 

vixerit in humanis et per annum post decessum eiusdem Engberti 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: omnibus et si) ex bonis 

dictis Aenscot sitis in parochia de Zonne et de (dg: att) ceteris bonis 

dicti Johannis quocumque locorum sitis promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 12 ±do 06-08-1383. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Wonder droeg over aan Johannes gnd Sceffeneer 2 

kamers met ondergrond in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Hinthamerstraat naast de huizinge van het Geefhuis naar de stroom, tussen 

erfgoed van Bertoldus van Hoesden enerzijds en erfgoed van Arnoldus Kijel 

anderzijds, aan hem overgedragen door broeder Egidius van Breda prior van 

de Predikheren in Den Bosch. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Wonder duas cameras cum suis 

fundis sitas in Busco in quodam viculo tendente a vico Hijntamensi iuxta 

habitationem mense sancti spiritus in Busco usque aquam ibidem 

decurrentem inter hereditatem Bertoldi de Hoesden ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Kijel ex alio supportatas sibi a fratre Egidio de 

Breda priore conventus predicatorum in Busco totoque conventu iamdicto 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni dicto Sceffeneer cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 13 ±do 06-08-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Willelmus gnd Nollens soen 

van Erpe een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Sint-

Jacobus-Apostel in Helmond te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin in 

Helmond, naast de linde, tussen Henricus Bathen soen enerzijds en 

Theodericus zvw voornoemde Johannes van Gherwen anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. 

 

Laurencius filius quondam (dg: La) Johannis de Gherwen hereditarie 

vendidit Willelmo dicto Nollens soen de Erpe hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie Jacobi 

apostoli et in Helmont tradendam ex domo area et orto sitis in Helmont 

iuxta tiliam inter! Henrici Bathen soen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici filii dicti quondam Johannis de Gherwen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 067r 14 ±do 06-08-1383. 

Petrus gnd die Moelnere van Huculem beloofde aan Johannes Bierman 6 ganzen 

en 6 kwarten olie, Bossche maat, met Allerheiligen aanstaande (zo 01-11-

1383) in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus dictus die (dg: Moelnere) Moelnere de Huculem promisit Johanni 

Bierman sex ancas et sex quartas olei raparum mensure Busco ad omnium 

sanctorum (dg: pers) proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 15 ±do 06-08-1383. 

Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Enghelant, Arnoldus gnd Claes soen 
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moelner, Johannes van der Weteringen en Ghibo Herinc beloofden aan Arnoldus 

Berwout zvw Arnoldus Berwout 43½ oude schild met Kerstmis over een jaar (zo 

25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes de Enghelant filius quondam Arnoldi de Enghelant Arnoldus dictus 

Claes soen multor Johannes van der Weteringen et Ghibo Herinc promiserunt 

Arnoldo Berwout filio quondam Arnoldi Berwout XLIII et dimidium aude 

scild (dg: ad) a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 16 ±do 06-08-1383. 

De drie eerste zullen Ghibo schadeloos houden. 

 

3 primi servabunt Ghibonem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067r 17 ±do 06-08-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus Berwout verklaarde dat Jacobus van Enghelant hem 

betaald heeft 43½ oude schild in afkorting van 50 Brabantse dobbel, 54 

gulden pieter en 2 mud rogge, aan eerstgenoemde Arnoldus beloofd77 door 

voornoemde Jacobus. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Berwout palam recognovit sibi fore (dg: 

satisfactum) persolutum per Jacobum de Enghelant XLIII et dimidium aude 

scilt in (dg: abbe) abbreviationem L Brabant dobbel et LIIII gulden peter 

et duorum modiorum siliginis promissorum primodicto Arnoldo a dicto 

Jacobo [prout in] litteris scabinorum de Busco !de Busco ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf2 E 01 f.67v. 

 in festo Sixti: donderdag 06-08-1383. 

 Quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1383. 

 sabbato post invencionis sancte crucis: zaterdag 09-05-1383. 

 

BP 1177 f 067v 01 do 06-08-1383. 

Matheus Nouden beloofde aan Johannes van Bladel bakker 7 Brabantse dobbel 

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

 

Matheus Nouden promisit Johanni de Bladel pistori VII Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Ywanus et 

Dijnter datum in festo Sixti. 

 

BP 1177 f 067v 02 do 06-08-1383. 

Godefridus van Buttel beloofde aan Luijtgardis Bauderics wv Tielmannus smid 

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

 

Godefridus de Buttel promisit Luijtgardi Bauderics relicte quondam 

Tielmanni fabri XXVI Hollant dobbel #seu valorem# ad nativitatis Domini 

persolvendos. Testes Ywanus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 03 do 13-08-1383. 

Henricus gnd Groeve vleeshouwer verkocht aan Adam van Mierd een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383), 

gaande uit een huis van 5 gebinten met ondergrond in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, op het water, in het eind van een erfgoed van wijlen 

Johannes Groeve vv verkoper, tussen Mechtildis van Bruheze enerzijds en 

                         
77 Zie ← BP 1176 f 298v 07 wo 18-03-1383, belofte 50 dobbel mottoen van 

Vilvoorde, 54 Leuvense peter en 2 mud rogge op 25-12-1384 te leveren. 
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erfgoed van wijlen Johannes Cangieter anderzijds. 

 

Henricus dictus Groeve carnifex hereditarie vendidit Ade de Mierd 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis Domini 

#proxime# ex domo quinque ligaturarum cum suo fundo sita in Busco in vico 

(dg: Hij) Hijntamensi supra aquam ibidem in fine hereditatis quondam 

Johannis Groeve (dg: si) patris olim dicti venditoris inter hereditatem 

Mechtildis de Bruheze ex [uno] et inter hereditatem quondam Johannis 

Cangieter ex alio latere ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Luce et Scilder 

datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1177 f 067v 04 do 13-08-1383. 

Martinus zvw Johannes gnd Becker van Ghemonden verkocht aan Yda gnd van den 

Lande een stuk land in Gemonde, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

gnd Leijten soen van Wanbraken anderzijds, belast met 16 penning nieuwe 

grondcijns, 22 schelling geld van Gemonde aan de kerk van Gemonde, 1 lopen 

rogge minus 1/10 en ¼ deel van 9 andere negende delen van voornoemde lopen 

(onduidelijk!) en een deel van de omheining. 

 

Martinus filius quondam Johannis dicti Becker de Ghemonden peciam terre 

sitam in parochia de Ghemonden inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Leijten soen de Wanbraken ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Yde dicte van den Lande (dg: et) promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis sedecim denariis novi census 

domino fundi et XXII solidis monete de Ghemonden ecclesie de Ghemonden 

(dg: ex) et (dg: tribus quartis) uno lopino siliginis minus una decima 

parte et minus una quarta parte de novem aliarum nonarum partium dicti 

lopini siliginis exinde solvendis et excepta parte sepis ibidem site ad 

premissa de jure (dg: de) spectantis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 05 do 13-08-1383. 

Willelmus zv Gerardus gnd Aelbrechts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius (dg: qu) Gerardi dicti Aelbrechts soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 06 do 13-08-1383. 

Gerardus van Boekel en Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van den 

Arennest beloofden aan Adam van Mierd, tbv Thomas Asinarius etc, 48 oude 

Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 18+30+31+11=90 

dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Gerardus de Boekel et (dg: Willelmus) Henricus de Bernheze filius quondam 

Nijcholai van den Arennest promiserunt Ade de Mierd ad opus Thome 

Asinarii etc XLVIII aude scilde Francie ad sancti Martini proxime (dg: p) 

persolvendos sub pena IIII. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 07 do 13-08-1383. 

Johannes gnd die Visscher van Ghemert zvw Gheenmannus van den Hoeve droeg 

over aan Hermannus nzvw Petrus van Waderle een b-erfpacht78 van 4½ mud 

rogge, maat van Gemert, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in de dingbank van Gemert, 

tussen de gemeint enerzijds en Johannes die Horter anderzijds, welk huis, 

tuin en erfgoederen Mijchael zv Belija Snellarts voor voornoemde pacht 

verkregen had van Petrus zv Boudekinus gnd Hoet van Bijnderen, en welke 

                         
78 Zie → BP 1177 f 092v 03 do 24-12-1383, belofte van een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 
Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit deze b-erfpacht van 4½ mud rogge. 
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pacht voornoemde Johannes verworven had van voornoemde Petrus. 

 

Johannes dictus die Visscher de Ghemert filius quondam Gheenmanni van den 

Hoeve hereditariam paccionem quatuor et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Ghemert solvendam hereditarie (dg: he) purificatione et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex (dg: hereditate s) domo orto et 

hereditatibus eis adiacentibus sitis in jurisdictione de Ghemert inter 

(dg: hre) communitatem ex uno et inter hereditatem Johannis die Horter ex 

alio et quos (dg: he) domum ortum et hereditates Mijchael filius Belije 

Snellarts (dg: eg) erga Petrum filium Boudekini dicti Hoet de Bijnderen 

pro predicta paccione ad pactum acquisiverat et quam paccionem dictus 

Johannes erga dictum Petrum acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Hermanno filio #naturali# quondam Petri de Waderle promittens 

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

 

BP 1177 f 067v 08 do 13-08-1383. 

Ghibo Keijot beloofde aan Johannes zv Truda 300 oude schilden met Kerstmis 

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

 

(dg: Johannes .) Ghibo Keijot promisit Johanni (dg: Truden) filio Trude 

CCC aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 067v 09 do 13-08-1383. 

Johannes van Bel wollenklerenwever en Henricus Wouters soen van Berlikem 

beloofden aan Gerardus gnd Scaden zvw Henricus Osse 8 oude schilden met 

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

 

Johannes de Bel textor laneorum et Henricus Wouters soen de Berlikem 

promiserunt Gerardo (dg: de Osse) dicto Scaden filio quondam Henrici Osse 

VIII aude scilde ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 067v 10 do 13-08-1383. 

Andreas gnd Aechtenman van den Noddenvelt beloofde aan Gerardus Scaden zvw 

Henricus gnd Osse 8½ oude schild met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) 

te betalen. 

 

Andreas dictus Aechtenman van den Noddenvelt promisit Gerardo Scaden 

filio quondam Henrici dicti Osse VIII et dimidium aude scilde ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 11 do 13-08-1383. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg beloofde aan Johannes gnd Hoet van 

Mechelen 43 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, 

en 32 Hollandse plakken met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via promisit Johanni dicto Hoet de Mechelen 

XLIII Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato et XXXII Hollant placken ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 12 do 13-08-1383. 

Lubertus zvw Theodericus gnd Lube van Hedechusen verkocht aan Eustacius gnd 

Staes van Hedechusen een b-erfcijns van 4 pond geld, die Gerardus zvw 

Hermannus gnd Backe aan voornoemde Lubertus beloofd had, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft79,80 van een hofstad met gebouwen in Den Bosch, 

                         
79 Zie ← BP 1176 f 246v 06 do 20-02-1382, overdracht van deze helft van de 

hofstad. 
80 Zie → BP 1177 f 072v 10 di 15-09-1383, verkoop van deze helft. 
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in een straatje over de Molenbrug, lopend van de Vughterstraat naar de 

stadsmuur, naast erfgoed van wijlen Henricus gnd Cort, te weten uit de 

helft naast voornoemd erfgoed van wijlen Henricus Cort. 

 

Lubertus filius quondam Theoderici dicti Lube de Hedechusen hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Gerardus filius quondam Hermanni 

dicti Backe promisit se daturum et soluturum dicto Luberto hereditarie 

nativitatis Domini ex medietate cuiusdam domistadii siti in Busco in 

viculo ultra pontem molendini sito tendente de dicto vico Vuchtensi 

versus murum oppidi de Buscoducis iuxta hereditatem quondam Henrici dicti 

Cort scilicet ex illa medietate dicti domistadii que proxima jacet dicte 

hereditati dicti quondam Henrici Cort atque ex edificiis dicte medietatis 

dicti domistadii singulis et universis prout in litteris hereditarie (dg: 

ve supportavit) #vendidit# Eustacio (verbeterd uit: Eustadio) dicto Staes 

de Hedechusen (dg: su) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 13 do 13-08-1383. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 14 do 13-08-1383. 

Heijlwigis dvw Mathijas Scermer maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Theodericus Rummel zvw Egidius van Overaa en 

door de broers Everardus, Gerardus en Arnoldus, zvw Ambrosius gnd van der 

Wedehaghen van Uden, met hun goederen. 

 

(dg: Henricus) Heijlwigis filia quondam Mathije Scermer omnes vendiciones 

et alienaciones factas per Theodericum Rummel filium quondam Egidii de 

Overaa Everardum Gerardum et Arnoldum fratres filium! quondam Ambrosii 

dicti van der Wedehaghen de Uden #seu ab eorum altero# cum suis bonis ut 

dicebat calumpniavit. Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 15 do 13-08-1383. 

Ermgardis wv Nijcholaus gnd Stierken verklaarde dat alle achterstallige 

termijnen zijn voldaan81,82,83 van een lijfrente84 van 24 pond, die de broers 

Johannes en Henricus, kv Johannes Stierken, moeten betalen aan voornoemde 

Ermgardis. 

 

Ermgardis relicta quondam Nijcholai dicti Stierken palam recognovit sibi 

fore satis! ab omnibus arrestadiis sibi deficientibus et restantibus a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem occacione vitalis 

pensionis XXIIII librarum quam Johannes et Henricus fratres liberi (dg: 

quondam) Johannis Stierken dicte Ermgardi solvere tenentur (dg: annu) ad 

vitam eiusdem Ermgardis (dg: testes datum supra) salva sibi dicta 

pensione. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 16 za 09-05-1383. 

Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier en Jacobus die Clercke maakten een 

erfdeling van een kamp van wijlen Bodo van Tiela, 10 morgen groot, ter 

                         
81 Zie → BP 1178 f 048r 02 ma 27-07-1388, achterstallige termijnen van 

lijfrenten zijn betaald. 
82 Zie → BP 1178 f 117v 09 za 11-09-1389, achterstallige termijnen van een 

lijfrente zijn betaald. 
83 Zie → BP 1180 p 019r 03 do 18-09-1393, achterstallige termijnen van een 

lijfrente zijn betaald. 
84 Zie → BP 1180 p 363r 01 di 28-09-1395 (1), overdracht van een lijfrente 

van 24 pond. 
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plaatse gnd die Kuikse Kamp. Voornoemde Jacobus kreeg de oostelijke helft. 

 

Petrus filius quondam Engberti Ludinc Dicbier et Jacobus die (dg: Kerl?) 

Clercke palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuor fecisse de 

quodam campo quondam Bodonis de Tiela decem iugera terre continente sito 

in loco dicto (dg: Ludincs) #die Kuijcssche# Camp ut dicebant mediante 

qua divisione una medietas dicti campi scilicet illa medietas que sita 

(dg: iuxta hereditatem) versus oriens dicto Jacobo cessit in partem super 

qua etc promittens ratam servare. Testes Luce Ywaus et Dijnter datum 

sabbato post invencionis sancte crucis. 

 

BP 1177 f 067v 17 za 09-05-1383. 

Voornoemde Petrus kreeg de westelijke helft. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti campi scilicet illa 

medietas que sita [est versus occi]dens dicto Petro cessit in partem 

super qua etc promittens ratam servare (dg: et obligationem ex parte). 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 18 za 09-05-1383. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Jacobus 6 oude schilden met Sint-

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

 

Dictus Petrus promisit dicto Jacobo sex aude scilde ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 067v 19 do 06-08-1383. 

Engbertus van den Venne beloofde aan Aleijdis dv Gerardus van den Velde een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Engbertus van den Venne promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Aleijdi filie Gerardi van den Velde vitalem pensionem unius et 

(dg: unius me) dimidii modiorum siliginis mensure de Busco (dg: here ..) 

#ad vitam dicte Aleijdis# nativitatis Domini (dg: de et ex ?omnibus) et 

pro primo termino (dg: ul) a nativitatis Domini proxime ultra annum ex 
?omnibus en singulis bonis dicti Engberti habitis et habendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes Luce et 

Wellen datum in festo Sixti. 

 

1177 mf2 E 02 f.68. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 20-08-1383. 

 

BP 1177 f 068r 01 do 06-08-1383. 

Aleijdis dv Gerardus van den Welde ontlastte Engbertus van den Venne van 

alle goederen, die voornoemde Engbertus als geschenk beloofd had aan zijn 

zoon Engbertus eertijds ev voornoemde Aleijdis, toen zij door het huwelijk 

werden verbonden. 

 

Aleijdis filia (dg: quondam) Gerardi van den Welde (dg: quitum) cum 

tutore quitum clamavit Engbertum van den Venne ab omnibus bonis que 

dictus Engbertus promisit Engberto suo filio marito olim dicte Aleijdis 

(dg: qu) nomine dotis ?quando dictus quondam Engbertus filius primodicti 

Engberti et dicta Aleijdis per matrimonium copulabantur. Testes Luce et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 02 do 06-08-1383. 

Voornoemde Engbertus van den Venne beloofde voornoemde Aleijdis schadeloos 

te houden van elke aanspraak van Johannes zv voornoemde Engbertus. 
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Dictus Engbertus van den Venne promisit super omnia dictam Aleijdem 

indempnem servare ab omni impeticione dicte Aleijdi eveniente (dg: sue) 

seu eventura a .... Johanne filio dicti Engberti tam in judicio !quam in 

judicio seculari (dg: occacione q). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 03 do 06-08-1383. 

Hermannus gnd Jans soen van Dordrecht droeg over aan Arnoldus Koijt een 

erfgoed85 in Den Bosch, ter plaatse gnd Triniteit, tussen erfgoed van de 

Lollarden of Swesteren enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo gnd van Loet 

anderzijds, 96½ voet lang, aan voornoemde Hermannus overgedragen86 door 

Lambertus gnd Wael. 

 

Hermannus dictus Jans soen de Dordrecht quandam hereditatem sitam in 

Busco ad locum dictum Triniteijt inter hereditatem Bollardorum seu 

suestricum ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis dicti de Loet ex 

alio (dg: q) et que hereditas primodicta continet (dg: .... .......) 

[non]aginta sex et dimidiam pedatas in longitudine (dg: ven) supportatam 

dicto Hermanno a Lamberto dicto Wael prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo Koijt cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 04 do 06-08-1383. 

Johannes gnd Besselen verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 1 

morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse 

gnd in de Hoge Vliedert, eertijds van Everardus van Heze, aan voornoemde 

Johannes verkocht door Theodericus zv Johannes van Heze zv voornoemde 

Everardus van Heze. 

 

Johannes dictus Besselen unum iuger terre de mille iugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco situm in loco dicto in den Hoghen Vliedert 

quod iuger terre fuerat olim Everardi de Heze venditum dicto Johanni a 

Theoderico filio Johannis de Heze filio dicti Everardi de Heze prout in 

litteris hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Luce et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 05 do 06-08-1383. 

Jacobus van Lijnen beloofde aan Reijnkinus den Moelnere 4 oude schilden, 

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

 

Jacobus de Lijnen promisit Reijnkino den Moelnere quatuor aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime (dg: pers) futurum persolvendos (dg: testes). 

 

BP 1177 f 068r 06 do 06-08-1383. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient, Arnoldus gnd Bolle en Johannes die 

Bijtter beloofden aan Theodericus Zanders soen 10 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi dicti Vrient Arnoldus dictus Bolle et 

Johannes die Bijtter promiserunt Theodericus! Zanders soen X modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes Luce et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 07 do 06-08-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

                         
85 Zie → BP 1179 p 586v 03 do 31-07-1393, overdracht van ditzelfde, weer 

door Hermannus gnd Jans soen van Dordrecht. 
86 Zie ← BP 1177 f 047r 17 ±do 07-05-1383, overdracht van het erfgoed. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

123 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 08 do 06-08-1383. 

Hilla dvw Johannes gnd Grove verkocht aan Henricus Riemslegher een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, uit een b-erfcijns87,88 van 3 pond 5 

schelling voornoemd geld, van welke cijns van 3 pond 5 schelling voornoemde 

Hilla een helft beurt met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande 

uit het voorste deel van een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes 

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

Petrus gnd van Bruheze enerzijds en erfgoed van Johannes Kangieter 

anderzijds, te weten uit het voorste deel dat aan Henricus bv voornoemde 

Hilla ten deel gevallen was, en welke cijns van 3 pond 5 schelling 

voornoemde Hilla bij erfdeling had verkregen. 

 

Hilla filia quondam Johannis dicti Grove cum tutore hereditarium censum 

XX solidorum monete de hereditario censu trium librarum et (dg: 

quindecim) quinque solidorum dicte monete quem censum trium librarum et 

quinque solidorum dicte monete dicta Hilla solvendum habet mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex anteriori parte domus et aree dicti 

quondam (dg: domus) Johannis Groeve site in Buscoducis in vico 

Hijntamensi inter hereditatem Petri dicti quondam de Bruheze ex uno et 

inter hereditatem Johannis Kangieter ex alio scilicet ex illa anteriori 

parte que Henrico (dg: filio) #fratri# dicte Hille cessit in partem et 

qui census trium librarum et quinque solidorum dicte Hille mediante 

hereditaria (dg: p) divisone prius habita inter ipsam et suos in hoc (dg: 

conde) coheredes cessit in partem prout in litteris (dg: here) quas 

vidimus (dg: supportavit) #vendidit# Henrico Riemslegher promittens cum 

tutore warandiam et obligationem (dg: depo) in dicto censu XXti solidorum 

deponere et (dg: sufficientem facere). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 09 do 06-08-1383. 

Henricus Groeve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Groeve prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 10 do 06-08-1383. 

Jacobus gnd Moijsken verkocht aan Gerardus Heerken jongere zvw Godefridus 

Heerkini een huis, tuin, erfgoederen, akkers en aangelegen beemden, in 

Dinther, ter plaatse gnd Vorstenbos, ter plaatse gnd in het Tijen Schot, 

tussen Lambertus Aelbrechts soen enerzijds en Yda Lanens dochter wv 

Theodericis gnd Didde Peters soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Metta van Zochel en haar kinderen en met het andere eind aan een gemene 

weg, gnd die Hoge Weg, belast met 4 schelling gemeen paijmemnt aan de 

naburen van Dinther. 

 

Jacobus dictus Moijsken domum ortum et hereditates agros et prata eis 

adiacentes sitos in parochia de Dijnter ad locum dictum Vorstenbossche 

#in loco dicto int Tijen Scot# inter hereditatem Lamberti Aelbrechts soen 

ex uno et inter hereditatem Yde Lanens dochter relicte quondam Theoderici 

dicti Didde Peters soen ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

Mette (dg: -n) de Zochel et eius liberorum (dg: ex) et cum reliquo fine 

ad communem plateam (dg: plate e) #dictam die Hoge Wech# ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Heerken (dg: filio) juniori #filio# quondam 

                         
87 Zie ← BP 1175 f 188r 05 za 19-05-1369, verkoop van een erfcijns van 26 

schelling uit een erfcijns van 3 pond 5 schelling, gaande uit een deel van 

dit huis. 
88 Zie ← BP 1176 f 213r 05 di 23-07-1381, verkoop van een erfcijns van 20 

schelling uit een erfcijns van 3 pond 5 schelling, gaande uit het voorste 

deel van dit huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

124 

Godefridi Heerkini promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor solidis communis pagamenti vicinis 

de Dijnter exinde de jure solvendis. Testes Ywanus et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 068r 11 do 20-08-1383. 

Willelmus van Ghijessen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Ghijessen prebuit et reportavit. Testes datum quinta post 

assumptionem. 

 

BP 1177 f 068r 12 do 20-08-1383. 

Voornoemde koper verhuurde voornoemd huis, tuin, erfgoederen, akkers en 

beemden aan voornoemde Jacobus voor de duur van diens leven en/of dat van 

zijn vrouw Metta, voor de onraad en voor 1 mud rogge, met Lichtmis te 

leveren. Twee brieven. 

 

Dictus emptor dictos domum et ortum hereditates agros et prata locavit 

recto locacionis modo dicto Jacobo ab eodem quamdiu idem Jacobus et Metta 

eius uxor (dg: ux) seu eorum alter vixerint seu vixerit in humanis 

possidendos pro oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis etc et pro 

uno modio siliginis dando dicto Gerardo a dicto Jacobo (dg: qu) anno 

quolibet quamdiu idem Jacobus et Metta eius uxor seu eorum alter vixerint 

seu vixerit in humanis et non ultra purificatione ex premissis promittens 

ratam servare et alter repromisit tali condicione quod dicti domus ortus 

hereditates prata et agri post decessum dictorum Jacobi et Mette amborum 

ad dictum Gerardum revertentur. #Testes# datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 068r 13 do 20-08-1383. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar broer Willelmus Aben, 

tbv Albertus zv voornoemde Mechtildis en Willelmus van Broechoeven szv 

voornoemde Mechtildis, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Boxtel, die wijlen Gerardus van den Bruggen grootvader van 

voornoemde Mechtildis beurde, gaande uit een stuk land van wijlen Johannes 

Moerken, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Nijcholaus van Berze 

enerzijds en Jacobus van Vlasspreije anderzijds. 

 

(dg: ...) Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Bucstel quam Gerardus quondam van den Bruggen avus 

olim dicte Mechtildis solvendam habuit annuatim et hereditarie ex pecia 

terre #quondam Johannis Moerken# sita in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde inter hereditatem Nijcholai de Berze ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Vlasspreije ex alio ut dicebat supportavit Willelmo 

Aben (dg: ad) suo fratri ad opus Alberti filii dicte Mechtildis et (dg: 

ad Hen) Willelmi de Broechoeven generi dicte Mechtildis promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Bruheze et Jordanus datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1177 f 068r 14 do 20-08-1383. 

Matheus zvw Henricus gnd van Bakelaer kramer droeg over aan Johannes gnd 

Lambrechts soen den Cuper een b-erfcijns van 4 pond geld, die Martinus gnd 

Mersman zv Martinus gnd Luden soen van Broeghel aan voornoemde Matheus 

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

Kerstmis, gaande uit een huis89, erf en tuin in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van Bijest enerzijds en 

erfgoed van wijlen Walterus van Dijest anderzijds. 

 

                         
89 Zie ← BP 1177 f 057v 08 do 25-06-1383, verkoop van het huis. 
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Matheus filius quondam Henrici dicti de Bakelaer institor hereditarium 

censum quatuor librarum monete quem Martinus dictus Mersman filius 

Martini dicti Luden soen de Broeghel promisit se daturum et soluturum 

dicto Matheo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

area et orto sitis in Busco in vico Hijntamensi inter hereditatem quondam 

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

ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni dicto 

Lambrechts soen den Cuper cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068r 15 do 20-08-1383. 

Johannes zvw Walterus gnd Doijsken, Johannes van Helmont wollenklerenwever 

en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Walterus droegen over aan Johannes 

van Bruggen zv Sijmon, tbv erfg vw Arnoldus gnd Nollen van der Eghelmere, 

hun deel in erfgoederen en goederen van wijlen Conegondis van der Eghelmere 

grootmoeder van eerstgenoemde Johannes en voornoemde Elizabeth, gelegen 

onder de villicacio van Den Bosch. De brief overhandigen aan Johannes 

Emme?. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti (dg: Dij) Doijsken et Johannes de 

Helmont textor laneorum maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Walteri et dicta Elizabeth cum eodem tamquam 

cum tutore totam partem et omne (dg: -s) jus sibi competentes quovismodo 

in quibuscumque hereditatibus et bonis quondam Conegondis van der 

Eghelmere avie olim primodicti Johannis et dicte Elizabeth quocumque 

locorum infra villicacionem de Busco consistentibus sive sitis ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni de Bruggen filio (dg: Sij) 

Sijmonis #ad opus heredum quondam Arnoldi dicti Nollen (dg: de) van der 

Eghelmere# promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Emme?. 

 

1177 mf2 E 03 f.68v. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 20-08-1383. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 21-08-1383. 

 in crastino Bartholomei: dinsdag 25-08-1383. 

 

BP 1177 f 068v 01 ±do 20-08-1383. 

Cristianus zv Cristianus van den Hove en zijn vrouw Elsbena beloofden aan 

Elizabeth dvw Willelmus van Ghiersberch van Nijsterle 18 Brabantse dobbel 

(dg: of de waarde) na maning te betalen. 

 

Cristianus filius Cristiani van den Hove et Elsbena eius uxor promiserunt 

Elizabeth filie [quond]am Willelmi de (dg: Ghe) Ghiersberch de Nijsterle 

XVIII Brabant dobbel (dg: seu valorem sol) ad monitionem persolvendos. 

Testes Luce et Wellen datum ?quinta post assumptionem. 

 

BP 1177 f 068v 02 ±do 20-08-1383. 

Theodericus Buc zvw Johannes Houbraken van Rijthoven en zijn zoon Johannes 

beloofden aan Johannes Nellen 34 oude schilden met ....... aanstaande te 

betalen. 

 

Theodericus Buc (dg: de) filius quondam Johannis Houbraken de (dg: Vilt) 

Rijthoven (dg: promisit Johanni Nellen) et Johannes eius filius 

promiserunt #super habita et habenda# Johanni Nellen XXXIIII aude scilde 

ad .......  proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 03 ±do 20-08-1383. 

Henricus van den Broecke van Scijnle beloofde aan hr Ghisbertus van de 

Broek kanunnik in Den Bosch 20 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 
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Henricus van den Broecke de Scijnle [promisit domi]no Ghisberto de Palude 

canonico Buscensi (dg: quinque) XX licht scilt [scilicet] XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato ad purificationis pro[xime 

per]solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 04 ±do 20-08-1383. 

Petrus Emmen soen van Crumvoert gaf uit aan Johannes van der Straten zvw 

Johannis van der Straten (1) een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Heijlwigis ....mers enerzijds en Willelmus 

Aben soen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen Nijcholaus Vleminc 

enerzijds en Walterus van den Berghe anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 9 penning oude hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus Emmen soen de [Cr]umvoert domum [et] ortum sitos in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem (dg: 

Henrici) Heijlwigis ....mers ex uno et inter hereditatem Willelmi [A]ben 

soen ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Nijcholai 

Vlemi[nc] ex uno et inter hereditatem Walteri van den Berghe ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni van der Straten (dg: de 

Crumvoert) #filio quondam Johannis van der Straten# ab eodem hereditarie 

possidendas pro novem denariis antiqui census domino duci exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii (dg: 

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 068v 05 ±do 20-08-1383. 

Henricus Zelen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Zelen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 06 ±do 20-08-1383. 

Voornoemde Johannes van der Straten beloofde aan voornoemde Petrus 12 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1384) en de andere helft met Kerstmis over een jaar (zo 25-12-

1384). 

 

Dictus Johannes van der Straten promisit dicto Petro XII Brabant dobbel 

seu valorem (dg: ad) mediatim Johannis proxime et mediatim a nativitatis 

Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 07 ±do 20-08-1383. 

Johannes van Andel zvw Bruijstinus beloofde aan Jacobus van Kessel 31 

Hollandse dobbel of de waarde minus 12 Hollandse plakken met Kerstmis 

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

 

Johannes de Andel filius quondam (dg: q) Bruijstini promisit super omnia 

Jacobo de Kessel XXX (dg: et dimidium) #et unum# Hollant dobbel seu 

valorem minus XII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 08 ±do 20-08-1383. 

Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde aan Johannes van Andel zv 

Bruijstinus 18 oude schilden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

23-02-1384) te betalen. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit Johanni de Andel filio 

Bruijstini XVIII aude scilde seu valorem ad (dg: carnism) carnisprivium 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 09 ±do 20-08-1383. 

Ghiselbertus Jans soen van Roesmalen en zijn zoon Arnoldus beloofden aan 

Marcelius zvw Willelmus gnd die Hoel 16 oude schilden met Kerstmis (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Solvit VIII solidos. 

Ghiselbertus Jans soen #de Roesmalen# et Arnoldus eius filius promiserunt 

Marcelio filio quondam Willelmi dicti die Hoel XVI aude scilde ad 

nativitatis Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 10 ±do 20-08-1383. 

Henricus Steijmpel droeg over aan Nijcholaus van Berze 1 hont land onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in die Buenre, tussen voornoemde 

Nijcholaus van Berze enerzijds en Heijlwigis gnd Didden dochter anderzijds. 

 

Henricus Steijmpel unum hont terre situm infra libertatem oppidi de Busco 

in loco dicto in die Buenre inter hereditatem Nijcholai de Berze ex uno 

et inter hereditatem Heijlwigis dicte Didden dochter ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Nijcholao de Berze promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 11 ±do 20-08-1383. 

Ghevardus van Orthen beloofde aan Nijcholaus Spijerinc Meus soen 67 lichte 

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

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

 

Ghevardus de Orthen promisit Nijcholao Spijerinc Meus soen LXVII licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 12 ±do 20-08-1383. 

Henricus van Rijswijc beloofde aan voornoemde Nijcholaus Spijerinc Meus 

soen 67 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

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

 

Henricus de Rijswijc promisit dicto Nijcholao Spijerinc Meus soen 

sexaginta septem licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 068v 13 ±do 20-08-1383. 

Hubertus van Uden beloofde aan Johannes van Merlaer 56¼ Hollandse dobbel of 

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

 

Hubertus de Uden promisit Johanni de Merlaer LVI Hollant dobbel (dg: seu) 

et quartam partem unius Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 14 ±do 20-08-1383. 

Johannes Rover van Vladeracken beloofde aan Willelmus zvw Theodericus van 

Os gewantsnijder 35 Hollandse dobbel of de waarde minus 9 Hollandse plakken 

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

 

Johannes Rover de Vladeracken promisit Willelmo filio quondam Theoderici 

de Os pannicide XXXV Hollant dobbel seu valorem minus IX Hollant placken 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 15 ±do 20-08-1383. 

Henricus gnd Bonifaes zvw Gerardus van Eijcke verkocht aan Albertus Wael, 
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tbv het Geefhuis in Den Bosch, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

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

roggeland gnd die Hildakker, in Bakel, in de villa van Bakel, tussen 

Willelmus van der Rijt enerzijds en Hermannus van Eijndhouts anderzijds, 

(2) een stuk beemd, gnd die Stokbeemd, in Bakel, achter de goederen gnd te 

Loefven, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander stuk beemd, ook gnd 

die Stokbeemd, behorend aan voornoemde Hermannus van Eijndhouts, aldaar 

gelegen, welke onderpanden aan verkoper en zijn vrouw Katherina dvw mr 

Johannes van Gravia geschonken waren, reeds belast met de grondcijns. 

 

Henricus dictus Bonifaes filius quondam Gerardi de Eijcke hereditarie 

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

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex una modiata 

(dg: terre) terre siliginee dicta die Hildacker sita in parochia de Bakel 

in villa de Bakel inter hereditatem Willelmi van der Rijt ex !alio et 

inter hereditatem Hermanni de Eijndhouts ex alio atque ex (dg: una) pecia 

prati (dg: #dicto die Stock# ad dictum venditorem spectante sita in dicta 

parochia iuxta retro) dicta die Stocbeemt sitam! in dicta parochia retro 

bona dicta te Loefven et que pecia prati annuatim dividitur contra aliam 

peciam prati dictam eciam die Stocbeemt spectantem ad Hermannum de 

Eijndhouts predictum #ibidem situm# ut dicebat et quas (dg: mo) modiatam 

terre et peciam prati dictus venditor cum Katherina sua uxore filia 

quondam magistri Johannis de Gravia nomine dotis (dg: sp) sumpserat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto (dg: censibus) #censu# dominorum fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 16 ±do 20-08-1383. 

Reijnerus Haengreve van Stakenborch zv Matheus van Boescot verkocht aan 

Ermgardis van Wisschel wv Nijcholaus gnd Stierken een lijfrente van 2 oude 

schilden, met Maria Hemelvaart te betalen, gaande uit een beemd gnd die 

Bleek, in Asten, tussen Johannes gnd Colen van den Wilsberch enerzijds en 

Petrus gnd Weders soen van Eijndoven en Thomas van den Bonenborch 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Reijnerus Haengreve de Stakenborch filius Mathei de Boescot hereditarie 

vendidit Ermgardi de Wisschel relicte quondam Nijcholai dicti Stierken 

vitalem pensionem II aude scilde seu valorem solvendam anno quolibet ad 

vitam dicte emptricis et (dg: .) non ultra in festo (dg: ass) 

assumptionis beate Marie ex quodam prato dicto die Bleeke sito in 

parochia de Asten inter hereditatem Johannis dicti Colen van den 

Wilsberch #ex uno# et inter hereditatem Petri dicti Weders soen de 

Eijndoven et (dg: Th) Thome van den Bonenborch ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem 

facere et cum mortua fuerit. Testes Bruheze et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 17 vr 21-08-1383. 

Marcelius van der Doeseldonc en zijn schoonzoon Johannes Gheemans soen 

beloofden aan Henricus van den Velde 60 mud rogge, Bossche maat, met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Marcelius van der Doeseldonc et Johannes Gheemans! soen eius (dg: f) 

gener promiserunt indivisi super omnia Henrico van den Velde LX modios 

siliginis mensure de Busco ad carnisprivium proxime persolvendos et in 

Busco tradendos. Bruheze et Jordanus datum sexta post assumptionem. 

 

BP 1177 f 068v 18 vr 21-08-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

129 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem (dg: -s). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 19 vr 21-08-1383. 

Nijcholaus van Kessel en Johannes Matheus soen witlederbereider beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 20 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1383) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nijcholaus de Kessel et (dg: Henricus Ma) #Johannes# Matheus soen 

preparator corei albi promiserunt Philippo Jozollo etc XX aude scilde ad 

Martini proxime persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 068v 20 di 25-08-1383. 

Jutta wv Johannes Broet van Unen droeg over aan haar kinderen Johannes en 

Matheus, tbv hen en Wellinus en Bela, kv ....... ......., haar 

vruchtgebruik in een stukje land gnd dat Hoveken, in Vught Sint-Lambertus, 

aan het eind van ....... gnd die Met, tussen Arnoldus Koijt en de zijnen 

enerzijds en de ....... anderzijds, welk stuk land voornoemde wijlen 

Johannes Broet in cijns verkregen had van ....... van den Zande. 

 

Jutta relicta quondam Johannis Broet de Unen #cum tutore suum usufructum 

etc in# quandam! peciam terre (dg: dicta Ho) dat Hoveken communiter 

vocatam sitam in parochia sancti Lamberti de Vucht ad finem ....... dicti 

die Met inter hereditatem Arnoldi Koijt et suorum in hoc consociorum ex 

uno et inter ....... ibidem ex alio quam peciam terre dictus quondam 

Johannes B[r]oet [erga] ....... van den Zande ad censum acquisiverat 

prout in litteris supportavit Johanni Matheo (dg: W) suis liberis ad opus 

eorum et ad opus Wellini et Bele liberorum ....... ....... ....... 

promittens (dg : ratam servare) cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Luce et Ywanus datum in crastino 

Bartholomei. 

 

1177 mf2 E 04 f.69. 

 in octavis assumptionis: zaterdag 22-08-1383. 

 Secunda post penthecostes: maandag 11-05-1383. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1383. 

 

BP 1177 f 069r 01 za 22-08-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch, hr Theodericus 

Rover ridders en Emondus Rovers beloofden aan Philippus Jozollo etc 250 

oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

9+30+31+11=81 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Domicellus (dg: Joh) Johannes de Berlaer dominus de Helmont [et de 

Ke]erberch dominus Theodericus Rover milites et Emondus Rovers 

promiserunt Philippo Jozollo ad opus etc (dg: CC) ducentos et 

quinquaginta aude scilde Francie ad (dg: .) Martini (dg: Domini) proxime 

persolvendos sub pena X. Testes (dg: Jord) Ywanus et Dijnter datum in 

octavis assumptionis. 

 

BP 1177 f 069r 02 za 22-08-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 03 za 22-08-1383. 

Johannes van Ghestel en Emondus Rover beloofden aan Philippus Jozollo 60 

oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383; 

9+30+31+11=81 dgn) te betalen, op straffe van 5. 
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Johannes de Ghestel et Emondus Rover promiserunt Philippo Jozollo LX aude 

scilde Francie ad Martini (dg: ps) proxime persolvendos sub pena quinque. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1177 f 069r 04 za 22-08-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. [Testes datum] supra. 

 

BP 1177 f 069r 05 ma 11-05-1383. 

Lambertus zvw Deenkinus van Zeellant verklaarde ontvangen te hebben van 

Elizabeth ev Willelmus zv Arnoldus Tielkini 12 Hollandse dobbel, die Yda 

Veerdonk mv voornoemde Elizabeth in haar testament vermaakt had aan 

voornoemde Lambertus. 

 

Lambertus filius quondam Deenkini de Zeellant palam recognovit se 

recepisse ab Elizabeth uxore Willelmi filii Arnoldi Tielkini XII {hierna 

een kort verticaal streepje} Hollant dobbel quos Yda Veerdonc mater dicte 

Elizabeth prefato Lamberto legaverat in suo testamento ut dicebat clamans 

inde quitam. Testes Luce et et Wellinus datum secunda post penthecostes. 

 

BP 1177 f 069r 06 do 27-08-1383. 

Johannes gnd Bolart timmerman verkocht aan Zegherus van Baerle een 

lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren, gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Mierlo, tussen Paulus van 

der Donc enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. Koper is de knecht van Henricus Dicbier. 

 

Johannes dictus Bolart carpentator legitime vendidit Zeghero de Baerle 

vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Mierle solvendam 

anno quolibet ad vitam dicti emptoris (dg: pu) et non ultra purificatione 

et in Mierle tradendam ex domo domistadio et orto dicti venditoris sitis 

in parochia de Mierle inter hereditatem Pauli van der Donc ex uno ex uno 

et inter (dg: here) communem plateam ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi et sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes 

Jordanus et Wellinus datum quinta post Bartholomei. Emptor est famulus 

Henrici Dicbier. 

 

BP 1177 f 069r 07 do 27-08-1383. 

Walterus Bac zvw Johannes van Broechoven maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan met de goederen van Petrus gnd 

Crillart. 

 

Walterus Bac filius quondam Johannis de Broechoven omnes vendiciones et 

alienaciones factas cum bonis quibuscumque Petri dicti Crillart ut 

dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 08 do 27-08-1383. 

Heijlwigis dvw Thomas gnd des Scoutheijden soen van Orthen droeg over aan 

Arnoldus gnd Luijten soen 1/3 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar zuster Jutta ev voornoemde Arnoldus Luijten soen, resp. dat aan 

haar zal komen na overlijden van voornoemde Arnoldus Luijten soen, in alle 

goederen, waarin voornoemde Jutta was overleden. 

 

Heijlwigis filia quondam Thome dicti (dg: f) des Scoutheijden soen de 

Orthen cum tutore terciam partem sibi de morte quondam Jutte sue (dg: 

uxoris) #sororis# (dg: f) uxoris olim Arnoldi dicti (dg: d) Luijten soen 

successione advolutam et (dg: de morte) post mortem dicti Arnoldi Luijten 

soen successione advolvendam in omnibus bonis in quibus dicta quondam 

Jutta decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 
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hereditarie supportavit dicto Arnoldo Luijten soen promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et 

Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 09 do 27-08-1383. 

Elizabeth dvw Johannes gnd Belen soen van Hees verkocht aan Petrus Doncker 

de helft van een stuk land in Hees, ter plaatse gnd in die Vergart, 

beiderzijds tussen voornoemde Petrus gnd Doncker, deze helft belast met een 

cijns aan de kerk van Hees. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis dicti (dg: de Hees) Belen soen de Hees 

cum tutore #medietatem# pecie terre site in parochia de Hees (dg: iuxta) 

#in# loco dicto in die Vergart inter hereditates Petri dicti Doncker ex 

utroque latere coadiacentes ut dicebat hereditarie vendidit dicto Petro 

Doncker promittens cum tutore ratam warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: cen) censu ecclesie de Hees ex (dg: -in) dicta medietate de 

jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 10 do 27-08-1383. 

Hubertus van Gorberdingen ev Johanna dvw Petrus van Erpe verkocht aan 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen (1) 1/3 deel90 van een beemd gnd die 

Sluisbeemd, in Erp, naast de sluis aldaar, tussen de dijk gnd die Sluisdijk 

enerzijds en de beemden gnd die Gemene Heze Beemden anderzijds, (2) een 

stukje land, gnd die Klein Diede Weg, in Erp, tussen een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Arnoldus zvw Petrus Berniers soen anderzijds, 

belast met cijnzen. 

 

Hubertus de Gorberdingen! maritus et tutor legitimus ut asserebat Johanne 

sue uxoris filie quondam Petri de Erpe terciam partem cuiusdam prati 

dicti die Sluijsbeemt siti in parochia de Erpe iuxta slusam ibidem inter 

(dg: hereditatem) aggerem dictum die Sluijsdijc ex uno et inter (dg: 

hereditatem) prata dicta die Ghemeijn (dg: Hees) #Heze# Beemde ex alio ut 

dicebat (dg: hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Petri dicti 

Berniers soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus exinde dicta tercia parte de jure solvendis) atque particulam 

terre dictam die Cleijn Diede Wech sitam in dicta parochia inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam Petri dicti 

Berniers soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo filio 

quondam Petri Berniers soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 11 do 27-08-1383. 

Hr Willelmus van Beirghelen priester beloofde aan Luijta gnd Bauderics wv 

Tielmannus smid 7 oude schilden en 12 Hollandse plakken met Lichtmis 

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

 

Dominus Willelmus de Beirghelen presbiter promisit super omnia Luijte 

dicte Bauderics (dg: f) relicte quondam (dg: Till) Tielmanni fabri septem 

aude scilde et XII Hollant placken ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes (dg: datum supra quinta post Barth) Luce et Wellen 

datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 069r 12 do 27-08-1383. 

Hubertus van Gorberdingen ev Johanna dvw Petrus van Erpe verkocht aan 

Arnoldus van Loe een stuk land in Erp, op de plaats gnd die Braken, tussen 

Johannes van Loe enerzijds en kvw Andreas Hoernken anderzijds. 

 

Solvit. 

Hubertus de Gorberdingen maritus et tutor legitimus ut asserebat Johanne 

                         
90 Zie → BP 1177 f 196r 04 vr 16-06-1385, overdracht van dit 1/3 deel. 
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sue (dg: f) uxoris filie quondam Petri de Erpe peciam terre sitam in 

parochia de Erpe #supra locum dictum die Braken# inter hereditatem 

Johannis (dg: van den) #van# Loe ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Andree Hoernken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

van Loe promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 069r 13 do 27-08-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.24, 27-08-1383. 

In de brief: seu alterius pagamenti eiusdem valoris. 

Johannes Buc de jongere zv Johannes Buc de oudere van Lijt verkocht aan 

Thomas zvw Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 3 oude 

schilden of de waarde, met Pasen in Den Bosch te betalen, gaande uit 2½ 

morgen land in Lith ter plaatse gnd Jans soen van Dordrecht, tussen Agnes 

van Dordrecht enerzijds en Henricus gnd Wellen anderzijds. 

 

Johannes Buc #junior# filius Johannis Buc senioris de Lijt (dg: 

hereditarie legitime) #hereditarie# vendidit (dg: vendidit) Thome filio 

quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen (dg:ad opus sui) 

hereditarium censum trium aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

in festo pasche (dg: ex i) in Busco tradendum ex duobus et dimidio 

iugeribus terre sitis in parochia de Lijt in loco dicto Jans soen de 

Dordrecht inter hereditatem Agnetis de Dordrecht ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Wellen ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 14 do 27-08-1383. 

Johannes gnd Drosken beloofde aan Everardus van Onstaden 12 lichte 

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

aanstaande te betalen. 

 

Johannes dictus Drosken promisit Everardo de Onstaden XII licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 15 do 27-08-1383. 

De broers Johannes en Henricus, kvw Johannes gnd Heijnen soen, Rutgherus 

van den Slijc ev Margareta, en Johannes zvw Adam gnd Loden soen ev Jutta, 

dvw voornoemde Johannes Heijnen soen, droegen over aan Otto gnd Gobels soen 

van Ghewanden het deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van Hilla dvw 

voornoemde Johannes Heijnen soen ev voornoemde Otto Gobels soen, resp. dat 

aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Otto, in (1) een huis, 

hofstad en tuin in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd op Heinkstem, 

tussen Johannes gnd Rutghers soen enerzijds en kvw Godefridus gnd Gobels 

soen anderzijds, (2) 2 morgen land in Maren, ter plaatse gnd in de Grote 

Wert, waarvan (2a) een morgen tussen Petrus van Os enerzijds en Vastradus 

van Maren anderzijds, en (2b) de andere morgen tussen Ermgardis wv Ghibo 

gnd Groten soen enerzijds en Albertus van Ghewanden anderzijds. 

 

(dg: Ro Rutgherus van den Slijc) Johannes (dg: filius) #et Henricus 

fratres liberi# quondam Johannis dicti Heijnen soen Rutgherus van den 

Slijc maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris et 

Johannes filius quondam Ade dicti Loden soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Jutte sue uxoris filiarum quondam dicti Johannis Heijnen 

soen totam partem et omne jus eis de morte quondam Hille filie dicti 

quondam Johannis Heijnen soen uxoris olim Ottonis dicti Gobels soen de 

Ghewanden successione advolutas et post mortem dicti Ottonis successione 

advolvendas in domo (dg: et) domistadio et orto sitis in jurisdictione de 

Empel in loco dicto (dg: Empel) op Heijnxstem inter hereditatem Johannis 

dicti Rutghers soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Godefridi dicti (dg: Gh) Gobels soen ex alio atque in duobus iugeribus 
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terre sitis in parochia de Maren in loco dicto in den Groten Wert #quorum 

unum# inter hereditatem (dg: Willelmi) Petri de Os (dg: d) ex uno et 

inter hereditatem Vastradi de Maren ex alio et (dg: aliud) reliquum inter 

hereditatem (dg: E.g) Ermgardis (dg: relicte fi f) relicte quondam 

Ghibonis dicti Groten soen ex uno et inter hereditatem Alberti de 

Ghewanden ex alio sunt sita ut dicebant hereditarie (dg: ve su ve) 

supportaverunt dicto Ottoni Gobels soen promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte (dg: sui) eorum et 

suorum heredum et successorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 16 do 27-08-1383. 

Hubertus van Gouberdingen ev Johanna dvw Petrus van Erpe verkocht aan 

Gerardus zvw Gerardus gnd Otten soen 2 strepen land in Erp, ter plaatse gnd 

in die Zitart, (1) tussen Gerardus van Bel enerzijds en Henricus gnd die 

Moelner anderzijds, (2) tussen Arnoldus Peters soen enerzijds en Lambertus 

Zannen soen anderzijds, belast met cijnzen, die wijlen voornoemde Petrus 

van Erpe hieruit betaalde. 

 

Solvit. 

Hubertus de Gouberdingen maritus et tutor legitimus ut asserebat Johanne 

sue uxoris filie quondam Petri de Erpe duas strepas terre sitas in 

parochia de Erpe in loco dicto in die Zitart quarum una inter hereditatem 

Gerardi de Bel ex uno et inter hereditatem Henrici dicti die Moelner ex 

alio et altera inter hereditatem Arnoldi Peters soen ex uno et inter 

hereditatem Lamberti Zannen soen ex alio sunt site ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Gerardi dicti Otten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus quos Petrus 

#quondam# de Erpe predictus exinde solvere consuevit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069r 17 ±do 27-08-1383. 

Henricus zv Reijmboldus van Ussen verkocht aan Nijcholaus gnd Claes 

Rodekens soen van Os een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een stuk land in Oss, naast de plaats 

gnd aan die Heitwijk, beiderzijds tussen Agnes van Loet, (2) een stuk land 

aldaar, tussen Johannes Vilt zv Metta Vilts enerzijds en {f.069v} wijlen 

Theodericus heren Godevarts soen anderzijds, reeds belast met cijnzen aan 

de naburen. 

 

Henricus (dg: dicti) filius Reijmboldi de Ussen hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Claes Rodekens soen #de Os# hereditarium censum unius 

aude scilt seu valorem [solvendum] hereditarie nativitatis (dg: ?ex) 

Domini ex pecia terre sita in parochia de Os iuxta locum dictum aen die 

Heijtwijc inter hereditatem Agnetis de (dg: Lo) Loet e[x utroque latere] 

coadiacentem atque ex pecia terre sita (dg: in dicta parochia in) ibidem 

inter hereditatem Johannis Vilt (dg: filium) filii Mette V[i]lts ex uno 

et inter hereditatem 

 

1177 mf2 E 07 f.69v. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1383. 

 anno LXXXIII mensis augusti in profesto Augusti in die Rufi: 

   donderdag 27-08-1383. 

 

BP 1177 f 069v 01 ±do 27-08-1383. 

quondam Theoderici (dg: fi) heren Godevarts soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam [et] aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

duobus solidis) censibus vicinorum ibidem exinde prius solvendiset 

sufficientem facere. Testes Luce et Wellen datum ....... 

 

BP 1177 f 069v 02 ±do 27-08-1383. 

Henricus Boef verkocht aan Jacobus van Oefel Willems soen een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit een huis en tuin 
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van verkoper, in Oisterwijk, tussen Nijcholaus van Leeuwe enerzijds en 

Theodericus van den Houtvoert anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 3 pond voornoemd geld. 

 

Henricus Boef hereditarie vendidit Jacobo de Oefel Willems soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex 

domo et orto dicti venditoris sitis in Oesterwijc inter hereditatem 

Nijcholai de Leeuwe ex uno et inter hereditatem Theoderici van den 

Houtvoert ex alio promittens (dg: warandiam et) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu trium 

librarum #dicte monete# exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 03 ±do 27-08-1383. 

Jacobus van Oefel verklaarde dat Henricus Boef heeft betaald 21 Brabantse 

dobbel die voornoemde Henricus beloofd had aan wijlen Henricus gnd Pels 

eertijds ev van Bela nu echtgenote van voornoemde Jacobus. 

 

Jacobus de Oefel palam recognovit sibi fore satisfactum ab Henrico Boef 

de XXI Brabant dobbel quos dictus Henricus promisit Henrico quondam dicto 

Pels marito olim Bele uxoris nunc dicti Jacobi in litteris scabinorum ut 

dicebat clamans inde quitum (dg: testes datum supra). 

 

BP 1177 f 069v 04 do 27-08-1383. 

Hubertus van Houberdingen ev Johanna dvw Petrus van Erpe verkocht aan 

Johannes zv Theodericus gnd Sanders een stuk land in Erp, naast de plaats 

gnd aan die Berijs Akker, tussen Mijchael gnd Carpers soen enerzijds en 

Katherina van Loe anderzijds, belast met de cijnzen die voornoemde wijlen 

Petrus hieruit betaalde. 

 

(dg: Henricus) Hubertus de Houber[dingen] maritus et tutor legitimus ut 

dicebat Johanne sue uxoris filie quondam Petri de Erpe peciam terre sitam 

in parochia de Erpe iuxta locum dictum aen die Berijs Acker inter 

hereditatem (dg: Mijchaelis) Mijchaelis dicti Carpers soen ex uno et 

inter hereditatem Katherine de Loe ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni (dg: dicto) filio (dg: quondam) Theoderici dicti Sanders 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus quos 

dictus quondam Petrus exinde solvere consuevit ut dicebat (dg: testes 

datum supra). Testes Luce et Scilder datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 069v 05 do 27-08-1383. 

Henricus, Aleijdis, Gertrudis en Elizabeth, kvw Gerardus Raet, en Arnoldus 

Quap ev Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus droegen over aan Johannes Raet 

zvw voornoemde Gerardus Raet alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Gertrudis Raets sv voornoemde Gerardus Raets. 

 

Henricus Aleijdis Gertrudis et Elizabeth liberi quondam Gerardi Raet cum 

tutore et Arnoldus Quap maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Gerardi omnia bona eis de morte 

quondam Gertrudis Raets sororis olim dicti (dg: Gertrud) Gerardi Raets 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

supportaverunt Johanni Raet filio dicti quondam Gerardi Raet promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 06 do 27-08-1383. 

Jacobus zv Johannes gnd Nouden soen verkocht aan Laurencius zvw Gerardus 

gnd Colizande een stuk land gnd die Molenhof, in Oisterwijk, naast de molen 

van hr Arnoldus Rover, tussen Johannes van Eele enerzijds en Willelmus gnd 

Jans soen anderzijds. 
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Jacobus filius Johannis dicti Nouden soen peciam terre #dictam die 

Molenhof# sitam in parochia de Oesterwijc iuxta molendinum domini Arnoldi 

Rover inter hereditatem Johannis de Eele ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti Jans soen ex alio ut dicebat (dg: hereditarie) in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Laurencio 

filio quondam Gerardi dicti Colizande promittens warandiam et 

obligationem deponere (dg: ut). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 07 do 27-08-1383. 

Jacobus zvw Henricus Aelbrechts soen verkocht aan Lambertus Keelbreker een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Gerardus zvw Ghibo gnd Hozen soen van 

Casteren beloofd had aan voornoemde Jacobus, een helft te betalen met 

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

gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Griesven, tussen 

Albertus zvw voornoemde Henricus enerzijds en Johannes van Lijnter 

anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Henrici Aelbrechts soen hereditarium censum trium 

librarum monete quem Gerardus filius quondam Ghibonis dicti Hozen soen de 

Casteren promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Ger) Jacobo 

hereditarie #mediatim# nativitatis Domini #et mediatim Johannis# ex pecia 

terre mericalis sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

communiter Griesvenne inter hereditatem Alberti filii dicti quondam 

Henrici ex uno et inter hereditatem Johannis de Lijnter ex alio prout in 

litteris hereditarie vendidit Lamberto Keelbreker cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 08 do 27-08-1383. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Crillart droeg over aan Oeda dvw Bartholomeus gnd 

Meus van Kam een stuk weide gnd Maas Baks Ertborie, in Westilburg, tussen 

wijlen Gerardus gnd Bont enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, met 

het visrecht, welk stuk aan hem was verkocht door Johannes van Ghestel zv 

Thomas gnd Bac. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Crillart peciam pascue dictam Maes 

Bax Ertborie sitam in parochia de Westilborch inter hereditatem quondam 

Gerardi dicti Bont ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam 

(dg: ex alio) ibidem #ex alio# cum piscatura ad eandem peciam de jure 

spectante venditam sibi a Johanne de Ghestel filio (dg: q) Thome dicti 

Bac prout in litteris hereditarie supportavit Oede filie quondam 

Bartholomei dicti Meus de (dg: Canden) #Kam# cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 09 do 27-08-1383. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes gnd Crillart deed tbv voornoemde Oda dvw 

Bartholomeus gnd Meus van Kam afstand van goederen, die aan voornoemde Oeda 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Oda, belast met 

een b-erfpacht van 6½ lopen rogge, die hr Nijcholaus die Moelner priester 

verworven had van voornoemde Arnoldus. 

 

Dictus Arnoldus super omnibus et singulis bonis dicte Oede de morte 

quondam (dg: suorum) parentum dicte Ode successione advolutis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat #ad opus dicte Ode 

renunciavit# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis (dg: bonis et hereditatibus dicte Ode Oede de m per 

dictum Arnoldum venditis et alienatis) #hereditaria paccione sex et 

dimidii lopinorum siliginis quam dominus Nijcholaus die Moelner 

presbitrum! erga dictum Arnoldum acquisiverat# ut dicebat promisit 

insuper (dg: s o) super omnia #super habita et habenda# quod ipse dictam 
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Odam neque bona (dg: bona) quecumque eiusdem Ode nunquam impetet nec jus 

se habere presumet in premissis in judicio spirituali vel seculari nec 

alias quovismodo. Testes datum supra. Salvis tamen litteris sibi hodierna 

a dicta Oda datis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 10 do 27-08-1383. 

Voornoemde Oda deed afstand van alle geschillen met voornoemde Arnoldus. 

 

Dicta Oda cum tutore super omnibus ?actionibus et (dg: ...) causis et 

impeticionibus quibuscumque quibus mediantibus ....... dictum Arnoldum 

impetere posset quovismodo in iudicio spirituali vel seculari ad opus 

eius! Arnoldi renunciavit. 

 

BP 1177 f 069v 11 do 27-08-1383. 

Voornoemde Oda beloofde nimmer voornoemde Arnoldus en zijn goederen aan te 

spreken, en dat ze geen recht heeft in een b-erfpacht van 6½ lopen rogge, 

die hr Nijcholaus die Moelnere priester verworven had van voornoemde 

Arnoldus. 

 

Solvit. 

Dicta Oda cum tutore (dg: super omnibus) promisit super omnia #habita et 

habenda# quod ipsa dictum Arnoldum neque bona quecumque eiusdem Arnoldi 

nunquam impetet #(dg: neque) vexabit (dg: in judicio spirituali [vel] 

seculari)# neque jus se habere presumet in dictum Arnoldum et eius bona 

quecumque (dg: nec jus se s habere presumet in) in judicio spirituali vel 

seculari nec alias quovis quod ipsa nunquam presumet se jus habere in 

(dg: pre) hereditaria paccione sex et dimidii lopinorum siliginis quam 

dominus Nijcholaus die Moelnere presbiter erga dictum Arnoldum 

acquisiverat ut dicebat salvis litteris dicte Ode a dicto Arnoldo in die 

presenti datis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 12 do 27-08-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van schepenen, hr Theodericus van Os priester, Johannes van de 

Kloot, Godefridus Onmaet en Johannes van der Bruggen. 

 

Solvit 3. A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis domino Theoderico 

de Os presbitro Johanne de Globo Godefrido Onmaet Johanne (dg: de Br) van 

der Bruggen testibus acta in camera scriptorum anno LXXXIII mensis (dg: 

ag) augusti die scilicet in profesto Augusti scilicet in die Rufi hora 

complete. 

 

BP 1177 f 069v 13 do 27-08-1383. 

Johannes zvw Henricus van den Doren verhuurde aan zijn broer Henricus van 

den Doren 2 bunder land, ter plaatse gnd Sporkt, tussen Nijcholaus gnd 

Dorre enerzijds en Paulus szv Katherina van Maren anderzijds, voor een 

periode van 7 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383), per 

jaar voor 20 lopen rogge, Bossche maat, en 3 pond geld met Kerstmis te 

geven. Eén brief. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Henrici van den Doren duo bonaria terre sita (dg: 

infra libertatem oppidi) ad locum dictum Sporct inter hereditatem 

Nijcholai dicti Dorre ex uno et inter hereditatem Pauli generi Katherine 

de Maren ex alio ut dicebat locavit recto etc Henrico (dg: suo f) van den 

Doren suo fratri ab eodem (dg: he po) ad spacium septem annorum a festo 

beati Martini proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidenda 

anno quolibet dictorum septem annorum pro XX lopinis siliginis mensure de 

Busco et tribus libris monete dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

septem annorum nativitatis Domini promittens warandiam pro premissis et 
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aliam obligationem deponere et alter repromisit #super omnia#. Testes 

datum supra. Et erit una littera. 

 

BP 1177 f 069v 14 do 27-08-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus 20 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Martinus over 7 jaar (vr 11-11-1390) 

te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico suo fratri XX Brabant dobbel seu 

valorem (dg: if) a Martini proxime futuro ultra septem annos sine medio 

sequentes persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 15 do 27-08-1383. 

Willelmus Molle verkocht aan Ghibo zvw Petrus gnd die Zegher (1) 1 

zesterzaad roggeland, dat was van wijlen Johannes van der Poerten, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Petrus gnd Zagher 

enerzijds en Arnoldus gnd Zagher anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, die 

waren van wijlen voornoemde Johannes van der Poerten, aldaar, tussen 

voornoemde Arnoldus Zagher enerzijds en Johannes gnd Zagher anderzijds, aan 

hem overgedragen door Hermannus Bac leerbewerker. 

 

Willelmus Molle sextariatam terre siliginee que fuerat quondam Johannis 

van der Poerten sitam in parochia sancti Lamberti in Vucht ad locum 

dictum Crumvoert inter hereditatem Petri dicti (dg: Zag) Zagher ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi dicti Zagher ex alio atque quatuor lopinatas 

terre siliginee que fuerant dicti quondam Johannis van der Poerten sitas 

ibidem inter hereditatem Arnoldi Zagher predicti ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Zagher ex alio supportatas sibi ab Hermanno 

Bac frunitore prout in litteris (dg: su) vendidit (dg: Thome) Ghiboni 

filio quondam Petri dicti die Zegher supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 069v 16 do 27-08-1383. 
?Andreas zv Willelmus Molle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

[91Andrea]s filius Willelmi Molle prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf2 E 05+06 los folium na f.68. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 26-08-1383. 

 

BP 1177 f 068Ar 01 wo 26-08-1383. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken, Gerardus van Berkel, ....... ....... 

beloofden waarschijnlijk een geldbedrag met ....... aanstaande te betalen, 

op straffe van 2. 

 

{De rechter helft van het kladje is afgescheurd}. 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken Gerardus de Berk[el] 

proxime pena II. ....... et Dijnter datum quarta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 068Ar 02 wo 26-08-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

                         
91 Meest waarschijnlijk aanvulling op basis van BP 1177 f 070r 01. 
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BP 1177 f 068Ar 03 wo 26-08-1383. 

In nomine Domini amen. 

 

1177 mf2 E 08 f.70. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 27-08-1383. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1383. 

 

BP 1177 f 070r 01 do 27-08-1383. 

Ghibo zvw Petrus gnd die Zegher beloofde aan Andreas zv Willelmus Molle 19 

Brabantse dobbel of de waarde en 6 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te leveren. 

 

Solvit. 

Ghibo filius quondam Petri dicti die Zegher promisit [An]dree filio 

Willelmi Molle XIX Brabant dobbel seu valorem et sex sextaria siliginis 

mensure de Busco ad Remigii proxime persolvendos. [Testes] ....... [et] 

Scilder datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 070r 02 do 03-09-1383. 

Hr Johannes van Berlaer zvw hr Ludovicus van Berlaer maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, ....... ....... gedaan met goederen van 

Pardelaer, in Sint-Oedenrode, en met goederen van hr Arnoldus Rover ridder. 

De brief overhandigen aan Walterus Roempot. 

 

D[ominus Johan]nes de Berlaer filius quondam domini Ludovici de Berlaer 

omnes vendiciones et alienationes .. ....... factas cum bonis de 

Pardelaer cum suis attinentiis quibuscumque sitis in parochia de Rode 

sancte (dg: Ode) Ode et cum bonis ....... domini Arnoldi Rover militis 

calumpniavit. Testes Dijnter et Wellinus datum quinta post Egidii. 

Tradetur littera Waltero Roempot. 

 

BP 1177 f 070r 03 do 03-09-1383. 

Walterus van Oekel ev Margareta sv hr Conrardus van Driel propositus van 

Sint-Petrus van Luik schonk aan zijn schoonzoon Alardus Wuest en diens 

vrouw Mechtildis dv voornoemde Walterus, de helft van 100 pond b-erfrente, 

1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, die hr Willelmus ridder heer van Kranendonk en Gerardus van Aa 

jaarlijks met Sint-Jan in Den Bosch betalen, beloofd op hen en op hun 

goederen, welke 100 pond voornoemd geld van voornoemde cijns voornoemde 

Walterus, tbv voornoemde hr Conrardus van Driel, gekocht had van jkvr 

Elizabeth wv Petrus van Aa, de heren Willelmus en Gerardus van Aa, broers, 

ridders, en Goeswinus van Aa, kvw voornoemde Gerardus van Aa, welke 100 

pond erfcijns voornoemd geld aan voornoemde Walterus en zijn vrouw 

Margareta gekomen waren na overlijden van voornoemde hr Conrardus. 

 

Walterus de Oekel maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris (dg: filie quondam) sororis (dg: domini) olim domini Conrardi de 

Drie[l] propositi sancti Petri Leodiensis medietatem (dg: hereditarii 

census) centum librarum annui et (dg: hereditarii census) #perpetui# 

redditus grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis computato quas nobilis vir dominus Willelmus miles 

dominus de Cranedonc Gerardus de Aa anno quolibet hereditarie in festo 

nativitatis Johannis se daturos et soluturos (dg: pro) et in (dg: Busco) 

Buscoducis deliberaturos super se et bona sua promiserant et quas centum 

libras dicte monete dicti census dictus Walterus ad opus dicti domini 

Conrardi de Driel erga domicellam Elizabeth relictam quondam Petri de Aa 

dominos Willelmum Gerardum de Aa fratres milites et Goeswinum de Aa 

liberos prefati quondam Gerardi de Aa emendo acquisiverat prout in 

litteris et quas centum libras hereditarii census dicte monete dictus 

Walterus sibi et dicte Margarete sue (dg: f) uxori de morte dicti domini 

quondam Conrardi successione sunt advolute ut dicebat hereditarie 
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supportavit Alardo Wuest suo genero cum Mechtilde sua uxore filia dicti 

Walteri (dg: nom) cum litteris #et aliis# et jure occacione ?dicte 

medietatis (dg: ad jus) nomine dotis ad jus oppidi promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Luce et Wellen 

datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 04 do 03-09-1383. 

Voornoemde Walterus van Oekel ev Margareta sv hr Conrardus van Driel 

propositus van Sint-Petrus van Luik, schonk aan zijn schoonzoon Jordanus 

Millinc en diens vrouw Andrea dv voornoemde Walterus de andere helft van 

voornoemde 100 pond ercijns voornoemd geld. 

 

Dictus Walterus reliquam medietatem dictarum C librarum hereditarii 

census dicte monete supportavit (dg: .) Jordano Millinc suo genero cum 

Andrea sua uxore filia dicti Walteri cum litteris et aliis et jure (dg: 

nomine occo) occacione dicte medietatis nomine dotis ad jus oppidi 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 05 do 03-09-1383. 

Voornoemde Jordanus verklaarde alle goederen ontvangen te hebben, die 

voornoemde Walterus aan hem en aan zijn vrouw Andrea dv voornoemde Walterus 

beloofd had, toen zij door het huwelijk werden verbonden. 

 

Dictus Jordanus palam recognovit sibi fore satisfactum per dictum 

Walterum de omnibus bonis que dictus Walterus promiserat dicto Jordano 

cum Andrea sua uxore filia dicti Walteri #promiserat# tempore quo dicti 

Jordanus et Andrea eius uxor per matrimonium copulabantur ut dicebat 

clamans inde quitum salvis tamen (dg: dicte) dicto Jordano et sibi 

reservatis bonis sibi ad dicto Waltero nomine dotis supportatis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 06 do 03-09-1383. 

Gerardus van der Braken en Godefridus Grieten soen beloofden aan Johannes 

zv Gerardus Hacken 15 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (di 02-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus van der Braken et Godefridus Grieten soen promiserunt Johanni 

filio Gerardi (dg: Halk) Hacken XV modios et duo (dg: -s) sextaria 

siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 07 do 03-09-1383. 

Henricus van Nuijs machtigde Willelmus zv Arnoldus Tielkini zijn tegoeden, 

cijnzen en pachten te manen. 

 

Henricus de Nuijs dedit potestatem Willelmo filio Arnoldi Tielkini 

monendi sua (dg: debi) credita census et pacciones usque ad revocacionem. 

Testes (dg: Lonijs et Jordanus) #Testes datum supra# datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 08 do 03-09-1383. 

Weijndelmoedis dvw Paulus van der Lijnden verkocht aan Arnoldus gnd Ghenen 

soen een stuk land in Geffen, achter voornoemde Arnoldus enerzijds en 

Johannes gnd Valkenborch anderzijds, belast met 1 kleine zwarte tournose. 

 

Weijndelmoedis filia quondam Pauli van der Lijnden cum tutore peciam 

terre sitam in parochia de Gheffen retro! hereditatem Arnoldi dicti 

Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Valkenborch ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere excepto #uno# Turonensi parvo (dg: 
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den) nigro denario exinde solvendo. Testes Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 09 do 03-09-1383. 

Ludovicus gnd Lode zvw Ludovicus van Kessel verkocht aan Johannes van 

Bladel bakker een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 11-11-1384), gaande 

uit 4 morgen minus 2 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd op den Ert, 

tussen Elizabeth dvw Leonius van Kessels enerzijds en erfg vw Eefsa van 

Mameren anderzijds. 

 

Ludovicus dictus Lode filius quondam Ludovici de Kessel hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel pistori hereditarium censum (dg: trium) duorum 

aude scilde seu valorem solvendum hereditarie Martini et pro primo 

termino a Martini proxime ultra annum ex quatuor jugeribus minus duobus 

hont terre #dicti venditoris# sitis in parochia de Kessel in loco dicto 

op den Ert inter hereditatem Elizabeth filie quondam Leonii de Kessels! 

(dg: fi) ex uno et inter hereditatem heredum quondam Eefse de Mameren ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere (dg: et 

suff) tamquam de hereditate ab aggere et censu libera et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 10 do 03-09-1383. 

Godefridus van Overmere, Bernardus Arts soen, Ghiselbertus Lambrechts soen 

en Johannes die Snider beloofden aan Johannes van Eijcke de oudere 97 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 10-04-

1384) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384). 

 

Godefridus de Overmere Bernardus Arts soen (dg: Ghijsbrechts s) 

Ghiselbertus Lambrechts #soen# Johannes die Snider promiserunt Johanni de 

Eijcke seniori (dg: ?cent) nonaginta septem Brabant dobbel seu valorem 

(dg: ad) mediatim pasche et mediatim #nativitatis# Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 11 do 03-09-1383. 

Marcelius van der Scueren en Jacobus van den Hout beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 

27+31+30+25=113 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Marcelius van der Scueren et Jacobus van den Hout promiserunt Philippo 

Jozollo etc XL aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 12 do 03-09-1383. 

(dg: De eerste zal Jacobus schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit Jacobum indempnem). 

 

BP 1177 f 070r 13 do 03-09-1383. 

Bruijstinus zv Johannes gnd Nouden soen van Hoesden, Hessello van Eele, 

Arnoldus Houtappel Jacobs soen, zijn broer Ghiselbertus, Johannes Borchman, 

Johannes Wijtmans soen, Henricus Mathijs soen en Paulus die Zegher 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude Franse schilden met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383; 27+31+30+25=113 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 

 

Bruijstinus filius Johannis dicti Nouden soen de Hoesden #Hessello de 

Eele# et Arnoldus Houtappel (dg: de) Jacobs soen Ghiselbertus eius frater 

Johannes Borchman Johannes Wijtmans soen Henricus Mathijs soen Paulus die 

Zegher promiserunt Philippo Jozollo etc centum aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena quinque. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 070r 14 do 03-09-1383. 

Gerardus van Duer zvw Johannes, Johannes zvw Petrus gnd Gherijts soen van 

Berchen, Johannes gnd Fijen van Os, Petrus van Besel van Nuwelant en 

Johannes van Essche wonend in Nuland beloofden aan Willelmus Balijart 29 

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

betalen. 

 

Gerardus (dg: filius) de Duer filius (dg: f) quondam Johannis Johannes 

filius quondam (dg: d) Petri dicti Gherijts soen de Berchen Johannes 

(verbeterd uit: Jan) dictus Fijen de Os Petrus de Besel #de Nuwelant# 

(dg: promiserunt) Johannes de Essche commorans in Nuwelant promiserunt 

Willelmo Balijart XXIX aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070r 15 ±do 03-09-1383. 

(dg: Jacobus zvw). 

 

(dg: Jacobus filius quondam). 

 

BP 1177 f 070r 16 ±do 03-09-1383. 

Theodericus Rover Uden soen van Tefelen schonk aan zijn zoon Udo en diens 

vrouw Agnes dvw Walterus Jans soen (1) een huis, tuin en 8 hont aangelegen 

land, in Nuland, tussen Johannes gnd die Neijser enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een kamp, 11 hont groot, in Geffen, naast de molen, 

tussen Johannes van Nuwelant enerzijds en hr Henricus van Nuwelant 

anderzijds, (3) 6 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd die Nieuwe Hoeve, 

naast Reijmboldus Colen soen, (4) 2 mudzaad roggeland, in Geffen, in 3 

stukjes aldaar, naast een gemene weg, (5) 3½ morgen land, in Nuland, ter 

plaatse gnd Vinkel, belast met cijnzen. Zou voornoemde Agnes nog leven na 

overlijden van voornoemde Udo, dan zal ze de goederen haar leven lang 

bezitten. 

 

Theodericus Rover Uden soen de Tefelen (dg: here) domum et ortum et octo 

hont terre eis adiacentia sitos in parochia de Nuwelant inter hereditatem 

Johannis dicti (dg: ...der ex uno et) die Neijser ex uno et inter 

communem plateam ex alio item quendam campum XI hont terre continentem 

sitam in parochia de Gheffen iuxta molendinum inter hereditatem Johannis 

de Nuwelant !et inter hereditatem domini Henrici de Nuwelant ex alio item 

sex iugera terre sita in parochia de Gh[effen] ad locum dictum die Nuwe 

Hoeve iuxta hereditatem Reijmboldi Colen soen (dg: ex uno et) item duas 

modiatas terre siliginee sitas in dicta p[arochia] de Geffen in tribus 

particulis ibidem iuxta communem plateam item tria et dimidium iugera 

terre #ad se spectantia# sita in parochia de Nuwelant in loco [dicto] 

Vinckel ut dicebat (dg: de) hereditarie supportavit Udoni suo filio cum 

Agnete sua uxore filia quondam Walteri Jans soen nomine dotis ad [jus 

oppidi] promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde de jure solvendis tali condicione annexa quod (dg: ...) si 

contingat dictam Agnet[em vivere] in humanis post decessum dicti Udonis 

quod (dg: d) extunc dicta Agnes dictas hereditates habebit et possidebit 

quamdiu vixerit in hu[manis] ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 070r 17 ±do 03-09-1383. 

....... Johannes Tengnagel Wouters soen {de rest van dit contract, ongeveer 

2 regels, is afgescheurd}. 

 

....... ....... Johannes Tengnagel Wouters soen {de rest van dit 

contract, ongeveer 2 regels, is afgescheurd}. 
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1177 mf2 E 09 f.70v. 

 Quinta post Egidii: donderdag 03-09-1383. 

 

BP 1177 f 070v 01 do 03-09-1383. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 168, inv.nr. 2049, 03-09-1383. 

Ghibo zvw Hermannus gnd Bac leerbewerker droeg over aan Yda wv Arnoldus 

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

leveren, aan hem overgedragen door voornoemde Arnoldus Avemari. 

 

[92Ghibo filius quondam] Hermanni Bac frunitoris hereditariam paccionem 

[duorum modiorum] siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione supportatam sibi ab [Arnoldo] Avemari prout in litteris 

hereditarie supportavit Yde relicte [dicti] quondam [Arnoldi Avemari] cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte [sui deponere. Testes Luce et ....... datum quinta post Egidii. 

 

BP 1177 f 070v 02 do 03-09-1383. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 167, inv.nr. 3342, 03-09-1383. 

Voornoemde Ghibo droeg over aan voornoemde Yda wv Arnoldus Avemari een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren met Kerstmis, aan hem 

overgedragen door voornoemde Arnoldus Avemari. 

 

Dictus Gh[ibo hereditariam paccionem unius modii] siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini supportatam sibi ab 

Arnoldo Avemari prout in litteris hereditarie supportavit dicte Yde 

....... ....... ....... ....... servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 03 do 03-09-1383. 

Jacobus Peters soen ....... ....... verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem en? Gerardus Broc zvw Petrus Broc een stuk land in Macharen, ter 

plaatse gnd op den Borne, tussen Ghiselbertus van ....... en? ....... 

....... van Gerardus enerzijds en Arnoldus van Ghele anderzijds. Verkoper 

en met hem Johannes zvw Theodericus van der Masen beloofden lasten af te 

handelen. Twee brieven. 

 

Jacobus Peters soen ....... ....... ....... (dg: qt. ?quart) peciam terre 

sitam in parochia de Macharen in loco dicto op den Borne inter 

hereditatem Ghiselberti de ....... ....... ....... ....... Gerardi ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi de Ghele ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido filio quondam Andree de Berlikem [?et] (dg: ?Pet ?Br) 

[Ge]rardo Broc filio quondam Petri Broc promittentes et cum eo Johannes 

filius quondam Theoderici van der Masen indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab (dg: ab) omnibus censibus 

et aggeribus libera. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 070v 04 do 03-09-1383. 

Elizabeth wv Johannes gnd Blessen? verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 5½ hont land, in Megen, naast de weg gnd die Boem...., tussen 

erfgoed van de graaf van Megen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Elizabeth (dg: fi) relicta quondam Johannis dicti Bl[?e]ssen cum tutore 

quinque et dimidium hont terre sita in parochia de Megen #iuxta plateam 

dictam die Boem....# inter hereditatem (dg: domini) comitis de Megen ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem promittentes cum tutore #cum 

[?e]a Jacobus Peters de Macharen# super habita et habenda warandiam (dg: 

...) tamquam de allodio et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

                         
92 Aanvullingen op basis van SAsH GZG regest 168, inv.nr. 2049, 03-09-1383 en SAsH GZG regest 
167, inv.nr. 3342, 03-09-1383. 
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omnibus censibus et aggeribus libera. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 05 do 03-09-1383. 

Johannes van Bladel kramer, zijn vrouw Jutta van Rode en Eefsa dv 

voornoemde Jutta verhuurden aan Godescalcus Roesmont, voor een periode van 

6 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383), een huis en tuin in 

Den Bosch, over de Tolbrug, tussen het erfgoed van Johannes Bathenborch 

enerzijds en Raso gnd die Jonghe anderzijds, belast met cijnzen, die 

voornoemde Godescalcus gedurende deze 6 jaar zal betalen. 

 

Johannes de Bladel institor (dg: Ji) Jutta van Rode eius uxor et Eefsa 

filia dicte Jutte domum et ortum sitos in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge inter hereditatem Johannis Bathenborch ex uno et inter 

hereditatem (dg: ....) Rasonis dicti die Jonghe ex alio ut dicebat 

locaverunt recto locacionis modo Godescalco Roesmont ab eodem ad spacium 

sex annorum post festum nativitatis Domini proxime (dg: fu) futurum 

deinceps sine medio sequentium ?libere possidendos promittentes warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: ex) censibus annuatim prius de 

jure solvendis quos dictus Godescalcus (dg: exin) dictis sex annis 

solvere ?tenebitur. Testes Luce et Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 06 do 03-09-1383. 

Rutgherus zvw Tielmannus gnd Pouwels soen en zijn vrouw Margareta dv Petrus 

gnd Everaets soen verkocht aan Johannes Kesselman zvw Ghibo Kesselman ¼ 

deel van 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Johannes 

Kesselman enerzijds en Truda wv Ghibo gnd Kesselman anderzijds, belast met 

zegedijken en weteringen. 

 

Solvit. 

Rutgherus filius quondam Tielmanni dicti Pouwels soen maritus legitimus 

ut asserebat Margarete sue uxoris filie Petri dicti Everaets soen et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore etc quartam partem unius 

iugeris terre (dg: .) siti in parochia de Roesmalen in loco dicto (dg: d) 

Heze inter hereditatem Johannis Kesselman ex uno et inter Trude relicte 

quondam Ghibonis dicti Kesselman ex alio #in ea quantitate qua ibidem 

situm est# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Kesselman filio 

quondam Ghibonis Kesselman promittens warandiam et obligationem deponere 

#exceptis# Zeghediken et weteringen exinde! de jure spectantibus 

(verbeterd uit: solvendis). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 07 do 03-09-1383. 

Godefridus Punder, Arnoldus Quappe en Feeskinus van Enode beloofden aan 

Theodericus Tolinc 40 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

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

 

(dg: Theodericus) Godefridus Punder Arnoldus Quappe et !et Feeskinus de 

Enode promiserunt Theoderico Tolinc XL licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro scilt computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 08 do 03-09-1383. 

Theodericus zv Johannes van Herlaer verkocht aan Johannes zv Henricus van 

Orthen (1) de helft in een erfgoed93, 55 voet lang en 55 voet breed, in Den 

Bosch, in de straat gnd Beurde, buiten de stadsmuur, tussen erfgoed van 

Theodericus zvw Martinus van Megen enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, met (2) een deel van de tuin, 20 voet breed, direct naast 

voornoemd erfgoed gelegen, strekkend van het erfgoed tot aan de stroom, 

welke helft aan voornoemde Theodericus en aan zijn vader Johannes van 

                         
93 Zie → BP 1177 f 112r 11 vr 18-03-1384 (1), verkoop van de andere helft 

van dit erfgoed. 
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Herlaer in cijns was uitgegeven door voornoemde Theodericus zvw Martinus 

van Megen, met de helft van de windmolen die op voornoemd erfgoed staat, 

belast met cijnzen en voorwaarden zoals in de brief vermeld en met 12 oude 

groten aan de hertog uit de gehele molen gaande. 

 

Theodericus filius Johannis de Herlaer medietatem ad se spectantem in 

quadam hereditate quinquaginta quinque pedatas in longitudine et 

quinquaginta quinque pedatas in latitudine continente sitam in Busco in 

vico dicto Buerde extra murum oppidi de Buscoducis inter hereditatem 

Theoderici filii quondam Martini de Megen ex uno et inter communem stegam 

ibidem ex alio cum quadam parte orti viginti pedatas in latitudine 

continente (dg: tendente) contigue iuxta predictam hereditatem sita 

tendente a dicta hereditate usque ad aquam ibidem currentem datam ad 

censum dicto Theoderico et dicto Johanni de Herlaer suo patri a dicto 

Theoderico filio quondam Martini de Megen prout in litteris simul cum 

medietate molendini venti supra predictam hereditatem consistentis ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: quondam) Henrici de 

Orthen supportavit cum litteris et jure promittens (dg: w) ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et condicionibus in 

dictis litteris contentis atque duodecim grossis antiquis domino duci de 

dicto molendino integro de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 09 do 03-09-1383. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 10 do 03-09-1383. 

(dg: voornoemde koper beloofde). 

 

(dg: dictus emptor pro). 

 

BP 1177 f 070v 11 do 03-09-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus zvw Martinus van 

Meghen” en Johannes van Herlaer beloofde de brief, zo nodig, aan voornoemde 

koper ter hand te stellen. 

 

(dg: Joh) Et fiet vidimus littera incipiente Theodericus filius quondam 

Martini de Meghen etc et Johannes de Herlaer promisit dicto emptori 

tradere quotiens indiguerit [ut in] forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 12 do 03-09-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 91 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 8 Hollandse plakken met Sint-

Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XCI licht scilde (dg: et .) 

scilicet (dg: VIII) #XII# Hollant placken pro scilt computato et VIII 

Hollant placken ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 13 do 03-09-1383. 

Henricus die Jegher van Berchen en Steijnskinus Kathelinen soen beloofden 

aan Gheerlacus Boest 75 gulden pieter of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Henricus die Jegher de Berchen et Steijnskinus Kathelinen soen 

promiserunt Gheerlaco Boest (dg: ad o) LXXV gulden peter (dg: .. s) seu 

valorem ad (dg: op) nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes. 
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BP 1177 f 070v 14 do 03-09-1383. 

Johannes, Matheus en Bela, kvw Johannes gnd Loet van Veen, verkochten aan 

Walterus van Oekel een stuk land gnd dat Hoeveke, in Vught Sint-Lambertus, 

aan het eind van de plaats gnd die Roet, tussen Arnoldus Koijt en de zijnen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, dat voornoemde wijlen Johannes Loet in 

cijns verkregen had van Otto van den Zande, waarvan Jutta wv voornoemde 

Johannes Loet het vruchtgebruik had afgestaan aan voornoemde Johannes en 

Matheus, tbv Gerardus, Wellinus en voornoemde Bela, kvw voornoemde Johannes 

Loet, belast met de cijns in de brief vermeld. Wellinus minderjarige zvw 

voornoemde Johannes Loet zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Johannes Matheus et Bela liberi quondam Johannis dicti (dg: Loe) Loet de 

Veen cum tutore quandam peciam terre dictam dat Hoeveken sitam in 

parochia sancti Lamberti de Vucht ad finem loci dicti die Roet inter 

hereditatem Arnoldi Koijt et suorum in hoc consociorum ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio quam peciam terre dictus 

quondam Johannes Loet erga Ottonem van den Zand[e] ad censum acquisiverat 

prout #in litteris# et de qua Jutta relicta dicti quondam Johannis Loet 

suum usufructum dictis Johanni #et# Matheo suis liberis ad opus Gerardi 

et ad opus Wellini et dicte Bele liberorum dicti quondam Johannis Loet 

supportaverat ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero de Oekel 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere excepto censu in dictis litteris 

contentis promiserunt insuper dicti venditores cum tutore quod ipsi 

Wellinum filium dicti quondam Johannis Loet super dicta hereditate et 

jure quamcito ad annos pubertatis pervenerit (dg: super ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 070v 15 do 03-09-1383. 

Beatrix wv Gheerlacus Cnode alias gnd met den Brode droeg over aan haar 

zoon Gheerlacus en Bruijstinus Palarts ev Maria {afgescheurd} haar 

vruchtgebruiik in de navolgende erfgoederen, gelegen in Rosmalen, (1) een 

huis, tuin en aangelegen broekland gnd Broekske, gelegen in Bruggen, tussen 

Theodericus Tolinc enerzijds en Elizabeth Dravarts en Nijcholaus van den 

Wijer anderzijds, (2) een stuk land gnd die Hoge, tussen Elizabeth Dravarts 

enerzijds en Aleijdis gnd Maes anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse 

gnd aan den Houden Stok, tussen wijlen Elizabeth Akerijns enerzijds en 

Johannes gnd Diependijc anderzijds, (4) een stuk land gnd die Veldakker, 

tussen voornoemde wijlen Elizabeth Akerijns enerzijds en Johannes 

Kemerlijnc anderzijds, (5) een stuk land ter plaatse gnd aan den Kattenbos 

enerzijds en voornoemde wijlen Elizabeth Akerijns anderzijds, (6) een stuk 

land, tussen 2 ?stukken aldaar, tussen Nijcholaus die Wever enerzijds en 

erfgoed behorend tot de dijk gnd Rude Vogels Dijc anderzijds, (7) een stuk 

land, tussen de tuinen aldaar, tussen wijlen Walterus Neijser enerzijds en 

de tuinen aldaar anderzijds, (8) een stuk land {f.71r} ter plaatse gnd dat 

Gerstland, tussen {afgescheurd} (9) aldaar, tussen Johannes van Dordrecht 

{afgescheurd} (10) een stuk land achter de plaats gnd Overbol... 

{afgescheurd}-dis Goetkijns anderzijds, (11) een stuk land {afgescheurd} 

Heijla gnd Gobels dochter anderzijds, (12) een stuk {afgescheurd} ter 

plaatse gnd ?die ?Art, tussen eertijds Willelmus {afgescheurd}. De brief 

overhandigen aan Henricus Keijser. 

 

Beatrix relicta quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode #cum 

tutore# suum usufructum sibi competentem in hereditatibus infrascriptis 

sitis in parochia de Roesmalen #(dg: ad lo)# videlicet in domo et orto 

(dg: prat) palude dicta Broexken #sibi adiacente# sitis in Bruggen inter 

[hereditatem] Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Dravarts et Nijcholai van den Wijer ex alio item in pecia terre dicta die 

Hoghe inter hereditatem Elizabeth Dravarts ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis dicte Maes ex alio item #in# pecia terre sita ad locum dictum 

aen den Houden Stoc inter hereditatem quondam Elizabeth (dg: Akerijns) 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

146 

Akerijns ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Diependijc ex alio 

item #in# peciam terre dictam die Veltacker sita inter hereditatem dicte 

quondam Elizabeth Akerijns ex uno et inter hereditatem Johannis 

Kemerlijnc !item #in# peciam! terre sitam ad locum dictum aen den 

Kattenbossche (dg: inter) !ex uno et inter hereditatem dicte quondam 

Elizabeth Aker[ijns] ex alio item #in# peciam terre sitam inter #duas# 
?pecias ibidem inter hereditatem Nijcholai die Wever ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad aggerem dictum Rude Voghels D[ijc item #in#] 

peciam terre sita inter ortos ibidem inter hereditatem quondam Walteri 

Neijser ex uno et inter (dg: hereditatem) ortos ibidem ex alio item in 

pecia terre 

 

1177 mf2 E 10 f.71. 

 Quinta post Mathei: donderdag 24-09-1383. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1383. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1383. 

{De rechter zijde van de bladzijde is afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071r 01 do 03-09-1383. 

sitam in loco dicto dat Gherstlant inter {afgescheurd} ibidem inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex {afgescheurd} item #in# peciam terre 

sitam (dg: in) #retro# locum dictum Overbol... {afgescheurd}-dis 

Goetkijns ex alio item in pecia terre sita in {afgescheurd} (dg: ex uno 

et inter) Heijle dicte Gobels dochter ex alio item in pecia {afgescheurd} 

sita ad locum ?die ?Art inter hereditatem dudum (dg: Coptiten) Willelmi 

{afgescheurd} Gheerlaco suo filio et Bruijstino Palarts marito legitimo 

Marie {afgescheurd} deponere. Testes Luce et Dijnter datum supra. 

Tradetur littera Henrico Keijser. 

 

BP 1177 f 071r 02 do 24-09-1383. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert prebuit et reportavit. Testes Luce et Wellen datum 

quinta post Math[ei]. 

 

BP 1177 f 071r 03 ±do 24-09-1383. 

Voornoemde Gheerlacus en Bruijstinus ev Maria {afgescheurd} gaven 

voornoemde goederen uit aan Henricus Keijser; de uitgifte geschiedde voor 

de hertogencijns, het onderhoud {afgescheurd} en thans voor een n-erfpacht 

van 3 mud rogge, {afgescheurd} in Den Bosch te leveren. 

 

Dicti Gheerlacus et Bruijstinus maritus et tutor legitimus ut asserebat 

(dg: .) Marie {afgescheurd} (dg: censu) pactionem Henrico Keijser ab 

eodem hereditarie possidendas pro censu domini ducis et {afgescheurd} 

dandis et tenendis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure {afgescheurd} et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes (dg: super) indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere {afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071r 04 ±do 24-09-1383. 

Voornoemde Gheerlacus droeg zijn helft in voornoemde pacht over aan 

voornoemde Bruijstinus. 

 

Dictus Gheerlacus medietatem ad se spectantem in dicta paccione 

supportavit dicto Bruijstino {afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071r 05 ±do 24-09-1383. 

Voornoemde Henricus Keijser beloofde aan voornoemde Bruijstinus 50 

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

betalen. 
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Dictus Henricus Keijser promisit dicto Bruijstino L Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime {afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071r 06 ±do 24-09-1383. 

Elizabeth dvw Arnoldus gnd Pauwels soen van Ghefteren! verkocht aan 

Arnoldus Ghenen soen een stuk land in Geffen, ter plaatse gnd 

{afgescheurd}, tussen Gerardus Kepken enerzijds en voornoemde Arnoldus 

Ghenen soen anderzijds, belast met een b-erfcijns van 9 schelling 6 

penning, geld in Den Bosch, aan voornoemde Gerardus Kepken. 

 

Elizabeth filia quondam Arnoldi dicti Pauwels soen de Ghefteren! cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de Gheffen in loco dicto 

{afgescheurd} Gerardi Kepken ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ghenen 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo Ghenen soen 

promittens {afgescheurd} excepto hereditario censu novem solidorum et sex 

denariorum monete in Busco! dicto Gerardo Kepken exinde solvendo. Testes 

Luce et Y[wanus] {afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071r 07 ±do 24-09-1383. 

Johannes Baten soen van Gheffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Baten soen de Gheffen prebuit et prebuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 071r 08 ±do 24-09-1383. 

Arnoldus Ghenen soen gaf uit aan Arnoldus Nout 2 hont land in Geffen, ter 

plaatse gnd in het Rijsbroek, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus Nout; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 14 schelling {afgescheurd}, 

met Sint-Lambertus te betalen. Eén brief voor voornoemde Arnoldus Nout. 

 

Arnoldus Ghenen soen duo hont terre sita in parochia de Gheffen in loco 

dicto int Rijsbroec inter hereditatem [A]rnold[i Nout] {afgescheurd} 

coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Arnoldo Nout 

ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu XIIII solidorum 

{afgescheurd} (dg: p) Lamberti promittens warandiam et #aliam# 

obligationem deponere. Testes datum supra. Et fiet una littera quam 

habebit dictus Arnoldus Nout. 

 

BP 1177 f 071r 09 do 17-09-1383. 

Walterus Bulle verkocht aan J....... Heester 1/6 deel, aan hem toebehorend, 

in een beemd in Haaren, ter plaatse ....... ....... dijk van de brug 

aldaar, tussen voornoemde dijk enerzijds en erfgoed gnd Wilmaars Laar 

anderzijds, strekkend met een eind aan water gnd die Aa en met het andere 

eind aan Zebertus van Karrichoven. 

 

Walterus (dg: v) Bulle sextam partem ad se spectantem in (dg: qdam) 

quodam prato (dg: dicto die Ghijn) sito in parochia de Haren ad locum 

dictum {afgescheurd} (dg: po) aggerem pontis ibidem (dg: inter 

hereditatem) inter dictum aggerem ex uno et inter hereditatem (dg: 

Zeberti de Kar) dictam Wilmaers Laer ex alio {afgescheurd} ex (dg: uno a) 

uno fine ad aquam dictam die (dg: Aa) Aa (dg: ex uno) et inter! reliquam 

finem ad hereditatem Zeberti (dg: K) de Karrichoven ut dicebat 

hereditarie vendidit J{afgescheurd} (dg: ..) Heester promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes Jordanus et Scilder datum in festo 

Lamberti. 

 

BP 1177 f 071r 10 do 17-09-1383. 

Reijnerus zvw Johannes Reijners soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis Reijners soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 
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BP 1177 f 071r 11 ±do 17-09-1383. 

(dg: Henricus die Haen zvw Henricus die Haen van Eijnsscit: 1/3 deel). 

 

(dg: Henricus die Haen filius quondam Henrici die Haen de Eijnsscit 

terciam partem). 

 

BP 1177 f 071r 12 do 10-09-1383. 

Arnoldus van Loe zvw Petrus Berniers soen ev Heijlwigis dv Johannes gnd 

Stanssen soen droeg over aan voornoemde Johannes Stanssen soen (1) alle 

goederen, die aan hem, zijn voornoemde vrouw Heijlwigis en kv voornoemde 

Arnoldus en Heijlwigis, gekomen waren na overlijden van Margareta mv 

voornoemde Heijlwigis, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Johannes Stanssen vv voornoemde Heilwigis, (2) alle goederen, 

die aan voornoemde Arnoldus en Heijlwigis en hun kinderen gekomen waren na 

overlijden van Heijlwigis wv Johannes van Ranst grootmoeder van 

eerstgenoemde Heijlwigis, gelegen onder Aarle en onder Beke bij Aarle. 

 

Solvit. (dg: non) scribatur (dg: quia noluit ....... solvere). 

Arnoldus de Loe filius (dg: Gerardi) quondam (dg: Gerardi) #Petri# 

Berniers soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue 

uxoris filie (dg: quondam) Johannis dicti Stanssen soen [omnia] et 

singula bona (dg: in quibus dicte he) sibi et dicte Heijlwigi sue uxori 

#et liberis eorundem Arnoldi et Heijlwigis# de morte quondam (dg: G) 

Margarete matris olim dicte Heijlwigis successione advoluta [et post] 

mortem dicti Johannis (dg: Stas) Stanssen (dg: suc) patris dicte 

Heijlwigis successione advolvenda atque omnia bona dictis Arnoldo et 

Heijlwigi et eorum liberis (dg: de) #post# mor[tem Heijl]wigis relicte 

quondam Johannis de Ranst avie primodicte Heijlwigis successione 

advolvenda quocumque locorum (dg: cons) infra parochias de Arle et de 

Beke prope Arle consis[tentia sive sita] ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni Stanssen soen promittens ratam servare et 

obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui et dictorum 

liberorum suorum deponere. Testes Luce et ....... datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 071r 13 do 10-09-1383. 

Voornoemde Arnoldus van Loe beloofde aan zijn voornoemde schoonvader 

Johannes Stanssen soen een lijfrente van ¾ gulden pieter of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Arnoldus. 

 

(dg: Non) scribatur (dg: ....... .......). 

Dictus Arnoldus de Loe promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Johanni Stanssen soen suo socero vitalem pensionem dimidii 

gulden [peter et unius] quarte partis unius gulden peter seu valorem anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra purificatione ex omnibus et 

singulis bonis dicti Arnoldi {afgescheurd} et cum (dg: mor) dictus 

Johannes mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 071r 14 do 10-09-1383. 

Voornoemde Johannes Stanssen soen droeg over aan zijn zoon Johannes, tbv 

hem en Stanskinus, Hermannus, Margareta, Aleijdis en Mechtildis, kv 

eerstgenoemde Johannes, zijn goederen, gelegen onder Aarle en onder Beek 

bij Aarle. 

 

Solvit. (dg: Non) scribatur (dg: ....... ....... ). 

Dictus Johannes Stanssen soen bona sua sita infra parochias de (dg: Be) 

Arle et de Beke prope Arle cum suis attinentiis singulis et universis 

{afgescheurd} (dg: suc) sive sita (dg: here) hereditarie (dg: ven) 

supportavit (dg: Arnoldo de Loe filio quondam Gerardi Berniers soen suo 

genero promittens warandiam) Johanni su[o] {afgescheurd} ad opus 

Stanskini Hermanni Margarete Aleijdis et Mechtildis liberorum primodicti 
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Johannis promittens warandiam et obligationem depo[nere] {afgescheurd} de 

jure solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 071r 15 do 10-09-1383. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Stanssen soen beloofde aan zijn voornoemde 

vader Johannes een lijfrente van ..¼ gulden pieter of de waarde. 

 

Solvit. (dg: Non) scribatur (dg: ....... .......). 

Dictus Johannes filius Johannis Stanssen soen promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicto Johanni suo patri vitalem pensionem 

{afgescheurd} et unius quarte partis unius gulden peter seu valorem anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis Stanssen et (verbeterd uit: p) non ultra 

p{afgescheurd} singulis suis bonis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis habitis et habendis et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 071r 16 do 10-09-1383. 

Ermgardis dvw Johannes gnd Bouwelken beloofde aan Arnoldus gnd van den 

Vlasven zvw Henricus gnd ....... .. oude schilden met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384) te betalen. 

 

Ermgardis filia quondam Johannis dicti Bouwelken promisit super omnia 

Arnoldo dicto van den Vlasven filio quondam Henrici dicti {afgescheurd} 

aude scilde ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Luce et Wellen 

datum supra. 

 

BP 1177 f 071r 17 ±do 10-09-1383. 

Henricus Haen van Eijnsscit deed iets met (1) een huis, tuin een aangelag, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen ....... ....... enerzijds 

en Enghella gnd Brocken anderzijds, (2) een stukje heide aldaar, ....... 

....... ....... ....... (3) een stuk land in Enschot, tussen Ghisbertus 

Houtappel enerzijds en Henricus die ....... anderzijds, (4) ....... ....... 

in Enschot, tussen Egidius van Doorn enerzijds en voornoemde Johannes die 

Haen anderzijds, {afgescheurd} Nijcholaus gnd Wart enerzijds en voornoemde 

Henricus die Bont ....... (de rest van deze bladzijde, ongeveer 2 regels, 

is afgescheurd). 

 

Henricus Haen de Eijnsscit domum ortum et peciam terre sibi adiacentem 

sitos in parochia de Oesterwijc in loco dicto [Huc]ulem {afgescheurd} 

inter hereditatem Enghelle dicte Brocken ex alio item particulam terre 

mericalis sitam ibidem inter hereditatem dicti ....... {afgescheurd} .. 

ex alio item peciam terre sitam in (dg: dicta) parochia de Ensscit inter 

hereditatem Ghisberti Houtappel ex uno et inter hereditatem Henrici die 

{afgescheurd} parochia de (dg: Enss....) Ensscit inter hereditatem Egidii 

de Spina ex uno et inter hereditatem dicti Johannis die Haen ex alio 

{afgescheurd} Nijcholai dicti Wart ex uno et inter hereditatem Henrici 

die Bont predicti (dg: .. ...) ....... {de rest van deze bladzijde, 

ongeveer 2 regels, is afgescheurd}. 

 

1177 mf2 E 11 f.71v. 

 Quinta post .......: donderdag 08-10-1383. Of 15, 22, 29-10 etc. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1383. 

{De linker zijde van de bladzijde is afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071v 01 ±do 08-10-1383. 

Een onleesbaar contract, betreffende de uitgifte van iets. 

 

{De restanten van de eerste 4 regels zijn onleesbaar} {afgescheurd} 

....... ....... ....... dicti Brabantssche exinde ....... ....... 

{afgescheurd} ab alio hereditarie purificationis et primo (dg: .) termino 

ultra annum et in ....... ....... {afgescheurd} ....... repromisit. 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

150 

Sijmon et Henricus Scilder datum quinta post ....... 

 

BP 1177 f 071v 02 ±do 10-09-1383. 

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

 

{afgescheurd} junior Henrici Stevens soen (dg: ?he) {afgescheurd} 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Luce et Wellen datum 

supra. 

 

BP 1177 f 071v 03 ±do 10-09-1383. 

Verkoop aan Arnoldus van Oirde smid van een n-erfpacht van ?3 ......., in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 4 morgen land in Ha....., tussen ?Eefsa 

....... dochter enerzijds en Arnoldus zv voornoemde Johannes van Os 

anderzijds, reeds belast met 12 penning aan hr {afgescheurd}. 

 

{afgescheurd} hereditarie vendidit Arnoldo (dg: van de) van (dg: Oerde) 

Oirde fabro hereditariam paccionem ?trium {afgescheurd} et in Busco 

tradendam ex quatuor iugeribus terre sitis in parochia de Ha..... 

{afgescheurd} ?Eefse ....... dochter et inter hereditatem Arnoldi filii 

dicti Johannis de Os ex alio solvendam {afgescheurd} promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duodecim denariis domino {afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 071v 04 ±do 10-09-1383. 

Uitgifte aan Willelmus ....... {afgescheurd} van (1) een stuk land dat 

eertijds was van Johannes gnd die Clercke van Huessellingen, in Berlicum, 

ter plaatse gnd op den Langer Borch {afgescheurd} enerzijds en erfgoed gnd 

die ?Cortaffen Donk anderzijds, (2) een stuk land gnd ....... {afgescheurd} 
?Donk, tussen eerstgenoemd stuk land enerzijds en Johannes gnd Medeman 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 20 penning grondcijns {afgescheurd 

of toch afgebroken?} 

 

{afgescheurd} peciam terre #que fuerat dudum Johannis dicti die [C]lercke 

de Huessellingen# sitam in parochia de Berlikem in loco dicto op den 

Langer Borch {afgescheurd} ex uno et inter hereditatem dictam die 

Cort[?a]ffen Donc (dg: sit) ex alio item dictam peciam terre dictam 

{afgescheurd} ibidem inter primodictam peciam terre ex uno et inter 

hereditatem (dg: et) ....... Johannis dicti Medeman ex alio ut dicebat 

{afgescheurd} dicto Willelmo [ab eodem] hereditarie possidendas pro 

viginti denariis census domino fundi exinde solvendis dandis ....... 

....... {afgescheurd of toch net afgewerkt?} 

 

BP 1177 f 071v 05 do 10-09-1383. 

....... .......  van Goeswinus gnd Kerijs beloofde aan Gerardus gnd Nollen, 

gedurende 6 jaar, ingaande ......., elk jaar met Sint-Petrus-Stoel 4 oude 

schilden te betalen, en dat hij de zegedijken, waterlaten en sloten 

behorend bij (1) 13 vadem van voornoemde Gerardus, ter plaatse gnd bij den 

Vorsten ......., en bij (2) 4 vadem land van voornoemde Gerardus, ter 

plaatse gnd in de Achterste Ert, zal onderhouden, gedurende 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Petrus-Stoel. 

 

{afgescheurd} [Go]eswini dicti Kerijs (dg: here) promisit super omnia se 

(dg: se) daturum et soluturum Gerardo dicto Nollen ad spacium sex annorum 

{afgescheurd} [sine medio] sequentium anno quolibet dictorum sex annorum 

quatuor aude scilde seu valorem (dg: a) Petri ad cathedram et pro p[rimo] 

termino {afgescheurd} et quod ipse zeghediken et aqueductus et fossata de 

jure spectantes ad XIII (dg: he v) mensuras terre dicti Gerardi 

{afgescheurd} ... in loco dicto biden Vorsten ....... atque ad quat[uor] 

mensuras terre dictas vadem (dg: sit) #terre# dicti Gerardi {afgescheurd} 

[dic]to in den Afterst[en] Ert de jure spectantes [in bon]a disposicione 

tenebit et observabit (dg: j s ?ott) ad spacium sex annorum [a festo 
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Petri ad] cathedram proxime preterito [sine] medio sequentium [si]c quod 

dicto Gerardo dampna (dg: #..# ex) exinde non eveniant quovismodo. 

....... ....... ....... datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 071v 06 do 10-09-1383. 

{afgescheurd} Loe zvw Petrus Berniers soen verkocht aan Willelmus gnd 

Nollens soen van Erpe een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met 

Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit een beemd gnd die Hezebeemd, in Erp, 

tussen {afgescheurd} naast de dijk gnd die Molendijk enerzijds en het 

gemene water gnd die Hezemere anderzijds {afgescheurd}. 

 

{afgescheurd} Loe filius quondam Petri Berniers soen hereditarie vendidit 

Willelmo dicto Nollens soen de Erpe hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Erpe solvendam hereditarie purificatione et (dg: ..) 

et in Erpe tradendam ex (dg: prato) prato dicto die Heezebeemt sito in 

parochia de Erpe inter {afgescheurd} iuxta aggerem dictum die Molendijc 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communem aquam dictam die Heezemeere ex 

alio ut dicebat (dg: de) promittens {afgescheurd} ....... ....... ....... 

....... deponere [et] sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 071v 07 do 10-09-1383. 

....... gnd van den Bossche ev Metta dvw Willelmus van Hamvelt verkocht aan 

Bruijstinus zvw voornoemde Willelmus van Hamvelt 1/8 deel, dat aan hem en 

zijn voornoemde vrouw Metta gekomen was na overlijden van voornoemde 

Willelmus, resp. dat aan hen zal komen na overlijden van Ghisella mv 

voornoemde Metta wv voornoemde Willelmus, in de goederen van wijlen 

voornoemde Willelmus, in Deurne, ter plaatse gnd Vlierden. Zou voornoemd 

1/8 deel worden uitgewonnen, dan zal voornoemde verkoper 3 gulden pieter 

aan de koper betalen, na maning. 

 

....... dictus #van den# Bossche (dg: octavam partem ad) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie quondam Willelmi de Hamvelt 

octavam partem sibi et dicte Mette sue uxori de morte dicti quondam 

Willelmi successione advolutam et post mortem Ghiselle matris dicte Mette 

relicte dicti quondam Willelmi successione advolvendam in bonis dicti 

quondam Willelmi sitis in parochia de Dorne in loco dicto Vlierden [cum] 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis [quocumque] locorum 

consistentibus sive [sitis] hereditarie vendidit Bruijstino filio dicti 

quondam Willelmi de Hamvelt [promittens] (dg: warandiam et aliam o) ratam 

servare et obligationem ex parte [sui] deponere tali condicione si dicta 

octava pars dicto emptori via juris evinctur extunc dictus venditor 

[da]bit dicto emptori tres gulden peter ad eius monitionem persolvendos 

ut dictus venditor recognovit et promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 071v 08 do 10-09-1383. 

Elizabeth Alarts dvw Willelmus van Welle maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Petrus Lummelman van den 

....enbossche. 

 

[Eli]zabeth (dg: filia quondam) Alarts filia quondam Willelmi de Welle 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Petrum (dg: Lommell) 

Lummelman van den {afgescheurd}enbossche cum suis bonis quibuscumque ut 

dicebat calumpniavit. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 071v 09 do 10-09-1383. 

....... van Essche beloofde aan Ghiselbertus Vullinc, gedurende 8 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Jacobus 3 Hollandse dobbel of de waarde 

te betalen. 

 

{afgescheurd} de Essche promisit se daturum et soluturum Ghiselberto 

Vullinc ad spacium octo annorum datum presentem sine medio sequentium 
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anno [quolibet dic]torum octo annorum (dg: tres) III Hollant (dg: -s) 

dobbel seu valorem Jacobi et primo termino Jacobi proxime futuro. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 071v 10 do 10-09-1383. 

Arnoldus gnd van den Oirde smid beloofde aan Ghisbertus Vullinc een 

n-erfcijns van 16 Brabantse dobbel ......., met Kerstmis te betalen, gaande 

uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan de vrouw van voornoemde 

Arnoldus. 

 

[Arnoldus] dictus (dg: de) van den Oirde (dg: ?fra) faber promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum Ghisberto Vullinc hereditarium 

censum (dg: XX) sedecim Brabant [dobbel ?... solvendum] hereditarie 

nativitatis Domini de et ex omnibus suis bonis dicti Arnoldi? habitis et 

habendis quocumque locorum #consistentibus sive# sitis ut dicebat. Testes 

datum supra. Tradetur littera uxori dicti Arnoldi. 

 

BP 1177 f 071v 11 do 10-09-1383. 

....... van der Haseldonc gaf uit aan Johannes van den Hulze smid een 

hofstad in Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes van Vucht enerzijds en 

...... Willems anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 

.. schelling geld en thans voor een n-erfcijns van 50 schelling geld met 

Sint-Jan te betalen. 

 

{afgescheurd} [van d]er Haseldonc domistadium situm in !in Vucht in 

parochia sancti Lamberti inter hereditatem Johannis de Vucht ex uno et 

inter {afgescheurd} Willems ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni van den Hulze (dg: ab) fabro ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu {afgescheurd} [soli]dorum monete 

annuatim exinde prius solvendo dando atque pro hereditario censu 

quinquaginta solidorum monete dando sibi [ab alio hereditari]e 

nativitatis Johannis (dg: pro) ex premissis promittens pro premissis et 

[aliam obligationem] deponere et alter repromisit. Testes ....... et 

Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 071v 12 do 10-09-1383. 

....... van Vechel, ....bertus Truden soen en Theodericus ....... soen 

verkochten aan ....... .....man 1½ morgen land, in Kessel, in een hoeve gnd 

die Busser Hoeve, tussen wijlen Elizabeth Coptiten enerzijds en Elizabeth 

van Vechel anderzijds, belast met waterlaten en sloten. 

 

{afgescheurd} de Vechel et ....bertus Truden so[en] #et Theodericus 

....... soe[n]# unum et dimidium iu[gera terre] ad se spectantia sita in 

parochia de Kessel in manso quodam [dicto communiter di]e Busscher Hoeve 

inter hereditatem quondam Elizabeth Coptiten ex uno et inter hereditatem 

[Eli]zabeth de Vechel ex alio hereditarie vendiderunt {afgescheurd}-man 

....... ....... ....... ....... tamquam de hereditate ab omni aggere 

censu libera (dg: promittentes) et obligationem deponere exceptis 

{afgescheurd} aqueduc[tibus] et fossatis ad ?hoc de jure spectantibus et 

infra terram sitis. [Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 071v 13 do 10-09-1383. 

{afgescheurd} ....... Mijs. 

 

1177 mf2 E 12 f.72. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 11-09-1383. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 12-09-1383. 

{De rechter zijde van de bladzijde is afgescheurd}. 

 

BP 1177 f 072r 01 ±do 10-09-1383. 

Yda dvw Franco gnd van Abruggen wv Henricus van den Lande droeg over aan 
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haar zoon Henricus het vruchtgebruik in een hofstad94,95 in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Ghisbertus gnd Buc enerzijds en 

erfgoed van Franco gnd Wervemaker anderzijds. De brief overhandigen aan 

Henricus Belen soen. 

 

Yda filia quondam Franconis dicti [96de Abruggen] relicta [quondam] 

Henrici van den [Lande cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

quodam domistadio] sito in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Ghisberti quondam dicti Buc ex uno et inter hereditatem 

Franconis dicti [Wervemaker ex alio ut dicebat] supportavit Henrico suo 

filio promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Luce ....... ....... ....... ....... Tradetur littera 

Henrico Belen soen. 

 

BP 1177 f 072r 02 ±do 10-09-1383. 

Henricus gnd die Croemer? droeg over aan ....... ....... de helft in een 

stuk land gnd ......., ....... ......., tussen ....... ....... enerzijds en 

de gemeint anderzijds, belast met 3 penning 1 ort ....... ....... ........ 

 

Henricus dictus die Croemer? medietatem ad se spectantem in pecia terre 

dicta ....... ....... ....... ....... ....... ....... {afgescheurd} 

....... ....... ....... ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... {afgescheurd} ....... ....... ....... ....... 

obligationem deponere exceptis tribus denariis et uno ort ....... ....... 

....... ....... (dg: .......) ....... ....... ....... ....... 

{afgescheurd} ....... ....... ....... ....... Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 072r 03 ±do 10-09-1383. 

Willelmus gnd Loef en Godefridus van den Hoevel wonend in ?Druenen 

beloofden aan ....... ......., tbv Johannes ....... ....... ....... ....... 

Ghijesse?, 34 mud 2 zester rogge ....... ......., met ....... in Den Bosch 

te leveren. 

 

Willelmus dictus Loef et Godefridus van den Hoevel (dg: de D) commorantes 

in [?D]ruenen promiserunt ....... ....... ....... ....... ad opus 

Johannis {afgescheurd} ....... ....... ....... ....... Ghijesse? XXXIIII 

modios et duos sextaria siliginis ....... ....... ....... ....... et in 

Busco {afgescheurd} ....... ....... datum supra. 

 

BP 1177 f 072r 04 ±do 10-09-1383. 

....... ....... ev jkvr Mabelia wv Gerardus Vos maande 3 achterstallige 

jaren van een erfcijns van 180 ?schelling geld, die Johannes van Ghemert en 

Ghisbertus van de Doorn beloofd hadden aan voornoemde jkvr Mabelia. 

 

....... ....... ....... maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: 

domine) #[domicelle]# Mabelie sue uxoris relicte quondam Gerardi Vos 

hereditarium censum centum et octuaginta [?solido]rum #monete# quem 

Johannes de Ghemert et Ghisbertus de Spina dicte domicelle Mabelie se 

daturos et soluturos promiserant ....... ....... ....... ....... monuit 

de [tribus annis. Testes] datum supra. 

 

BP 1177 f 072r 05 vr 11-09-1383. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel gaf uit aan Johannes Sceijvel 

zvw voornoemde Rutgherus (1) de helft in een hoeve van wijlen voornoemde 

Rutgherus, in Rosmalen, (2) een stuk land in Rosmalen, naast een erfgoed 

                         
94 Zie ← BP 1176 f 035r 03 ma 21-09-1377, uitgifte van waarschijnlijk deze 

hofstad. 
95 Zie → BP 1177 f 072r 06 vr 11-09-1383, uitgifte van deze hofstad. 
96 Aanvulling op basis van BP 1177 f 072r 07. 
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dat tot voornoemde goederen behoort, welk stuk land voornoemde Johannes in 

pacht gekregen had van Franco Splijtaf; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

hertogencijns uit beide onderpanden, (b) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, uit de helft van voornoemde goederen te leveren, welke pacht 

voornoemde Johannes eertijds verkocht had aan Willelmus Mijnnemere, en 

welke pacht nu behoort aan Rodolphus Koijt, (c) een b-erfpacht van 6 zester 

rogge, Bossche maat, gaande uit voornoemd stuk land, en thans voor (d) een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 

een jaar (do 02-02-1385), en (e) een n-erfcijns van 8 oude schilden of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 11-

11-1384). 

 

Johannes Cort[roc gen]er quondam Rutgheri de Kessel medietatem ad se 

spectantem in quodam manso dicti quondam Rutgheri sito in parochia de 

Roesmalen (dg: in) atque cum attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque (dg: in) 

peciam terre sitam in dicta parochia (dg: in ....) iuxta hereditatem ad 

dicta bona spectantem quam peciam terre dictus Johannes erga Franconem 

Splijtaf ad pactum acquisiverat ut dicebat [dedit ad] hereditariam 

paccionem Johanni Sceijvel filio dicti quondam Rutgheri ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini ducis ex dicta medietate et 

pecia terre de jure solvendo atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco ex dicta medietate dictorum bonorum de jure 

solvenda quam paccionem dictus Johannes Willelmo (dg: -s) Mijnnemere 

dudum vendiderat et que paccio unius modii siliginis nunc spectat ad 

Rodolphum Koijt et pro hereditaria paccione (dg: X) sex sextariorum 

siliginis dicte mensure ex dicta pecia terre de jure solvenda dandis etc 

atque pro hereditaria paccione !hereditaria trium modiorum siliginis 

dicte mensure danda sibi ab alio hereditarie purificatione #primo termino 

ultra annum# et pro hereditario censu octo aude scilde seu valorem dando 

sibi ab alio hereditarie Martini et pro primo termino ultra annum ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Luce et Ywanus datum sexta post 

nativitatis Maria. 

 

BP 1177 f 072r 06 vr 11-09-1383. 

Henricus zvw Henricus van den Lande gaf uit aan Henricus Zelen soen moelner 

een hofstad97,98 met gebouwen, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van wijlen Ghisbertus Bucs enerzijds en erfgoed van Franco gnd 

Wervemaker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 

30 schelling geld, en thans voor (2) een n-erfcijns99 van 4 pond 10 

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

Sint-Jan. Eerstgenoemde Henricus en zijn moeder Yda beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Lande domistadium #cum suis 

edificiis# situm in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

quondam Ghisberti Bucs ex uno et inter hereditatem Franconis dicti 

Wervemaker ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico Zelen 

soen multori (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario 

censu XXX solidorum monete (dg: d) exinde solvendo dando et pro 

hereditario censu quatuor librarum et X solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

                         
97 Zie ← BP 1176 f 035r 03 ma 21-09-1377, uitgifte van deze hofstad door 

Ghisbertus van den Berselaer en zijn vrouw Yda dvw Franco van Abruggen wv 

Henricus gnd van den Lande aan Henricus zv Marcelius gnd Zeel Sceenkens 

soen van Vucht, voor dezelfde cijnzen. 
98 Zie ← BP 1177 f 072r 01 ±do 10-09-1383, overdracht vruchtgebruik in deze 

hofstad. 
99 Zie → BP 1177 f 072r 08 za 12-09-1383, overdracht van de erfcijns. 
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promittens et cum Yda eius mater cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 072r 07 vr 11-09-1383. 

Zegherus zvw Franco van Abruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... 

Zegherus filius quondam Franconis de Abruggen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 072r 08 za 12-09-1383. 

Henricus zvw Henricus van den Lande droeg over aan Johannes Becker zvw 

Henricus Becker een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, die Henricus 

gnd Zelen soen Moelner aan eerstgenoemde Henricus beloofd100 had, een helft 

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

hofstad met gebouwen in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen wijlen 

Ghisbertus gnd Bucs enerzijds en Franco Wervemaker anderzijds. 

Eerstgenoemde Henricus en zijn moeder Yda wv voornoemde Henricus van den 

Lande beloofden lasten af te handelen. 

 

Henricus filius quondam Henrici van den Lande hereditarium censum quatuor 

librarum et decem solidorum monete quem Henricus dictus Zelen soen multor 

promisit se daturum et soluturum primodicto Henrico hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex quodam domistadio cum suis edificiis sito 

in Busco (dg: a) in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem quondam 

G[101hisberti] dicti Bucs ex uno et inter hereditatem Franconis Wervemaker 

ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Becke[r] filio 

quondam Henrici Becker ....... ....... promittens et cum eo Yda eius 

mater (dg: f) relicta dicti quondam Henrici van den Lande indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

et sufficientem [facere]. Testes Luce et Wellen datum sabbato post 

nativitatis (dg: Domini) Marie. 

 

BP 1177 f 072r 09 za 12-09-1383. 

Willelmus zvw Willelmus van Raemsdonc droeg over aan Johannes Backe zvw 

Arnoldus gnd Bertoud Bac van Tilborch 24 pond erfcijns gemeen paijment, die 

zijn voornoemde vader Willelmus met Lichtmis beurt, gaande uit goederen gnd 

ten Kerklinden, in het gebied van Cuijk. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Raemsdonc (dg: here) viginti quatuor 

libras hereditarii census (dg: monete) communis pagamenti quas dictus 

Willelmus eius pater solvendas habuit hereditarie purificatione ex bonis 

dictis communiter ten Kerclijnden sitis in territorio de Kuijc et ex 

eorum attinentiis singulis [et] universis ubicumque locorum 

consistentibus ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Backe filio 

quondam Arnoldi dicti Bertoud Bac de Tilborch cum litteris quas inde 

habuit et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et 

suorum coheredum deponere. Testes Erpe et Jordanus datum sabbato post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 072r 10 za 12-09-1383. 

Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan Willelmus Sciet (1) een stuk land gnd 

dat Neder Rullen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, beiderzijds tussen 

kinderen gnd Ackermans Kijnder, (2) een stuk land gnd die Per, aldaar, 

tussen Henricus Scoer..... ....... enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) 

een stuk land gnd dat Zoerland, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 
?Arnoldus Rover van ....... enerzijds en voornoemde Willelmus gnd Sciet 

                         
100 Zie ← BP 1177 f 072r 06 vr 11-09-1383, uitgifte van de hofstad. 
101 Aanvulling op basis van BP 1177 f 072r 06. 
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anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1½ ....... n-erfcijns, met 

Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (di 01-11-1384), (b) 

een n-erfpacht van 2½? mud? rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Best 

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

 

Woltherus de Audenhoeven peciam terre dictam dat Neder Rullen sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem [liberorum] 

dictorum (dg: Koc) Ackermans Kijnder ex utroque latere item peciam terre 

dictam die Per sitam ibidem inter hereditatem Henrici Scoer..... ....... 

ex uno et inter communitatem ex alio item peciam terre dictam dat 

Zoerlant sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem ?Arnoldi 

Rover van ....... ....... ex uno et hereditatem Willelmi dicti Sciet ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Willelmo Sciet ab 

eodem pro uno et dimidio ....... ....... hereditarii census vel valorem 

dandis dicto Woltero ab altero omnium sanctorum et pro primo ultra annum 

et pro hereditaria paccione duorum et di..... ....... siliginis mensure 

de Oerscot danda dicto Woltero ab altero #purificatione# et pro primo 

ultra annum et in Best tradenda ex [premissis promittens] warandiam [pro 

premissis] et obligationem deponere et alter repromisit ....... ....... 

....... ....... sabbato post nativitatis [Marie]. 

 

BP 1177 f 072r 11 za 12-09-1383. 

Voornoemde Willelmus Sciet beloofde aan voornoemde Wolterus van 

Audenhoeven, tbv hr Ancelmus van Baest, 47½ Brabantse dobbel of de waarde, 

een helft te betalen met ....... en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (29-05-1384). 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Woltero ad opus domini Ancelmi de Baest 

(dg: L) XXXXVIIJ Brabant dobbel vel valorem mediatim ....... ....... 

....... mediatim penthecostes proxime futurum [persolvendos. Testes 

datum] ut supra. 

 

BP 1177 f 072r 12 ±za 12-09-1383. 

Voornoemde Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan Henricus zvw Willelmus 

Bau...... ....... ....... schoenmaker 1/3 deel van een stuk land gnd die 

Rust, in Oirschot, ter plaate gnd Best, tussen kinderen gnd van der Moest 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, te weten het 1/3 deel dat ligt 

direct naast voornoemde kinderen; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, 

met Allerheiligen te betalen, en voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Woltherus terciam partem cuiusdam pecie terre dicte die Rust (dg: 

ad se spectantem) site in parochia de de Oer[scot in] loco dicto Best 

inter hereditatem liberorum dictorum van der Moest ex uno et inter 

communem platheam ex alio scilicet illam [terciam partem que sita] est 

contigue iuxta hereditatem dictorum liberorum ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico filio quondam Willelmi Bau...... ....... 

....... ....... (dg: .......) sutori ab eodem pro uno antiquo grosso vel 

valorem dando dicto Woltero ab altero omnium sanctorum ....... ....... 

....... ....... pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot danda dicto Woltero ab alio purificatione ex 

p[remissis] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

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

 

1177 mf2 E 13 f.72v. 

 in festo exaltationis sancte crusis: maandag 14-09-1383. 

 in octavis nativitatis Marie: dinsdag 15-09-1383. 

 

{De linker zijde van de bladzijde is afgescheurd}. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

157 

BP 1177 f 072v 01 za 12-09-1383. 

Voornoemde Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan ....... van Helmont zv 

Everardus gnd Voet 1/3 deel van voornoemd stuk land gnd die Rust, te weten 

het middelste 1/3 deel, tussen Henricus zv Willelmus van der Cappellen 

enerzijds en Theodericus nzv Theodericus Grieten soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, te betalen met Allerheiligen, voor 

het eerst over een jaar (di 01-11-1384), en voor een n-erfpacht van .. 

lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1385). 

 

[Dictus Woltherus ter]ciam partem dicte pecie terre die Rust vocate [ut] 

supra [scilicet illam terciam] partem que sita in medio ....... ....... 

....... ....... Henrici filii Willelmi van der Cappellen ex uno et 

hereditatem Theoderici filii (dg: Th) naturalis Theoderici Grieten soen 

ex alio ut dicebat dedit ad ....... ....... ....... ....... de Helmont 

filio Everardi dicti Voet ab eodem pro uno antiquo grosso vel valorem 

dando dicto Woltero ab altero omnium sanctorum [et pro primo] ultra annum 

et pro ....... ....... ....... lopinorum siliginis mensure de Oerscot 

danda dicto Woltero ab altero purificatione pro primo ultra [annum] 

....... ....... ....... promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 072v 02 za 12-09-1383. 

Voornoemde Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan Theodericus nzv 

Theodericus gnd Grieten soen 1/3 deel van voornoemd stuk land gnd die Rust, 

te weten het 1/3 deel dat direct naast de gemene weg ligt; de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst 

over een jaar (di 01-11-1384), en voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, 

maat van Oirschot, te leveren met ........ 

 

Dictus Woltherus terciam partem dicte pecie terre die Rust vocate (dg: s) 

ut supra scilicet illam terciam partem que sita est [contigue iuxta] 

dictam communem platheam ut dicebat dedit ad [hereditarium pactum] 

Theoderico filio naturali Theoderici dicti Grieten soen ab eodem pro uno 

antiquo grosso vel valore dando dicto Woltero ab altero omnium sanctorum 

et pro primo ultra annum et pro hereditaria paccione XVIII lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot danda dicto Wo[ltero] ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 072v 03 za 12-09-1383. 

Voornoemde Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan Godefridus zvw Johannes 

Ackerman (1) een huis en hofstad met een weide gnd een eusel, daaraan 

gelegen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen erfgoed gnd die Rust 

enerzijds en en stuk land gnd die Hostat anderzijds, (2) een stuk land gnd 

Tuinen met een daaraan gelegen beemdje gnd der Kalverloekt, tussen kinderen 

gnd Ackermans Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds; uitgifte met de 

gehele vrijheid die hr Willelmus van de Bosch aldaar had en die behoorde 

aan voornoemd huis, hofstad, ....... .......; de uitgifte geschiedde voor 2 

oude groten, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (di 

01-11-1384), en voor een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, met 

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

 

Dictus Woltherus domum et domistadium cum quadam pascua dicta een eusel 

ipsis adiacente sita in parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter 

hereditatem dictam die Rust ex uno et inter peciam terre dictam die 

Hostaet ex alio atque peciam terre dictam Tuijnen cum pratulo dicto der 

Calverloect sibi adiacente sitam ibidem inter hereditatem liberorum 

dictorum Ackermans kijnderen ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum (dg: Godefrido) cum tota libertate 

quam dominus Willelmus de Busco ibidem habuit et ad dictas domum 

domistadium ....... [ut] dicebat dedit ad hereditarium pactum Godefrido 



Bosch’ Protocol jaar 1383 05. 

 

158 

filio quondam Johannis Ackerman ab eodem! pro duobus antiquis grossis vel 

valorem dandis dicto Woltero ab altero omnium sanctorum et pro primo 

ultra annum et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Oerscot danda dicto Woltero ab altero purificatione et pro 

primo ultra annum et in Best tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 072v 04 za 12-09-1383. 

Willelmus Coptiten en zijn zusters Elizabeth, Heijlwigis, Deliana en 

Mechtildis, kvw Jacobus Coptijt, en Goeswinus zv voornoemde Deliana droegen 

over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 

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

Sint-Jan, gaande uit een windmolen behorend aan hr Arnoldus Rover ridder, 

gnd ter Vonderen, in Oisterwijk, welke cijns voornoemde Wellinus Coptiten 

tbv zijn zuster Jutta gekocht had van voornoemde hr Arnoldus Rover ridder, 

en welke cijns aan voornoemde Willelmus, Elizabeth, Heijlwigis, Deliana en 

Mechtildis, en Goeswinus gekomen was na overlijden van hun zuster 

voornoemde Jutta. Het Geefhuis moet hieruit betalen, jaarlijks met Sint-

Jan, voor verlossing van de ziel van voornoemde wijlen Jutta, 10 pond (! 

zal schelling moeten zijn?) aan de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, 

10 schelling voornoemd geld aan dekaan en kapittel van de Sint-Jan, 10 

schelling voornoemd geld aan de broederschap102 van priesters en klerken van 

de H.Maria, 10 schelling voornoemd geld aan het klooster van de Predikheren 

in Den Bosch, 10 schelling voornoemd geld aan het klooster van de 

Minderbroeders in Den Bosch, 10 schelling voornoemd geld aan het klooster 

van Sint-Clara in Den Bosch, 10 schelling voornoemd geld aan het gasthuis 

van wijlen hr Henricus van Neijsel, 10 schelling voornoemd geld aan de 

vondelingen. 

 

Willelmus Coptiten Elizabeth Heijlwigis Deliana #Mechtildis# eius sorores 

liberi quondam Jacobi Coptijt cum tutore et Goeswinus filius dicte 

Deliane hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quodam molendino venti spectante 

ad dominum Arnoldum Rover militem dicto communiter ter Vonderen sito in 

parochia de Oesterwijc atque ex attinentiis et juribus eiusdem molendini 

singulis et universis [quocumque] locorum sitis quem censum dictus 

Wellinus Coptiten ad opus Jutte sue sororis erga dominum Arnoldum Rover 

militem predictum emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum 

dicti Willelmus (verbeterd uit: Wellinus) Elizabeth Heijlwigis Deliana 

#et Mechtildis# et Goeswinus eis de morte dicte quondam Jutte eorum 

sororis [successione] advolutum esse dicebant hereditarie supportaverunt 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco simul cum litteris et 

jure promittentes (dg: cum litteris et j) cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte ex parte ex parte eorum deponere hoc addito quod 

dicta mensa sancti spiritus dabit et solvet ac dare et solvere tenebitur 

#annuatim infra nativitatis Johannis# de et ex dicto censu #pro solucione 

anime dicte quondam Jutte# X libras! fabrice ecclesie sancti Johannis in 

Busco X solidos (dg: annua) dicte monete #et# decano et capitulo eiusdem 

ecclesie sancti Johannis in Busco X solidos dicte monete annuatim 

fraternitati presbitrorum et clericorum (dg: ...) beate Marie virginis 

ibidem X solidos dicte monete annuatim item conventui fratrum (dg: 

minorum) #predicatorum# in Busco (dg: in) X solidos dicte monete annuatim 

item conventui fratrum minorum in Busco X solidos dicte monete [annu]atim 

et conventui sancte Clare in Busco X solidos dicte monete annuatim et 

hospitalie domini quondam Henrici de Neijsel X solidos dicte monete 

annuatim et orphanis dictis vondelingen X solidos monete predicte 

annuatim tali condicione annexa si dictus census X librarum dicte mense 

sancti spiritus detinetur et (dg: ...) non fuerit persoluta pro tempore 

                         
102 Zie bestand “biDB via Geefhuis 10 s J Coptiten wv W Lonijs”. 
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seu temporibus #futuro vel# futuris extunc dicta mensa sancti spiritus 

pro illo et illis tempore et temporibus erit (dg: ex..) exonerata et 

astricta ad solvendum (dg: ...) iamdictos census dictis personis et piis 

locis dandos et solvendos ut prefertur. Testes Luce et Wellinus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 072v 05 za 12-09-1383. 

Voornoemde Elizabeth, Heijlwigis, Deliana en Mechtildis, kvw Jacobus 

Coptijt, en Goeswinus zv voornoemde Deliana droegen over aan hun broer 

Willelmus Coptiten hun deel in103 (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamersraat, tussen erfgoed van Johannes van Weert enerzijds en erfgoed 

van Johannes Vinninc goudsmid anderzijds, (2) een b-erfcijns van 12 pond, 

gaande uit verschillende kamers met ondergrond gelegen aan het eind van 

voornoemd huis en erf, naast de Kerkstraat, (3) een vak van wijlen hun 

grootvader Wellinus van Neijnsel, in Den Bosch, op het gewanthuis. 

 

Dicte Elizabeth Heijlwigis Deliana et Mechtildis sorores cum tutore et 

Goeswinus filius dicte Deliane totam partem et omne jus eis competentes 

[in] #et post mortem Elizabeth filie Johannis de Derenten competituras# 

[in] domo et area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Johannis de Weert ex uno et inter hereditatem (dg: ..) Johannis Vinninc 

aurifabri ex alio atque (dg: atque) #in# hereditario censu (dg: XX) XII 

librarum solvendo ex quibusdam cameris cum suis fundis sitis ad finem 

dicte domus et aree iuxta vicum ecclesie atque in quodam stallo dicto 

vacke quondam Wellini de Neijnsel eorum avi sito in Busco supra domum 

pannorum ut dicebant supportaverunt Willelmo Coptiten eorum fratri 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 072v 06 za 12-09-1383. 

(dg: Deliana dvw We). 

 

(dg: Deliana filia quondam We). 

 

BP 1177 f 072v 07 za 12-09-1383. 

Leria dvw Wellinus van Neijnsel droeg over aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis, een b-erfcijns van 6 schelling (dg: geld), die aan haar gekomen 

was na overlijden van haar moeder Deliana, gaande uit een huis en erf van 

wijlen Johannes Vlasman, in Den Bosch, in de Gorterstraat, naast erfgoed 

van wijlen Elizabeth Gheerlecs. 

 

Leria filia quondam Wellini de Neijnsel cum tutore (dgh: totam) 

hereditarium censum sex solidorum (dg: monete) sibi de morte quondam 

Deliane sue matris successione advolutum solvendum hereditarie et 

annuatim ex domo et area quondam Johannis Vlasman sita in Busco in vico 

grumellatorum iuxta hereditatem Elizabeth quondam Gheerlecs ut dicebat 

supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 072v 08 ma 14-09-1383. 

Gerardus van Herpen zvw Henricus gnd Scoijten verkocht aan Arnoldus zv 

Theodericus ....... de helft van een huis104,105,106 en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus Buc enerzijds en 

                         
103 Zie ← BP 1176 f 321r 03 za 29-08-1383 (1,2,3), overdracht deel in deze 

goederen. 
104 Zie ← BP 1175 f 268v 08 vr 23-05-1371, overdracht vruchtgebruik in een 

helft van dit huis. 
105 Zie ← BP 1175 f 280r 08 ±do 07-08-1371, overdracht van een helft in dit 

huis. 
106 Zie → BP 1177 f 320v 13 ±do 30-08-1386, verkoop van een andere helft van 

het huis. 
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erfgoed van wijlen Enghelbertus van Maren anderzijds, aan hem overgedragen 

door Rutgherus gnd van Droemel. 

 

Gerardus de Herpen filius quondam Henrici dicti Scoij[107ten] medietatem 

domus et aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Theoderici Buc ex uno [et inter] hereditatem quondam Enghelberti de Maren 

ex alio supportatam sibi a Rutghero dicto de Droemel prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Arnoldo filio Theoderici ....... 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Wellen datum in 

festo exaltationis sancte crusis. 

 

BP 1177 f 072v 09 ma 14-09-1383. 

Hr Gerardus van Haren verkocht aan Arnoldus zv Theodericus Scout 1/5 deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van Arnoldus van Valkenborch, diens 

vrouw en hun kinderen, in een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Margrieta van Roesel enerzijds en erfgoed 

van Theodericus Waelwijns anderzijds, welk 1/5 deel aan voornoemde Gerardus 

gekomen was na erfdeling, belast met ....... cijnzen. 

 

[Domi]nus Gerardus de Haren unam quintam partem sibi de morte quondam 

Arnoldi de Valkenborch et sue uxoris et suorum liberorum successione 

advolutam in domo et area s[ita in B]usco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Margriete de (dg: s Ros) Roesel ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Waelwijns ex alio et que quinta pars dicto Gerardo me[dianta 

division]e prius [habita] inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in 

partem ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Arnoldo filio 

Theoderici (dg: Scort) Scout promittens warandiam et obligationem 

deponere [exceptis] censibus .... .... (dg: prius) solvendis de jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 072v 10 di 15-09-1383. 

Gerardus zvw Hermannus Backe verkocht aan Petrus Pijec de helft van een 

hofstad in Den Bosch, in een straatje voorbij de Molenbrug, lopend van de 

Vughterstraat naar de stadsmuur van Den Bosch, naast erfgoed van Henricus 

gnd Cort, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van Henricus Cort, aan 

hem overgedragen108,109,110,111 door Johannes zvw Johannes zv Nella schoenmaker 

en Henricus gnd van Beirke. 

 

[112Gerardus] filius quondam Hermanni Backe medietatem cuiusdam domistadii 

siti in Busco in viculo ultra pontem molendini sito tendente de vico 

Vucht[ense versus murum] oppidi de Busco (dg: int) iuxta hereditatem 

Henrici dicti Cort scilicet illam medietatem que proxima jacet dicte 

hereditatis dicti Henrici Cort supportatam sibi a [Johanne filio quondam 

Johannis filii Nelle sutoris] et Henrico dicto de Beirke prout in 

litteris hereditarie vendidit Petro Pijec supportavit cum litteris et 

aliis et jure ....... ....... ....... [et obligationem ex] parte sui 

deponere. Testes Luce et Wellen datum supra. In octavis nativitatis 

Marie. 

 

                         
107 Aanvulling op basis van BP 1177 f 320v 13. 
108 Zie ← BP 1177 f 067v 12 do 13-08-1383, doorverkoop van een erfcijns uit 

deze helft van de hofstad. 
109 Zie ← BP 1176 f 246v 06 do 20-02-1382, overdracht van deze helft van de 

hofstad. 
110 Zie → BP 1177 f 175r 12 ma 16-01-1385, niet afgewerkte contract van 

verkoop van deze helft. 
111 Zie → BP 1177 f 175v 12 vr 20-01-1385, uitgifte van deze helft. 
112 Aanvulling op basis van BP 1176 f 246v 06. 
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BP 1177 f 072v 11 di 15-09-1383. 

....... .....ke de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... ....... .....ke junior prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 072v 12 ±ma 14-09-1383. 

....... ....... van Zanderus Coelner beloofde aan Johannes Aven soen 10 

oude schilden na maning te betalen. 

 

....... ....... ....... Zanderi Coelner promisit Johanni Aven soen X aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

 


