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1177 mf2 E 14 f.73. 

 in octavis nativitatis Marie: dinsdag 15-09-1383. 

 in profesto Lamberti: woensdag 16-09-1383. 

 in festo Lamberti: donderdag 17-09-1383. 

 

BP 1177 f 073r 01 di 15-09-1383. 

Walterus van Ghijnhoven verkocht aan Gerardus Molenman, tbv hem en zijn 

vrouw Elizabeth dvw Ghisbertus van den Broec, een lijfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Wadart, met Lichtmis in Waedart te leveren, gaande uit (1) 

een beemd in Wedart, ter plaatse gnd Loebroecke, tussen een beemd gnd 

Molenstad enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, (2) een tuin 

gnd die ?Kemhoveken, in Wadart, naast de ....... gnd Ynde, beiderzijds 

tussen een gemene weg. De langstlevende krijgt de helft van de pacht. 

 

Walterus de Ghijnhoven legitime vendidit Gerardo Molenman ad opus sui et 

ad opus Elizabeth sue #uxoris# filie quondam Ghisberti van den B[r]oec 

vitalem pensionem II modiorum siliginis mensure de Wadart solvendam anno 

quolibet ad vitam eorundem Gerardi et Elizabeth et non ultra 

purificatione et in Wadart tradendam ex quodam prato (dg: dicto) sito in 

parochia de Wedart in loco (dg: lo) dicto Loebroecke inter (dg: 

hereditatem) pratum dictum die Molenstat ex uno et inter aquam dictam die 

Dommel ex alio atque ex quodam orto dicto die (dg: ?Pomphof #...mken) 
?Kemhoveken# sito in dicta parochia iuxta ....... dictum (dg: Ynde) Ynde 

(dg: ex alio) inter (dg: hereditatem) viam communem (dg: pl) ex utroque 

latere [coadiacentem] ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter eorum diutius 

vivens medietatem dicte pensionis possidebit et cum ambo mortui fuerint 
?etc. Testes Ywanus et Wellinus datum in octavis nativitatis Marie. 

Testes interfuerunt scabini. 

 

BP 1177 f 073r 02 di 15-09-1383. 

Petrus Bever beloofde aan Henricus Claes soen 17 oude schilden of de waarde 

met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

Petrus Bever promisit Henrico Claes soen XVII aude scilde vel valorem ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes Erpe et Ywanus datum [ut] supra. 

 

BP 1177 f 073r 03 di 15-09-1383. 

Reijnerus van Mechelen droeg over aan zijn schoonvader Johannes van den 

Hoevel al zijn goederen in de villicacio van Den Bosch, in Tilburg en in 

Beek. 

 

Reijnerus de Mechelen omnia sua bona quocumque locorum in villicacione de 

Busco in parochia de Tilborch et in parochia de Beke sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni van den Hoevel suo socero promittens 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 073r 04 di 15-09-1383. 

Gerardus van Buekel beloofde aan Gerardus Heijnen soen van Hezewijc kramer 

24 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Gerardus de Buekel promisit Gerardo Heijnen soen de Hezewijc institori 

XXIIII aude scilde seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 073r 05 wo 16-09-1383. 

Jacobus gnd Goetscalcs verklaarde dat Engelbertus Ludinc zvw Jacobus van 

Uden alle goederen en zaken heeft geleverd, die Johannes Steen en zijn 
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vrouw Luijtghardis vermaakt hadden aan kv voornoemde Jacobus, en alle 

beloften hebben ingelost, aan voornoemde Jacobus gedaan door voornoemde 

Enghelbertus Luding. 

 

Jacobus dictus Goetscalcs palam recognovit (dg: p) sibi per Engelbertum 

(dg: Lud) Ludinc filium quondam Jacobi de Uden fore satisfactum de 

omnibus bonis et rebus que et quas (dg: Joh) Johannes Steen et 

Luijtghardis eius uxor seu eorum alter legaverant liberis dicti Jacobi ut 

dicebat atque ab omnibus promissionibus promissis dicto Jacobo a dicto 

Enghelberto Luding a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

clamans inde quitum promittens super omnia dictum Engbertum ab huiusmodi 

bonis et rebus indempnem servare. Testes Luce et Ywanus datum in profesto 

Lamberti. 

 

BP 1177 f 073r 06 wo 16-09-1383. 

Voornoemde Jacobus gnd Goetscalcs beloofde aan de secretaris, tbv Andreas 

zv Willelmus Andries soen, 15 gulden hellingen met Pasen aanstaande (zo 10-

04-1384) te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit mihi ad opus Andree filii Willelmi Andries soen 

XV gulden hellinge ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 073r 07 wo 16-09-1383. 

Ghisbertus zvw Ghibo gnd Denkens soen, Arnoldus Nout Nollens soen en 

Gerardus Balijart beloofden aan Arnoldus Heijme 24 gulden pieter met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen, op straffe van 5 gulden 

pieter. 

 

{Met haal verbonden met BP 1177 f 073r 11}. 

Ghisbertus filius quondam (dg: Denkinus dicti ?cu Ghiti dicti de) 

Ghibonis dicti Denkens soen Arnoldus Nout Nollens soen et Gerardus 

Balijart promiserunt Arnoldo Heijme XXXIIII gulden peter seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena quinque gulden peter. 

 

BP 1177 f 073r 08 wo 16-09-1383. 

De eerste twee beloofden Gerardus schadeloos te houden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Duo primi servabunt Gerardum indempnem servare. Testes datum supra. 

Traditur dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 073r 09 wo 16-09-1383. 

Ghisbertus beloofde Arnoldus schadeloos te houden. De brief overhandigen 

aan voornoemde Gerardus. 

 

Ghisbertus promisit Arnoldum indempnem servare. Testes datum supra. 

Traditur dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 073r 10 wo 16-09-1383. 

Arnoldus Heijme verklaarde alle achterstallige termijnen te hebben 

ontvangen van een b-erfcijns van 11 pond 15 schelling, die voornoemde 

Arnoldus beurt, gaande uit erfgoederen van wijlen Ghibo Denkens soen, in 

Lith, en het geld van de termijn van Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383). 

 

Arnoldus Heijme palam recognovit sibi fore satis! ab omnibus arrestagiis 

sibi deficientibus et restantibus de hereditario censu XI librarum et 

quindecim solidorum quem dictus Arnoldus solvendum habet in #ex# 

hereditatibus quondam Ghibonis Denkens soen sitis in Lijt atque de 

pecunia de dicto censu provenienda in festo beati Martini proxime futuro 



Bosch’ Protocol jaar 1383 06. 

 

4 

salvo et reservato dicto censu. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 073r 11 wo 16-09-1383. 

Voornoemde Ghisbertus zvw Ghibo gnd Denkens soen ontlastte Arnoldus Heijme, 

diens echtgenote vrouwe Margareta, en Willelmus van Hees van alle 

geschillen, waarmee voornoemde Ghisbertus, zijn vrouw Margareta, en 

Ghisbertus en Arnoldus kv voornoemde Margareta hen kunnen aanspreken. 

 

{Met haal verbonden met BP 1177 f 073r 07}. 

Dictus Ghisbertus quitum clamavit Arnoldum Heijme et dominam Margaretam 

eius uxorem et Willelmum de Hees ab omnibus querulis (dg: cont) 

con....oniis et impeticionibus quibus mediantibus (dg: ipse) dictus (dg: 

Willelmus) Ghisbertus Margareta eius uxor Ghisbertus et Arnoldus liberi 

eius Margarete dictos Arnoldum Heijme dominam Margaretam et Willelmum 

impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut 

dicebat promittens dictos Arnoldum Heijme dominam Margaretam et Willelmum 

inde indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 073r 12 do 17-09-1383. 

Johannes zvw Lambertus van Gherwen vernaderde een stuk land in Geffen, 

naast erfgoed van de investiet van Geffen, aan Johannes die Groet in pacht 

uitgegeven door Arnoldus Stamelart van de Kelder. De ander week. En hij 

droeg weer over. 

 

Johannes filius (dg: quondam) quondam Lamberti de Gherwen prebuit et 

exhibuit etc ad redimendum peciam terre sitam in parochia de Gheffen 

iuxta hereditatem investiti de Gheffen datam ad pactum Johanni die Groet 

ab Arnoldo Sta de Penu prout in litterus ut dicebat et alter cessit et 

reportavit. Testes Luce et Wellen datum (dg: .. ..) in festo Lamberti. 

 

BP 1177 f 073r 13 do 17-09-1383. 

Willelmus die Writer verhuurde aan Gerardus van Vladeracken, voor een 

periode van 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383), voor 60 

Hollandse plakken per jaar, met Kerstmis te betalen, een stuk land en een 

stuk beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Cristina 

Coptiten enerzijds en een gemene weg lopend naar Kleppenscoer anderzijds. 

Voornoemde Willelmus en zijn kinderen Johannes en Elizabeth beloofden 

lasten af te handelen. Voornoemde Gerardus mag zoveel takken gnd rijs zagen 

als hij nodig heeft voor het onderhoud van de hekken van deze erfgoederen. 

Eén brief voor voornoemde Gerardus. 

 

Willelmus die Writer (dg: duas) peciam terre #et peciam prati# sitam in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem Cristine 

Coptiten ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam (dg: ..) 

tendentem versus Cleppenscoer ex alio ut (dg: loc) #dicebat# locavit 

Gerardo de Vladeracken ab eodem ad spacium trium annorum a festo 

nativitatis Domini proxime futuro sine medio sequentium anno quolibet 

(dg: d) dictorum trium annorum pro (dg: qi) LX Hollant placken dandis 

sibi ab alio anno quolibet dictorum trium annorum nativitatis Domini et 

pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

promittens #et cum eo Johannes et Elizabeth eius liberi# warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione annexa quod dictus Gerardus poterit secare supra dictam peciam 

terre et peciam prati tot ramos dictos rijs dictis 3 annis durantibus 

quot dictus Gerardus indigeret dictis 3 annis durantibus ad 

conservationem (dg: ...) sepium dictarum hereditatum. Testes datum supra. 

Et erit una littera quam habebit dictus Gerardus. 

 

BP 1177 f 073r 14 do 17-09-1383. 

Gerardus gnd Nijcoels beloofde aan Johannes Gherijs, Lambertus Wael en Adam 
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van Mierd 30 oude schilden na maning te betalen. 

 

Gerardus dictus Nijcoels promisit Johanni Gherijs Lamberto Wael et Ade de 

Mierd seu eorum alteri XXX aude scilde ad monitionem (dg: persolvendos) 

ipsorum seu alterius persolvendos. Testes [datum] supra. 

 

BP 1177 f 073r 15 do 17-09-1383. 

Henricus zvw Wellinus zv Henricus gnd Eefsen soen van Os beloofde aan 

voornoemde Johannes Gherijs, Lambertus Wael en Adam van Mierd 30 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Henricus filius quondam Wellini filii Henrici dicti Eefsen soen de Os 

promisit eisdem tantum eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 073r 16 ±do 17-09-1383. 

De broers .....bertus en Nijcholaus, kvw Johannes van den Eijnde, 

verkochten aan Henricus Dircs soen een b-erfcijns van 1 groot, die 

voornoemde Henricus Dircs moet betalen, gaande uit een stuk land gnd dat 

Vlasland, in Rosmalen, ter plaatse gnd aan die .....ense Steeg, tussen 

Johannes Kamerlijnc enerzijds en kvw Nijcholaus Daems soen anderzijds. 

 

.....bertus et Nijcholaus (dg: ..) fratres liberi quondam Johannis van 

den Eijnde hereditarium censum unius grossi quem Henricus Dircs soe[n] 

....... ....... solvere tenetur hereditarie ex pecia terre dicta dat 

Vlaslant sita in parochia de Roesmalen in loco dicto aen die .....enssche 

Stege inter hereditatem Johannis Kamerlijnc ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam (dg: ..) Nijcholai Daems soen ex alio ....... ....... 

dicto Henrico D[ircs] soen promittentes ....... ....... et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes datum s[upra]. 

 

BP 1177 f 073r 17 ±do 17-09-1383. 

Een onleesbaar contract van twee regels. 

 

1177 mf2 F 01 f.73v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze bladzijde is niet beschreven. 

 

1177 mf2 F 02 f.74. 

 in crastino Lamberti: vrijdag 18-09-1383. 

 

BP 1177 f 074r 01 ±vr 18-09-1383. 

(dg: God stelde Abraham op de proef). 

 

(dg: temptavit deus Abraham). 

 

BP 1177 f 074r 02 vr 18-09-1383. 

Johannes van de Dijk en Lambertus Wouters soen van Mameren beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 180 oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande 

(wo 11-11-1383; 11+31+11=53 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes de Aggere et (dg: Henricus) Lambertus Wouters soen de (dg: K) 

Mameren promiserunt Philippo Jozollo etc C et LXXX aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvendos sub pena IIII. Testes Luce et (dg: Erpe) 

Dijnter datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1177 f 074r 03 vr 18-09-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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........ 

Primus [promisit alium] indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 04 vr 18-09-1383. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Ghibo Wellens een 

b-erfcijns van 12 schelling oude pecunia, die Ghibo Wellens met Sint-

Lambertus moet betalen, gaande uit een stuk land, dat was van wijlen 

Reijnkinus Wevers, in Vught Sint-Lambertus, tussen Willelmus Snab..... 

enerzijds en Godescalcus van den Water anderzijds, welke cijns behoorde aan 

Johannes Dicbier grootvader van eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier hereditarium censum XII 

solidorum antique pecunie quem Ghibo Wellens solvere tenetur hereditarie 

Lamberti ex (dg: ..... dom) pecia terre (dg: sita in Vuc) que fuerat 

quondam Reijnkini W[e]vers sita in pa[rochia de Vucht] sancti Lamberti 

inter hereditatem Willelmi Snab..... ex uno inter hereditatem Godescalci 

van den Water ex alio ut dicebat et qui census ad Johannem Dicbier avum 

primodicti Henrici spectare consuevit ut dicebat hereditarie supportavit 

Ghiboni Wellens promittens (dg: w) super omnia ratam servare et (dg: ob) 

aliam obligationem ex parte sui et quorumcumque suorum heredum deponere. 

Testes Jordanus et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 05 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Ghibo Wellens beloofde aan Rutgherus Cort 6 oude schilden of de 

waarde minus 16 Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1383) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit Rutghero Cort [se]x aude scilde seu valorem minus 

XVI Hollant placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 06 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Ghibo 

Wellens een b-erfcijns van 3 schelling oude pecunia, die de commendator van 

Vught of de investiet van de kerk van Sint-Lambertus van Vught met Sint-

Lambertus moet betalen, gaande uit een erfgoed gnd Clementijns Erf, in 

Vught Sint-Lambertus, welke cijns was van Johannes Dicbier grootvader van 

voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Dicbier (dg: filius) hereditarium censum III solidorum et 

novem solidorum antique pecunie quem (dg: commendator de Vucht) 

#commendator de Vucht seu# investitus ecclesie sancti Lamberti de Vucht 

solvere tenetur hereditarie Lamberti ex (dg: domo et orto hereditates) 

hereditate dicta Clementijns Erve sita in parochia de Vucht sancti 

Lamberti ut [dicebat] et qui census fuerat olim (dg: ..) Johannis Dicbier 

avi olim dicti Henrici (dg: ven) supportavit Ghiboni Wellens promittens 

ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 07 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Ghibo Wellens beloofde aan Rutgherus Cort 3 oude schilden met 

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

 

Dictus Ghibo promisit Rutghero Cort III aude scilde ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 08 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Godescalcus 

zvw Arnoldus Engbrechts soen een b-erfcijns van 16½ penning oude pecunia, 

die Agnes wv voornoemde Arnoldus gnd Engbrechts met Sint-Lambertus moet 

betalen, gaande uit een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Konings Braak, beiderzijds naast Gerardus gnd Emmens soen, welke cijns was 
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van Johannes Dicbier grootvader van voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum sedecim (dg: den et) et 

dimidii denariorum antique pecunie quem Agnes relicta quondam Arnoldi 

dicti Engbrechts (dg: fi wijf) solvere tenetur hereditarie Lamberti ex 

pecia terre sita in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto 

Conincs Brake (dg: inter) iuxta hereditatem Gerardi dicti Emmens soen ex 

utroque latere coadiacentem et qui census ad Johannem Dicbier avum olim 

dicti Henrici spectabat ut dicebat supportavit Godescalco filio dicti 

quondam Arnoldi Engbrechts soen promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 09 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Marcelius 

zvw Henricus Bul en Rodolphus Truden soen een b-erfcijns van 10 schelling 

oude pecunia, die Margareta dvw Rodolphus gnd Ridder met Sint-Lambertus 

moet betalen, gaande uit een huis en tuin in Vught Sint-Petrus, tussen 

Clemencia van Bladel enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns 

was van Johannes Dicbier grootvader van voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum X solidorum antique pecunie 

quem (dg: Ro) Margareta filia quondam Rodolphi dicti Ridder solvere 

consuevit annuatim Lamberti ex domo et (dg: h) orto sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri inter hereditatem Clemencie de Bladel ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio et qui census (dg: nunc ad se 

spectare dicebat) ad Johannem Dicbier avum dicti Henrici spectare 

consuevit hereditarie supportavit Marcelio filio quondam Henrici Bul 

Rodolpho Truden soen promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 10 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Marcelius en Rodolphus beloofden aan Rutgherus Cort 8 oude 

schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1383) te 

betalen. 

 

Dicti Marcelius et Rodolphus promiserunt Rutghero Cort (dg: septem et 

dimidium) #octo# aude scilt seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 11 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Theodericus 

die Becker van Vucht een b-erfcijns van 8 schelling oude pecunia, die 

voornoemde Theodericus Becker met Sint-Lambertus moet betalen, gaande uit 

een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen Rodolphus van 

Warghershusen enerzijds en Ghiso van den Loe anderzijds, welke cijns was 

van Johannes Dicbier grootvader van voornoemde Henricus. 

 

Dictus Henricus Dicbier hereditarium censum octo solidorum antique 

pecunie quem Theodericus die Becker de Vucht solvere tenetur hereditarie 

Lamberti ex domo et orto sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht inter 

hereditatem Rodolphi (dg: de Wargher cu) de Warghershusen ex uno et inter 

hereditatem Ghisonis (dg: van den ....) van den Loe ex alio et qui census 

fuerat olim (dg: ..) Johannis Dicbier avi olim dicti Henrici ut dicebat 

supportavit dicto Theoderico Becker promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 074r 12 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan Rutgherus Cort 6 oude schilden of de 

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

 

Dictus Theodericus promisit Rutghero Cort sex aude scilde seu valorem ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 074r 13 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier droeg over aan Johannes 

van Hoesden, tbv kvw Metta van Hal, een b-erfcijns van 3 schelling oude 

pecunia, die voornoemde kvw Metta met Sint-Lambertus moeten betalen, gaande 

uit (1) een erfgoed gnd Graanwijk, in Vught Sint-Petrus, (2) een erfgoed 

gnd die Kerkhof, in Vught Sint-Lambertus. 

 

Dictus Henricus Dicbier etc hereditarium censum trium solidorum antique 

pecunie quem (dg: Johannes de) liberi quondam Mette de Hal solvere 

tenentur hereditarie Lamberti ex (dg: omnibus p) hereditate dicta 

Graenwijc (dg: -s) #sita in parochia de Vucht sancti Petri# et hereditate 

dicta die Kerchof sita in parochia de Vucht sancti Lamberti ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Hoesden ad opus dictorum liberorum 

dicte Mette promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 14 vr 18-09-1383. 

Voornoemde Johannes van Hoesden beloofde aan Rutgherus Cort 2¼ oude schild 

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

 

Dictus Johannes de Hoesden promisit Rutghero Cort duo aude scilde et 

quartam partem unius aude scilt ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 15 vr 18-09-1383. 

Hilla wv Petrus gnd Moelnere en haar zoon Johannes beloofden aan Elizabeth 

gnd Metten soens 13 pond geld en 4 Hollandse plakken met Kerstmis 

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

 

Hilla relicta quondam Petri dicti Moelnere et Johannes eius filius 

promiserunt (dg: Willelmo Scilder) Elizabeth dicte Metten soens XIII 

libras monete et IIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 16 vr 18-09-1383. 

Paulus gnd Lute soen van Os en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco gnd 

Scoenmaker gaven uit aan Marcelius gnd Zeel Claes soen van den Ghinder 

Ouver de helft van een stuk beemd in Someren, ter plaatse gnd in Geen 

Broekske, tussen erfgoed van kinderen gnd Bolts Kijnderen enerzijds en 

erfgoed gnd Versscaer anderzijds, van welk geheel stuk beemd de andere 

helft behoort aan Sijmon gnd Lange Smit, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld 

wordt tegen voornoemd erfgoed van de kinderen gnd Bolts Kijnderen; de 

uitgifte geschiedde voor ½ cijnshoen uit voornoemde helft, en thans voor 

een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren 

in het huis van voornoemde Marcelius te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1385). 

 

Solvit extraneus. 

Paulus dictus Lute soen de Os maritus legitimus ut asserebat Elizabeth 

#sue uxoris# filie quondam Franconis dicti Scoenmaker et dicta Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore (dg: peciam prati) medietatem pecie prati 

site in parochia de Zoemeren [ad] locum dictum in Gheen Broexken inter 

hereditatem liberorum dictorum Bolts Kijnderen ex uno et inter (dg: 

hereditatem liberorum) hereditatem dictam Versscaer ex alio et et de qua 

#integra# pecia prati reliqua medietas spectat ad Sijmonem dictum Lange 

Smit et que pecia prati annuatim dividitur contra dictam hereditatem 

dictorum liberorum Bolts Kijnderen vocatorum (dg: .. ...) ut dicebat (dg: 

here) dedit ad hereditariam (dg: censum) paccionem Marcelio dicto Zeel 

Claes soen van den Ghinder Ouver ab eodem hereditarie possidendam pro 

dimidio pullo censuali (dg: dicto) de dicta medietate de jure solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione (dg: se) octo lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dictis Paulo et Elizabeth hereditarie 
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purificatione et primo termino ultra annum et in Zoemeren in domo dicti 

Marcelii tradenda ex [premissis] promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 17 vr 18-09-1383. 

(dg: Johannes van). 

 

(dg: Johannes de). 

 

BP 1177 f 074r 18 vr 18-09-1383. 

Arnoldus die Vere beloofde aan Philippus Jozollo etc 24 oude schilden met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383; 12+31+30+25=98 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Arnoldus die Vere promisit Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos sub pena I. Testes Bruheze et 

Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 19 vr 18-09-1383. 

Stephanus Jans soen machtigde Arnoldus Meijnssen soen van Lijt de tegoeden 

te manen die Johannes Crumme hem verschuldigd is. 

 

Stephanus Jans soen (dg: omnia deb) dedit Arnoldo Meijnssen soen de Lijt 

potestatem monendi et etc omnia (dg: de) credita que sibi debentur a 

Johanne Crumme et cum hiis etc usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074r 20 ±vr 18-09-1383. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan 

Johannes gnd Muwe steenbakker een huis1 en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Andreas Tijmmerman enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus Blockeel anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat tot aan 

erfgoed van wijlen Henricus van Lijt; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

hertogencijns, en thans voor (2) een n-erfcijns van 7 pond geld, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco (dg: ex) cum 

consensu et voluntate provisorum dicte mense (dg: de) domum et aream (dg: 

quondam Elizebeth Reijne..) sitam in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi 

Blockeel ex alio tendentem a dicto vico retrorsum ad hereditatem quondam 

(dg: Arnoldi) Henrici de Lijt ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni dicto Muwe (dg: lapid) lapicide ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu domini ducis exinde solvendo dando etc atque pro hereditario 

censu septem librarum monete dando dicte mense a dicto Johanne 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis [ex] premissis 

promittens (dg: ..) cum consensu [dict]orum et provisorum (dg: w) quod 

dicta mensa prestabit warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Luce ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 074r 21 ±vr 18-09-1383. 

Voornoemde Johannes Muwe beloofde aan voornoemde Albertus, tbv het 

Geefhuis, 61 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

[Dic]tus Johannes Muwe promisit dicto Alberto ad opus dicte mense LXI 

aude scilde seu valorem (dg: ad) ad [mon]itionem ....... ....... ....... 

....... Testes datum supra. 

 

1177 mf2 F 03 f.74v. 

 Quarta post octavas pasche anno LXXXIII: woensdag 01-04-1383. 

                         
1 Zie → BP 1176 f 372r 02 zo 07-08-1384, overdracht van dit huis. 
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 in festo Mathei: maandag 21-09-1383. 

 Sabbato post Lamberti: zaterdag 19-09-1383. 

 

BP 1177 f 074v 01 ±vr 18-09-1383. 

Voornoemde Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch gaf 

uit aan Elizabeth wv Jacobus van Uden een huis2 en erf van wijlen Henricus 

van Lijt in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kerkstraat naar de 

huizinge van wijlen Rodolphus van Zulikem, aan de kant richting de 

Kerkstraat bij erfgoed van wijlen Elizabeth Gheerlecs, strekkend vanaf 

eerstgenoemde weg achterwaarts tot aan erfgoed van Andreas Tijmmerman; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco 

domum et aream quondam Henrici de Lijt sitam #in Busco# in vico tendente 

a vico ecclesie versus (dg: habitationem quondam) mansionem quondam 

Rodolphi de Zulikem prope hereditatem quondam Elizabeth Gheerlecs (dg: ex 

uno et inter hereditatem quondam Petri Bever Ger) in [3latere] versus 

(dg: vicum) dictum [vicum] ecclesie (dg: ut d) tendentem a primodicto 

vico retrorsum ad hereditatem Andree Tijmmerman ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Elizabeth relicte quondam [Jacobi] de Uden [ab] eadem 

hereditarie possidendam pro censu domini ducis exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditario censu (dg: ....) [quinque libr]arum monete 

[solvendo dicte mense a] dicta Elizabeth hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens cum consensu dictorum 

provisorum (dg: cum) quod dicta mensa pro premissis prestabit [warandiam 

et aliam obligationem] deponere et alter repromisit cum tutore. Testes 

Luce et Ywanus datum supra. 

 

BP 1177 f 074v 02 ±vr 18-09-1383. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Albertus, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, 30 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dicta Elizabeth promisit dicto Alberto ad opus dicte mense XXXta aude 

scilde seu valorem ad monitionem procuratorum dicte mense persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074v 03 ±vr 18-09-1383. 

Cristina dvw Gerardus Meelman droeg over aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit (1) 3 

delen van een land in Enschot, (1a) die Langeakker, (1b) Hilden Schut, (1c) 

Heer Schut, (2) een huis en hofstad aldaar, welke pacht Ghibo van 

Eijnschijt verkocht had aan Thomas Valant, en welke pacht voornoemde 

Cristina verworven had van Franco van Ghestel. Het Geefhuis zal jaarlijks 

uit deze pacht leveren (a) aan de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den 

Bosch 1 zester rogge, (b) aan het gasthuis van wijlen hr Henricus van 

Neijnsel 1 zester rogge, (c) aan het gasthuis in Den Bosch, dat wijlen 

Antonius Vinsot heeft gesticht, 1 zester rogge, Bossche maat. 

 

Cristina filia quondam Gerardi Meelman cum tutore hereditariam (dg: 

paccionem) #pensionem# unius modii siliginis per iustam mensuram de Busco 

mensurando ex tribus partibus terre sitis in Eijnschijt quarum una #die# 

Langeacker alia Hilden Scut tercia vero Her Scut (dg: ..ppe) nominantur 

atque ex domo (dg: ?sit) et domistadio sitis ibidem quam paccionem Ghibo 

de Eijnschijt Thome Valant vendiderat et quam paccionem dicta Cristina 

erga Franconem de Ghestel acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus cum litteris #et 

                         
2 Zie → BP 1182 p 129r 02 do 01-07-1400, verkoop van het huis en erf. 
3 Aanvulling op basis van BP 1182 p 129r 02. 
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aliis# et jure (dg: ..) promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali condicione annexa quod dicta (dg: 

infrimaria) #mensa# dabit et solvet annuatim de dicta paccione infirmarie 

maioris curie beghinarum in Busco unum sextarium siliginis dicte mensure 

et hospitali (dg: qu) quondam domini Henrici de Neijnsel unum sextarium 

siliginis dicte mensure et hospitali (?dg: quond) quod Antonius Vinsot 

fundavit sito in Busco unum (dg: modii) sextarium siliginis dicte 

mensure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074v 04 ±vr 18-09-1383. 

Voornoemde Cristina dvw Gerardus Meelman droeg over aan Albertus Wael, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 6 schelling en een b-erfcijns 

van 20 schelling, die haar grootvader Henricus Berwout beurde, een helft 

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

van Lucas gnd Luceken, in Den Bosch, in de Kolperstraat. 

 

Dicta Cristina cum tutore hereditarium censum sex solidorum et 

hereditarium censum XX solidorum (dg: qu) #quos Henricus Berwout eius 

avus habuit# solvendos (dg: here) mediatim Domini et mediatim Johannis de 

(dg: h) tota hereditate Luce dicti Luceken sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet prout in litteris et quos nuc ad se spectare dicebat 

supportavit Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 074v 05 ±vr 18-09-1383. 

Voornoemde Albertus namens het Geefhuis in de Bosch beloofde aan voornoemde 

Cristina een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. 

 

Dictus Albertus de consensu provisorum mense sancti spiritus in promisit 

quod dicta mensa sancti spiritus dabit et exsolvet dicte Cristine vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Cristine et non ultra purificatione ex omnibus et singulis bonis 

dicte mense et cum mortus fuerit etc dicta Albertus ut supra. 

 

BP 1177 f 074v 06 wo 01-04-1383. 

Hr Arnoldus Rover ridder enerzijds en Johannes zvw Lucas van Erpe 

anderzijds legden in handen van hr Rijcoldus Koc ridder, die 

getuigenverklaringen zal verzamelen, de oplossing van hun geschil mbt een 

b-erfpacht van 5 lopen rogge en 6 lopen gerst, maat van Erp, die voornoemde 

Johannes van Erpe verklaarde te beuren uit goederen de Pardelaar, in Sint-

Oedenrode. Philippus van Eerscot verklaarde voornoemde pacht namens 

voornoemde wijlen Lucas uit voornoemde goederen ter Pardelaar gedurende 35 

jaar en langer te hebben ontvangen. Willelmus van Acht verklaarde 

voornoemde pacht namens voornoemde wijlen Lucas van Erpe uit voornoemde 

goederen te hebben ontvangen, gedurende 54 jaar en langer. Mathias van 

Pardelaer verklaarde gedurende 28 jaar en langer, toen hij als hoevenaar 

van wijlen hr Theodericus van Dijnter op voornoemde goederen te Pardelaar 

woonde, voornoemde pacht namens voornoemde wijlen hr Theodericus van 

Dijnter te hebben geleverd, aan boden van voornoemde wijlen Lucas, gaande 

uit voornoemde goederen. Voornoemde hr Rijcoldus verklaarde dat voornoemde 

Johannes zvw Lucas van Erpe voornoemde pacht jaarlijks zal beuren alsmede 

de achterstallige pacht van de afgelopen 3 jaar. Andere achterstallige 

termijnen zullen zijn vervallen. 

 

(dg: notum sit universis quod cum) 

Nos #Bruheze# Johannes Leonii Ywanus et Scilder scabini in Busco notum 

facimus universis quod consituti coram nobis dominus (dg: Johannes) 

Arnoldus Rover miles ex una et Johannes #filius quondam Luce# de Erpe ex 

altera parte super discordio querula etc habitis (dg: .) seu motis inter 
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dictas partes #a quocumque tempore usque in diem presentem# occacione 

hereditarie paccionis quinque lopinorum siliginis et sex lopinorum ordei 

mensure de Erpe quam dictus Johannes de Erpe dicebat se solvendam habere 

in bonis de Pardelar #sitis in parochia de Rode sancte Ode# 

compromiserunt (dg: super) mutuo super omnia in (dg: dis) dominum 

Rijcoldum Koc militem se rata servare quecumque dictus dominus Rijcoldus 

pronunciaverit inter dictas partes super dicta paccione iuxta (dg: ....) 

depo..nis testium super dicta paccione (dg: dep) producendorum et 

deponendorum. Quo facto constituti coram nobis Philippus de Eerscot qui 

deponet ad requisitionem judicis sub suo iuramento ad hoc prestito quod 

ipse Philippus dictam paccionem ex parte dicti quondam Luce ex dictis 

bonis ter Pardelaer #recepit en levavit# XXXV annis et amplius iam 

elapsis item Willelmus de Acht deponet ad requisitionem judicis etc quod 

ipse Willelmus dictam paccionem ex parte et nomine dicti (dg: Lu) quondam 

Luce de Erpe percepit et levavit ex dictis bonis LIIII annis et amplius 

iam (dg: elap) elapsis item Mathias de Pardelaer deponet ad requisitionem 

judicis etc quod ipse Mathias XXVIII annis et amplius (dg: ..) iam 

elapsis dum ipse Mathias tamquam colonus domini quondam Theoderici de 

Dijnter super dicta bona te Pardelaer residebat et morabatur dictus 

Mathias dictam paccionem ex parte dicti quondam domini Theoderici de 

Dijnter (dg: perso) dedit et persoluit #nunciis dicti quondam Luce ex 

dictis bonis# quibus sic peractis dictus dominus Rijcoldus suum dictum et 

sententiam arbitrale pronunciavit inter dictas partes super dicta 

paccione (dg: sc) in hunc modum scilicet quod dictus (dg: dominus 

Arnoldus de Rover de ..) Johannes (dg: de) filius quondam Luce de Erpe 

dictam paccionem anno quolibet hereditarie de ....... percipiet et 

levabit et habebit de et ex dictis bonis te Pardelaer vocatis quodque 

dictus Johannes filius quondam Luce de Erpe percipiet et levabit 

arrestadia dicta afterstelle sibi deficientia de tribus annis proxime 

preteritis occacione dicte paccionis scilicet quod omnia alia arrestadia 

dicte paccionis erunt quita in cuius rei testimonio. Testes datum quarta 

post octavas pasche anno LXXXIII. 

 

BP 1177 f 074v 07 ma 21-09-1383. 

Albertus Wael beloofde namens het Geefhuis aan Aleijdis wv Adam van Ghestel 

een lijfrente van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit alle goederen van het Geefhuis. 

 

Albertus Wael de consensu etc provisorum [promisit] quod mensa sancti 

spiritus dabit et exsolvet (dg: dicto) Aleijdi (dg: -s) relicte quondam 

Ade de Ghestel vitalem pensionem XL solidorum monete anno quolibet ad 

vitam dicte Aleijdis et non ultra mediatim (dg: nativitatis) #Domini# et 

mediatim Johannis ex (dg: bonis) omnibus bonis dicte mense et cum mortua 

fuerit etc. Testes Ywanus et (dg: ..) Dijnter datum in festo Mathei. 

 

BP 1177 f 074v 08 za 19-09-1383. 

Theodericus Bathen soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Lambertus van den Hoevel en zijn broers 

Theodericus en Jacobus met hun goederen. 

 

Theodericus Bathen soen omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Lambertum van den Hoevel (dg: Cristi) Theodericum et Jacobum eius fratres 

seu per eorum alterum cum suis bonis (dg: et) seu cum bonis alterius 

eorundem [ut] dicebat calumpniavit. Testes Bruheze et Luce datum sabbato 

post Lamberti. 

 

BP 1177 f 074v 09 ±za 19-09-1383. 

Philippus zvw Bodo zvw Ghiselbertus timmerman verkocht aan Egidius gnd 

Zecker (1) erfgoederen met gebouwen van voornoemde wijlen Bodo, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen wijlen Henricus van Herpen enerzijds 

en eertijds Zebbertus wollenklerenwever anderzijds, die aan hem gekomen 
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waren na overlijden van zijn ouders, en waarvan Franco ...... ev Elizabeth 

dvw voornoemde Bodo afstand had gedaan, (2) een wijnkelder, eertijds van 

wijlen Johannes van den Hoevel, aldaar, tussen de straat gnd die Huls, 

achter ?huis en tuin van voornoemde wijlen Bodo, welke wijnkelder 

voornoemde Bodo verworven had van Katherina van den ....... ....... wv 

Johannes van den Hoevel, en haar dochters Elizabeth en Aleijdis; tenslotte 

een vrijwel onleesbare belofte, mogelijk dat hetgeen er meer betaald moet 

worden dan een zekere erfcijns zal worden vergoed. 

 

Philippus filius quondam Bodonis filii quondam Ghiselberti carpentatoris 

hereditates cum suis edificiis dicti quondam Bodonis sitas in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem (dg: Henr) quondam Henrici de Herpen 

ex uno et inter hereditatem dudum Zebberti textoris laneorum ex alio et 

que hereditates cum suis attinentiis sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advolute (dg: et sibi mediante he divisione prius 

habita inter dictum Philippum et Franconem de ....... maritum) et super 

qua hereditate Franco ....... maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti (dg: .) quondam Bodonis ad opus dicti 

Philippi [renunciavit] prout in litteris insuper quoddam vinarium (dg: 

situm ibidem) quod fuerat quondam Johannis van den Hoevel situm ibidem 

inter vicum dictum die Huls et retro d[omum] et ortum dicti quondam 

Bodonis cum omnibus attinentiis dicti vinarii quod vinarium cum suis 

attinentiis dictus Bodo erga Katherinam van den ....... ....... relictam 

quondam Johannis van den Hoevel predictam Elizabeth et Aleijdem eius 

filias prout in litteris et qu[as] hereditates et vinarium ?dictus 

....... ....... ....... ....... dicebat hereditarie vendidit Egidio dicto 

Zecker supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui ....... ....... 

heredum deponere promisit insuper quod si aliquid de premissis ....... 

fuerit solvendum excepto hereditario censu {de rest van dit contract, 

ongeveer 2 regels, is onleesbaar}. 

 

1177 mf2 F 04 f.75. 

 in festo Mathei: maandag 21-09-1383. 

 Quarta post Mathei: woensdag 23-09-1383. 

 Quinta post Mathei: donderdag 24-09-1383. 

 

BP 1177 f 075r 01 ma 21-09-1383. 

Voornoemde Egidius Secker beloofde aan Philippus Boden 67 Brabantse dobbel 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

Dictus Egidius Secker promisit Philippo Boden LXVII Brabant dobbel seu 

valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Ywanus et Wellen datum in 

festo Mathei. 

 

BP 1177 f 075r 02 ma 21-09-1383. 

(dg: een vidimus maken). 

 

(dg: et fiet vidimus). 

 

BP 1177 f 075r 03 wo 23-09-1383. 

Erkenradis wv Godefridus gnd van Winckenvoert droeg over aan haar kinderen 

Nicholaus en Henricus en aan haar schoonzoon Wellinus van Os het 

vruchtgebruik in een huis4 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Stierken enerzijds en erfgoed van Johannes 

Screijnmaker anderzijds. 

 

Erkenradis relicta quondam Godefridi dicti de Winckenvoert cum tutore 

usufructum [sibi competentem in] domo et area sita in Busco in vico 

                         
4 Zie → BP 1176 f 373v 09 do 18-08-1384, verkoop van 1/3 deel van het huis. 
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Orthensi inter hereditatem Johannis Stierken ex uno et hereditatem 

Johannis Screijnmaker ex alio [ut] dicebat legitime supportavit Nicholao 

et Henrico suis liberis atque Wellino de Os genero dicte Erkenradis cum 

omnibus litteris ....... ....... ....... ....... cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jorden et Wellen datum 

quarta post [Mathei]. 

 

BP 1177 f 075r 04 wo 23-09-1383. 

Jacobus van den Hovel ev Elisabeth en Wolterus Wal ev Cristina, dv 

Erkenradis dvw Nicholaus Cleijnael, deden tbv de broers Nicholaus en 

Henricus, kv voornoemde Erkenradis, en Wellinus van Os afstand van 

voornoemd huis en erf. 

 

Jacobus van den Hovel maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth 

sue uxoris et Wolterus Wal maritus et tutor ut dicebat Cristine sue 

uxoris filiarum Erkenradis filie quondam Nicholai Cleijnael super dicta 

domo et area atque super toto jure ipsis et dictis suis uxoribus in dicta 

domo et area competente et competituro ad opus Nicholai et Henrici 

fratrum liberorum dicte Erkenradis et Wellini de Os hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 075r 05 wo 23-09-1383. 

De broers Nicholaus en Henricus, kvw Godefridus Wickenvoert, Jacobus gnd 

van den Hovel en Wellinus van Os deden tbv Wolterus Wal afstand van de 

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

van Margareta van Parijs enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Scutte 

anderzijds. 

 

Nicholaus et Henricus fratres liberi (dg: q q) quondam Godefridi 

Wickenvoert Jacobus dictus van den Hovel et Wellinus de Os super 

medietate domus et aree site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Margarete de Parijs ex uno et hereditatem (dg: ...) Henrici dicti Scutte 

ex alio atque super toto jure ad opus Wolteri Wal hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 075r 06 do 24-09-1383. 

Zebertus gnd Hadewijchen soen van Druenen verkocht aan Luijtghardis gnd 

Bauderics wv Tielmannus smid een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit 1 morgen land in Maren, ter plaatse gnd Kaleide, 

tussen Johannes die Groet enerzijds en Ghibo Heijnen soen anderzijds. 

 

(dg: Zibbertus) #Zebertus (dg: dictus Zibe)# dictus Hadewijchen soen de 

Druenen hereditarie vendidit Luijtghardi dicte Bauderics relicte quondam 

Tielmanni fabri hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex uno iugero terre sito in parochia de 

Maren in loco dicto Caleijde inter hereditatem Johannis die Groet ex alio 

et inter hereditatem Ghibonis Heijnen soen ex alio ut dicebat (dg: l) 

promittens super (dg: w) omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Luce et Wellen datum quinta post Mathei. 

 

BP 1177 f 075r 07 do 24-09-1383. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghiselbertus zvw hr Denkinus gnd Deijn investiet van 

Tongeren verkocht aan Amelius Specier een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

erfgoederen gnd den Bliksenbos, in Son, tussen Willelmus Hadewigen soen 

enerzijds en de gemeint van Son anderzijds, (2) een streep land gnd die 

Hostat, in Son, tussen Johannes van Hamme enerzijds en Gerardus van Boert 

anderzijds, (3) een stuk land gnd die Hegeakker, in Son, tussen erfgoed van 

het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Eindhoven enerzijds en 
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Theodericus van den Berne anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghiselberti (dg: filii Arnoldi Den) 

filii quondam (dg: Arnoldi) domini Denkini dicti Deijn investiti de 

Tongheren hereditarie (dg: paccionem) vendidit Amelio Specier 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: pecia) 

hereditatibus dictis den Blixhenbossche sitis in parochia de Zonne inter 

hereditatem Willelmi Hadewigen #soen# ex uno et inter communitatem de 

Zonne ex alio item ex strepa terre dicta die Hostat sita in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis van Hamme ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Boert ex alio item ex pecia terre dicta die Hegeacker sita in 

dicta parochia inter hereditatem spectantem ad altare beate Katherine 

situm in ecclesia de Eijndoven ex uno (dg: item) et inter hereditatem 

Theoderici van den Berne ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: censibus) 

censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes (dg: d) 

Luce et Wellen datum quinta post Mathei. 

 

BP 1177 f 075r 08 do 24-09-1383. 

Arnoldus van den Venne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Venne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 09 do 24-09-1383. 

Egidius Scoerwegghe zvw Egidius droeg over aan zijn schoonzoon Johannes zvw 

Henricus Coelborner een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op 

die Donkerbeemd, tussen Elijas bv eerstgenoemde Egidius enerzijds en de 

waterlaat anderzijds. 

 

Egidius Scoerwegghe filius quondam Egidii peciam terre sitam in parochia 

de Vucht sancti Petri ad locum dictum #op# die Donckerbeemt inter 

hereditatem Elije fratris primodicti (dg: Elije) #Egidii# ex uno (dg: 

inter) #et# inter aqueductum dictum waterlaet ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni (dg: dicto) filio quondam Henrici 

Coelborner suo genero promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 10 do 24-09-1383. 

Nijcholaus zv Rutgherus gnd Haeuwe beloofde aan Zebertus gnd Lodewichs soen 

van Druenen, gedurende 9 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-

1383), elk jaar met Sint-Martinus 4 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Nijcholaus filius (dg: q ...) Ru#t#gheri dicti Haeuwe promisit super 

omnia se daturum et soluturum (dg: Ludovico) Zeberto (dg: f) dicto 

Lodewichs soen de Druenen ad spacium (dg: decem) #novem# annorum a 

Martini proxime futuro deinceps sine medio sequentium !possidenda anno 

quolibet dictorum novem annorum quatuor aude scilde seu valorem Martini 

persolvendos et pro primo termino ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 11 do 24-09-1383. 

Petrus die Doncker, Johannes van den Eijnde, Johannes zvw Willelmus gnd 

Smit van Hees en Andreas zv Andreas van den Stecke beloofden aan Andreas 

van Uden 48 mud rogge, Bossche maat, binnen een afstand van 2 mijl van 

Hees, aan deze zijde van de Maas, te leveren. 

 

Petrus die Doncker Johannes van den Eijnde Johannes filius quondam 

Willelmi dicti Smit de Hees Andreas filius Andree van den Stecke 

promiserunt Andree de Uden XLVII modios siliginis mensure de Busco ad 

spacium duarum leucarum a villa #de Hees# ab ista parte Mose tradendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 12 do 24-09-1383. 

Johannes Kepken zvw Johannes Kepken van Nuwelant droeg over aan zijn zoon 

Johannes 2 hont 22 roeden land, in Lithoijen, tussen kvw Willelmus van den 

Perre enerzijds en Franco zvw Johannes gnd Cule anderzijds, met de oogst, 

gnd scharen, die eerstgenoemde Johannes van de afgelopen 25 jaar 

tekortkomt. 

 

Johannes Kepken filius quondam Johannis Kepken de Nuwelant duo hont et 

XXII virgatas #dictas roden# terre sitas in parochia de Lijttoijen inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Perre ex uno et inter 

hereditatem Franconis filii quondam Johannis dicti Cule ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni suo filio simul cum fructis 

dictis scharen primodicto Johanni per spacium XXV annorum proxime 

preteritorum deficientibus de dictis duobus hont et XXII virgatis terre 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 075r 13 do 24-09-1383. 

Adam zvw Adam van den Kerchoeven droeg over aan Gerardus gnd die Bruijnne 

de helft in een stuk land gnd die Zale, dat eertijds was van Aleijdis 

Neijsers, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, op het Zand aldaar, tussen 

Nijcholaus Femijen soen enerzijds en Ghisbertus Lijsscap de jongere 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Adam filius quondam Ade van den Kerchoeven (dg: totam partem et omne jus 

sibi competentes) #medietatem ad se spectantem# in pecia terre dicta die 

Zale #que fuerat quondam Aleijdis Neijsers# sita in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Heze supra arenam ibidem inter hereditatem Nijcholai 

Fem[ij]en soen ex uno et inter hereditatem Ghisberti Lijsscap junioris ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo dicto die (dg: Bruine) 

Bruijnne promittens warandiam et obligationem (dg: d ex p) deponere. 

Testes (dg: da) Luce et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 14 do 24-09-1383. 

Willelmus szvw Johannes van Megen van Os en Gerardus van Ussen beloofden 

aan Willelmus Balijart 15 oude schilden of de waarde en 8 Hollandse plakken 

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

 

(dg: Willelmus Jans soen de Meghen de Os i). 

Willelmus gener quondam Johannis de Megen de Os Gerardus de Ussen 

promiserunt Willelmo Balijart (dg: XXV m) XV aude scilde (dg: et quartam 

partem unius aude scild) seu valorem et VIII Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 15 do 24-09-1383. 

Goeswinus van Beest verhuurde aan Theodericus van den Venne 4 morgen land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Thomas van Hijntam 

enerzijds en Katherina Bacs anderzijds, met beide einden strekkend aan 

voornoemde Goeswinus, voor een periode van 1 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383). 

 

Goeswinus de Beest quatuor iugera terre sita in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Hoeven inter hereditates (dg: de) Thome de Hijntam ex uno 

et inter hereditatem Katherine Bacs ex alio tendentia cum utroque fine ad 

hereditatem dicti Goeswini ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Theoderico van den (dg: ?Fen) #Venne# ab eodem ad spacium unius anni a 

(dg: st) festo beati Martini proxime futuro (dg: dei) sine medio 

sequentis libere possidenda promittens warandiam et obligationem 
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deponere. [Testes] Luce et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 075r 16 ±do 24-09-1383. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van Lare ?verkocht aan Gerongius zvw 

Gerongius van der Heijden (1) 3 morgen land onder Rosmalen ter plaatse gnd 

in de Vrede, tussen Walterus van Ourle enerzijds en kv Johannes Kesselman 

anderzijds, (2) 1 morgen land van wijlen Johannes van Watermalen, in 

Rosmalen, over die wetering, richting de heide, aan de kant van de huizinge 

van Johannes gnd Watermalen aldaar, aan voornoemde wijlen Henricus van Lare 

verkocht door voornoemde Johannes van Watermalen {niet afgewerkt 

contract5}. 

 

Henricus Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris 

filie quondam Henrici (dg: van den) #de# Lare tria (dg: ..) iugera terre 

sita (dg: in parochia) infra parochiam de Roesmalen [6in loco dicto in 

den Vr]ede inter hereditatem Walteri de (dg: de de ex ..) Our[l]e ex una 

(dg: et inter) parte et inter hereditatem liberorum Johannis Kesselman 

parte ex altera coad[iacentem necnon unum juger terre quondam Johannis de 

Watermalen] situm in dicta parochia (dg: de Roesmalen) ultra aquariam 

[conventu]aliter die weteringe nuncupatum versus mericam in latere 

[mansionis] seu habitationis Johannis dicti Watermalen ibidem 

consistentem vendita dicto quondam Henrico (dg: van) de [La]re a dicto 

Johanne de [Watermalen hereditarie] ?vendidit [Ger]ongio filio quondam 

[Gerong]ii van der Heijden. 

 

1177 mf2 F 05 f.75v. 

 Quinta post Mathei: donderdag 24-09-1383. 

 

BP 1177 f 075v 01 do 24-09-1383. 

Ghisbertus zvw Elijas gnd Veren Berthen soen verpachtte aan Marcelius gnd 

Zeel Valkarts erfgoederen van voornoemde wijlen Elijas, in Knegsel, ter 

plaatse gnd Kattenberg, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1383), voor de lasten en voor 1 mud rogge, maat van 

Ourle, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren. 

 

Ghisbertus filius quondam Elije dicti Veren Berthen soen quasdam 

hereditates dicti quondam Elije sitas in parochia de (dg: Ourle) Knechsel 

ad locum dictum Cattenberch ut dicebat dedit ad annuum pactum Marcelio 

dicto Zeel Valkarts ab eodem ad spacium sex annorum a festo (dg: Remigii 

#Martini#) Remigii# proxime futuro deinceps sine medio sequentium pro 

oneribus exinde de jure solvendis dandis etc et pro uno modio siliginis 

mensure de Ourle dando sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum 

Martini et pro primo termino ultra annum et in Busco tradendo promittens 

warandiam pro remissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia. Testes Luce et Dijnter datum feria quinta post Mathei. 

 

BP 1177 f 075v 02 do 24-09-1383. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder verklaarde ontvangen te 

hebben 34 Brabantse dobbel, aan voornoemde Theodericus beloofd door 

Zibbertus van der Scueren, Nijcholaus van der Scueren, Willelmus Priem en 

Henricus van der Scueren. 

 

Theodericus Rover filius quondam (dg: Jo) domini Johannis Rover militis 

palam recognovit sibi satisfactrum a XXXIIII (dg: au) Brabant dobbel 

promissis dicto Theoderico a Zibberto van der Scueren Nijcholao van der 

Scueren Willelmo (dg: et H) Priem Henrico van der Scueren in litteris 

                         
5 Voor uitgewerkte contract, zie BP 1177 f 075v 09, waarin overigens 

slechts de helft van deze goederen wordt verkocht. 
6 Aanvulling op basis van BP 1177 f 075v 09. 
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scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 03 do 24-09-1383. 

Henricus Crabbe van Maren beloofde aan Petrus Pijecke 15½ oude schilden of 

de waarde en 5 Hollandse plakken met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Henricus Crabbe de Maren promisit Petro Pijecke XVJ (dg: ...) aude scilde 

#seu valorem# et quinque Hollant placken ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Luce et Dijnter datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 04 do 24-09-1383. 

De gezusters Oda en Elizabeth, dvw Jacobus gnd Oeden soen van der Lofoirt, 

droegen over aan Johannes van Berlikem hun deel in (1) een stuk land, in 

Berlicum, tussen wijlen Nijcholaus van der Heijden enerzijds en Arnoldus 

van der Heijden anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, (2) 

een beemd aldaar, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en kvw voornoemde 

Jacobus Oeden soen anderzijds, beide goederen belast met de hertogencijns. 

Jacobus, Robbertus en Maria, minderjarige kvw voornoemde Jacobus Oeden 

soen, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Oda et Elizabeth sorores filie quondam Jacobi dicti Oeden #soen# van der 

(dg: Loerfo) Lofoirt #cum tutore# totam partem et omne jus eis 

competentes in pecia terre sita #in parochia de Berlikem# inter 

hereditatem quondam Nijcholai van der Heijden ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van der Heijden ex alio atque in prato sito ibidem inter 

hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) 

liberorum dicti quondam Jacobi Oeden soen ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni de Berlikem promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis #ex dictis pecia terre 

et prato# et hereditaria paccione dimidii modii siliginis ex dicta pecia 

terre de jure solvendis et quod ipse Jacobum Robbertum et Mariam liberos 

dicti quondam Jacobi Oeden soen quamcito ad annos pubertatis pervenerint 

super dictis pecia terre et prato ad opus dicti Johannis de Berlikem 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 05 do 24-09-1383. 

Wijtmannus zv Gerardus gnd Wijten verkocht aan Henricus van Boerde een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Enschot, 

aan het woonhuis van de verkoper, te leveren, gaande uit 1 bunder land in 

Enschot, tussen Gerardus Wijten enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns. 

 

Solvit 3 plack. 

Wijtmannus filius (dg: quondam quondam) Gerardi dicti Wijten hereditarie 

vendidit Henrico van Boerde hereditariam paccionem (dg: unius) dimidii 

modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificatione 

in Eijnscit ad domum dicti venditoris tradendam ex (dg: domo) bonario 

terre dicti venditoris sito in parochia de Eijnscit inter hereditatem 

Gerardi Wijten ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et su) excepto censu domini 

ducis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 06 do 24-09-1383. 

Hilla dv Adam van Mierd verkocht aan Johannes van de Kloot, tbv Albertus 

Wael en Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems, alle goederen, die aan 

haar zullen komen na overlijden van haar ouders. 

 

Hilla filia Ade de Mierd cum tutore omnia bona (dg: here) mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte parentum suorum successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat vendidit 
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Johanni de Globo ad opus Alberti Wael et Henrici de Arkel filii quondam 

Reijneri Willems promittens (dg: super) cum tutore super habita et 

habenda warandiam. Testes Luce et (dg: Dijnter) Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 07 do 24-09-1383. 

Voornoemde Hilla dv Adam van Mierd beloofde aan Nijcholaus van Dueren een 

n-erfcijns van 100 oude schilden, met Allerheiligen te betalen, gaande uit 

alle goederen, die aan haar zullen komen na overlijden van haar ouders. 

 

(dg: Dictus) Dicta Hilla cum tutore promisit super habita et habenda se 

daturam et soluturam Nijcholao de Dueren hereditarium censum centum (dg: 

ude) aude scilde hereditarie omnium sanctorum ex omnibus bonis sibi de 

morte suorum parentum successione advolvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 08 do 24-09-1383. 

Voornoemde Hilla dv Adam van Mierd beloofde aan Johannes van de Kloot, tbv 

hr Jordanus Brant, hr Theodericus van Os, hr Johannes van Mierd zv Danijel 

en Henricus Loden, 2000 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dicta Hilla (dg: cum tutore) promisit super habita et habenda Johanni de 

Globo ad opus domini Jordani Brant domini Theoderici de Os domini 

Johannis de Mierd filii Danijelis et Henrici Loden seu alterius eorundem 

dua milia scuta antiquorum ad monitionem persolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 09 do 24-09-1383. 

Destijds had Henricus van Lare gekocht van Johannes van Watermalen (1) 3 

morgen land, onder Rosmalen, ter plaatse gnd in de Vrede, tussen Walterus 

van Ourle enerzijds en zv Johannes gnd Kesselman anderzijds, (2) 1 morgen 

land van wijlen voornoemde Johannes van Watermalen, gelegen onder Rosmalen, 

over die Wetering, richting de heide, aan de kant van de huizinge van 

voornoemde Johannes van Watermale aldaar. Henricus Raet ev Bela dv 

voornoemde Henricus van Lare verkocht thans aan Gerongius zvw Gerongius van 

der Heijden 1½ morgen7 van voornoemde 3 morgen land, gelegen in die Vrede, 

en de helft van voornoemde morgen, gelegen over de wetering. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus de Lare tria iugera terre sita 

infra parochiam de Roesmalen in loco dicto in den Vrede inter hereditatem 

Walteri de Ourle ex una parte et inter hereditatem filiorum Johannis 

dicti Kesselman ex altera coadiacentem necnon unum juger terre quondam 

Johannis de Watermalen situm infra parochiam predictam ultra aquariam 

conventualiter die Weteringe nuncupatam versus merijcam! in latere (dg: 

.) mansionis seu habitationis dicti Johannis de Watermale ibidem 

consistentis erga dictum Johannem de Watermalen emendo acquisivisset 

prout in litteris quas vidimus !quas vidimus constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis Henricus Raet maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Bele sue uxoris filie dicti Henrici de Lare (dg: unum iuger duo 

iugera) #unum et dimidium# de dictis tribus iugeribus terre #sitis in die 

Vrede# atque medietatem dicti jugeris terre siti ultra dictam aquariam 

hereditarie vendidit (dg: Wautghero filio) Gerongio filio quondam 

Gerongii van der Heijden cum litteris et jure occacione premissorum 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: d dicti 

quondam) et heredum dicti quondam Henrici de Lare deponere. Testes Luce 

et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 10 do 24-09-1383. 

Johannes Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
7 Zie → BP 1177 f 078r 04 do 01-10-1383, verkoop van erfcijns uit deze 1½ 

morgen. 
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Johannes Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 11 do 24-09-1383. 

Voornoemde Henricus Raet ev Bela dv Henricus van Lare verkocht aan 

Goeswinus van Lijeshout smid 1 morgen land uit voornoemde 3 morgen gelegen 

in die Vrede. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit dictus igitur Henricus Raet ut 

supra unum juger terre de dictis tribus iugeribus terre sitis in die 

Vrede vendidit Goeswino de (dg: H) Lijeshout fabro supportavit cum 

litteris et jure occacione dicti jugeris terre promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 12 do 24-09-1383. 

Johannes Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 13 do 24-09-1383. 

Voornoemde Henricus Raet verkocht vervolgens aan Enghela dvw Ghibo gnd Voet 

(1) de helft van 1 morgen land uit voornoemde 3 morgen in de Vrede, (2) de 

helft van 1 morgen land, gelegen over voornoemde wetering. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Henricus (dg: Ra) Raet #medietatem unius 

iugeris terre de dictis tribus iugeribus sitis in den Vrede et# 

medietatem dicti unius iugeris terre siti ultra dictam aquariam vendidit 

Enghele filie quondam Ghibonis dicti Voet supportavit cum litteris et 

jure occacione dicte medietatis promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 14 do 24-09-1383. 

Johannes Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Raet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 15 do 24-09-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd van Watermalen 

3 morgen land etc” en Gerongius zvw Gerongius van der Heijden beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan Goeswinus van Lijeshout en Enghela 

dvw Ghibo gnd Voet. 

 

H. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus de (dg: Waterle) 

Watermalen tria iugera terre etc et (dg: Wautgh) Gerongius filius quondam 

Gerongii van der Heijden (dg: recognovit) promisit tradere Goeswino de 

Lijeshout et Enghele filie quondam Ghibonis dicti Voet ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 16 do 24-09-1383. 

Johannes van Weert beloofde aan Theodericus van Bubbenaghel 25 oude 

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

 

Johannes de Weert promisit super omnia Theoderico de Bubbenaghel XXV aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

Luce et Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 17 do 24-09-1383. 

Gerardus gnd Ymmen van Westilborch verkocht aan Nijcholaus zv Henricus gnd 

der Kijnder van Goerle den Plaetmaker een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 lopen 

land, in Westilburg, ter plaatse gnd aan die Stokhasselt, tussen Johannes 
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van Heijst enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Gerardus dictus (dg: Emmen he) #Ymmen# de (dg: Til) Westilborch 

hereditarie vendidit Nijcholao filio Henrici dicti der Kijnder de Goerle 

den Plaetmaker hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

quinque lopinatis terre (dg: sitis dictis) sitis in parochia de 

Westilborch ad locum dictum aen die Stochasselt inter hereditatem 

Johannis de Heijst ex uno et inter communitatem ex alio (dg: atque ex 

duabus) promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 18 do 24-09-1383. 

Walterus die Sticker van Oesterwijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus (dg: de) die Sticker de Oesterwijc prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 19 do 24-09-1383. 

(dg: Franco gnd Coelkens soen). 

 

(dg: Franco dictus Coelkens soen). 

 

BP 1177 f 075v 20 do 24-09-1383. 

Mechtildis van Berze verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van 

Gherwen 60 nobel en 25 Hollandse plakken, die voornoemde Johannes beloofd8 

had aan voornoemde Mechtildis, tbv haar en Johannes van Beircke. 

 

Solvit II plack. 

Mechtildis de Berze palam recognovit se recepisse #a# Johanne de Gherwen 

(dg: XL) #LX# nobel et XXV Hollant placken quos dictus Johannes 

pro[misit] dicte Mechtildi ad opus sui et ad opus Johannis de Beircke in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat promittens indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 075v 21 do 24-09-1383. 

Gerongius zvw Gerongius van den Heijden beloofde aan Henricus Raet 35 

Brabantse dobbel mottoen of de waarde te betalen, een helft met 

Allerheiligen (zo 01-11-1383) en de andere helft met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1383). 

 

Gerongius filius quondam Gerongii van den Heijden promisit Henrico Raet 

XXXV Brabant dobbel mottoen seu valorem (dg: ad) mediatim omnium 

sanctorum et mediatim nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf2 F 06 f.76. 

 Quinta post Mathei: donderdag 24-09-1383. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 25-09-1383. 

 anno LXXXIII mensis septembris die XXVI: zaterdag 26-09-1383. 

 

BP 1177 f 076r 01 do 24-09-1383. 

Aleijdis wv Engbertus van den Nuwenhuse, haar kinderen Engbertus, Walterus, 

Johannes en Jutta, Johannes Brenthen ev Margareta, Thomas die Zegher ev 

Aleijdis, Gerardus van Loen zv Laurencius ev Delija, Gerardus Berkelman zv 

Jacobus ev Katherina, Johannes zv Arnoldus Gielijs soen ev ?Elizabeth, dvw 

voornoemde Engbertus, gaven uit aan Gerardus van Eersel 3 stukken land van 

                         
8 Zie ← BP 1177 f 031r 08 ±do 05-03-1383, belofte dit bedrag op 24-06-1383 

te betalen. 
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voornoemde wijlen Engbertus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (1) 

tussen erfgoed van de heer van Perwijs enerzijds en Willelmus van Riel 

anderzijds, (2) naast erfgoed van de heer van Perwijs, met een  eind 

strekkend aan Stephanus van Amersvort, (3) naast de kerk aldaar; de 

uitgifte geschiedde voor een cijns ....... van Bilsen en thans voor een 

n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de goederen 

gnd te Nieuwenhuize gelegen in Berlaar te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1385); hij zal hiervan niet afzien, tenzij met 2 Brabantse 

dobbel en 22 zester rogge, Bossche maat, eens. De brief van de uitgevers? 

overhandigen aan eerstgenoemde Aleijdis. 

 

Aleijdis relicta quondam Engberti van den Nuwenhuse (dg: cum W tutore) 

Engbertus Walterus Johannes #et Jutta# eius liberi #cum tutore# Johannes 

Brenthen maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

Thomas die Zegher maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris Gerardus de Loen #filius Laurencii# maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Delije sue uxoris Gerardus Berkelman filius Jacobi maritus et 

tutor legitimus (dg: Ka) Katherine sue uxoris Johannes filius Arnoldi 

Gielijs soen maritus et tutor legitimus ut asserebat ?Elizabeth sue 

uxoris filiarum dicti quondam Engberti tres pecias terre (dg: ter) #dicti 

quondam Engberti# sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel 

quarum una inter hereditatem domini de Pereweijs ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Riel ex alio secunda iuxta hereditatem (dg: f) 

domini de Pereweijs (dg: ex) tendens cum uno fine ad hereditatem 

Steph[ani de] Amersvort tercia (dg: inter hereditatem) iuxta ecclesiam 

ibidem sunt site ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo 

de Eersel ab eodem hereditare possidendas pro censu .....ne de Bilsen 

exinde solvendo (dg: solve) dando etc atque pro hereditaria paccione XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicte Aleijdi (dg: -s) ad 

[eius vitam et] post eius decessum dictis eius liberis et generis 

hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et supra bona te 

Nuwenhuze vocata sita in Berlaer tradenda ex premissis] promittentes #cum 

tutore# warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum duobus Brabant dobbel et cum (dg: 

XXIII) XXII sextariis siliginis dicte mensure semel dandis. Testes Luce 

et Wellenm datum quinta post Mathei. (dg: De) Tradetur littera dictorum 

multorum primodicte Aleijdi (dg: -s). 

 

BP 1177 f 076r 02 do 24-09-1383. 

(dg: Franco). 

 

BP 1177 f 076r 03 do 24-09-1383. 

Johannes gnd Pijlijseren gaf uit aan Henricus die Rust de jongere een 

hoeve, die behoorde aan Henricus Raet, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Huisberg; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot aan de hertog, en thans 

voor een n-erfcijns van 1½ oude groot, en een n-erfpacht van 3 mud 2 zester 

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

over een jaar (do 02-02-1385). Slechts op te geven op de betaaldag met de 

volle pacht en met een huis van 3 gebinten en een berging van 5 roeden. 

 

Johannes dictus (dg: Pijlijs) Pijlijseren mansum quendam qui spectare 

consueverat ad Henricum Raet situm in parochia de Roesmalen ad locum 

dictum communiter Huijsberch cum attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis (dg: quo) dedit ad hereditariam paccionem Henrico die Rust 

juniori ab eodem hereditarie possidendum pro uno et dimidio grossis 

antiquis domino duci exinde dandis etc atque pro hereditario censu unius 

et dimidii grossorum antiquorum et pro hereditaria paccione trium 

modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco dandis sibi ab 

alio hereditarie purificatione #et primo termino ultra annum# et in Busco 

tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit nisi in 
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termino solucionis predicto cum plena (dg: pl) paccione et cum domo trium 

ligaturarum et cum tijgurio dicto berch quinque virgatarum dictarum 

roijen ut recognovit et promisit super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 04 do 24-09-1383. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes Pijlijseren 12½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni Pijlijseren XII et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 05 do 24-09-1383. 

Franco gnd Coelkens soen verkocht aan Johannes zv Johannes Berniers soen 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootmoeder 

Hadewigis Francken. 

 

Franco dictus Coelkens soen omnia bona sibi de morte quondam Hadewigis 

Francken sue avie successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit Johanni (dg: Berni) 

filio Johannis Berniers soen promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 06 do 24-09-1383. 

Jacobus die Wert vernaderde en behield. 

 

Jacobus (dg: filius) die Wert prebuit et (dg: re) obtinuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 076r 07 do 24-09-1383. 

Godefridus van Zoemeren en zijn broer Henricus beloofden aan Johannes van 

Haren wollenklerenwever 28 Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1383) te betalen. 

 

Godefridus de Zoemeren et Henricus eius frater promiserunt Johanni de 

Haren textori laneorum XXVIII Hollant dobbel seu valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 08 do 24-09-1383. 

Emondus zv Henricus van Rode beloofde aan zijn voornoemde vader Henricus 

200 Brabantse dobbel mottoen na maning te betalen. 

 

Emondus filius Henrici de Rode promisit super omnia dicto Henrico suo 

patri (dg: centum Br) ducentos Brabant dobbel mottoen ad (dg: p) 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 09 vr 25-09-1383. 

Johannes van Zonne verkocht aan Willelmus Sweertvegher het vruchtgebruik, 

dat Hilla wv Nijcholaus Post had, in (1) een kamer9 van voornoemde wijlen 

Nijcholaus Post, in Den Bosch, aan de Markt, tussen de kamers van de 

kooplieden of kramers aldaar, (2) een b-erfcijns van 3 pond die Sophia 

Otten aan voornoemde Hilla betaalt, welk vruchtgebruik voornoemde Hilla 

geschonken had aan voornoemde Johannes en diens vrouw Beatrix dv voornoemde 

Hilla bij de voltrekking van hun huwelijk. 

 

Johannes de Zonne usufructum qui Hille relicte quondam Nijcholai Post 

competebat in quadam camera cum suis (dg: att sita) dicti quondam 

Nijcholai Post sita in Buscoducis (dg: ret) ad forum inter cameras 

                         
9 Zie → BP 1177 f 077r 07 za 26-09-1383, verhuur van deze kamer. 
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mercatorum seu institorum ibidem atque in hereditario censu trium 

librarum quem Sophia Otten dicte Hille solvere tenetur annuatim (dg: in) 

quem usufructum dicta Hilla prefato Johanni dederat et (dg: sup) 

donaverat cum Beatrice sua uxore filia dicte Hille (dg: in s) nomine 

dotis et in subsidium matrimonii contracti inter dictos Johannem et 

Beatricem ut dicebat (dg: h) legitime vendidit Willelmo Sweertvegher 

promittens #super habita et habenda# ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Testes Jordanus et Wellen datum sexta 

post Mathei. 

 

BP 1177 f 076r 10 vr 25-09-1383. 

Henricus met den Barde van Vucht zvw Arnoldus Lanen soen verkocht aan 

Johannes van Bladel bakker de helft van 3 stukken land in Vught Sint-

Petrus, (1) gnd die Vriesbraak, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Truda Boerdemans en haar kinderen anderzijds, (2) ter 

plaatse gnd Ride Akker, tussen Petrus die Ridder enerzijds en Elizabeth 

Hannen en haar kinderen anderzijds, (3) voor de plaats gnd Enode, 

beiderzijds tussen erfgoederen van het gasthuis in Den Bosch, deze helft 

belast met ½ kwart wijn en 12 penning gemeen paijment. 

 

Henricus (dg: van) #met# den Barde de Vucht filius quondam Arnoldi Lanen 

soen medietatem trium peciarum terre sitarum in parochia sancti Petri de 

Vucht quarum una dicta die Vriesbrake inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Trude Boerdemans et eius 

liberorum ex alio altera ad locum dictum Ride Acker inter hereditatem 

Petri die Ridder ex uno et inter hereditatem Elizabeth Hannen et eius 

liberorum ex alio et tercia ante locum dictum Enode inter hereditates 

spectantes ad hospitale de Busco ex utroque latere coadiacentes sunt site 

hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: u) dimidia quarta vini et XII 

denariis communis pagamenti ex dicta medietate de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 11 vr 25-09-1383. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Tulten ev Elizabeth dvw Henricus van 

der Westlaken verkocht aan Johannes Bollen soen, tbv hem en zijn broer 

Henricus Bollen soen, de helft van de navolgende erfgoederen10,11 gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, (1) een huis en schuur met ondergrond en 

tuin, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd Westlaken, tussen Zebertus 

van der Westlaken enerzijds en de gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan voornoemde Zebertus, belast met de hertogencijns uit de helft 

van dit huis en tuin, (2) een kamp, aldaar, tussen voornoemde Zebertus 

enerzijds en Rutgherus van der Hellen anderzijds, strekkend met een eind 

aan Godefridus Sceijvel en met het andere eind aan een gemene weg, (3) een 

akker12 aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Zebertus, strekkend met een 

eind aan een gemene weg, en met het andere eind aan een beemd gnd die Lange 

Beemd, de helft van voornoemde gederen belast met een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment. 

 

Arnoldus de Wetten filius quondam (dg: Arnoldi) #Johannis# dicti Tulten 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Henrici van der Westlaken #medietatem# hereditatum 

infrascriptarum sitarum infra libertatem Busco primo (dg: v) videlicet 

                         
10 Zie ← BP 1176 f 172v 06 do 14-03-1381, verkoop van geheel (1) huis en 

tuin, (4) kamp, en (2) akker. 
11 Zie → BP 1177 f 081r 04 do 15-10-1383, verkoop van de helft van deze 

goederen. 
12 Zie → BP 1177 f 085v 02 ±ma 26-10-1383 (1), geheel deze akker komt bij 

erfdeling aan Henricus Bollen soen en Willelmus zvw Henricus van den 

Doeren. 
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#medietatem# domus #(dg: d# et ortum s) horrei cum suis fundis et orti 

sitorum in loco dicto Dunghen ad locum dictum Westlake inter hereditatem 

Zeberti van der Westlaken ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex 

alio tendentium cum utroque fine ad hereditates dicti Zeberti item (dg: 

quendam) #medietatem cuiusdam# campi siti ibidem inter hereditatem dicti 

Zeberti ex uno et inter hereditatem Rutgheri van der Hellen ex alio 

tendentis cum uno fine ad hereditatem Godefridi Sceijvel et cum reliquo 

fine ad communem plateam item (dg: u quendam) #medietatem cuiusdam# agri 

terre siti ibidem inter hereditates dicti Zeberti ex utroque latere 

coadiacentes tendentis cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad pratum dictum die Langhe Beemt ut dicebat hereditarie vendidit 

#Johanni Bollen soen ad opus sui et ad opus# Henrici Bollen soen (dg: et 

Johannis soen) sui fratris et (dg: Johanni Cluet scilicet pro una 

medietate dictis a dictis Henrico Bollen et Johanne eius fratre et 

mediatim a dicto Johanne Cluet jure hereditario possidendas) promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis ex (dg: dictis) #dicta# (dg: domo) medietate domus et orti 

de jure solvendo atque (dg: d) hereditario censu (dg: XL) #XX# solidorum 

antique pecunie et hereditario censu (dg: trium librarum) #XXX solidorum# 

communis pagamenti (dg: de jure solvendis de de) de dicta medietate 

dictarum hereditatum de jure solvendis. Testes datum supra. Duplicetur. 

 

BP 1177 f 076r 12 vr 25-09-1383. 

Arnoldus Bollen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bollen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 13 vr 25-09-1383. 

Voornoemde Arnoldus van Wetten verkocht de andere helft13,14 aan Johannes 

Cluet. 

 

Dictus Arnoldus de Wetten (dg: reliq) ut supra reliquam medietatem 

predictarum hereditatum vendidit Johanni Cluet promittens ut supra. 

 

BP 1177 f 076r 14 vr 25-09-1383. 

Arnoldus Bollen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Bollen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 15 vr 25-09-1383. 

Arnoldus gnd van Wetten droeg over aan Jacobus Cluet (voor een helft), en 

aan Henricus Bollen soen en Johannes Bollen soen (voor de andere helft) een 

deel15,16 van een beemd in Dungen, tussen voornoemde Arnoldus van Wetten 

enerzijds en de stroom gnd die Aa anderzijds, welk deel voornoemde Arnoldus 

in cijns verkregen had van Theodericus zv Godefridus Bakker. 

 

Arnoldus dictus de Wetten quandam partem (dg: cuiusdam) cuiusdam prati 

siti in loco dicto communiter Dunghen inter hereditatem Arnoldi de Wetten 

predicti ex uno et inter aquam ibidem currentem dictam communiter die 

(dg: Aa) Aa ex alio latere quam partem dicti prati dictus Arnoldus erga 

Theodericum filium (dg: quond) Godefridi pistoris ad censum acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo Cluet et Henrico (dg: 

                         
13 Zie ← BP 1176 f 172v 06 do 14-03-1381, verkoop van geheel (1) huis en 

tuin, (4) kamp, en (2) akker. 
14 Zie → BP 1177 f 085r 11 ±ma 26-10-1383, geheel (1) het huis en schuur, en 

(2) kamp komen bij deling aan Johannes Cluet. 
15 Zie → BP 1177 f 081r 05 do 15-10-1383, verkoop van ¼ deel van dit deel. 
16 Zie → BP 1177 f 085v 02 ±ma 26-10-1383, het deel van de beemd gaat bij 

erfdeling naar Henricus Bollen soen en Willelmus zvw Henricus van den 

Doeren. 
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Bol) Bollen soen et Johanni Bollen #soen# scilicet dicto Johanni Cluet 

pro una medietate et dictis Henrico Bollen et Johanni Bollen soen pro 

altera medietate hereditarie possidendam cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in 

dictis litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 16 za 26-09-1383. 

Van het voorgaande een instrumentum maken. Opgesteld in aanwezigheid van de 

schepenen, Zibertus van Hoculem, diens zoon Zibertus, Zebertus van der 

Westlaken, Laurencius van Wetten, Gerardus van Wiel en Johannes van de 

Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus scabinis Ziberto de 

Hoculem Ziberto eius filio Zeberto van der Westlaken Laurencio de Wetten 

Gerardo de Wiel Johanne de Globo datum (dg: in crastino Lamberti ..) anno 

LXXXIII (dg: hora none) mensis septembris die XXVI hora none. 

 

BP 1177 f 076r 17 za 26-09-1383. 

Johannes Cluet beloofde aan Arnoldus van Wetten, tbv Godefridus zvw Andreas 

van Berlikem, 45 Brabantse dobbel of de waarde, 1/3 deel te betalen met 

Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384), 1/3 deel met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384), en 1/3 deel met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385). 

 

[Johann]es Cluet promisit Arnoldo de Wetten ad opus Godefridi filii 

quondam Andree de Berlikem XLV Brabant dobbel seu valorem pro una tercia 

parte purificatione proxime pro secunda (dg: ..) parte nativitatis 

Johannis proxime et pro tercia parte a nativitatis Domini proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 076r 18 za 26-09-1383. 

Johannes Bollen soen beloofde aan Arnoldus van Wetten, tbv voornoemde 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem ?27 ?Brabantse dobbel of de waarde, 1/3 

deel te betalen met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384), 1/3 deel met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1384), en 1/3 deel met Kerstmis over een jaar (ma 

25-12-1385). 

 

(dg: Henricus Bollen soen et) Johannes Bollen soen (dg: fratres) 

promiserunt Arnoldo de Wetten ad opus dicti Godefridi filii quondam 

Andree [de Berlikem ?.]XVII ?Brabant [d]obbel seu valorem dictis terminis 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 F 07 f.76v. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 25-09-1383. 

 Sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1384. 

 

BP 1177 f 076v 01 vr 25-09-1383. 

Jacobus Vos van Berze beloofde aan Willelmus Bexken 45 oude schilden of de 

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

 

Jacobus Vos de Berze promisit Willelmo Bexken XLV aude scilde (dg: sci) 

#seu valorem# ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Jordanus et Wellen datum sexta Mathei. 

 

BP 1177 f 076v 02 za 13-02-1384. 

Ghiselbertus gnd Herinc zvw Gerardus gnd Cnode schonk aan Zibertus zv 

Zibertus van Hoculem en diens vrouw Agnes dv voornoemde Ghisbertus Herinc 

(1) 3 morgen land in Empel, ter plaatse gnd die Beemde, beiderzijds tussen 

Elizabeth van Zonne, (2) een kamp gnd Kremsken Kamp, 4 morgen groot, in 

Empel, ter plaatse gnd die Beemden, tussen voornoemde Elizabeth van Zonne 

enerzijds en eertijds Willelmus Vrancke anderzijds, aan voornoemde 
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Ghisbertus Herinc overgedragen door Goeswinus Steenwech, (3) een b-erfcijns 

van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd die 

Braak, in Gestel bij Herlaer, tussen Johannes Riken enerzijds en ....... 

anderzijds, (4) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een hofstad in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Tede, tussen Henricus van Zeghenworpe enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan voornoemde wijlen Gerardus Cnode verkocht door Henricus van 

Zeghenworp, (5) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit 4 hont land, ter plaatse gnd Hangbaken, 

voor Engelen, in de dingbank van Meerwijk, tussen Johannes gnd die Veer 

enerzijds en Gerardus gnd van Overal anderzijds, aan voornoemde wijlen 

Gerardus Cnode verkocht door Johannes Coman van Enghelen, (6) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Reijnerus Scade aan voornoemde Ghiselbertus 

en diens zuster Truda beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit 1½ morgen land, uit 3 morgen minus 1½ 

hont land, in Empel, ter plaatse gnd den Poel, beiderzijds tussen Goeswinus 

Steenwech, te weten uit de 1½ morgen richting het kasteel van Meerwijk, (7) 

een b-erfcijns van 8 pond voornoemd geld, die voornoemde Reijnerus Scade 

aan voornoemde Ghiselbertus en diens zuster Truda beloofd had, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, bij het Kleine Begijnhof, achter het klooster van de 

Minderbroeders, tussen erfgoed van Albertus koopman enerzijds en de muur 

van voornoemd begijnhof anderzijds, van welke cijnzen van 4 pond en 8 pond 

voornoemde Ghiselbertus een helft verkregen had na overlijden van zijn 

voornoemde zuster Truda. 

 

Ghiselbertus dictus (dg: f) Herinc filius quondam Gerardi dicti Cnode 

tria iugera terre sita in parochia de Empel in loco dicto die Beemde 

inter hereditates Elizabeth de Zonne ex utroque latere coadiacentes atque 

quendam campum dictum Kremsken Camp quatuor iugera terre continentem 

situm in dicta parochia de Empel in (dg: loco) dicto loco die (dg: Bee) 

Beemden vocato inter hereditatem dicte Elizabeth de Zonne ex uno et inter 

hereditatem que fuerat Willelmi Vrancke ex alio (dg: vendita dicto 

Ghisberto) supportata dicto Ghisberto Herinc a Goeswino Steenwech prout 

in litteris item hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: solv 

qu) solvendum hereditarie purificatione ex pecia terre dicta die Brake 

sita in parochia de Ghestel prope Herlaer inter hereditatem Johannis 

Riken ex uno et inter hereditatem ....... ex alio atque hereditarium 

censum trium librarum monete predicte solvendum hereditarie termino 

solucionis predicto ex quodam domistadio sito in dicta parochia de 

Ghestel ad locum dictum Tede inter hereditatem (dg: Theo) Henrici de 

Zeghenworpe ex uno et inter communem plateam ex alio venditos dicto 

quondam Gerardo Cnode a dicto Henrico de Zeghenworp prout in litteris 

item hereditarium censum XXti solidorum monete predicte solvendum 

hereditarie Martini ex quatuor hont terre sitis in loco dicto Hanghebake 

ante Engelen in jurisdictione de (dg: En) Merewijc inter hereditatem 

Johannis dicti die Veer ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti de 

Overal ex alio venditum dicto (dg: Ge) quondam Gerardo Cnode a Johanne 

Coman de Enghelen prout in litteris (dg: item hereditarium censum) et 

quos census sibi de morte dicti quondam Gerardi sui patris successione 

advolutos esse dicebat item hereditarium censum quatuor librarum monete 

(dg: s) quem Reijnerus Scade (dg: solve) dicto Ghiselberto et (dg: Tru) 

Trude eius sorori dare et solvere promiserat hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis de (dg: uno) uno et dimidio iugeribus terre a tribus 

(dg: iugeribus terre) iugeribus terre uno et dimidio (iugere) hont terre 

minus sitis in parochia de Empel ad locum dictum den Poel inter 

hereditates Goeswini Steenwech ex utroque latere videlicet de illis uno 

et dimidio iugeribus terre de dictis tribus iugeribus terre uno et 

dimidio hont terre minus que sita sunt versus castrum de Merewijc prout 

in litteris item hereditarium censum octo librarum monete predicte quem 

dictus Reijnerus Scade dictis Ghiselberto et Trude eius sorori dare et 
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solvere promiserat hereditarie terminis solucionis iamdictis de domo et 

area sita in Busco prope parvum beghinagium retro claustrum fratrum 

minorum inter hereditatem Alberti mercatoris ex uno et inter murum dicti 

beghinagii ex alio prout in litteris et quos census quatuor librarum et 

octo librarum dictus Ghiselbertus #unam medietatem# sibi de more dicte 

Trude sue sororis successione advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit Ziberto filio Ziberti de Hoculem cum Agnete sua uxore filia 

dicti Ghisberti Herinc (dg: cum litteris) nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: ex) tali condicione annexa si dicto Ziberto filio 

Ziberti de Hoculem de dictis hereditatibus seu de dictis censibus aliquid 

via (dg: vi) juris evincetur dampna exinde evenientia dictus Ghisbertus 

portabit et dictus Ghisbertus prefato Ziberto filio dicti Ziberti de 

Hoculem refundet. Testes W et Berwout datum sabbato post Scolastice. 

 

1177 mf2 F 08 f.77. 

 Sabbato post Scolastice: zaterdag 13-02-1384. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 26-09-1383. 

 

BP 1177 f 077r 01 za 13-02-1384. 

Zibertus van Hoculem schonk aan zijn zoon Zibertus en diens vrouw Agnes dv 

Ghibo Herinc (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, die 

Arnoldus zv Elizabeth van Aelst met Lichtmis moet leveren, gaande uit 2 

stukken land, in Aalst, (1a) naast Ghibekinus gnd Mijen soen, (1b) naast de 

weg van Waderle naar Aalst, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Eijcke, met Lichtmis te leveren, gaande uit de watermolen in Eikelberg, (3) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eijcke, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit 2 stukken land, behorend aan de broers Eligius en Gerardus, zvw 

een zekere Sweevelt, in Westerhoven, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Waderle, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen van 

Ghibo gnd van der Mere, in Waderle, (5) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Waderle, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van Matheus 

gnd Theu schoenmaker, in Waderle, (6) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Waderle, gaande uit huizen van Petrus gnd Oem en Heijlwigis sv 

voornoemde Petrus, in Waderle, welke pachten op de onderpanden worden 

geleverd, en welke pachten Godefridus zvw Cristianus gnd Kenen van Lommel 

schoonvader van eerstgenoemde Zibertus samen met andere pachten had 

overgedragen aan eerstgenoemde Zibertus. 

 

Zibertus de Hoculem hereditariam paccionem (dg: unius modii siliginis 

mensure de Waderle quam se solve Westerhoven quam Gerardus Swenen soen et 

Godefridus Weijn... soen sibi solvere tenentur purificatione et in 

Westerhoven tradere item hereditariam paccionem) hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Eijndoven quam (dg: H) Arnoldus filius 

Elizabeth de Aelst solvere tenetur hereditarie purificatione (dg: ex) de 

duabus peciis terre sitis in Aelst quarum una sita est contigue iuxta 

hereditatem Ghibekini dicti (dg: ....) Mijen soen (dg: ex) et altera sita 

est iuxta viam quandam tendentem de Waderle versus Aelst atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Eijcke 

solvendam hereditarie termino solucionis predicto de molendino aque (dg: 

s) consistente in Eijkelberge item hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure de Eijcke solvendam hereditarie termino 

solucionis predicto de duabus peciis terre spectantibus ad Eligium et 

Gerardum fratres filios dicte quondam Sweevelt sitis in parochia de 

Westerhoven #item# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Waderle solvendam hereditarie termino solucionis predicto ex omnibus 

et singulis hereditatibus Ghibonis dicti van der Mere sitis in parochia 

de Waderle item hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Waderle solvendam hereditarie termino solucionis predicto de manso Mathei 

dicti Theu sutoris sito in dicta parochia de Waderle #+ {hier BP 1177 f 

077r 02 invoegen}# et que pactiones (dg: site sunt) solvende sunt #et 
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deliberande# annuatim supra (dg: hereditatibus) hereditates ex quibus 

huiusmodi pacciones sunt solvende et quas pacciones Godefridus filius 

quondam Cristiani dicti Kenen de (dg: Lo) Lommel (dg: gener) #socer# olim 

dicti Ziberti simul cum (dg: cum) quibusdam aliis (dg: bonis) paccionibus 

prefato Ziberto supportavit prout in litteris (dg: quas vidimus) #ut 

dicebat# supportavit Ziberto suo filio cum Agnete sua uxore filia 

Ghibonis Herinc nomine dotis ad jus oppidi de Busco promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Berwout datum sabbato post Scolastice. 

 

BP 1177 f 077r 02 za 13-02-1384. 

{invoegen in BP 1177 f 077r 01}. 

item hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Waderle 

(dg: quam dictus Godefridus) solvendam hereditarie de domibus Petri dicti 

Oem et Heijlwigis sororis dicti Petri sitis in parochia de Waderle. 

 

BP 1177 f 077r 03 za 26-09-1383. 

Theodericus Wolf zvw Arnoldus Wolf van Ghoerle verkocht aan Gerardus zvw 

Johannes Huben soen van Westilborch een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat 

van Westilburg, met Lichtmis in Goirle te leveren, gaande uit (1) 1 bunder 

beemd in Goirle, tussen Henricus Everdeij enerzijds en Paulus van Goerle 

anderzijds, (2) een stuk land met gebouwen, in Goirle, voor de deur van het 

huis van Johannes gnd Aelwijn, tussen Wolterus Otten soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welke bunder en stuk land voornoemde Wolterus 

geschonken had aan voornoemde Theodericus en diens vrouw Aleidis dv 

voornoemde Wolterus, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Westilburg, aan voornoemde koper. 

 

Theodericus Wolf filius quondam Arnoldi Wolf de Ghoerle hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Johannis Huben soen de Westilborch 

hereditariam paccionem IIII lopinorum siliginis mensure de Westilborch 

solvendam hereditarie purificatione et in Goerle tradendam ex uno bonario 

prati sito in parochia de Goerle inter hereditatem Henrici Everdeij ex 

uno et hereditatem Pauli de Goerle ex alio atque ex pecia terre #cum suis 

edificiis# sita in dicta parochia ante januam domus (dg: .... ..) 

Johannis dicti Aelwijn inter hereditatem Wolteri Otten soen ex uno et 

inter communitatem ex alio quas bonarium et peciam terre dictus Wolterus 

prefato Theoderico cum Aleide eius uxore filia dicti Wolteri nomine dotis 

dederat ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure dicto emptori prius inde solvendis. Testes Erpe et Jorden datum 

sabbato post Mathei. 

 

BP 1177 f 077r 04 za 26-09-1383. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen die waren wijlen Godefridus van Scepstal. 

 

Johannes de Erpe vendiciones (dg: f) et alienaciones factas cum bonis que 

fuerant quondam Godefridi de Scepstal calumpniavit. Testes Jorden et 

Wellen datum supra. 

 

BP 1177 f 077r 05 za 26-09-1383. 

Voornoemde Johannes van Erpe maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die zijn broer Lucas uit goederen 

gnd van den Nieuwenhuis, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die Henricus Watermael, (3) een b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die 

Bertoldus gnd Her Gherijts soen van Megen en Jacobus Weijers hem moeten 

leveren resp. betalen. 

 

Dictus Johannes hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Lucas eius frater ex bonis dictis van den Nuwenhuijs atque 
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hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure quam 

Henricus Watermael item hereditarium censum X librarum antique pecunie 

quem Bertoldus dictus Her Gherijts soen de Megen et Jacobus Weijers sibi 

solvere tenentur monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 077r 06 za 26-09-1383. 

Thomas zvw Gerardus van der Bruggen verkocht aan Willelmus Backe zvw 

Mathias van den Molengrave van Bucstel (1) een b-erfpacht van 11 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 lopen land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, tussen Gerardus van Vucht enerzijds en 

Denekinus Scudnest? anderzijds, (2) een b-erfpacht van 11 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 lopen 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, tussen Arnoldus van den Bloc 

enerzijds en Mathias gnd Baudens Swager anderzijds. 

 

Thomas filius quondam Gerardi van der Bruggen hereditariam paccionem 

undecim lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione ex IIIIor lopinatis terre sitis in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Mulsen inter hereditatem Gerardi de Vucht ex uno et 

hereditatem Denekini Scudnest? ex alio atque hereditariam paccionem XI 

lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie termino 

solucionis predicto ex tribus lopinatis terre sitis in dicta parochia in 

loco dicto Tongeren inter hereditatem Arnoldi van den Bloc ex uno et 

hereditatem Mathie dicti Baudens Swager ex alio et in Busco tradendam 

hereditarie vendidit Willelmo Backe filio quondam Mathie van den 

Molengrave de Bucstel promittens warandiam et obligationem in pactione 

deponere promisit super omnia sufficientem facere. Testes Bruheze et Erpe 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 077r 07 za 26-09-1383. 

Willelmus Zwertfeger verhuurde aan Willelmus Backe zvw Mathias van den 

Molengrave een kamer17 met ondergrond, eertijds van wijlen Nicholaus Post, 

in Den Bosch, tussen de kamers van de kooplieden, tussen een kamer van 

Johannes Storme enerzijds en een kamer van wijlen Johannes van Erpe 

anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384). Verhuurder en met hem Jacobus Vos soen van Berze beloofden 

lasten af te handelen en de kamer te onderhouden in dak en wanden. 

 

Willelmus Zwertfeger quandam cameram cum eius fundo que fuerat quondam 

Nicholai Post sitam in Busco inter cameras mercatorum inter cameram 

Johannis Storme ex uno et inter cameram quondam Johannis de Erpe ex alio 

ut dicebat locavit etc Willelmo Backe filio quondam Mathie van den 

Molengrave ab eodem ad spacium quatuor annorum a festo nativitatis 

Johannis proxime sine medio sequentium possidendam promittens (dg: 

warandiam .) promittentes et cum eo Jacobus Vos soen de Berze indivisi 

warandiam et obligationem deponere et quod ipsi dictam cameram 

?conservabunt bene et laudabiliter de tecto et parietibus. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 077r 08 za 26-09-1383. 

Voornoemde Willelmus Backe beloofde aan voornoemde Jacobus Vos soen te 

geven {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Willelmus Backe promisit super omnia dicto Jacobo (dg: ad) s Vos 

soen se d. 

 

                         
17 Zie ← BP 1177 f 076r 09 vr 25-09-1383 (1), verkoop vruchtgebruik in de 

kamer. 
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BP 1177 f 077r 09 za 26-09-1383. 

Voornoemde Willelmus Backe beloofde aan voornoemde Willelmus Zwertfeger18 en 

aan Jacobus gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384), 

elk jaar 10 Hollandse dobbel of de waarde te betalen, een helft met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan over een 

jaar (za 24-06-1385). 

 

Dictus Willelmus Backe promisit super omnia se daturum dicto Willelmo 

Zwertfeger et Jacobo ad spacium 4or annorum a festo Johannis proxime 

futuro sine medio subsequentium anno quolibet X Hollant dobbel vel 

valorem anno quolibet eorum mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo solucionis termino a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

....... Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 077r 10 ±za 26-09-1383. 

Orri zvw Franco van Mirabellum droeg over aan Johannes ?van ?den ....... 

zijn vruchtgebruik in de helft van een hoeve19, die was van wijlen jkvr 

Elisabeth van Waderle, deels gelegen in Helvoirt en deels in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Heukelom, welke helft aan hem en wijlen zijn vrouw ?Pamela 

dvw voornoemde jkvr Elisabeth {verder oneesbaar}. 

 

Orri filius quondam Franconis de Mirabello usufructum sibi competentem in 

medietate cuiusdam mansi qui fuerat quondam domicelle [E]lisab[eth] de 

Waderle siti (dg: in) partim in parochia de Helvoert et partim in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto (?dg: K.) Hukelem atque in 

attinentiis dicte medietatis #.......# [quam] medietatem dictus Orri sibi 

et ?Pamele quondam [eius] uxori filie dicte quondam domicelle Elis[abeth] 

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

....... legitime supportavit Johanni ?van ?den ....... ....... ....... 

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

....... ....... ....... salvo tamen Nicholao? ....... suo ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... [dat]um ut supra. 

 

1177 mf2 F 09 f.77v. 

 Dominica post Mathei: zondag 27-09-1383. 

 in crastino Mijchaelis: woensdag 30-09-1383. 

 

BP 1177 f 077v 01 zo 27-09-1383. 

Theodericus zvw Godefridus Posteel verkocht aan Denekinus van der Scueren 

een hofstad20,21 in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Henricus 

Moelnere enerzijds en erfgoed van Lambertus zvw Johannes Bathen soen 

anderzijds, belast met (1) 10 schelling oude pecunia aan de priesters van 

de Sint-Jan, (2) 10 schelling oude pecunia aan het Geefhuis in Den Bosch, 

(3) 19 schelling geld aan het Groot Begijnhof, (4) 2 schelling voornoemd 

geld aan de infirmerie van voornoemd begijnhof, (5) 18 schelling geld aan 

het Leprozenhuis gnd Eiendonk. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi Posteel (dg: domum et aream sitam in 

Busco) domistadium situm in Busco in vico dicto P[eper]straet inter 

hereditatem Henrici Moelnere ex uno et hereditatem Lamberti filii quondam 

Johannis Bathen soen ex alio prout ibidem situm [ut] dicebat hereditarie 

                         
18 Zie → BP 1179 p 513r 07 do 21-11-1392, Heijlwigis wv Willelmus Swertveger 

draagt haar helft over aan Jacobus Vos soen. 
19 Zie → BP 1177 f 078v 01 do 01-10-1383, verkoop van geheel de hoeve door 

de broers Johannes van Amstel en Arnoldus van Waderle, zvw Theodericus 

Priems. 
20 Zie ← BP 1177 f 044v 13 za 18-04-1383, uitgifte van de helft van een huis 

en erf op deze plaats. 
21 Zie ← BP 1176 f 304r 01 do 23-04-1383, overdracht van een deel in een 

huis en erf op deze plaats. 
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vendidit Denekino van der Scueren promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis X solidis antique pecunie presbitris sancti Johannis 

....... atque X solidis antique pecunie mense sancti spiritus in Busco 

insuper XIX solidis monete (?dg: b) maiori curie beghinarum ibidem 

insuper item II solidis dicte monete infirmarie eiusdem curie item XVIII 

solidis monete domui leprosorum dicte Eijendonc inde solvendis. Testes 

Jordanus et Wellen datum dominica post Mathie. 

 

BP 1177 f 077v 02 zo 27-09-1383. 

Martinus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 077v 03 zo 27-09-1383. 

Henricus zvw Johannes van Uden deed tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemde hofstad. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden super predicto domistadio et 

jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 077v 04 zo 27-09-1383. 

Voornoemde Deenkinus beloofde aan voornoemde verkoper Theodericus 14 

Brabantse dobbel of de waarde minus 13 plakken met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) te betalen. 

 

Dictus Deenkinus promisit Theoderico venditori predicto (dg: XXII) XIIII 

Brabant dobbel vel valorem minus XIII placken ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1177 f 077v 05 wo 30-09-1383. 

Johannes van Gestel beloofde aan Johannes Ghisebrechs soen alias gnd van 

Kuijc 67 oude schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen. 

 

Johannes de Gestel promisit Johanni Ghisebrechs soen alias dicto de Kuijc 

LXVII aude scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Lonijs et Ywanus datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 077v 06 wo 30-09-1383. 

Destijds hadden Katherina wv Woltherus Bac en haar zoon Johannes Lisscap 

een kamp, gnd Berlaar, 7 1/5 bunder 11 roeden groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Hautaart uitgegeven aan Petrus van der Hautaert. Vervolgens 

hadden voornoemde Katherina en haar zoon Johannes beloofd dat Willelmus, 

Henricus, Katherina en Luijtgardis, minderjarige kv eerstgenoemde 

Katherina, zodra ze meerderjarig zouden zijn, hiermee zouden instemmen. 

Henricus van Broechoeven zv eerstgenoemde Katherina en Albertus zvw 

Henricus van Kessel ev Katherina dv eerstgenoemde Katherina stemden thans 

in. 

 

Notum sit universis quod cum Katherina relicta quondam Woltheri Bac cum 

suo tutore atque Johannes Lisscap eius filius quendam campum dictum 

communiter Berlaer septem bonaria quintam partem unius bonarii et undecim 

virgatas terre continentem situm in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Hautaert dedisset ad hereditarium censum Petro van der Hautaert et cum 

deinde dicti Katherina et Johannes eius filius promisissent quod ipsi 

Willelmum Henricum Katherinam et Luijtgardem liberos primodicte Katherine 

annos pubertatis nundum habentes dum ad annos pervenerint dicte donacioni 

ad censum plenarie facient consentire prout in litteris constituti coram 

scabinis infrascriptis Henricus de Broechoeven filius (dg: dicte) 

primodicte Katherine et Albertus filius quondam (dg: Ka) Henrici de 

Kessel maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie 
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primodicte Katherine dicte donacioni ad censum plenarie consencierunt et 

eandem ratam et firmam perpetue (dg: facient) observare super omnia 

promiserunt salvo dictis Henrico et Alberto suo jure ipsis competente in 

censu (dg: in) ex dicto campo solvendo. Testes Jorden et Wellen datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 077v 07 wo 30-09-1383. 

Ghiselbertus Sceijvel en zijn kinderen Godefridus en Johannes verkochten 

aan Willelmus Hels (1) ½ bunder minus 25 roeden land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Blok, tussen Arnoldus Gherijt soen enerzijds en Willelmus 

van Berze anderzijds, (2) ½ bunder 5 roeden land aldaar, tussen wijlen 

Matheus Becker enerzijds en Johannes gnd die Keijster anderzijds, belast 

met waterlaten en hoefdijken. Johannes Leonii van Erpe en Godefridus 

Sceijvel stemden hiermee in. 

 

Ghiselbertus Sceijvel Godefridus et Johannes eius liberi (dg: un) 

dimidium (dg: juger) #bonarium minus (dg: .) XXV virgatis dictis mergen 

roeden# terre situm in parochia de Roesmalen in loco dicto die Bloc inter 

hereditatem Arnoldi Gherijt soen ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Berze ex alio et unum dimidium (dg: juger) #bonarium et (dg: quinque) 

quinque virgatas dictas ?mergens roeden# terre situm ibidem inter 

hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti die (dg: Keijster) Keijster ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo (dg: H) Hels promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus ad hoc de jure spectantibus ex aggeribus 

dictis hoefdiken ad premissa de jure spectantibus. Quo facto constituti 

coram scabinis infrascriptis Johannes Leonii de Erpe et Godefridus 

Sceijvel dicte vendicioni consensierunt et promiserunt super omnia ratam 

servare. 

 

BP 1177 f 077v 08 wo 30-09-1383. 

Goeswinus zv Willelmus Wegen verkocht aan Johannes van Brecht zvw Johannes 

zv Thomas gnd Ringhelwauts soen een kamer met ondergrond in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt vanaf wijlen Gheenmannus met den Koijen naar wijlen 

Henricus van Mierd, tussen erfgoed van wijlen Thomas Dijebart enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth dvw Hermannus Priker anderzijds, aan Margareta dv 

Gerardus Ghiben soen van Rode verkocht door Henricus zvw Henricus gnd 

Mutsart, en welke kamer voornoemde Goeswinus vernaderd had van voornoemde 

Margareta. 

 

Goeswinus filius (dg: quondam) Willelmi Wegen quandam cameram cum suo 

fundo sitam in Busco in viculo (dg: .) tendente ab hereditate quondam 

Gheenmanni met den Koijen versus hereditatem (dg: he) quondam Henrici de 

Mierd inter hereditatem (dg: Th) quondam Thome Dijebart ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth filie quondam Hermanni Priker ex alio venditam 

Margarete filie Gerardi Ghiben soen de Rode ab Henrico #filio quondam 

Henrici# dicto Mutsart et quam cameram cum suo fundo dictus Goeswinus 

erga dictam Margaretam per modum redempcionis e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Brecht 

filio quondam Johannis filii Thome dicti Ringhelwauts soen supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Luce et Lonijs datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 077v 09 wo 30-09-1383. 

Godefridus Heijstman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Heijstman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 077v 10 wo 30-09-1383. 

Gerardus gnd Bathen soen verkocht aan voornoemde Johannes van Brecht koper 

een stukje erfgoed uit een erfgoed van wijlen Thomas gnd Diebart, in Den 
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Bosch, in een straatje dat loopt vanaf wijlen Gerardus metten Koijen naar 

het woonhuis van Adam van Mierde, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus van 

Orthen enerzijds en de rest van het erfgoed van voornoemde wijlen Thomas 

Diebart anderzijds, welk stukje 4 hamervoet breed is af te meten vanaf een 

bouwwerk gnd gevel van het huis van voornoemde wijlen Nijcholaus van Orthen 

richting het woonhuis van Johannes zvw Franco uten Ramen, en welk stukje 

reikt vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde 

wijlen Franco. 

 

Gerardus dictus Bathen soen particulam hereditatis (dg: sitam) de 

hereditate quondam Thome dicti Diebart sitam in Busco in viculo tendente 

ab hereditate quondam Gerardi metten Koijen #versus habitationem Ade de 

Mierde# inter hereditatem quondam Nijcholai de Orthen ex uno et inter 

reliquam hereditatem dicti quondam Thome Diebart ex alio et que particula 

hereditatis continet in latitudine quatuor pedatas dictas hamervoet 

mensurando ab edificio dicto ghevel domus dicti quondam Nijcholai de 

Orthen versus (dg: ver hereditatem pontem quem dictam) domum habitationis 

Johannis filii quondam Franconis uten Ramen et que particula hereditatis 

tendit a (dg: communi ..) dicto viculo retrosum ad hereditatem dicti 

quondam Franconis ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni emptori 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 077v 11 wo 30-09-1383. 

Theodericus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 077v 12 wo 30-09-1383. 

Sijmon van Gheldennaken verkocht aan Elizabeth van der Hagen een lijfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond, op de goederen 

gnd Rincveld te leveren, gaande uit goederen gnd ten Dijk, in Stiphout, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Sijmon van Gheldennaken legitime vendidit Elizabeth van der Hagen vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis purificatione et in (dg: Hel) parochia 

de Helmont supra bona dicta Rincvelt tradendam ex bonis dictis ten Dijc 

sitis in parochia de Stiphout atque ex attinentiis dctorum bonorum 

singulis et universis ut dicebat promittens (dg: habita et habenda omnia) 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi (dg: et su) 

exinde solvendo et suficientem et cum mortua fuerit etc. Testes Luce et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1177 f 077v 13 wo 30-09-1383. 

Jkvr Katherina van Merle kloosterlinge, kosteres van de kerk van Bijnderen, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 schelling, die het 

klooster van Bijnderen beurt, gaande uit erfgoederen van Petrus gnd Hasaert 

van Berlijcken. 

 

Domicella Katherina [d]e Merle monialis #custodia (dg: de) ecclesie de# 

de (dg: d) Bijnderen hereditarium censum (dg: trium librarum Fran) #XX 

solidorum# quem conventus de Bijnderen solvendum habet ex hereditatibus 

Petri dicti (dg: Hasaet) Hasaert de Berlijcken ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 077v 14 wo 30-09-1383. 

Voornoemde jkvr Katherina als kosteres van de kerk van Bijnderen machtigde 

Arnoldus van Beke voornoemde cijns van 20 schelling te manen. 

 

Dicta domicella Katherina tamquam custodia ecclesie de Bijnderen dedit 

potestatem Arnoldo de Beke monendi dictum censum XXti solidorum (dg: 



Bosch’ Protocol jaar 1383 06. 

 

35 

testes datum supra) usque ad revocacionem. Testes datum supra. (dg: ..). 

 

BP 1177 f 077v 15 ±wo 30-09-1383. 

Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke droeg over aan de secretaris tbv 

Arnoldus Kiel twee kamers22 met ondergrond uit vier kamers met ondergrond in 

Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast erfgoed van het Geefhuis in de 

Bosch, tussen het water enerzijds en erfgoed van het klooster van de 

Predikheren anderzijds, waarschijnlijk aan hem gerechtelijk verkocht door 

....... dv Johannes Sneggele begijn. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Arnoldi de Beke duas cameras cum earum 

fundis de quatuor cameris sitis in Busco in vico Hijnthamensi iuxta 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco [inter] aquam ibidem ex uno et 

inter hereditatem conventus predicatorum ibidem [?alienatas seu venditas] 

sibi [ab] ....... filia Johannis Sneggele beghina per judicem mediante 

sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit mihi ad opus 

Arnoldi Kiel cum ....... ....... ....... ....... ....... parte sui 

deponere. Testes ....... ....... ....... 

 

1177 mf2 F 10 f.78. 

 anno LXXXIII: 1383. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1383. 

 

BP 1177 f 078r 01 do 01-10-1383. 

Contracten van de schepenen hr Arnoldus Rover ridder, Arnoldus Heijme, 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Sijmon van Mijrabellum, Henricus Dicbier, 

Theodericus Berwout en Henricus Scilder, jaar 83. 

 

Contractus scabinorum domini Arnoldi Rover militis Arnoldi Heijme 

Willelmi filii Arnoldi Tielkini Sijmonis de [Mijr]abe[llo] Henrici 

Dicbier Theoderici Berwout et Henrici Scilder anno LXXXIII. 

 

BP 1177 f 078r 02 do 01-10-1383. 

Arnoldus Cluet van Nuwelant verkocht aan Petrus Pels verwer 1 morgen land 

in Geffen, op de gemeint, tussen wijlen Johannes Ghenen enerzijds en 

Roverus Uden soen anderzijds. 

 

Arnoldus Cluet de Nuwelant (dg: d) unum iuger terre situm in parochia de 

Gheffen supra communitatem de Gheffen inter hereditatem #quondam# 

Johannis Ghenen ex uno et inter hereditatem Roveri Uden soen !(dg: pro h 

et inter) hereditarie vendidit (dg: G) Petro Pels tinctori promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Heijme et Dicbier datum in 

festo Remigii. 

 

BP 1177 f 078r 03 do 01-10-1383. 

Hermannus gnd Aelbrechts soen ev Gertrudis dvw Walterus gnd die Preter 

verkocht aan Petrus Pels verwer ½ morgen land in Geffen, op de gemeint, 

tussen Arnoldus die Snider enerzijds en Johannes gnd Nesen soen anderzijds, 

aan voornoemde Gertrudis verkocht door Willelmus gnd Hels zvw Gerardus gnd 

Hels. 

 

Hermannus dictus Aelbrechts soen maritus (dg: legitimus) et tutor 

legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie quondam Walteri dicti 

die (dg: Per) Preter dimidium iuger terre situm in parochia de Gheffen 

supra communitatem inter hereditatem (dg: h) Arnoldi die Snider ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti (dg: d Nesen) Nesen soen ex alio (dg: in 

ea) venditum dicte Gertrudi a Willelmo dicto Hels filio quondam Gerardi 

dicti Hels prout in litteris hereditarie vendidit Petro Pels tinctori 

                         
22 Zie ← BP 1175 f 212r 16 ±do 03-01-1370, verkoop uit 2 kamers van een 

erfcijns van 40 schelling aan Elizabeth dvw Johannes Snegghelen begijn. 
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supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

(dg: de) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 04 do 01-10-1383. 

Gerongius zvw Gerongius van der Heijden verkocht aan Ghibo van Best zvw 

Johannes van Best schoenmaker 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 1½ morgen23 land, uit 3 morgen land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Vrede, tussen wijlen Walterus van Ourle enerzijds en Johannes 

Kesselman anderzijds. 

 

Scribatur. 

Gerongius filius quondam Gerongii van der Heijden hereditarie vendidit 

Ghiboni de Best filio quondam Johannis de Best sutoris hereditarium 

censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie Martini et 

pro primo termino ultra annum ex uno #et dimidio# iugero terre ad dictum 

venditorem spectantibus de (dg: de) tribus iugeribus terre sitis in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Vrede inter hereditatem quondam 

Walteri de Ourle ex uno et inter hereditatem Johannis Kesselman ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 05 do 01-10-1383. 

Walterus Herbrechts soen van den Bredeacker verkocht aan Johannes zvw 

Elijas van den Molengrave een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, 

met Sint-Bartholomeus in Boxtel te leveren, gaande uit 6 lopen roggeland, 

gnd die Geermonts Akker, in Esch, tussen Jutta van den Aker enerzijds en 

Johannes gnd Denkens soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Walterus Herbrechts (dg: de) #soen# van den Bredeacker hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Elije van den Molengrave hereditariam 

paccionem unius modii [sili]ginis mensure de Bucstel solvendam 

hereditarie (dg: p) Bartholomei et in Bucstel tradendam ex sex lopinatis 

terre siliginee (dg: in sitis in Essche) dictis die Gheermonts Acker 

sitis in parochia de Essche inter hereditatem Jutte van den Aker ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Denkens soen ex alio promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde prius de jure et sufficientem facere. Testes Heijme et Dicbier 

datum in festo Remigii. 

 

BP 1177 f 078r 06 do 01-10-1383. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Cristina ev Wellinus van Beke, tbv 

voornoemde Wellinus, 18 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Cristine uxori Wellini de Beke ad opus 

eiusdem Wellini XVIII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 07 do 01-10-1383. 

Egidius Crabbart zv Hermannus van Dalem beloofde aan zijn broer Gerardus, 

tbv voornoemde Gerardus en eenieder die het aangaat, het zoenakkoord mbt de 

dood van hun broer Petrus Crabbart, veroorzaakt door Johannes zvw Albertus 

gnd Gielijs soen, van waarde te houden. Voornoemde Egidius verklaarde 

verder mbt dit akkoord door zijn voornoemde broer Gerardus te zijn betaald. 

 

                         
23 Zie ← BP 1177 f 075v 09 do 24-09-1383, verkoop van kennelijk deze 1½ 

morgen. 
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Egidius (dg: Ca) Crabbart filius Hermanni de Dalem promisit super omnia 

Gerardo suo fratri ad opus eiusdem Gerardi et ad opus omnium quorum 

interest seu interesse poterit in futuro quod ipse (dg: huiusmodi di h) 

reconciliacionem factam super nece quondam Petri (dg: Ca) Crabbart eorum 

fratris facta ut dicebat per (dg: Egidium filium) Johannem filium quondam 

Alberti dicti Gielijs soen (dg: in) perpetue ratam et firmam tenebit et 

observabit dictusque Egidius palam recognovit sibi de dicta 

reconciliacione per dictum Gerardum suum fratrem plenarie fore 

satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 08 do 01-10-1383. 

Johannes Otten soen van Dijnther maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, aan hem overgedragen door Johannes zvw 

Jutta van Vlimen smid. 

 

Johannes Otten soen de Dijnther hereditarium censum XL solidorum monete 

supportatum sibi a Johanne filio quondam filii Jutte de Vlimen fabro 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 09 do 01-10-1383. 

Cristina dvw Reijnerus van Sonne droeg over aan haar broer Johannes van 

Zonne haar deel in een huis, erf en kamer met ondergrond in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt van de plaats gnd die Zile naar de straat voor het 

huis van Postel, tussen erfgoed van Lambertus Arts soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Cristina filia quondam Reijneri de (dg: ..) Sonne cum tutore totam partem 

et omne jus sibi competentes in domo et area et quadam camera cum suo 

fundo sitis in Busco in quodam viculo tendente a loco dicto die Zile 

versus vicum tendentem ante domum de Postula inter hereditatem (dg: 

Johannis quondam Theoderici de Zeelst ex alio) Lamberti Arts soen ex uno 

et inter (dg: he) communem (dg: co) plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Zonne suo fratri (dg: pro) promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 10 do 01-10-1383. 

Johannes van Zon zvw Reijnerus van Zonne en Willelmus zvw Willelmus van 

Best die Sloetmaker maakten een erfdeling van een huis, erf en kamer met 

ondergrond, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de plaats gnd Zile 

naar de straat voor het huis van Postel, tussen erfgoed van Lambertus Arts 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Johannes van Zonne kreeg voornoemd huis24 en erf aldaar op de hoek, tussen 

een straatje dat daar loopt naast Zile enerzijds en voornoemde kamer 

anderzijds. Johannes zal uit dit huis en erf een b-erfcijns betalen van 4 

pond, die uit dit huis gaat, en een erfcijns van 40 schelling, die uit 

voornoemde kamer gaat. Willelmus behoudt uit voornoemd huis en erf een 

n-erfcijns van 20 schelling (dg: geld), die Johannes vandaag aan hem 

beloofde. 

 

Johannes de Zon filius quondam Reijneri de Zonne et Willelmus filius 

quondam Willelmi de Best die Sloetmaker palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de domo et area et quadam camera cum suo fundo 

sitis in Busco (dg: in) in quodam viculo tendente a loco dicto Zile 

versus vicum tendentem ante domum de Postula inter hereditatem Lamberti 

Arts soen ex uno et inter (dg: here) communem plateam ex alio ut dicebant 

mediante qua divisione #dicta# domus et area sita ibidem (dg: inter) 

supra conum inter viculum tendentem ibidem iuxta Zile ex uno et inter 

                         
24 Zie → BP 1177 f 136r 12 vr 08-07-1384, uitgifte van dit huis voor een 

erfcijns van 5 pond. 
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(dg: he) cameram (dg: ex alio) cum suo fundo ex alio ut dicebat dicto 

Johanni de Zonne cessit in partem super quibus et jure promittens ratam 

servare tali condicione annexa quod dictus Johannes solvet ex dicta domo 

et area hereditarium censum quatuor librarum ex (dg: ex) dicta domo et 

area de jure solvendum et hereditarium censum XL solidorum (dg: monete) 

ex dicta camera cum suo fundo solvendum de jure sic quod primodicto 

Willelmo dampna exinde non (dg: exinde) eveniant quovismodo salvo tamen 

primodicto Willelmo in dicta domo et area hereditario censu XX solidorum 

monete promisso sibi a dicto Johanne exinde promisso coram scabinis 

infrascriptis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 11 do 01-10-1383. 

Eerstgenoemde Willelmus zvw Willelmus van Best die Sloetmaker kreeg 

voornoemde kamer25 met ondergrond, gelegen tussen voornoemd huis en erf 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Lambertus Arts soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione (dg: quadam) dicta camera cum suo fundo inter 

dictam domum et aream ex uno et inter hereditatem dicti Lamberti Arts 

soen ex alio ut dicebant primodicto Willelmo cessit in partem ut alter 

recognovit promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte et suorum coheredum deponere addita condicione (dg: se) predicta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 12 do 01-10-1383. 

Voornoemde Johannes van Zonne beloofde aan voornoemde Willelmus zvw 

Willelmus van Best die Sloetmaker een n-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384), gaande uit voornoemd huis en 

erf. 

 

Dictus Johannes de Zonne promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis pro primo Johannis ex supradicta domo et area. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 078r 13 do 01-10-1383. 

Reijnerus gnd Clinckart beloofde aan Henricus, zvw Henricus Berwout en 

diens vrouw Sophia, 27 oude schilden, vandaag over een jaar te betalen. 

 

Scabini noluerunt. 

Reijnerus dictus Clinckart promisit Henrico filio quondam Henrici Berwout 

ab eodem quondam Henrico et Sophia eius uxore pariter genito (dg: XXV) 

XXVII aude scilde (dg: ad) a data presente ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf2 F 11 f.78v. 

 in festo Remigii: donderdag 01-10-1383. 

 in crastino Remigii: vrijdag 02-10-1383. 

 anno LXXXIII mensis octobris die secunda: vrijdag 02-10-1383. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 03-10-1383. 

 Dominica post Remigii: zondag 04-10-1383. 

 

BP 1177 f 078v 01 do 01-10-1383. 

De broers Johannes van Amstel en Arnoldus van Waderle, zvw Theodericus 

Priems, verkochten aan Walterus van Oekel een hoeve26 met toebehoren, deels 

in Oisterwijk ter plaatse gnd Heukelom, deels in Helvoirt, welke hoeve 

                         
25 Zie → BP 1177 f 091v 14 do 17-12-1383, verkoop erfcijns van 40 schelling 

uit deze kamer. 
26 Zie ← BP 1177 f 077r 10 ±za 26-09-1383, overdracht van vruchtgebruik in 

de helft van de hoeve door Orri zvw Franco van Mirabellum. 
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eertijds was van hun grootmoeder, vrouwe Elizabeth van Waderle; de hoeve 

was belast met de hertogencijns. Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle 

en haar kinderen Henricus en Mechtildis, deden afstand. Hr Theodericus 

Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw Petrus van Waderle, deed afstand. 

 

Johannes de Amstel et Arnoldus de Waderle fratres filii quondam 

Theoderici Priems quendam mansum (dg: situm qui s) cum suis attinentiis 

universis partim in parochia de Oesterwijc (dg: et partim) in loco dicto 

(dg: Huenken) Huculem et partim in parochia de Helvoert sitis qui mansus 

cum suis attinentiis fuerat olim domine Elizabeth de Waderle avie olim 

dictorum fratrum ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero de Oekel 

promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo (dg: quo). Testes Heijme et 

Dicbier datum in festo Remigii. 

Quo facto domina Ermgardis filia quondam Arnoldi de Waderle Henricus et 

Mechtildis eius liberi cum tutore super dicto manso cum suis attinentiis 

et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes (dg: ratam 

servare) cum tutore (dg: servare) ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

Quo facto dominus Theodericus Rover miles (dg: cum t) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat domine Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de 

Waderle super dicto manso et jure ad opus dicti Walteri renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 078v 02 do 01-10-1383. 

Henricus van Werthusen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de We[r]thusen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078v 03 vr 02-10-1383. 

Ghisbertus van Hazenbossche verkocht aan Yda wv Willelmus Loijer een 

n-erfcijns van 14 pond geld, een helft te betalen met Pasen en de andere 

helft met Sint-Remigius, gaande uit een erfgoed27 van verkoper in Den Bosch, 

in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Tilmannus Mathijs soen enerzijds en 

erfgoed van Mechtildis Berwout anderzijds, en uit toebehoren van het 

erfgoed, strekkend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan de oude 

stadsmuur, reeds belast met de hertogencijns. Deze verkochte cijns mag op 

een ander erfgoed worden gevestigd. 

 

Ghisbertus de Hazenbossche hereditarie vendidit Yde relicte quondam 

Willelmi Loijer hereditarium censum XIIII librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim pasce et mediatim Remigii ex hereditate ipsius 

venditoris ipsius venditoris sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Tilmanni Mathijs soen ex uno [et] hereditatem Mechtildis 

Berwout ex alio atque ex attinentiis dicte hereditatis singulis et 

universis tendentibus a dicto vico retrorsum ad antiquum murum oppidi 

[ut] dicebat promittens warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere excepto censu ducis prius solvendo et sufficientem 

facere et cum assignaverit dictum censum ad aliam hereditatem ?infra 
?villi de Busco sitam# ad hoc sufficientem extunc dicta hereditas exinde 

etc. Testes Heijme et Dicbier datum in crastino Remigii. 

 

BP 1177 f 078v 04 vr 02-10-1383. 

Albertus zvw Wolterus van Meerwijc deed tbv hr Theodericus Rover ridder 

afstand van een hoeve, die was van wijlen hr Johannes van Hoescot, gnd het 

Goed te Broek, in Son. Hij zal, voor de hertogin en haar vazallen afstand 

doen, zodra hij daartoe verzocht is door voornoemde hr Theodericus, en dit 

                         
27 Zie → BP 1177 f 348v 01 vr 08-03-1387 (1), deling mbt de helft van een 

huis hier ter plaatse. 
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op kosten van voornoemde hr Theodericus. Voorts deed hij afstand van alle 

geschillen, waarmee hij voornoemde hr Theodericus kon lastigvallen. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Leonius van 

Langvelt, Johannes van de Kloot, Everardus van Onstaden, ?getuigen ?van 
?Luik en Arnoldus van Wesel alias gnd Hacken getuige ?van ?Utecht. 

 

A. 

Albertus filius quondam Wolteri de Meerwijc super manso #qui fuerat 

quondam domini Johannis de Hoescot# dicto tGoet te Broec sito in parochia 

de Zonne et super eius attinentiis singulis et universis [quocumque] 

locorum sitis (dg: ....) atque super toto jure ad opus domini Theoderici 

Rover militis renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere promisit insuper quod ipse (dg: ?dict) in presentia 

domine nostre ducisse et coram ea ac suis feodalibus super predicto manso 

renunciabit dum et quando dictus Albertus a dicto domino Theoderico 

fuerit requisitum hoc in expensis dicti domini Theoderici atque super 

omnibus (dg: cans) causis et impeticionibus quibus mediantibus dictus 

Albertus prefatum dominum Theodericum impetere posset in judicio 

spirituali vel seculari a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem ad opus dicti domini Theoderici renunciavit promittens super 

habita et habenda fide prestita et sub pena exco...is ratam servare et 

(dg: qu) premissa adimplere et contra premissa non venire per se alium 

vel alios (dg: ?etc) exceptionibus renunciando. Actum in camera 

scriptorum presentibus Leonio de Langvelt Johanne de Globo Everardo de 

Onstaden ?t.?L. ?et et Arnoldo de Wesel alias dicto Hacken testibus 

#?traiec...# datum anno LXXXIII mensis octobris die secunda hora 

vesperarum actum in camera scriptorum. 

 

BP 1177 f 078v 05 vr 02-10-1383. 

Elizabeth wv Johannes zvw Zegherus gnd Jans soen, haar kinderen Johannes en 

Arnoldus, en Thomas gnd Coman ev Elizabeth dv eersthenoemde Elizabeth 

droegen over aan Hugho Swartoge en aan Ghiselbertus en diens broer 

Johannes, kvw Lambertus gnd Clemeijnssen soens soen, alle goederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van Nijcholaus gnd Clemenssen soen en diens 

vrouw Heijlwigis sv wijlen voornoemde Johannes. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis filii quondam Zegheri dicti Jans soen 

cum tutore Johannes et Arnoldus eius liberi et Thomas dictus Coman Maes 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie (dg: 

d) primodicte Elizabeth (dg: s) omnia et singula bona eis #vel eorum 

alteri# de morte quondam Nijcholai dicti Clemenssen soen et Heijlwigis 

sue uxoris sororis (dg: p) dicti quondam Johannis seu de morte alterius 

eorum successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Hughoni Swartoge #atque# Ghiselberto 

et Johanni #suo fratri# fratribus liberis quondam Lamberti dicti 

Clemeijnssen soens soen promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Heijme et Dicbier datum in 

crastino Remigii. 

 

BP 1177 f 078v 06 vr 02-10-1383. 

Johannes van Mallant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mallant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078v 07 vr 02-10-1383. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van 

den Arennest 28 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) 

te betalen. 

 

Gerardus de Boekel promisit Henrico de Bernheze filio quondam Nijcholai 

van den Arennest XXVIII aude scilde ad Martini proxime persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 078v 08 vr 02-10-1383. 

Hr Gerardus van Herlaer heer van Meerwijk, Hugho Swartoge, Ghisbertus die 

Veer, Johannes Haijken en Johannes Wouters soen beloofden aan Johannes 

Mallant 125 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

(vr 25-12-1383) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384). 

 

Dominus Gerardus de Herlaer dominus de Merewijc Hugho Swartoge Ghisbertus 

die Veer et Johannes Haijken #Johannes Wouters soen# promiserunt (dg: 

Elizabeth relicte quondam) Johanni Mallant centum et XXV aude scilde seu 

valorem mediatim Domini et mediatim pasce proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 078v 09 za 03-10-1383. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberg, Henricus Dicbier 

heer van Mierlo, Emondus Rover, Johannes van Gestel en Gerardus van Aa 

beloofden aan Gerardus van Meerwijc en mr Arnoldus van Oesterwijc, tbv hen 

en Gheerlacus zvw Lucas van Erpe, 485 oude schilden of de waarde met Sint-

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

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Emondus Rover Johannes de Gestel 

Gerardus de Aa promiserunt Gerardo de Meerwijc et magistro Arnoldo de 

Oesterwijc ad opus ipsorum amborum et ad opus Gheerlaci filii quondam 

Luce de Erpe vel ad opus alterius eorundem IIIIc et LXXX quinque aude 

scilde vel valorem in auro ad festum Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et Dicbier predictus datum (dg: sexta p) 

sabbato post Remigii. 

 

BP 1177 f 078v 10 za 03-10-1383. 

De eerste zal de anderen, behalve Henricus Dicbier, schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes excepto Henrico Dicbier. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 078v 11 zo 04-10-1383. 

Petrus van den Hoevel van Aerlebeke verkocht aan Hubertus zv Hubertus van 

den Wachtelberch zv Katherina, tbv diens voornoemde vader Hubertus, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Pas, in Beek, 

beiderzijds tussen erfgoed van de kloosterlingen van Hodonk, (2) een stuk 

land aldaar, voor de kerk van Beek, tussen Lucas zv Bartholomeus van Beke 

enerzijds en het kerkhof van voornoemde kerk anderzijds, (3) een stuk land, 

gnd Kreienbos, in Beek, tussen Godefridus van Dommellen enerzijds en Truda 

van den Hovel anderzijds, (4) een stuk land gnd Cruelant?, in Beek, tussen 

kinderen gnd Wavernaijs? Kijnderen enerzijds en Wolterus zv Johannes Luwe 

anderzijds, (5) een stuk land in Beek, achter de tuin van Johannes Piper, 

tussen voornoemde Lucas enerzijds en Johannes van Bijnderen anderzijds. 

 

Petrus van den Hoevel de (dg: Aer) Aerlebeke hereditarie vendidit Huberto 

filio Huberti van den Wachtelberch filii Katherine ad opus dicti Huberti 

sui (dg: fratris h) patris hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione et supra 

hereditates infrascriptas tradere ex pecia terre dicta die Pas sita in 

parochia de Beke inter hereditates (dg: Luce dicti Meus) monialium de 

Hodonc ex utroque latere item ex pecia terre sita ibidem ante ecclesiam 

de Beke inter hereditatem Luce filii Bartholomei de Beke ex uno et inter 

cijmitherium dicte ecclesie ex alio item ex pecia terre (dg: s) dicta 

Creijenbossche #sita in dicta parochia# inter hereditatem Godefridi de 
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Dommellen ex uno et hereditatem Trude van den Hovel ex alio item ex pecia 

terre dicta Cruelant? sita #in dicta parochia# inter hereditatem 

liberorum dictorum Wavernaijs? Kijnderen ex uno et hereditatem Wolteri 

filii Johannis Luwe ex alio item ex pecia terre sita #in dicta parochia# 

retro ortum Johannis Piper inter hereditatem dicti Luce ex uno et 

hereditatem Johannis de Bijnderen ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere (dg: promisit sufficientem facere) et 

sufficientem facere. Testes Heijme et Dicbier datum dominica post 

Remigii. 

 

BP 1177 f 078v 12 zo 04-10-1383. 

Henricus Raet beloofde aan Johannes Scrage 43 Hollandse dobbel mottoen 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Raet promisit Johanni Scrage XLIII Hollant dobbel mottoen. 

 

1177 mf2 F 12 f.79. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 06-10-1383. 

 in crastino epyhanie: donderdag 07-01-1384. 

 Quarta post Remigii: woensdag 07-10-1383. 

 

BP 1177 f 079r 01 di 06-10-1383. 

Rodolphus zvw Johannes gnd Roelofs soen die Hoppenbrouwer van Bucstel 

verkocht aan Henricus van der Woerdt een n-erfcijns van 2½ oude schild of 

de waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis, hofstad en 

tuin, in Boxtel, tussen Aleijdis Venkens enerzijds en Johannes gnd 

Trudekens soen anderzijds, reeds belast met 4 cijnshoenderen en een 

b-erfcijns van 1½ oude schild. 

 

Rodolphus filius quondam Johannis dicti Roelofs soen die Hoppenbrouwer de 

Bucstel hereditarie vendidit Henrico van der Woerdt he[reditarium] censum 

duorum et dimidii aude scilde seu valorem solvendum hereditarie Remigii 

ex domo domistadio et orto dicti venditoris sitis in Bucstel (dg: iuxta) 

inter hereditatem Aleijdis Venkens ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Trudekens soen ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et qu[estionem et] obligationem deponere exceptis 

quatuor pullis censualibus et hereditario censu unius et dimidii aude 

scilde exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Berwout datum tercia post Remigii. 

 

BP 1177 f 079r 02 di 06-10-1383. 

Johannes zvw Godefridus Rijc, Mechtildis wv Walterus zvw voornoemde 

Godefridus, en Jutta, dvw voornoemde Walterus en Mechtildis, verklaarden 

een erfdeling te hebben gemaakt goederen die aan hen behoren. Voornoemde 

Johannes kreeg (1) de helft van een akker gnd die Vekenakker, in Cromvoirt, 

te weten de helft naast Johannes van Brolijo, (2) de helft van een akker 

gnd die Vonderakker, aldaar, te weten de helft naast Willelmus gnd Mol, (3) 

de helft van een streep land aldaar, naast Johannes Colen soen enerzijds en 

kv Arnoldus Zeghers anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Johannes 

Colen soen, (4) de helft van een akker gnd die Honts Galgen, aldaar, te 

weten de helft naast Johannes Wouters soen. Voornoemde Mechtildis en Jutta 

en met hen Gerardus van Berze beloofden dat Godefridus, Johannes, 

Mechtildis en Walterus, kvw eerstgenoemde Walterus, deze erfdeling van 

waarde zullen houden. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Rijc et Mechtildis relicta quondam 

Walteri Rijc filii dicti quondam Godefridi et Jutta filia eorundem 

quondam Walteri et Mechtildis #cum tutore# palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo (dg: -r) fecisse de quibusdam bonis ad se 

spectantibus mediante qua divisione medietas agri dicti die Vekenacker 

siti in (dg: in) Crumvort scilicet illa medietas que sita est (dg: cont) 
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#contigue# iuxta hereditatem Johannis de Brolijo item medietas agri dicti 

die Vonderacker siti ibidem scilicet illa medietas que sita est contigue 

iuxta hereditatem Willelmi dicti Mol item medietas cuiusdam strepe terre 

site ibidem iuxta hereditatem Johannis Colen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Arnoldi Zeghers ex alio scilicet illa medietas que 

sita est contigue iuxta hereditatem dicti Johannis (dg: J) Colen soen 

item medietas agri dicti die Honts Ghalghen (dg: scili) siti ibidem 

scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta hereditatem Johannis 

Wouters soen ut dicebat dicto Johanni cesserunt in partem ut alii 

cesserunt in partem promittentes (dg: ratam servare) cum tutore (dg: 
?Sij) ratam servare promiserunt insuper dicti Mechtildis et Jutta cum 

tutore #et cum eis Gerardus de Berze + {onder het contract staat: 

+Gerardus de Berze}# quod ipsi Godefridum Johannem Mechtildem et Walterum 

liberos primodicti quondam Walteri perpetue huiusmodi divisionem facient 

ratam servare et consentire. Testes (dg: Sij) datum supra. 

 

BP 1177 f 079r 03 di 06-10-1383. 

Mechtildis en Jutta beloofden voornoemde Gerardus van Berze schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 3 plack. 

Mechtildis et Jutta cum tutore promiserunt (dg: Gerardo) super habita et 

habenda (dg: huiusmodi div) dictum Gerardum de Berze indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079r 04 di 06-10-1383. 

Voornoemde Mechtildis en Jutta, alsmede Godefridus, Johannes, Walterus en 

Mechtildis, kvw eerstgenoemde Walterus, kregen (1) de helft van een akker 

gnd die Vekenakker, in Cromvoirt, te weten de helft richting Vught, (2) de 

helft van een akker gnd die Vonderakker, aldaar, te weten de helft naast kv 

Ghibo gnd Lizen soen, (3) de helft van een streep land aldaar, tussen 

Johannes Colen soen enerzijds en kv Arnoldus Zeghers anderzijds, te weten 

de helft naast voornoemde kvw Arnoldus Zeghers, (4) de helft van een akker 

gnd die Honds Galgen, aldaar, te weten de helft naast Johannes van Brolijo. 

 

Et mediante qua divisione medietas agri dicti die Vekenacker siti in 

Crumvoert scilicet illa medietas que sita est versus Vucht item medietas 

agri dicti die Vonderacker siti ibidem scilicet illa medietas que sita 

est contigue iuxta hereditatem #liberorum# Ghibonis dicti Lizen soen item 

medietas cuiusdam strepe terre site ibidem inter hereditatem Johannis 

Colen soen ex uno et inter hereditatem liberorum Arnoldi Zeghers ex alio 

scilicet illa medietas que sita est contigue iuxta hereditatem dictorum 

liberorum quondam Arnoldi Zeghers item medietas agri (dg: siti ibidem) 

dicti die Honts Ghalghen siti ibidem scilicet illa medietas que sita est 

#contigue# iuxta hereditatem Johannis de Brolijo ut dicebat dictis 

Mechtildi et Jutte (dg: cesserunt in partem) atque Godefrido Johanni (dg: 

Me) Waltero et Mechtildi liberis primodicti quondam Walteri cesserunt in 

partem promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079r 05 do 07-01-1384. 

Johannes van Ghemert ev Mechtildis dvw Gerardus Vos droeg over aan zijn 

kinderen Johannes en Emondus een hoeve in Nistelrode, op welke hoeve 

Willelmus Walraven thans als hoevenaar woont, en welke hoeve voornoemde 

wijlen Gerardus Vos geschonken had aan voornoemde Johannes en diens vrouw 

Mechtildis, als huwelijksgift, belast met de hertogencijns en de cijns aan 

de naburen. Eerstgenoemde Johannes behoudt de erfgoederen aldaar, die 

bovendien aan eerstgenoemde Johannes waren gekomen voor de levering van 

erfpachten, die voornoemde wijlen Gerardus Vos daaruit beurde, welke 

pachten aan voornoemde Johannes en diens vrouw Mechtildis gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Gerardus Vos. Verder behoudt eerstgenoemde 



Bosch’ Protocol jaar 1383 06. 

 

44 

Johannes een broekland en een stuk heide, die eerstgenoemde Johannes 

verworven had van de naburen van Nistelrode. 

 

Johannes de Ghemert maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis 

sue uxoris filie quondam Gerardi Vos mansum situm in parochia de 

Nijsterle cum suis attinentiis universis quem mansum cum suis attinentiis 

Willelmus Walraven (dg: ad presens ad) tamquam (dg: presens) colonus ad 

presens residet et quem mansum cum suis attinentiis dictus quondam 

Gerardus Vos dederat predicto Johanni cum dicta Mechtilde nomine dotis 

(dg: ..) in subsidium matrimonii tempore quo dicti Johannes et Mechtildis 

per matrimonium copulabantur ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

et Emondo suis liberis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et censu vicinorum ibidem exinde 

solvendis salvis tamen primodicto #Johanni# hereditatibus ibidem sitis 

que primodicto Johanni (dg: advenerunt et advoluta sunt ac) supra 

venerunt pro solucione quarundam paccionum quas (dg: h) dictus quondam 

Gerardus Vos ex eisdem solvendas habuit et que pacciones dicto Johanni et 

dicte Mechtildi sue uxori de morte dicti quondam Gerardi Vos successione 

fuerant advolute et salvis (dg: sibi) primodicto Johanni (dg: pa) quadam 

palude inertiva? et pecia terre mericalis quas (dg: di) primodictus 

Johannes (dg: v) erga vicinos de Nijsterle acquisiverat. Testes (dg: 

datum supra). Testes W et Berwout datum in crastino epyhanie. 

 

BP 1177 f 079r 06 do 07-01-1384. 

Johannes zv Johannes van Ghemert beloofde aan zijn voornoemde vader 

Johannes, tbv andere erfg van voornoemde Johannes van Ghemert, bij de 

erfdeling van de goederen, die voornoemde Johannes van Ghemert en zijn 

vrouw Mechtildis zullen nalaten, en van de goederen van wijlen Gerardus 

Vos, in te brengen de helft van voornoemde hoeve of de waarde daarvan. 

 

Johannes filius Johannis de Ghemert promisit super omnia dicto Johanni 

suo patri ad opus aliorum heredum eiusdem Johannis de Ghemert quod si 

ipse (dg: imposterum ad div) seu sui heredes imposterum ad divisionem 

(dg: hereditariam) faciendam de bonis que dictus Johannes de Ghemert et 

Mechtildis eius uxor in sua morte post se relinquerint #et de bonis 

quondam Gerardi Vos venire voluerit# extunc primodictus Johannes ad 

huiusmodi divisionem reimportabit medietatem dicti mansi cum suis 

attinentiis seu (dg: ab) valorem eiusdem medietatis antequam poterit (dg: 

qt) ad huiusmodi divisionem venire et dicta bona condividere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 079r 07 do 07-01-1384. 

Emondus zv Johannes van Ghemert beloofde aan zijn voornoemde vader 

Johannes, tbv andere erfg van voornoemde Johannes van Ghemert, bij de 

erfdeling van de goederen, die voornoemde Johannes van Ghemert en zijn 

vrouw Mechtildis zullen nalaten, en van de goederen van wijlen Gerardus 

Vos, in te brengen de helft van voornoemde hoeve en een erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, of de waarde daarvan. 

 

Emondus filius Johannis de Ghemert promisit super omnia dicto Johanni suo 

patri ad opus aliorum heredum eiusdem Johannis (dg: .) quod si ipse (dg: 

ad) seu sui heredes imposterum ad divisionem fiacendam de (dg: bust) 

bonis que dictus Johannes et Mechtildis sua uxor in sua morte post se 

relinquerint #et bona que fuerant Gerardi Vos# extunc dictus Emondus ad 

huiusmodi divisionem reimportabit medietatem dicti mansi cum suis 

attinentiis atque hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

mensure de Busco seu valorem (dg: ad) antequam (dg: p) dictus Emondus 

dicta bona poterit condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079r 08 wo 07-10-1383. 

Lucas zvw Bartholomeus gnd Meus van Beke gaf uit aan Alardus Wuest zv 
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Goeswinus van den Roetelen de helft28,29 van een huizinge gnd die Ekerschot 

en van daaraan gelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen Yda gnd Vaes 

enerzijds en de gemene weg anderzijds en de helft van erfgoederen die 

eertijds waren van Johannes zv Johannes gnd Borreiders en van diens zusters 

Mechtildis en Elizabeth, in Oirschot, ter plaatse gnd Ekerschot, naast 

voornoemde Yda Vaes, welke gehele huizinge en erfgoederen behoorden aan 

wijlen hr Arnoldus Vrient, dekaan van Rode, oom van voornoemde Lucas; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een n-erfcijns van 4½ 

oude schild of de waarde, te betalen met Sint-Jan. Voornoemde Alardus mag 

het hout op deze helft zagen en meenemen. 

 

Lucas filius quondam Bartholomei dicti Meus de Beke medietatem mansionis 

dicte die Ekersscot et hereditatum eidem mansioni coadiacentium et ad 

eandem spectantium sitarum in parochia de Oerscot inter hereditatem Yde 

dicte Vaes ex uno et inter communem plateam ex alio atque medietatem 

hereditatum que fuerant olim Johannis filii Johannis dicti Borreiders 

Mechtildis et Elizabeth sororum eiusdem Johannis Borreiders sitarum in 

dicta parochia in loco dicto Ekerscot iuxta hereditatem dicte (dg: V) Yde 

Vaes et que integre mansio et hereditates ad dominum quondam Arnoldum 

Vrient decanum Rodensem avunculum olim dicti Luce spectare consueverunt 

et prout idem quondam dominus Arnoldus Vrient huiusmodi mansionem et 

hereditates possidere consuevit scilicet dividendo dictas mansionem et 

hereditates in [duas] partes equales unam ex hiis (dg: a d) ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Alardo Wuest filio Goeswini van den Roetelen 

ab eodem [hereditarie possidendas pro censu] domini fundi exinde prius 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu quatuor et dimidii aude 

scilde seu valorem dando sibi ab alio hereditarie natibitatis Jo[hannis] 

ex dicta medietate promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod 

dictus Alardus poterit semper [li]gn[a] pro tempore stantia et 

consistentia supra dictam medietatem secare et amovere sine (dg: cont) 

contradictione dicti Luce. Testes Sijmon et Theodericus datum quarta post 

Remigii. 

 

BP 1177 f 079r 09 wo 07-10-1383. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Goeswinus (dg: Moede) Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf2 F 13 f.79v. 

 Quarta post Remigii: woensdag 07-10-1383. 

 in profesto Dijonisii: donderdag 08-10-1383. 

 

BP 1177 f 079v 01 wo 07-10-1383. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Johannes gnd van den Hoernic zvw 

Johannes van der Assmit het deel, dat aan hem en aan Johannes van der 

Straten schoenmaker behoort, in een stuk land, in Empel, ter plaatse gnd 

die Hangemenge, tussen Goeswinus Cnode vleeshouwer enerzijds en Elizabeth 

Grieten dochter anderzijds. 

 

Jacobus Stevens soen totam partem et omne jus sibi et Johanni van der 

Straten sutori competentes in pecia terre sita in parochia de Empel in 

loco dicto die Hanghemenghe inter hereditatem Goeswini Cnode carnificis 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth #Grieten# dochter ex alio ut 

                         
28 Zie ← BP 1177 f 045v 16 di 05-05-1383: Johannes Zueteric verkocht aan 

Alardus Wuest zv Goeswinus van den Roetelen ¼ deel in deze huizinge. 
29 Zie ← BP 1177 f 045v 18 di 05-05-1383: Gerardus zvw hr Gerardus de 

Bucstel gaf uit aan voornoemde Alardus Wuest ¼ deel van deze huizinge. 
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dicebat hereditarie supportavit Johanni dicto van den Hoernic filio 

quondam Johannis van der Assmit promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte #sui# et ex parte dicti Johannis van der Straten 

in dicta pecia terre existentem deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 

quarta post Remigii. 

 

BP 1177 f 079v 02 wo 07-10-1383. 

Gerardus zvw Gerardus te Scerwijer verklaarde met zijn vrouw Elizabeth dv 

Willelmus van Laervenne ontvangen te hebben van voornoemde Willelmus 300 

gulden hellingen. Zou Elizabeth overlijden zonder wettig nageslacht verwekt 

door voornoemde Gerardus, dan zal Willelmus, na overlijden van voornoemde 

Gerardus en Elizabeth beiden, 300 gulden hellingen ontvangen uit de 

goederen gnd te Borchwart, die aan eerstgenoemde Gerardus behoren, gelegen 

in Tongellen. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi te Scerwijer palam recognovit se 

recepisse (dg: ...) a Willelmo de Laervenne cum Elizabeth sua uxore filia 

dicti Willelmi CCC gulden hellingen nomine dotis et tamquam hereditates 

et promisit super habita et habenda dicto Willelmo quod si contingat 

dictam Elizabeth decedere sine prole legitima ab eisdem Gerardo et 

Elizabeth predictis pariter genita vel generanda superstite remanente 

quod extunc dictus Willelmus statim post decessum dictorum Gerardi et 

(dg: Wil) Elizabeth amborum percipiet et levabit CCC gulden hellingen de 

et ex (dg: omnibus) bonis dictis te Borchwart cum suis attinentiis ad 

primodictum Gerardum spectantibus sitis in parochia de (dg: Tongeren) 

Tonghelle et ex ceteris bonis primodicti Gerardi quocumque locorum (dg: 

....) consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079v 03 wo 07-10-1383. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Willelmus 100 gulden hellingen 

na maning te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit dicto Willelmo C gulden hellen hellingen ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079v 04 .. 31-03-1607. 

De navolgende cijns van 2 schilden is door Sebertus Gijsberts en Peter 

Bernarts en de hunnen gelost in handen van jkvr Willelma wv Johannes van 

Campen als provisor van het gasthuis voor arme vrouwen gnd Nuwemans 

Gasthuis en in handen van ....... Petrus Boechmekers als ?rector van het 

Nuwemans Gasthuis. 

 

Et subsequens census duorum aureorum denariorum communiter scilde 

vocatorum per Sebertum Gijsberts ende Peter Bernarts cum suis redemptus 

et ad #-# manus domicelle Willelme relicte Johannis de Campen tamquam 

provisoris hospitalis pauperum (dg: ......) mulierum dicti Nuwemans 

Gasthuus et ad manus ....... Petri Boechmekers ?tamquam ?rectoris 

pauperum ?personarum dicti Nuwemans Gasthuijs prout ex ....... ....... et 

rectori ....... ....... ....... actum ultima martii anno XVIc septimo. 

 

BP 1177 f 079v 05 do 08-10-1383. 

Arnoldus van Gele gaf uit aan Bertholdus zvw hr Gerardus van Megen een huis 

en tuin in Macharen, tussen Margareta ev Johannes van Tefelen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan Winricus van 

Oijen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de 

waarde, met Sint-Petrus-Stoel te betalen. Verkrijger moet een hek, gnd 

veken, onderhouden. 

 

Arnoldus de Gele domum et ortum sitos in parochia de Macharen inter 

hereditatem (dg: Johannis de) Margarete uxoris Johannis de Tefelen ex uno 

et inter communem platheam ex alio ut dicebat prout ibidem siti sunt [et 
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ad] Winricum de Oijen pertinere consueverunt ut dicebat (dg: here) dedit 

ad hereditarium censum Bertholdo filio quondam domini Gerardi de Megen ab 

eodem pro hereditario censu duorum aude scilde seu valorem dando dicto 

Arnoldo ab altero in festo Petri ad cathedram ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit [tali 

condicione annexa] quod ipse quoddam repagulum dictum veken situm (dg: 

inter ret dictum ortum) ad premissa spectans taliter tenet quod dicto 

Arnoldo nullum dampnum exinde eveniat. Testes Sijmon et Berwout in 

profesto Dijonisii. 

 

BP 1177 f 079v 06 do 08-10-1383. 

Jacobus zv Jacobus Tijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus filius Jacobi Tijt prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 079v 07 do 08-10-1383. 

Voornoemde Bertoldus beloofde aan voornoemde Arnoldus 30 oude schilden met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1384) te betalen. 

 

Dictus Bertoldus promisit dicto Arnoldo XXX aude scilde ad festum Petri 

ad cathedram proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 079v 08 do 08-10-1383. 

Ywanus van Vauderic verkocht aan Jutta van den Eijnde 1/6 deel in een beemd 

in Heeswijk, achter de plaats gnd Veerdonk, tussen Theodericus die Bever 

enerzijds en die Aa anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Theodericus die Bever. 

 

Ywanus de Vauderic sextam partem ad se spectantem in quodam prato sito in 

parochia de Heeswijc retro locum dictum Veerdonc inter hereditatem 

Theoderici die Bever (dg: ex utroque latere coadiacentem tendentem cum) 

#ex uno# et inter aquam dictam die Aa ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem dicti Theoderici die Bever ut dicebat (dg: ut) hereditarie 

vendidit Jutte van den Eijnde promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: datum supra) Sijmon et (dg: The) Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 079v 09 do 08-10-1383. 

Wijnricus gnd Maes soen verkocht aan Willelmus gnd Maes soen van 

Kessel30,31,32, tbv Katherina ev voornoemde Willelmus en Willelmus nzv 

voornoemde Willelmus, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin, 7 lopen 

roggeland en 5 lopen roggeland, in Uden, ter plaatse gnd Oosterheze, tussen 

Henricus gnd Elijaes soen enerzijds en Arnoldus Roelofs soen van den Elsen 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Wijnricus dictus Maes soen legitime vendidit Willelmo dicto Maes soen de 

Kessel (dg: vit) ad opus Katherine uxoris eiusdem Willelmi et ad opus 

Willelmi filii naturalis eiusdem Willelmi vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Katherine et Willelmi filii naturalis primodicti Willelmi et non ultra 

purificatione et in Busco tradendam ex (dg: septem lopinatis) domo et 

orto et septem lopinatis terre siliginee et quinque lopinatis terre 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 012v 15 do 18-12-1382, belofte lijfpacht tbv Katherina ev 

Willelmus Maes soen van Kessel en Willelmus nzv voornoemde Willelmus. 
31 Zie ← BP 1177 f 018v 12 do 22-01-1383, verkoop door Wijnricus Maes soen 

van lijfpacht tbv Katherina ev Willelmus Maes soen en Willelmus nzv 

voornoemde Willelmus. 
32 Zie ← BP 1177 f 047r 03 ±do 07-05-1383, verkoop lijfpacht tbv Katherina 

ev Willelmus Maes soen van Kessel en Willelmus nzv voornoemde Willelmus. 
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siliginee sitis dicti venditoris sitis in parochia de Uden in loco dicto 

Oesterheze inter hereditatem Henrici dicti Elijaes soen ex uno et 

hereditatem Arnoldi Roelofs soen van den (dg: El) Elsen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint etc. Testes datum  supra. 

 

BP 1177 f 079v 10 do 08-10-1383. 

Heijmericus, Elizabeth en Yda, kvw Franco gnd Splijtaf, Wijnricus zvw 

Henricus Roempot ev Heijlwigis, en Willelmus zvw Theodericus van der Masen 

ev Mechtildis, dvw voornoemde Franco, droegen over aan Adam van Mierd een 

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

leveren, gaande uit (1) de helft, behorend aan Nijcholaus zvw Reijnerus met 

den Crommen Halse, in een hoeve in Oss, (2) 2 morgen land van voornoemde 

Nijcholaus, ter plaatse gnd Gewande, in het groot eiland aldaar, welke 

pacht voornoemde wijlen Franco gekocht had van voornoemde Nijcholaus, en 

van welke pacht Femija wv voornoemde Franco haar vruchtgebruik had 

overgedragen aan haar voornoemde zoon Heijmericus, tbv hem en Arnoldus, 

Jacobus, Franco, Elizabeth, Yda, Aleijdis. Heijlwigis en Mechtildis, kvw 

voornoemde Franco en Femija. Lasten van hun kant en van de kant van 

voornoemde Arnoldus, Jacobus, Franco, Aleijdis en erfg vw voornoemde Franco 

worden afgehandeld. Voornoemde Arnoldus, Jacobus en Franco zullen afstand 

doen. Voornoemde Aleijdis zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Heijmericus Elizabeth Yda liberi quondam Franconis dicti Splijtaf cum 

tutore (dg: Wijnricus) Wijnricus (dg: Ro) filius quondam Henrici Roempot 

maritus et tutor ut asserebat Heijlwigis sue uxoris et Willelmus filius 

quondam Theoderici van der Masen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Franconis hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex medietate (dg: cuiusdam 

mansi) spectantem ad Nijcholaum filium quondam Reijneri met den Crommen 

Halse in quodam manso terre sito in parochia de Os atque ex attinentiis 

eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis atque ex duobus 

iugeribus terre dicti Nijcholai sitis in loco dicto Ghewanden in magna 

insula ibidem quam paccionem dictus quondam Franco erga dictum Nijcholaum 

emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie supportaverunt Ade 

de M) et de qua paccione Femija relicta dicti quondam Franconis suum 

usufructum sibi in dicta paccione competentem (dg: supportaverunt) dicto 

Heijmerico suo filio ad opus sui et ad opus Arnoldi Jacobi Franconis 

#dictarum# Elizabeth Yde #atque# Aleijdis #et dictarum# Heijlwigis et 

Mechtildis liberorum dictorum quondam Franconis et Femije (dg: fi) 

supportaverat prout in litteris dicebant (dg: di) contineri hereditarie 

supportaverunt Ade de Mierd cum litteris et jure promittentes (dg: super) 

cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et dictorum Arnoldi Jacobi Franconis Aleijdis 

(dg: .....) quorumcumque heredum dicti quondam Franconis deponere et quod 

ipsi dictos Arnoldum Jacobum et Franconem super dicta paccione et jure ad 

opus dicti Ade facient renunciare et quod ipsi dictam Aleijdem (dg: fi) 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta paccione et jure (dg: 

faci) ad opus dicti Ade facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079v 11 do 08-10-1383. 

Zalomea gnd Zalome dv Henricus zv Paulus gnd van Groet Lijt deed tbv 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker afstand van 1 morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Brunen Hoeve, tussen Johannes Berns 

soen enerzijds en Henricus des Persoens soen anderzijds. 

 

(dg: Zaloma fi) 

Zalomeam! dictam! Zalome filia Henrici filii Pauli dicti de Groet Lijt 

cum tutore super uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen in loco 
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dicto communiter des Brunen Hoeve inter hereditatem Johannis Berns soen 

ex uno et inter hereditatem Henrici des Persoens soen ex alio et super 

jure ad opus Arnoldi dicti Nolleken filii quondam Gerongii cyrothecarii 

renunciavit promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 079v 12 do 08-10-1383. 

Destijds hadden Henricus zv Paulus gnd van Groet Lijt en zijn dochter 

Aleijdis 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Brunen Hoeve, 

tussen Johannes gnd Berns soen enerzijds en Henricus des Persoens soen 

anderzijds, verkocht aan Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker. 

Vervolgens hadden voornoemde verkoper Henricus en Goeswinus zvw Goeswinus 

gnd Kerijs soen beloofd dat Zalomea gnd Zalome dv voornoemde Henricus, 

zodra ze meerderjarig zou zijn, van voornoemde morgen afstand zou doen tbv 

voornoemde Arnoldus Nolleken. Thans verklaarde voornoemde Arnoldus Nolleken 

dat voornoemde Zalomea afstand heeft gedaan. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Henricus filius Pauli dicti de Groet Lijt et 

Aleijdis eius filia unum iuger terre situm in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto communiter des Brunen Hoeve inter hereditatem Johannis dicti 

Berns soen ex uno et inter hereditatem Henrici des Persoens soen ex alio 

hereditarie vendidisset Arnoldo Nolleken filio quondam Gerongii 

cyrothecarii (dg: pro) et cum deinde dictus Henricus venditor et 

Goeswinus filius quondam Goeswini dicti Kerijs soen promisissent #quod 

ipsi# Zalomeam dictam Zalome #filiam dicti Henrici# quamcito ad annos 

pubertatis venerit super dicto jugero terre et jure ad opus dicti Arnoldi 

Nolleken facere deberent renunciare prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Arnoldus Nolleken (dg: pro) palam 

recognovit dictam Zalomeam super dicto jugero terre renunciasse ad opus 

dicti dicti Arnoldi Nolleken clamans dictus Arnoldus Nolleken dictos 

Henricum et Goeswinum ab huiusmodi promissione quod promiserunt dictam 

Zalomeam facere (dg: quamc) ut ?prefertur ....... ....... salvis (dg: ..) 

dicto Arnoldo Nolleken dictis suis litteris quoad alia in eisdem litteris 

contenta in suo vigore permansuris. [Testes] datum supra. 

 

1177 mf2 F 14 f.80. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 080r 01 do 08-10-1383. 

Hilla gnd van den Hoevel droeg over aan Johannes zv Rodolphus zvw Johannes 

gnd Straetmans soen van Zonne, tbv hem en Bela, Goetstodis en Yda, dv 

voornoemde Rodolphus, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, die 

voornoemde Rodolphus zvw Johannes gnd Straetmans soen van Zonne beloofd had 

aan voornoemde Hilla, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit goederen 

van voornoemde Rodolphus gnd Eckensrijt, in Son. 

 

Hilla dicta van den Hoevel [c]um tutore hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de [Z]onne quam Rodolphus filius quondam Johannis 

(dg: St) dicti Straetmans soen de Zonne dicte Hille dare et solvere 

promiserat hereditarie purificatione et (verbeterd uit: ex) in Sonne 

tradendam ex bonis ipsius Rodolphi dictis communiter Eckensrijt sitis in 

parochia de Zonne et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio dicti 

Rodolphi ad opus sui et ad opus Bele Goetstodis et Yde filiarum dicti 

Rodolphi cum litteris et jure promittens cum tutore r[atam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 080r 02 do 08-10-1383. 

Goeswinus gnd Lodekens soen verkocht aan Petrus Pijecke de scharen van het 

huidige jaar, op 4 morgen minus 1 hont land, waarvan (1) 1 morgen in Lith, 
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ter plaatse gnd op Westerakker, (2) ½ morgen 5 hont in Kessel, ter plaatse 

gnd in Joffrou Helwige Hoeve, (3) 1½ morgen in Kessel, op de plaats gnd 

Henge Mere. 

 

Goeswinus dictus (dg: L) Lodekens soen fructus et proventus dictos 

scharen crescentes seu proveniendos (dg: supra) in anno datam presentem 

sine medio sequente supra quatuor iugera terre minus uno hont (dg: sita) 

terre (dg: sita in parochia de Kessel in loco) de quibus unum iuger terre 

in parochia de Lijt ad locum dictum op die (dg: W dWargarden) 

#Westeracker# et (dg: unum ho) #dimidium# iuger (dg: in parochia) et 

quinque hont in (dg: loco dicto) parochia de Kessel in loco dicto in 

Joffr[ou] Helwige Hoeve atque unum et dimidium iugera terre in parochia 

de Kessel supra (dg: .... dictum) locum dictum Henghe Mere sunt sita ut 

dicebat (dg: s) vendidit Petro Pijecke promittens warandiam (dg: ita q) 

et obligationem in dictis fructibus et proventibus deponere ita quod suum 

manipulum etc. Testes datum surpa. 

 

BP 1177 f 080r 03 do 08-10-1383. 

Nijcholaus zv Henricus gnd der Kijnder verkocht aan Nijcholaus gnd 

Wijchmans soen mesmaker een huis33 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Henricus Pels enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus 

van Roesel anderzijds, aan hem verkocht door Reijnerus zvw Henricus van 

Tricht. 

 

Nijcholaus filius Henrici dicti der Kijnder domum et aream sitam in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem Henrici Pels ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Roesel ex alio venditam sibi a Reijnero 

filio quondam Henrici de Tricht prout in litteris hereditarie vendidit 

Nijcholao dicto Wijchmans soen cultellifici supportavit cum litteris et 

jure #et condicione# promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 04 do 08-10-1383. 

Egidius van den Dijstelberch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius van den Dijstelberch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 05 do 08-10-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkoper 64 Brabantse dobbel of de waarde 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: L LII) LXIIII Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 080r 06 do 08-10-1383. 

Willelmus die Valre van Uden beloofde aan Cristianus zvw Goeswinus Neven 54 

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

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

 

Willelmus die Valre de Uden promisit Cristiano filio quondam Goeswini 

Neven LIIII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 07 do 08-10-1383. 

Mechtildis Crulliarts verkocht aan Heijlwigis Spiker een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen een poort aldaar op de 

                         
33 Zie → BP 1185 f 050r 02 wo 13-10-1406, belofte van een cijns uit de helft van dit huis, 
welke helft aan Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans soen zal behoren na overlijden van 

voornoemde Nijcholaus. 
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sluis enerzijds en erfgoed van Johannes Stierken anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Mechtildis Crulliarts cum tutore hereditarie vendidit Heijlwigi Spiker 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi ad finem eiusdem 

vici inter portam consistentem ibidem supra slusam ex uno et inter 

hereditatem Johannis Stierken ex alio ut dicebat promittens cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XL solidorum dicte monete (dg: d) exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 08 do 08-10-1383. 

Theodericus zvw Willelmus gnd van den Brekelen droeg over aan Johannes gnd 

Zoemer een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die Nijcholaus van 

Empel zvw Theodericus van den Brekelen beloofd34 had aan eerstgenoemde 

Theodericus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 bunder weide, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Middel Hoeve, tussen Johannes van Gemonden 

enerzijds en Henricus Groveken anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi dicti van den Brekelen hereditariam 

paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco quam Nijcholaus de 

Empel filius quondam Theoderici van den Brekelen promisit se daturum et 

soluturum primodicto Theoderico hereditarie purificatione ex duobus 

bonariis pascue dicte weijden sitis in parochia de Scijnle in loco dicto 

die Middel Hoeve inter hereditatem Johannis de Gemonden ex uno et inter 

hereditatem Henrici Groveken ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni dicto Zoemer cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte (dg: ex) sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 080r 09 do 08-10-1383. 

Johannes zvw Lambertus van den Pettelaer en zijn zwager Henricus van den 

Putte maakten een erfdeling van een schuur met ondergrond, 2 morgen 

aangelegen land, en 2 tuinen die naast de schuur liggen, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Pettelaar. Voornoemde Henricus kreeg 

de oostelijke helft van de schuur, de tuin naast deze helft en de 

oostelijke helft van de 2 morgen land. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Pettelaer et Henricus van den 

Putte (dg: ..) eius sororius palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam (dg: .) mutuo fecisse de (dg: quodam) quodam horreo cum suo 

fundo et de duobus iugeribus terre sibi (dg: -s) adiacentibus et de 

duobus ortis (dg: quorum unus) dicto horreo adiacentibus sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Pettelaer (dg: .) ut dicebant 
!dicebant mediante qua divisione (dg: una) medietas dicti horrei cum suo 

fundo que sita est versus oriens et unus dictorum duorum ortorum qui 

situs est iuxta dicta medietatem et medietas dictorum iugerum (dg: Ger) 

terre que sita est versus oriens ut dicebant dicto Henrico (dg: prou) ut 

alter recognovit (verbeterd uit: recosnovit) promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 10 do 08-10-1383. 

Voornoemde Johannes kreeg de westelijke helft van de schuur, de tuin naast 

deze helft en de westelijke helft van de 2 morgen. 

 

Et mediante qua divisione medietas dicti horrei cum suo fundo que 

medietas sita est versus occidens et unus dictorum duorum ortorum qui 

situs est (dg: .) iuxta eandem medietatem et medietas dictorum duorum 

                         
34 Zie ← BP 1176 f 180r 03 do 02-05-1381, uitgifte voor deze pacht. 
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iugerum terre que medietas sita est versus occidens ut dicebant dicto 

Johanni cesserunt in partem promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 11 do 08-10-1383. 

Godefridus zvw Johannes gnd Ackerman gaf uit aan Henricus gnd Bathen soen 

zv Willelmus gnd Wouters soen een stuk erfgoed gnd een eusel35, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Best, tussen kvw voornoemde Johannes Ackerman enerzijds en 

erfgoed gnd dat Ruwe Zonderen anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 33 lopen rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over een 

jaar. Voornoemde Godefridus houdt hierin recht van weg naar voornoemd 

erfgoed gnd dat Ruwe Zonderen. Voornoemde Henricus moet van de helft van 

deze eusel akkerland maken. 

 

Godefridus filius quondam Johannis dicti Ackerman peciam hereditatis 

dicte een eeusel sitam in parochia de Oerscot in loco (dg: dicto Oerscot 

in) Best inter hereditatem (dg: Johannis) liberorum dicti quondam 

Johannis Ackerman ex uno et inter hereditatem dictam dat Ruwe Zonderen ex 

alio tendentem cum utroque fine ad communitatem ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: .) Henrico dicto Bathen soen filio (dg: 

quondam) Willelmi dicti Wouters soen ab eodem hereditarie possidendam 

hereditarie pro hereditaria paccione XXXIII lopinorum siliginis mensure 

de Oerscot danda sibi ab alio purificatione et primo termino ultra annum 

et in Best tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit salva tamen dicto 

Godefrido in dicta pecia hereditatis via eundi redeundi (dg: Henricus van 

der Capellen) pergendi et pecora abigendi per dictam peciam (dg: terre) 

#[hereditatis]# (dg: da) ad dictam hereditatem dictam dat Ruwe Zonderen 

hoc addito quod dictus Henricus medietatem dicte pecie hereditatis dicte 

eeusel faciet terram arabilem ut recognovit et promisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 080r 12 do 08-10-1383. 

Henricus van der Cappellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van der Cappellen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 13 do 08-10-1383. 

Theodericus gnd Aleijten soen verkocht aan zijn broer Johannes Aleijten 

soen een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Gemert, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit de goederen gnd ter Runnen, in Uden, ter 

plaatse gnd Boekel, welke goederen voornoemde verkoper verworven had van 

Theodericus zv Emondus de Haen, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 3 mud rogge. De brief overhandigen aan Mijchael van Espedonc 

of aan hem. 

 

Solvit. 

Theodericus dictus Aleijten soen hereditarie vendidit Johanni Aleijten 

soen suo fratri hereditariam paccionem (dg: trium) #decem# lopinorum 

siliginis mensure de Ghemert solvendam hereditarie purificatione et in 

(dg: Bu) supra hereditates infrascriptas tradendam ex bonis dictis (dg: 

..) #ter# Runnen sitis in parochia de Uden in loco dicto Boekel et ex 

(dg: ..) attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis que bona cum suis attinentiis dictus 

venditor erga Theodericum filium Emondi de Haen acquisiverat ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

et hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte mensure exinde 

prius solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera Mijchaeli de 

                         
35 Zie → BP 1177 f 148v 05 do 01-09-1384, overdracht van dit stuk eusel. 
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Espedonc vel sibi. 

 

BP 1177 f 080r 14 do 08-10-1383. 

Ghibo Pels beloofde aan Johannes van Drueten een last haring tussen nu en 

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

 

Ghibo Pels promisit Johanni de Drueten unum last allecium plenorum 

dulcium (dg: ..) infra hinc et carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 15 do 08-10-1383. 

Egidius zvw Arnoldus gnd Loijen soen van der Spanct verkocht aan Arnoldus 

die Doncker van Vechel ¼ deel van de erfgoederen van wijlen voornoemde 

Arnoldus, in Veghel, ter plaatse gnd die Monic Hoeve van Helichem, tussen 

Johannes zvw Godefridus van Erpe enerzijds en Boudekinus Hoet en Petrus van 

Haselberch anderzijds, belast met een cijns aan het klooster van Helichem. 

 

Egidius filius quondam Arnoldi dicti Loijen soen van der Spanct quartam 

partem hereditatum dicti quondam Arnoldi sitarum in parochia de Vechel in 

loco dicto die Monic Hoeve van Helichem inter hereditatem Johannis filii 

quondam Godefridi de Erpe ex uno et inter hereditatem Boudekini Hoet et 

Petri de Haselberch ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo die 

Doncker de Vechel promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere excepto censu (dg: domini fundi) conventui de 

Helichem exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080r 16 do 08-10-1383. 

Henricus zv Walterus van der Rullen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Walteri van der Rullen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf3 A 01 f.80v. 

 in festo Dijonisii: vrijdag 09-10-1383. 

 in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1383. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1383. 

 anno LXXXIII in crastino Dijonisii: zaterdag 10-10-1383. 

 Dominica post Dijonisii: zondag 11-10-1383. 

 

BP 1177 f 080v 01 do 08-10-1383. 

Johannes Buekeleer gaf uit aan Gerardus Vrieze zv Gerardus gnd Hillen soen 

een stuk land en een aangelegen stukje erfgoed gnd ven, in Veghel, tussen 

Roverus gnd Sniders enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan de tuin van Truda gnd Gobens; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op het onderpand 

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

 

Solvit Johannes. Solvit XII plack. 

Johannes Buekeleer peciam terre et particulam hereditatis dicte venne 

sibi adiacentem sitas in parochia de Vechel inter hereditatem Roveri 

dicti Sniders ex uno et inter communem plateam ex alio #tendentes cum uno 

fine ad (dg: hereditatem) ortum Trude dicte Gobens# ut dicebat dedit ad 

hereditariam! Gerardo Vrieze filio (dg: quondam) Gerardi dicti Hillen 

soen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de (dg: Busco) Vechel (dg: solvenda here) danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum 

et in supra dictam (dg: he) peciam terre tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 
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BP 1177 f 080v 02 do 08-10-1383. 

Reijnkinus zvw Johannes van der Heggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnkinus filius quondam Johannis van der Heggen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 080v 03 do 08-10-1383. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover Broechoven investiet van Erpe verkocht aan 

Rodolphus Rover van Lijt een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 8 lopen land gnd die 

Palsakker36, in Erp, tussen Henricus Cnode enerzijds en Willelmus zvw Lucas 

van Erpe anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis quondam (dg: Rod) domini Rodolphi (dg: Broech 

inves) Rover Broechoven investiti olim de Erpe hereditarie vendidit 

Rodolpho Rover de Lijt hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex octo lopinatis terre dictis die Palsacker sitis in parochia 

de Erpe inter hereditatem Henrici Cnode ex uno et inter hereditatem 

Willelmi filii quondam Luce de Erpe ex alio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) 

Dicbier et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 080v 04 vr 09-10-1383. 

Henricus zvw Henricus gnd Scoenmaker van Mierle droeg over aan Johannes zv 

Rodolphus Straetmans soen, tbv hem en zijn zusters Bela en Goedstodis, dv 

voornoemde Rodolphus Straetmans, ¾ deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Son, met Lichtmis te leveren, gaande uit de goederen van 

voornoemde Rodolphus zv Johannes gnd Straetmans soen van Zonne, gnd 

Ekkersrijt, in Son, welke pacht van 1 mud eerstgenoemde Henricus verworven 

had van Hilla van den Hovel, (2) ¾ deel in een b-erfpacht van 5 lopen 

rogge, maat van Son, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/8 deel van 

erfgoederen gelegen in Son, welke pacht van 5 lopen eerstgenoemde Henricus 

verworven had van Philippus zvw Henricus van der Molen van Geldorp. 

 

(dg: Henricus filius quondam Henrici dicti Scoi). 

Henricus filius quondam Henrici dicti Scoenmaker de Mierle tres partes in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Zonne solvenda 

hereditarie purificatione ex bonis Rodolphi filii Iohannis dicti 

Straetmans soen de Zonne (dg: sitis) dictis communiter Eckersrijt sitis 

in parochia de Zonne et ex eorum attinentiis quam paccionem unius modii 

siliginis (dg: dictu) primodictus Henricus erga Hillam van den Hovel 

acquisiverat prout in litteris atque tres partes in hereditaria paccione 

quinque lopinorum siliginis mensure de Zonne predicte solvenda 

hereditarie termino solucionis predicto ex octava parte (dg: h) quarundam 

hereditatum sitarum in #parochia de# Zonne quam paccionem quinque 

lopinorum siliginis primodictus Henricus erga Philippum filium quondam 

Henrici van der Molen de Geldorp acquisiverat prout in litteris scilicet 

dividendo dictas pacciones unius modii siliginis et quinque lopinorum 

siliginis dicte mensure in quatuor partes equales tres partes de dictis 

quatuor partibus ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio dicti 

Rodolphi Straetmans soen ad opus sui et ad opus (dg: .) Bele et 

Goedstodis sororum filiarum dicti Rodolphi Straetmans cum litteris et 

jure (dg: ...) in dictis tribus partibus competente promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berouwt 

datum in festo Dijonisii. 

 

                         
36 Zie → BP 1177 f 323v 11 ±do 15-11-1386, verkoop van een erfcijns uit de 

Palsakker. 
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BP 1177 f 080v 05 vr 09-10-1383. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Gerardus van Aa en Goessuinus Model zvw 

Bertoldus zv Theodericus beloofden37 aan jkr Johannes graaf van Megen schout 

van Den Bosch, dat zij Johannes Kuijst op de dag van Sint-Katherina maagd 

aanstaande, voor zonsondergang, dood of levend, op de gevangenpoort van Den 

Bosch zullen afleveren. Zo niet, dan zullen de schuldenaars na maning van 

voornoemde jkr Johannes aan hem 1500 oude Franse schilden betalen. 

 

O. 

Dominus Willelmus de Aa miles Gerardus de Aa (dg: Martinus Monics et 

Rutgerus Cort) #Goessuinus Model (dg: van der Donc) filius quondam 

Bertoldi filii Theoderici# promiserunt super omnia domicello Johanni (dg: 

de) comiti de Megen scultheto oppidi de Busco quod ipsi debitores 

predicti Johannem Kuijst ipso die beate Katherine viriginis proxime 

futuro ante occasum solis illius diei vivum vel mortuum supra portam (dg: 

de B) captivorum de Busco deliberabunt dolo et fraude exclusis alioquin 

dicti debitores dabunt et exsolvent dicto domicello Johanni nomine pene 

(dg: ad) XVc aude scilde Francie ad eius monitionem. Testes Heijme Sijmon 

et Dicbier datum in die Dijonisii. 

 

BP 1177 f 080v 06 vr 09-10-1383. 

Johannes van den Amer molenaar verkocht aan Ricoldus Borchgreve een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een hoeve in Veghel, ter plaatse gnd den Amer, reeds belast met 8½ 

penning nieuwe herogencijns. De pacht gaat, direct na overlijden van 

voornoemde koper en Margareta ndv voornoemde koper, naar de verkoper. 

 

Extraneus solvit. 

Johannes van den Amer multor hereditarie vendidit Ricoldo Borchgreve 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione de manso terre sito in parochia de Vechel in 

loco dicto den Amer et ex eius attinentiis universis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis octo et 

dimidio denariis novi census domino #duci# prius inde solvendis et 

sufficientem facere tali condicione quod dicta paccio statim post mortem 

dicti emptoris et Margarete filie naturalis dicti emptoris ad dictum 

venditorem pleno jure revertetur. Testes Heijme et Sijmon datum in die 

Dijonisii. Et idem venditor habebit litteram ?sibi comple.... 

 

BP 1177 f 080v 07 vr 09-10-1383. 

Johannes van Eirde en Johannes van den Amer beloofden aan voornoemde 

Ricoldus 48 lichte schilden met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te 

betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Eirde et Johannes van den Amer promiserunt dicto Ricoldo 

XLVIII licht scilde ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 080v 08 vr 09-10-1383. 

Johannes van den Amer beloofde Johannes van Eirde schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Johannes van den Amer promisit Iohannem de Eirde (dg: promisit) indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 080v 09 za 10-10-1383. 

Gheerburgis dvw Johannes gnd Zegart Jans soen en haar zoon hr Petrus gnd 

die Borchgreve priester verkochten aan Hugo gnd Swartoge bvw Nijcholaus gnd 

                         
37 Zie ← BP 1176 f 314v 16 do 27-08-1383, soortgelijke contract. 
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Clemenssen soen, Johannes Haijken en Ghisbertus gnd die Veer zvw Lambertus 

van Driel alle goederen, die aan voornoemde Gheerburgis gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Nijcholaus en diens vrouw Heijlwigis. 

 

Gheerburgis (dg: relicta quondam) filia quondam Johannis dicti (dg: Ja) 

Zegart Jans soen (dg: relicta quondam) #cum tutore# et dominus Petrus 

dictus die Borchgreve presbiter eius filius omnia et singula (dg: bo) 

bona dicte Gheerburgi de morte quondam Nijcholai dicti Clemenssen soen et 

quondam Heijlwigis #sue uxoris# seu de morte alterius eorundem quondam 

Nijcholai et Heijlwigis jure successionis advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant vendiderunt (dg: Hogh) Hugoni dicto 

Swartoge fratri olim dicti quondam Nijcholai et Johanni Haijken et 

Ghisberto dicto die Veer filio quondam Lamberti de Driel promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorundem deponere. Testes 

Heijme et Berwout datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1177 f 080v 10 ma 12-10-1383. 

Johannes van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Eijnde prebuit et reportavit. Testes Sijmon et Berwout 

datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 080v 11 za 10-10-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in het huis van wijlen Henricus 

Pels in de Vughterstraat, in aanwezigheid van schepenen, hr Arnoldus van 

Uden, Rijcoldus Borchgreve en Rodolphus Bubbe. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis domino Arnoldo de 

Uden Rijcoldo Borchgreve Rodolpho Bubbe testibus actum in domo quondam 

Henrici Pels in vico Vuchtensi anno LXXXIII in crastino Dijonisii hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 080v 12 za 10-10-1383. 

Voornoemde Hugho Swartoghe, Johannes Haijken en Ghisbertus Veer, en hr 

Gerardus van Heerlaer ridder heer van Meerwijk beloofden aan hr Petrus 

Borchgreve priester van de kerk van Hezebeen 87½ oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen, en hetzelfde met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1384). Opstellen in 2 brieven. 

 

(dg: dominus Gerardus de Herlaer miles) Hugho Swartoghe (dg: Ghisbertus 

die Ve) Johannes Haijken et Ghisbertus Veer predicti et dominus Gerardus 

de Heerlaer miles dominus de Merewijc promiserunt domino Petro Borchgreve 

curato ecclesie de Hezebeen (dg: L sc) octuaginta septem et dimidium aude 

scilde seu valorem ad festum pasce proxime et tantum ad Remigii proxime 

(dg: pers) futurum persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 080v 13 zo 11-10-1383. 

(dg: Nijcholaus van Kessel verwerkte, in afwezigheid van, zijn recht tot 

vernaderen tbv .......). 

 

(dg: Nijcholaus de Kessel in absentia prebuit et reportavit ad opus 

....... Testes Sijmone et Dijcbier datum dominica post Dijonisii). 

 

BP 1177 f 080v 14 za 10-10-1383. 

Henricus zvw Wautgherus van der Tangherrijt deed tbv Stephanus zvw 

Lambertus Raet en de broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus gnd Clemenssen 

soen, afstand van alle goederen en erfgoederen, die waren van wijlen 

Nijcholaus zvw Johannes Claes soen van Heze, gelegen onder Empel, 

uitgezonderd 2 hont land in Empel, ter plaatse gnd Foijts Kamp, tussen 

wijlen Nijcholaus van Heze enerzijds en Mijchael van den Ghodert? 
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anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Stephanus. 

 

Henricus filius quondam Wautgheri van der Tangherrijt super omnibus 

#bonis et# hereditatibus que fuerant quondam (dg: Jo) Nijcholai filii 

quondam Johannis Claes soen de Heze quocumque locorum infra 

jurisdictionem de Empel sitis ut dicebat ad opus Stephani filii quondam 

Lamberti Raet atque Ghibonis et Johannis fratrum liberorum quondam 

Lamberti dicti Clemenssen soen renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem #ex parte# et quorumcumque heredum dicti 

quondam Nijcholai in premissis existentem deponere et quod ipsi omnes 

heredes dicti quondam (dg: H) Nijcholai in dictis hereditatibus (dg: 

?mortem) tales habebit quod nunquam presument se jus in dictis 

hereditatibus habere exceptis et salvis dicto Henrico duobus hont terre 

sitis in jurisdictione de Empel (dg: ad locum) dicti quondam Nijcholai 

sitis ad locum dictum Foijts (dg: Werf) Camp inter hereditatem quondam 

Nijcholai de Heze ex uno et inter hereditatem Mijchae(dg: lis)lis van den 

Ghodert? ex alio ut dicebat. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Stephano. 

 

1177 mf3 A 02 f.81. 

 Dominica post Dijonisii: zondag 11-10-1383. 

 in crastino Calixti: donderdag 15-10-1383. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1383. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 13-10-1383. 

 

BP 1177 f 081r 01 za 10-10-1383. 

De broers Ghibo en Johannes, kvw Lambertus gnd Clemenssen soen, en 

Stephanus zvw Lambertus Raet ev Lana dvw voornoemde Lambertus Clemenssen 

soen deden tbv Henricus zvw Wautgherus gnd van der Tangerrijt afstand van 

(1) alle goederen, die waren van wijlen Nijcholaus zvw Johannes gnd Claes 

soen van Heze, gelegen onder de villicacio van Den Bosch, buiten de 

dingbank van Meerwijk, (2) 2 hont land van voornoemde wijlen Nijcholaus, in 

de dingbank van Empel, ter plaatse gnd Foijts Kamp, tussen wijlen 

Nijcholaus van Heze enerzijds en wijlen Mijchael van der Vlierdert 

anderzijds. Lasten worden afgehandeld van de kant van erfg vw Elizabeth evw 

voornoemde Nijcholaus zvw Johannes Claes soen van Heze. 

 

Ghibo Johannes fratres liberi quondam Lamberti dicti Clemenssen soen et 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet maritus et tu[tor] legitimus ut 

asserebat Lane sue uxoris filie dicti quondam Lamberti Clemenssen soen 

super omnibus et singulis bonis que fuerant quondam Nijcholai filii 

quondam Johannis dicti Claes soen de Heze quocumque locorum infra 

villicacionem de Busco (dg: consistentibus) #et# extra jurisdictionem de 

Merewijc consistentibus sive sitis atque super duobus hont terre dicti 

quondam Nijcholai sitis in jurisdictione de Empel ad locum dictum Foijts 

Camp inter hereditatem quondam Nijcholai de Heze ex uno et inter 

hereditatem quondam Mijchaelis van der Vlierdert ex alio ut dicebat et 

super [jure] ad opus Henrici filii quondam Wautgheri dicti van der 

Tangerrijt renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum 

quondam Elizabeth uxoris olim dicti quondam Nijcholai filii quondam 

Johannis Claes soen de Heze deponere et quod ipsi ?omnes heredes dicte 

quondam Elizabeth perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus 

in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081r 02 zo 11-10-1383. 

Gerardus Danielis en Sijmon van Mirabellum beloofden aan Ludekinus zvw 
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Gerardus zv Nicholaus 114 oude schilden38 met Pasen aanstaande (zo 10-04-

1384) te betalen. 

 

Gerardus Danielis et Sijmon de Mirabello promiserunt Ludekino filio 

quondam Gerardi filii Nicholai C et XIIII aude scilde ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Rover et Sijmon predictus datum dominica post 

Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 03 zo 11-10-1383. 

Voornoemde Ludekinus zvw Gerardus zv Nicholaus verklaarde ontvangen te 

hebben van Godefridus Hoijer alle tegoeden, die voornoemde Godefridus hem 

verschuldigd was, wegens erfgoederen en goederen, die voornoemde Godefridus 

ooit verworven had van voornoemde Ludekinus. 

 

Dictus Ludekinus palam recognovit sibi per Godefridum Hoijer fore 

satisfactum ab omnibus debitis que dictus Godefridus sibi debebat 

occacione quarumcumque hereditatum et bonorum que et quas dictus 

Godefridus erga dictum Ludekinum acquisiverat a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem seu alias quovis modo ut dicebat clamans inde 

quitum. Testes Sij et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 081r 04 do 15-10-1383. 

Johannes gnd Bollen soen droeg over aan Willelmus zvw Henricus van den 

Doeren de helft in de helften van de navolgende erfgoederen, te weten (1) 

van een huis en schuur met ondergrond, en tuin, in Dungen, ter plaatse gnd 

Westlaken, tussen Zebertus van den Westlaken enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) van een kamp aldaar, tussen voornoemde Zebertus enerzijds 

en Rutgherus van der Hellen anderzijds, (3) van een akker aldaar, 

beiderzijds tussen voornoemde Zebertus, welke helften voornoemde Johannes 

Bollen soen, tbv hem en zijn broer Henricus Bollen gekocht39 had van 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Tulten. 

 

Johannes dictus Bollen soen medietatem ad se spectantem in medietatibus 

hereditatum (verbeterd uit: hereditatibus) subscriptarum scilicet in 

medietate domus et horrei cum suis fundis et orti sitorum in loco dicto 

Dungen ad locum dictum Westlaken inter hereditatem Zeberti van den 

Westlaken ex uno et inter communem plateam ex alio item in medietate 

cuiusdam campi siti ibidem inter hereditatem dicti Zeberti ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri van der Hellen ex alio item in medietate 

cuiusdam agri terre siti ibidem inter hereditatem dicti Zeberti ex 

utroque later coadiacentem quas medietates dictorum domus horrei cum suis 

fundis et orti dicti campi et dicti agri dictus Johannes (dg: Boss) 

Bollen soen (dg: ad) ad opus sui et ad opus Henrici Bollen soen sui 

fratris erga Arnoldum de Wetten filium quondam Johannis dicti Tulten 

emendo acquisiverat prout in litteris dicebat contineri hereditarie 

supportavit Willelmo filio quondam Henrici van den Doeren promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et 

Berwout datum in crastino Calixti. 

 

BP 1177 f 081r 05 do 15-10-1383. 

Voornoemde Johannes Bollen soen droeg over aan Willelmus zvw Henricus van 

den Doeren ¼ deel van een deel40,41 van een beemd in die Dungen, tussen 

                         
38 Zie → BP 1177 f 121r 10 do 21-04-1384, verklaring dat 24 oude schilden 

zijn betaald in afkorting van 114 oude schilden; waarschijnlijk gaat het om 

deze schuldbekentenis. 
39 Zie ← BP 1177 f 076r 11 vr 25-09-1383, aankoop van deze goederen. 
40 Zie ← BP 1177 f 076r 15 vr 25-09-1383, aankoop van dit deel. 
41 Zie → BP 1177 f 085v 02 ±ma 26-10-1383, het deel van de beemd gaat bij 

erfdeling naar Henricus Bollen soen en Willelmus zvw Henricus van den 

Doeren. 
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Arnoldus van Wetten enerzijds en de stroom gnd die Aa anderzijds, welk deel 

voornoemde Johannes Bollen soen en zijn broer Henricus (voor een helft) en 

Johannes Cluet (voor de andere helft) verworven hadden van Arnoldus van 

Wetten zvw Johannes Tulten. 

 

Dictus Johannes Bollen soen (dg: medietatem) #quartam partem ad se 

spectantem# cuiusdam partis de quodam prato sito in loco dicto die Dungen 

inter hereditatem Arnoldi de Wetten ex uno et inter (dg: hereditatem) 

aquam dictam die Aa ibidem currentem ex alio quam partem dicti prati 

dictus Johannes Bollen soen et Henricus eius frater pro una medietate et 

Johannes Cluet pro reliqua medietate erga Arnoldum de Wetten filium 

quondam Johannis Tulten acquisiverant prout in litteris dicebat contineri 

supportavit Willelmo filio quondam Henrici van den Doeren promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081r 06 do 15-10-1383. 

Henricus Bollen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: Ho) Bollen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081r 07 ma 12-10-1383. 

Ghiselbertus Sceijvel droeg over aan zijn kinderen Godefridus en Johannes 

zijn vruchtgebruik in (1) ½ bunder beemd, minus 25 roeden, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd in den Blok, tussen Arnoldus gnd Gherijts soen enerzijds en 

Willelmus van Berze anderzijds, (2) ½ bunder 5 roeden aldaar, tussen kvw 

Matheus Becker enerzijds en Johannes die Keijster anderzijds. 

 

Ghiselbertus Sceijvel suum usufructum sibi competentem (dg: sibi in) in 

(dg: uno) dimidio bonario prati #minus XXV virgatis dictis mergen roeden# 

sito in parochia de Roesmalen in loco dicto in den Bloc inter hereditatem 

Arnoldi dicti Gherijts soen ex uno et inter hereditatem (dg: Wil) 

Willelmi de Berze ex alio atque in dimidio bonario et quinque virgatis 

dictis mergen roeden sitis ibidem inter hereditatem (dg: q) liberorum 

quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Johannis die Keijster 

ex alio ut dicebat supportavit Godefrido et Johanni sui! liberis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sij et Berwout datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 08 di 13-10-1383. 

Voornoemde broers Godefridus en Johannes verkochten voornoemde ½ bunder 

minus 25 roeden en ½ bunder 5 roeden aan Willelmus Hels, belast met de 

helft van de sloot gnd Hoefgrave en van de Hoefdijk, gelegen aan het eind 

van voornoemde erfgoederen, en een waterlaat. Bij het opmeten van 

voornoemde erfgoederen moeten ook de helften van voornoemde sloot gnd die 

Hoefgrave en voornoemde dijk gnd die Hoefdijk als erfgoed gemeten worden. 

 

Dicti Godefridus et Johannes fratres dictas dimidium bonarium prati minus 

XXV virgatis (dg: terre) dictis mergen roeden et dictum dimidium bonarium 

et quinque virgatas dictas mergen roeden hereditarie vendiderunt Willelmo 

Hels promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: fossato d) medietate fossati dicti Hoefgreve #et 

Hoefdike# siti ad finem dictarum hereditatum et aqueductu ad hoc de jure 

spectante tali condicione annexa quod in mensurando dictas hereditates 

eciam dicta medietas dicti fossati die Hoefgreve #et dicti aggeris die 

Hoef (dg: greve) dike# debet mensurari pro hereditate. Testes Berwout et 

Scilder datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 09 di 13-10-1383. 

Johannes Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081r 10 ma 12-10-1383. 

Voornoemde Ghisbertus Sceijvel droeg over aan zijn kinderen Godefridus en 

Johannes zijn vruchtgebruik in ½ morgen 2½ roeden land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd in den Blok, tussen Rodolphus Rover van Vladerackken enerzijds 

en Arnoldus van Beke anderzijds. 

 

Dictus Ghisbertus Sceijvel suum usufructum sibi competentem in dimidio 

iugero et duabus et dimidia virgatis terre sitis in parochia de Roesmalen 

in loco dicto in den Bloc inter hereditatem Rodolphi #Rover# de 

Vladerackken ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Beke ex alio ut 

dicebat supportavit Godefrido et Johanni suis liberis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sij et Berwout 

datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 11 di 13-10-1383. 

Voornoemde broers Godefridus en Johannes gaven voornoemde ½ bunder 2½ 

roeden land uit aan Nijcholaus gnd Philips soen; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

voor het eerst over een jaar (vr 11-11-1384). Reeds belast met de helft van 

de sloot gnd Hoefgrave en de helft van de dijk gnd Hoefdijk, gelegen aan 

het eind van voornoemd erfgoed, en met weteringen. Bij het opmeten van 

voornoemde erfgoederen moeten ook de helften van voornoemde sloot gnd die 

Hoefgrave en voornoemde dijk gnd die Hoefdijk als erfgoed gemeten worden. 

 

Dicti Godefridus et Johannes fratres dictum dimidium iuger et duas et 

dimidiam virgatas terre (dg: sitas hereditarie vendiderunt) dederunt ad 

hereditarium censum Nijcholao dicto Philips soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu XL solidorum monete dando (dg: s) ipsis 

ab alio hereditarie (dg: Remigii) Martini et pro primo termino a Martini 

proxime ultra annum ex premissis promittentes super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis medietate fossati (dg: 

et me) #?dicti# Hoefgreve et medietate aggeris dicti Hoefdike sitorum ad 

finem dicte hereditatis et aqueductibus dictis weteringen ad hoc de jure 

spectantibus tali condicione (dg: qu) annexa quod in mensurando dictam 

hereditatem eciam dicta medietas dicti fossati Hoefgreve et medietas 

dicti aggeris dicti Hoefdike debent mensurari pro hereditate et alter 

repromisit. Testes Berwout et Scilder datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 12 di 13-10-1383. 

Johannes Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081r 13 ma 12-10-1383. 

Voornoemde Ghisbertus Sceijvel droeg over aan zijn kinderen Godefridus en 

Johannes zijn vruchtgebruik in (1) ½ morgen land, aldaar (Rosmalen), tussen 

hr Henricus van Best priester enerzijds en kvw Tielmannus van Enghelant 

anderzijds, (2) ½ morgen minus 17 morgenroeden land, aldaar, tussen 

Rodolphus Rover van Vladeracken enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch anderzijds. 

 

Dictus Ghisbertus suum usufructum sibi competentem in dimidio iugero 

terre sito ibidem inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Tielmanni de Enghelant ex alio 

atque in dimidio iugero terre minus decem et septem virgatis dictis 

mergen roeden sito ibidem inter hereditatem Rodolphi Rover de Vladeracken 

ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco (dg: in) ex 

alio ut dicebat supportavit Godefrido et Johanni suis liberis promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sij et 
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Berwout datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 14 di 13-10-1383. 

Voornoemde broers Godefridus en Johannes verkochten voornoemde erfgoederen 

aan Bernardus gnd Otten soen, belast met de helft van een sloot gnd 

Hoefgraaf en van een dijk gnd Hoefdijk, gelegen op het eind van voornoemde 

erfgoederen, en met weteringen. Bij het opmeten van de erfgoederen moeten 

ook de helft van de Hoefgraaf en de helft van de Hoefdijk als erfgoed 

gemeten worden. 

 

Dicti Godefridus et Johannes fratres dictas hereditates vendiderunt 

Bernardo dicto Otten soen promittentes super habita et (dg: habenda w) 

habenda warandiam et obligationem deponere excepta medietate fossati 

dicti Hoefgreve et aggeris dicti Hoefdike sitorum ad finem dictarum 

hereditatum et aqueductibus dictis weteringen ad hoc de jure spectantibus 

tali condicione quod in mensurando dictas hereditates dicta medietas 

dicti fossati dicti Hoefgreve et dicta medietas dicti aggeris dicti 

Hoefdijc (dg: de) eciam debent mensurari pro hereditate. Testes Berwout 

et Scilder datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081r 15 di 13-10-1383. 

Johannes Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 A 03 f.81v. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 12-10-1383. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 13-10-1383. 

 Quarta post Dijonisii: woensdag 14-10-1383. 

 in crastino Kalixti: donderdag 15-10-1383. 

 

BP 1177 f 081v 01 ma 12-10-1383. 

Ghisbertus Sceijvel droeg over aan zijn kinderen Godefridus en Johannes 

zijn vruchtgebruik in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuland, 

tussen Theodericus Writer enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint. 

 

Ghisbertus Sceijvel suum usufructum sibi competentem in domo orto et 

hereditatibus (dg: sibi adiacentibus) #sibi adiacentibus# sitis in 

parochia de (dg: Ro) Nuwelant (dg: ad locum dictum Vinckel) inter 

hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio tendentibus cum utroque fine ad communitatem ut dicebat 

supportavit Godefrido et Johanni suis liberis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 

secunda post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081v 02 di 13-10-1383. 

Voornoemde broers Godefridus en Johannes gaven voornoemd huis, tuin en 

erfgoederen uit aan Arnoldus van Vechel; de uitgifte geschiedde voor 9 oude 

groten aan de hertog, en 6 Vlaamse groten en 12 penningen geld van 

Frankrijk aan de naburen aldaar, gaande uit voornoemde goederen en andere 

erfgoederen, die waren van voornoemde Ghisbertus, gelegen in Rosmalen en in 

Nuland, en thans voor een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

 

Dicti Godefridus et Johannes fratres dictos domum ortum et hereditates 

dederunt ad hereditariam paccionem #Arnoldo de Vechel# pro (dg: censu) 

#IX antiquis grossis# domino duci et (dg: censu) pro VI #grossis Flandrie 

et XII denariis monete Francie# vicinis ibidem annuatim ex premissis et 

ex (dg: ceteris) #quibusdam aliis# hereditatibus que fuerant dicti 

Ghisberti sitis in parochia de Roesmalen (dg: de jure solvendis dandis) 
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et in parochia de Nuwelant de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: q) duorum et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco danda eis ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino 

a purificatione proxime ultra annum ex premissis promittentes super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Berwout et Scilder datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081v 03 di 13-10-1383. 

Willelmus Hels beloofde aan Godefridus Sceijvel en Henricus van Erpe 27 

Brabantse dobbel mottoen, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

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

 

Willelmus Hels promisit Godefrido Sceijvel et Henrico de Erpe XXVII 

Brabant dobbel #mottoen# seu pro quolibet dobbel L Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 04 di 13-10-1383. 

Arnoldus van Vechel beloofde aan voornoemde Godefridus Sceijvel en Henricus 

van Erpe 61 Brabantse dobbel mottoen, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

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

 

Arnoldus de Vechel promisit dictis Godefrido Sceijvel et Henrico de Erpe 

LXI Brabant dobbel mottoen seu pro quolibet dobbel L Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 05 di 13-10-1383. 

Nijcholaus gnd Philips soen beloofde aan voornoemde Godefridus en Henricus 

10 Brabantse dobbel mottoen, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, 

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

 

Nijcholaus dictus Philips soen promisit dictis Godefrido et Henrico X 

Brabant dobbel mottoen seu pro quolibet dobbel L Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 06 di 13-10-1383. 

Godefridus zv Ghibo Sceijvel beloofde aan Godefridus Sceijvel en Henricus 

van Erpe nimmer iets van zijn goederen te verkopen, noch die te bezwaren 

zonder instemming van voornoemde Godefridus Sceijvel en Henricus. 

Verkopingen door hem vandaag gedaan, blijven van kracht. De brief 

overhandigen aan Willelmus Coptiten. 

 

Godefridus (dg: et .) filius Ghibonis Sceijvel promisit super habita et 

habenda Godefrido Sceijvel et Henrico de Erpe quod ipse Godefridus 

primodictus nunquam vendet quodcumque de bonis suis quibuscumque habitis 

et habendis neque aliquam obligationem ad et supra eadem bona faciet sine 

consensu et voluntate dictorum Godefridi Sceijvel et Henrici (dg: testes 

datum supra tradetur littera Willelmo Coptiten) salvis promissionibus et 

obligationibus et vendicionibus ab eodem in die presenti factis personis 

quibuscumque in suo vigore duraturis. Testes datum supra. Tradetur 

littera Willelmo Coptiten. 

 

BP 1177 f 081v 07 di 13-10-1383. 

Johannes zv Ghisbertus Sceijvel verkocht aan voornoemde Godefridus en 

Henricus alle goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Ghisbertus. Verkopingen voor voornoemde Johannes vandaag 

gedaan, blijven van kracht. De brief overhandigen aan Willelmus Coptiten. 

 

Johannes filius Ghisberti Sceijvel omnia sua bona atque omnia bona sibi 

post mortem #dicti# Ghisberti sui (dg: fratris) patris successione 

advolvenda (dg: -s su) vendidit Godefrido et Henrico predictis promittens 

super habita et habenda warandiam (dg: tali .. add) salvis promissionibus 
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et obligationibus et vendicionibus a dicto Johanne in die presenti factis 

personis quibuscumque in suo vigore duraturis. Testes datum supra. 

Tradetur littera (dg: di) Willelmo Coptiten. 

 

BP 1177 f 081v 08 di 13-10-1383. 

(dg: Bernardus gnd Otten: ½ morgen land in Rosmalen). 

 

(dg: Bernardus dictus Otten dimidium iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen). 

 

BP 1177 f 081v 09 wo 14-10-1383. 

Lambertus gnd Kathelinen soen van den Groten Acker verkocht aan Lucas van 

de Kelder een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en akker gnd die 

Grote Akker, in Wedart, tussen erfgoed van de monniken van Postel enerzijds 

en Johannes van Brede anderzijds, (2a) een akker gnd die Hillen Akker, (2b) 

een akker gnd den Berge Akker, (2c) een stuk land gnd dat Dornkens Kloot, 

in Wedart, tussen Arnoldus gnd tsGraets enerzijds en Godefridus gnd des 

Voegts anderzijds, reeds belast met 4 penning cijns en een lijfpacht van 2 

mud rogge. 

 

Lambertus dictus Kathelinen soen van den Groten Acker hereditarie 

vendidit Luce de Penu hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Lamberti et in Busco tradendam ex 

domo et orto (dg: dicti ven) et agro dicto die Groet Acker sitis in 

parochia de Wedart inter hereditatem monachorum de Postel ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Brede ex alio item ex agro terre dicto die Hillen 

Acker et agro terre dicto den Berghe Acker et pecia terre dicta dat 

Dornkens Cloet sitis in dicta parochia inter hereditatem (dg: Arnoldi) 

Arnoldi dicti (dg: Sgr) tsGraets ex uno et inter hereditatem Godefridi 

dicti des Voegts ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis quatuor denariis census et vitali 

pensione duorum modiorum siliginis exinde prius solvendis. Testes Sijmon 

et Scilder datum quarta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 081v 10 wo 14-10-1383. 

Theodericus Godekens beloofde aan Henricus van Zulikem 40¾ oude schilden of 

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

 

Theodericus Godekens promisit Henrico de Zulikem (dg: L) XLI aude scilde 

minus una quarta parte unius aude scilt seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 11 do 15-10-1383. 

Theodericus gnd Godekens soen beloofde aan Walterus gnd Mar 18 oude 

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

 

Theodericus (dg: filius quondam) dictus Godekens soen promisit Waltero 

dicto Mar XVIII aude scilde seu valorem ad purificationem proxime 

persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum in crastino (dg: ...) 

Kalixti. 

 

BP 1177 f 081v 12 do 15-10-1383. 

Willelmus Walraven, Johannes Kijevit en Albertus zv Johannes gnd Bathen 

soen, wonend in Nistelrode, beloofden aan vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus 

Waderle 53 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (di 

02-02-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus Walraven Johannes (dg: Kij) Kijevit et Albertus filius Johannis 

(dg: q) dicti Bathen soen commorantes in Nijsterle promiserunt domine 

Ermgardi filie quondam Arnoldi Waderle LIII (dg: e) modios et II sextaria 
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siliginis mensure de Busco ad (dg: Andree) purificationem proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 13 do 15-10-1383. 

Elizabeth dvw Enghelbertus gnd Lambrechts soen van Scijnle beloofde aan de 

secretaris, tbv haar natuurlijke dochter Truda, 100 Brabantse dobbel na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Elizabeth en aan 

niemand anders. 

 

Elizabeth filia quondam Enghelberti dicti Lambrechts soen de Scijnle 

promisit (dg: mihi #mihi#) super habita et habenda mihi ad opus Trude sue 

filie naturalis C Brabant dobbel ad monitionem dicte Trude persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera dicte Elizabeth et nulli alteri. 

 

BP 1177 f 081v 14 do 15-10-1383. 

Oda dvw Bartholomeus gnd Meus van Kam droeg over aan Walterus gnd Bac zvw 

Thomas gnd Bac een stuk weide, gnd Maas Bax Ortborre, in Westilburg, tussen 

wijlen Gerardus gnd Bont enerzijds en een gemene weg anderzijds, met het 

hierbij behorend visrecht, aan haar overgedragen door Arnoldus zvw Johannes 

gnd Crillart. 

 

Oda filia quondam Bartholomei (dg: mei) dicti Meus de Kam cum tutore 

peciam pascue dictam Maes Bax Ortborre sitam in parochia de Westilborch 

inter hereditatem quondam Gerardi dicti Bont ex uno et inter (dg: he) 

communem plateam ex alio cum piscatura ad eandem peciam de jure spectante 

supportatam sibi ab Arnoldo filio quondam Johannis dicti Crillart prout 

in litteris hereditarie supportavit Waltero dicto Bac filio quondam Thome 

dicti Bac simul et aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: salvis sibi). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 15 do 15-10-1383. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Oda een lijfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemd stuk 

weide en visrecht, en uit andere goederen van voornoemde Walterus. 

 

Dictus Walterus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte Ode vitalem pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam dicte Ode et non ultra purificatione et pro primo 

termino ultra annum ex dicta pecia pascue et (dg: piscaria) piscatura et 

ex ceteris (dg: ..) bonis dicti Walteri habitis et habendis quocumque 

locorum consistentibus et sitis ut dicebat et cum mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 081v 16 do 15-10-1383. 

(dg: Udemannus gnd die Meester van Berlikem verkocht). 

 

(dg: Udemannus dictus die Meester de Berlikem hereditarie vendidit). 

 

1177 mf3 A 04 f.82. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 082r 01 do 15-10-1383. 

Rodolphus van Merlaer beloofde aan Udemannus die Meester, Johannes zvw 

Johannes gnd Roetarts van ?Vechel en Aleijdis dvw voornoemde Johannes 

Roetarts een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Uden, ter plaatse gnd 

in het Goer, tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en hr Egidius zvw 

Godefridus van Os ridder anderzijds. De brief voerhandigen aan voornoemde 

Udemannus. 
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Rodolphus de Merlaer (dg: L Merlaer hereditarie vendidit) #promisit super 

[omnia] se daturum et soluturum# Udemanno die Meester Johanni filio 

quondam Johannis dicti Roetarts de ?Vechel et Aleijdi filie dicti quondam 

Johannis Roetarts hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie penthecostes [et in Bu]sc[o] tradendam ex 

uno !uno (dg: d) bonario prati sito in parochia de Uden in loco dicto int 

Goer inter hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter hereditatem domini 

Egidii #(dg: presbitri)# filii quondam Godefridi de Os militis ex alio ut 

dicebat promittens super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Udemanno. 

 

BP 1177 f 082r 02 do 15-10-1383. 

Voornoemde Udemannus, Johannes en Aleijdis beloofden aan voornoemde 

Rodolphus een b-erfpacht te zullen leveren van 1 mud rogge, die ....... 

Heerken verworven had van Amelius Roetart, zodat voornoemde Rodolphus en 

zijn goederen en erfgoederen daarvan schadeloos blijven. 

 

Solvit. 

Dicti Udemannus Johannes et Aleijdis cum tutore promiserunt super habita 

et habenda dicto Rodolpho quod ipsi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis quam ....... Heerken erga Amelium Roetart dudum acquisiverat 

prout in litteris scabinorum de Busco !scab continetur ut dicebant 

perpetue dabunt et solvent sic quod [dicto] Rodolpho et suis bonis et 

hereditatibus dampna exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 03 do 15-10-1383. 

Henricus van Zulikem beloofde aan Willelmus zvw Willelmus Brueder 14 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te leveren. 

 

Henricus van Zulikem promisit Willelmo filio quondam Willelmi Brueder 

XIIII modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 04 ±do 15-10-1383. 

Theodericus Schout schoenmaker en zijn vrouw Yda dvw Bouwelken verkochten 

aan Johannes gnd Pelgrim zvw Wellinus gnd Koster het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Johannes Cleijnman en diens vrouw Aleijdis, 

in een huis, hofstad en tuin, in Oss, naast het kerkhof aldaar, tussen 

Elizabeth dv Arnoldus Mersman enerzijds en Johannes gnd des Papen soen 

anderzijds. 

 

Theodericus Schout sutor maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

filie quondam Gerardi Bouwelken et dicta Yda cum eodem tamquam cum tutore 

totam partem et omne jus eis de morte quondam Johannis Cleijnman et 

Aleijdis sue uxoris seu de morte alterius eorundem successione advolutas 

(dg: quoq) in domo et #domistadio# orto sitis in Os iuxta cymitherium 

ibidem inter hereditatem Elizabeth filie Arnoldi Mersman ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Pa) des Papen (dg: Pe) soen !ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Pe) Johanni dicto Pelgrim filio quondam (dg: 

J) Wellini dicti Koster promittentes cum tutore (dg: warandiam) ratam 

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

 

BP 1177 f 082r 05 ±do 15-10-1383. 

(dg: Theodericus van den Boemen beloofde). 

 

(dg: Theodericus van den Boemen promisit). 

 

BP 1177 f 082r 06 ±do 15-10-1383. 

Godefridus zvw Rutgherus Erken soen ev Heijlwigis dvw Rodolphus van Zulikem 

verkocht Katherina van Wijc begijn een b-erfcijns van 5 pond geld, met 

Sint-Philippus-en-Jacobus te betalen, gaande uit (1) 3 morgen land in Oss, 
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achter de plaats gnd Schadewijk, tussen hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en kvw Albertus Costers anderzijds, (2) 1 morgen land in Oss, op 

de plaats gnd Langedonk, tussen Theodericus gnd Spermer enerzijds en kvw 

voornoemde Albertus anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Rodolphus 

gekocht had van Wijnnandus gnd die Coster zvw Hermannus Coster van Os. 

 

Godefridus filius quondam Rutgheri Erken soen maritus et tutor legitimus 

ut dicebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Rodolphi de Zulikem 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie in die 

beatorum Philippi et Jacobi apostolorum ex tribus iugeribus terre sitis 

in parochia de Os retro locum dictum Scadewijc inter hereditatem domini 

Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Alberti Costers ex alio atque ex uno iugero terre sito in dicta parochia 

super locum dictum Langhedonc inter hereditatem Theoderici dicti Spermer 

ex uno et inter hereditatem liberorum eiusdem quondam Alberti ex alio 

quem censum dictus quondam Rodolphus erga (dg: dictum) Wijnnandum dictum 

die Coster filium quondam Hermanni Coster de Os emendo acquisiverat prout 

in litteris #quem censum nunc ad se spectare dicebat# hereditarie 

vendidit Katherine de Wijc beghine supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem et (dg: obligationem) 

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Rodolphi 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 07 ±do 15-10-1383. 

Voornoemde Godefridus zvw Rutgherus Erken soen ev Heijlwigis dvw Rodolphus 

van Zulikem verkocht aan Walterus van Oekel 1 morgen land, uit Duizend 

Morgen, van voornoemde wijlen Rodolphus, op de plaats gnd Hoge Vogeldonk, 

belast met 6 schelling aan de stad Den Bosch. Slechts te vervreemden aan 

medepoorters. 

 

Dictus Godefridus unum juger terre de mille iugeribus terre (dg: #..# 

unum juger terre) dicti quondam Rodolphi situm supra locum dictum Hoeghe 

Voegeldonc ut dicebat hereditarie vendidit Waltero de Oekel promittens 

warandiam et obligationem (dg: ex) deponere exceptis sex solidis oppido 

de Busco exinde solvendis et non alienabit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 08 ±do 15-10-1383. 

De gezusters Katherina en Yda, dvw Paulus van der Lijnden, deden tbv 

Rodolphus snijder van Gheffen afstand van (1) 4 hont land, in Geffen, op de 

gemeint aldaar, tussen Elizabeth Arts dochter enerzijds en Denkinus 

Scuerman anderzijds, (2) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in Loe, 

tussen Wijnkinus van den Hecke enerzijds en Roverus Uden soen anderzijds. 

 

Katherina et Yda sorores filie quondam Pauli van der Lijnden cum tutore 

super quatuor hont terre sitis in parochia de Gheffen supra communitatem 

ibidem inter hereditatem Elizabeth Arts dochter ex uno et inter 

hereditatem Denkini Scuerman ex alio atque super pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto in Loe inter hereditatem Wijnkini van den 

Hecke ex uno et inter hereditatem Roveri Uden (dg: den) soen ex alio ut 

dicebat et super jure ad opus Rodolphi sartoris de Gheffen renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 09 ±do 15-10-1383. 

Voornoemde Rodolphus snijder van Gheffen ev Weijndelmoedis dvw Paulus van 

der Lijnden deed tbv de gezusters Katherina en Yda, dvw voornoemde Paulus, 

afstand van (1) een huis en tuin in Geffen, tussen voornoemde Rodolphus 

enerzijds en een gemene steeg gnd die Loe anderzijds, (2) een stuk land van 

wijlen voornoemde Paulus, in Geffen, ter plaatse gnd in Loe, te weten van 

het stuk van voornoemde wijlen Paulus, dat het dichtst bij de kerk van 
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Geffen ligt. 

 

Dictus Rodolphus sartor maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Weijndelmoedis sue uxoris filie quondam Pauli van der Lijnden super domo 

et orto sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem dicti Rodolphi ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem stegam dictam die Loe ex alio 

atque super pecia (dg: pe) terre dicti quondam Pauli sita in dicta 

parochia in loco dicto (dg: die) #in# Loe scilicet super illa pecia terre 

dicti quondam Pauli que sita est proximior versus ecclesiam de Gheffen ut 

dicebat et super jure ad opus Katherine et Yde sororum filiarum dicti 

quondam Pauli renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 10 ±do 15-10-1383. 

Hugo Swartoge van Empel, zijn zoon Theodericus Mobel, Ghibo die Veer van 

Empel en Nijcholaus van Kessel beloofden aan Philippus Jozollo etc 100 oude 

Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Hugo Swartoge de Empel #Theodericus Mobel eius filius# (dg: et) Ghibo die 

Veer de Empel et (dg: Theodericus Nobel) et Nijcholaus de Kessel 

promiserunt Philippo Jozollo etc centum scuta antiqua (dg: ant) Francie 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos (dg: testes) sub pena V. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 11 ±do 15-10-1383. 

De drie eersten zullen voornoemde Nijcholaus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

3 primi servabunt Nijcholaum predictum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 12 ±do 15-10-1383. 

Johannes zvw Gheerlacus Cnode en Rijcoldus Borchgreve beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 32 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci Cnode et Rijcoldus Borchgreve 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXXII aude scilde Francie ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 13 ±do 15-10-1383. 

De eerste zal Rijcoldus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Rijcoldum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 14 ±do 15-10-1383. 

Arnoldus Roelofs soen beloofde aan Jacobus Loze 4½ oude schilden met Sint-

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

 

Arnoldus Roelofs soen promisit Jacobo Loze quatuor et dimidium aude 

scilde (dg: ad) seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 15 ±do 15-10-1383. 

Willelmus van Oijen zv Johannes en Willelmus Tolinc beloofden aan Philippus 

Jozollo 20 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus de Oijen filius Johannis et Willelmus Tolinc promiserunt 

Philippo Jozollo XX aude (dg: aude) scilde Francie ad nativitatis Domini 
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proxime persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 16 ±do 15-10-1383. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082r 17 ±do 15-10-1383. 

Boudewinis zvw Ghibo zvw Walterus gnd Cnoden soen van Vucht verkocht aan 

Johannes gnd Jacobs soen en Cristina ev Wellinus van Beke een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 1/3 

deel van een huis en hofstad, in Hijnen, die waren van wijlen de ouders van 

Thomas zvw Beela van Hijnen, (2) 1/3 deel van een land aldaar, daarnaast 

gelegen, gnd die Coper?, (3) 1/3 deel van een land, aldaar gelegen, gnd die 

Wueracker, (4) 1/3 deel van een land gnd Els, aldaar, (5) 1/3 deel van 2 

stukken land, gnd die Strate Akkeren, (6) 1/3 deel van een land gnd die 

Cadenberg, (7) 1/3 deel van een beemd gnd die Vol Poelbeemd, aan deze kant 

van Rosmalen, welke pacht voornoemde wijlen Walterus Cnoden soen gekocht 

had van voornoemde Thomas. Twee brieven. 

 

Boudewinis filius quondam Ghibonis filii quondam Walteri dicti Cnoden 

soen de Vucht hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione de tercia parte domus et (dg: s 

do) domistadii sitorum in Hijnen (dg: que fuerant) que fuerant quondam 

parentum Thome (dg: di) filii quondam Beele! de Hijnen de tercia parte 
!terre ibidem contigue site dicte die Cop[er?] de tercia parte terre 

ibidem site! die Wueracker de tercia parte terre dicte Els ibidem site de 

tercia parte duarum peciarum terre dictarum die Strate Acke[re] et de 

tercia parte terre dicta die Cadenberch et eciam de #tercia parte# prati 

dicti die Vol Poelbeemt siti ab ista parte Roesmalen quam paccionem 

dictus quondam Walterus Cnoden soen erga dictum Thomam emendo 

acquisiverat prout in litteris quam paccionem dictus Boudewinus nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: J) dicto Jacobs 

soen et Cristine uxori Wellini de Beke (dg: cum litteris) supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Walteri Cnoden soen 

deponere. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

1177 mf3 A 05 f.82v. 

 in crastino Kalixti: donderdag 15-10-1383. 

 

BP 1177 f 082v 01 do 15-10-1383. 

Theodericus van de Boem beloofde aan Cristianus zvw Arnoldus Ghiben soen, 

tbv Katherina sv voornoemde Theodericus, 200 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Cristianus. 

 

Theodericus van de Boem promisit super omnia Cristiano filio quondam 

Arnoldi Ghiben soen ad opus Katherine sororis dicti Theoderici ducentos 

Brabant dobbel (dg: ad monitionem) ad monitionem persolvendos. Testes Sij 

et Berwout datum in crastino Kalixti. Tradetur littera (dg: dicto 

Theoderico) dicto Cristiano. 

 

BP 1177 f 082v 02 do 15-10-1383. 

Theodericus van de Boem beloofde aan Johannes zvw Godefridus gnd Vestart, 

tbv Margareta, mv voornoemde Johannes en sv voornoemde Theodericus, 200 

Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Cristianus. 

 

Theodericus van de Boem promisit (dg: oi) super omnia Johanni filio 

quondam Godefridi dicti Vestart ad opus Margarete (dg: sut) matris dicti 
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Johannis sororis dicti Theoderici (dg: CCC) CC Brabant dobbel ad 

monitionem dicte Margarete persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera (dg: dicto Theoderico) dicto Cristiano. 

 

BP 1177 f 082v 03 do 15-10-1383. 

Voornoemde Theodericus van de Boem beloofde aan Johannes zvw Bollekinus die 

Liedorp, tbv zijn moeder Heijlwigis sv voornoemde Theodericus, 200 

Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Cristianus. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia Johanni filio quondam Bollekini 
!die Liedorp ad opus Heijlwigis sue matris sororis dicti Theoderici CC 

Brabant dobbel ad monitionem dicte Heijlwigis persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera (dg: dicto Theoderico) dicto Cristiano. 

 

BP 1177 f 082v 04 do 15-10-1383. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Arnoldus Nolleken Geroncs 29 oude 

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

 

Johannes de Os tinctor promisit Arnoldo Nolleken Geroncs XXIX aude scilde 

(dg: s) ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 05 do 15-10-1383. 

Johannes nzvw Theodericus van Boeghe verkocht aan Emondus zvw Emondus van 

Nuwelant een hofstad42 in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Lambertus zvw Henricus gnd Godevarts soen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Gheerlacus van Keeldonc anderzijds, aan hem verkocht door 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker. 

 

Johannes filius naturalis quondam Theoderici de Boeghe quoddam 

domistadium situm in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Lamberti filii quondam Henrici dicti Godevarts soen ex uno et 

inter hereditatem quondam Gheerlaci de (dg: Keel) Keeldonc ex alio 

venditum sibi ab Arnoldo dicto Nolleken filio quondam Gerongii 

cyrothecarii prout in litteris hereditarie (dg: s) vendidit Emondo filio 

quondam Emondi de Nuwelant supportavit cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 082v 06 do 15-10-1383. 

Henricus zvw Ghiselbertus gnd Ghisel van Eirde verkocht aan Johannes zvw 

Johannes gnd Lambrechts soen een stuk land gnd dat Houbraken, in Schijndel, 

ter plaatse gnd op het Houbraken, tussen Henricus Hannen soen enerzijds en 

Elizabeth wv Lambertus van Gherwen en haar kinderen anderzijds. 

 

Henricus (dg: Gh) filius quondam Ghiselberti dicti Ghisel de Eirde peciam 

terre dictam dat Houbraken sitam in parochia de Scijnle in loco dicto opt 

Houbraken inter hereditatem Henrici Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Lamberti de Gherwen et eius 

liberorum ex alio ut dicebat ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

filio quondam Johannis dicti Lambrechts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 07 do 15-10-1383. 

Willelmus zvw Henricus van den Doeren beloofde aan Johannes gnd Bollen soen 

19 Brabantse dobbel of de waarde, 1/3 deel te betalen met Lichtmis (di 02-

02-1384), 1/3 deel met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en 1/3 deel met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

                         
42 Zie → 1177 f 108r 06 do 03-03-1384, verkoop van de hofstad. 
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Willelmus filius quondam Henrici van den Doeren promisit (dg: Hen) 

Johanni dicto Bollen soen XIX Brabant dobbel seu valorem pro una tercia 

parte purificatione pro secunda tercia parte nativitatis Johannis et pro 

tercia (dg: par) tercia parte (dg: ad) Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 08 do 15-10-1383. 

Petrus nzv Willelmus Grieten soen of gnd Lodewijchs soen verkocht aan 

Henricus zvw Johannes van Creijelt een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hofstad naast Den Bosch, naast de 

brug naar Porta Celi, tussen de stroom enerzijds en Yda van den Hoevel 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld. 

 

Petrus filius naturalis Willelmi Grieten soen vel dicti Lodewijchs soen 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Johannis de Creijelt 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex domistadio sito iuxta (dg: p) Buscumducis iuxta pontem per 

quem itur versus conventum de Porta Celi inter (dg: communem) aquam 

ibidem currentem ex uno et inter hereditatem Yde van den Hoevel ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: hereditario) censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum 

dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 082v 09 do 15-10-1383. 

Bertoldus Otten soen verkocht aan Johannes van Boert zvw Hermannus Scuwinc 

2 hont land in Empel, ter plaatse gnd in het Westelbroek, tussen Johannes 

van Boert en Petrus van den Borne enerzijds en erfgoed gnd die Lillendonk 

anderzijds. 

 

Bertoldus Otten soen duo hont terre (dg: mensure de Empel) sita in 

parochia de Empel in loco dicto int Westelbroec inter hereditatem 

Johannis de Boert et Petri van den Borne ex uno et inter hereditatem 

dictam die (dg: Lil) Lillendonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni van Boert filio quondam Hermanni Scuwinc promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni aggere et (dg: 

aggere) #censu# libera. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 10 do 15-10-1383. 

Johannes gnd Lemmens soen verhuurde aan Lambertus Keelbreker, Johannes van 

Hemert en Johannes van Enghelant (1) een huis en tuin onder de vrijdom van 

Den Bosch, op de plaats gnd Dungen, tussen Johannes Keijster enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land gnd dat Lange Stuk, aldaar, 

naast Lambertus Keelbreker, (3) een beemd naast voornoemd stuk land, (4) 

een stukje land onder de vrijdom, ter plaatse gnd op die Steent, tussen 

Henricus Berniers soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, voor 

een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383). 

Verhuurder en Gerardus Roelen soen beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd de hertogencijns, 9 groot, en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat. Eén brief maken, en die overhandigen aan voornoemde 

Lambertus. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Lemmens soen domum et ortum sitos infra libertatem oppidi 

de Busco supra locum dictum Dungen inter hereditatem Johannis Keijster ex 

uno et inter communem plateam ex alio item peciam terre dictam dat Lange 

Stuc sitam ibidem iuxta hereditatem Lamberti Keelbreker atque pratum 

situm contigue iuxta dictam peciam terre item particulam terre sitam 

infra dictam libertatem (dg: inter) in loco dicto op die Steent inter 

hereditatem Henrici Berniers soen ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam 
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dictam die Aa ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo Lamberto 

Keelbreker Johanni de Hemert et Johanni de Enghelant ab eisdem ad spacium 

sex annorum post festum Martini proxime futurum deinceps sine medio 

sequentium possidendos promittens #et cum eo Gerardus Roe[len] soen# 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis #censu domini ducis et# 

novem grossis communis pagamenti et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco exinde de jure quos dicti conductores dictis 

sex annis durantibus exinde solvere tenebuntur ut recognoverunt. Testes 

Sij et Berwout datum supra. Tradetur littera dicto Lamberto et erit una 

littera. 

 

BP 1177 f 082v 11 do 15-10-1383. 

Jordanus van Roesmalen smid verkocht aan Steeskinus van Hedechusen een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van Rutgherus van der Heijden enerzijds en erfgoed van Metta van 

Ghesel anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit goederen in Zeelst, welke cijns voornoemde Jordanus 

gekocht43 had van Johannes zv Johannes gnd van Hijntham schoenmaker. Met 

achterstallige termijn van een jaar. 

 

(dg: dicti 

Jord). 

Jordanus de Roesmalen faber hereditarium censum (dg: .) XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate domus et 

aree site in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Rutgheri 

van der (dg: Hellen) Heijden ex uno et inter hereditatem Mette de Ghesel 

ex alio atque ex hereditaria paccione unius modii siliginis solvenda 

hereditarie purificiatione ex quibusdam bonis sitis in Zeelst quem censum 

dictus Jordanus erga Johannem filium Johannis dicti de Hijntham sutoris 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Steeskino de 

Hedechusen supportavit cum litteris et jure #et cum arrestadio sibi [de] 

uno anno deficiente# promittens ratam servare [et] obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 12 do 15-10-1383. 

Johannes van Hemert droeg over aan Gerardus Roelen soen 27 mud hop, Bossche 

maat, aan hem beloofd44 door Johannes Lemmens soen van den Yvenlaer. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes de Hemert viginti septem modios #bone# lupule dicte hoppe 

mensure de Busco promissos sibi a Johanne de! Lemmens soen van den 

Yvenlaer prout in litteris supportavit Gerardo Roelen soen cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 13 do 15-10-1383. 

Lambertus en Batha, kvw Lambertus van den Yvenlaer, verklaarden de 

termijnen ontvangen te hebben die hen toekomen van de komende 6 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383), van een b-erfcijns van 6 

pond geld, die voornoemde Lambertus en Batha beuren, gaande uit 

erfgoederen, behorend aan hun broer Johannes, gelegen onder de vrijdom van 

Den Bosch. De brief overhandigen aan Lambertus Keelbreker. 

 

Lambertus et Batha liberi quondam Lamberti van den Yvenlaer palam 

recognoverunt se fore satisfactum de proventibus ac de ?totali provenenda 

eis (dg: de hereditario censu sex) ad spacium sex annorum post festum 

beati Martini hyemalis proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

                         
43 Zie ← BP 1175 f 246v 02 ma 02-12-1370, verkoop van deze erfcijns. 
44 Zie ← BP 1176 f 298r 09 ma 16-03-1383, belofte 27 mud hop op 01-10-1383 

te leveren. 
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(dg: s) de hereditario censu sex librarum monete quem dicti Lambertus et 

Batha solvendum habent annuatim de et ex hereditatibus spectantibus ad 

Johannem eorum fratrem sitis infra libertatem oppidi de Busco ut 

dicebant. Testes datum datum supra. Tradetur littera Lamberto Keelbreker. 

 

BP 1177 f 082v 14 do 15-10-1383. 

Lambertus Keelbreker, Johannes van Hemert en Johannes van Enghelant 

beloofden aan Lambertus en Batha, kvw Lambertus van den Yvenlaer, 6½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Martinus over 5 jaar (wo 11-11-1388) 

te betalen. 

 

Solvit. 

Lambertus Keelbreker Johannes de Hemert et Johannes de Enghelant 

promiserunt Lamberto et Bathe liberis quondam Lamberti van den Yvenlaer 

sex et dimidium Brabant dobbel seu valorem a festo Martini proxime futuro 

ultra quinque annos persolvendos. Testes (dg: da) datum supra. 

 

BP 1177 f 082v 15 do 15-10-1383. 

Bernardus Otten soen beloofde aan Godefridus Sceijvel en Henricus van Erpe 

27½ Brabantse dobbel mottoen, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen 

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

 

Bernardus Otten soen promisit Godefrido Sceijvel et Henrico de Erpe XXVII 

#et dimidium# Brabant dobbel mottoen seu L Hollant placken pro quolibet 

(dg: H) dobbel mottoen computato ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 A 06 f.83. 

 Sexta post Calixti: vrijdag 16-10-1383. 

 Sabbato post Calixti: zaterdag 17-10-1383. 

 

BP 1177 f 083r 01 do 15-10-1383. 

De broers Johannes en Enghelbertus, nkvw Zebertus van Derenborch, 

verkochten aan Henricus Loze en Arnoldus Mersman (1) en huis, hofstad en 
?tuin, in Oss, naast het kerkhof aldaar, tussen Henricus zvw Johannes gnd 

Weijlen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ½ morgen land van 

voornoemde wijlen Zebertus, in Oss, op de plaats gnd Langendonk, (3) een 

stuk land van wijlen voornoemde Zebertus, 1 zesterzaad rogge groot, in Oss, 

op de plaats gnd op Hanen...., (4) 7 hont land van wijlen voornoemde 

Zebertus, gnd Veren Ulekens Kamp, in Oss, ter plaatse gnd in Osser Broek, 

tussen Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen enerzijds en Agnes van 

Loe.... anderzijds, deze 7 hont reeds belast met een b-erfcijns van 40 

schelling aan Rodolphus Roveri van Vladeracken en 50 schelling aan de 

priesters van de kerk van Den Bosch. 

 

Johannes (dg: filius quondam Zeberti de Derenborch) et Enghelbertus (dg: 

eius) fratres pueri naturales quondam Zeberti de Derenborch domum 

domistadium [et] ?ortum sitos in parochia de Os iuxta cijmiterium ibidem 

inter hereditatem Henrici filii quondam Johannis dicti Weijlen soen ex 

uno et inter communem plateam ex [alio] item dimidium iuger terre #dicti 

quondam Zeberti# situm in parochia de Os supra locum dictum Langendonc 

item (dg: d) peciam terre #dicti quondam Zeberti# unum sextarium 

siliginis in semine capientem sitam in parochia de Os supra locum dictum 

op Hanen.... item septem hont terre dicti quondam Zeberti (dg: sitam in 

dicta parochia) dicta Veren (dg: Oelkens) #Ulekens# Camp sita in dicta 

parochia in loco dicto in Osser Broec inter hereditatem Henrici filii 

quondam Johannis dicti Weijlen soen ex uno et inter hereditatem Agnetis 

de Loe.... ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Loze et 
?Arnoldo Mersman promittentes super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete Rodolpho Roveri de 

(dg: Oesterwijc) Vladeracken et quinquaginta solidis monete presbitris 
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ecclesie de Busco (dg: exinde) ex dictis septem hont terre de jure 

solvendis ut dicebat quos census iamdictos dicti emptores deinceps dare 

et solvere tenebuntur et recognoverunt. Testes Sij et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 083r 02 do 15-10-1383. 

Enghelbertus nzvw Zebertus van Derenborch deed afstand van een stuk land 

van wijlen voornoemde Zebertus, in Oss, 1 hont groot, ter plaatse gnd de 

Opperen Poel {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Johannes) Enghelbertus filius naturalis Zeberti quondam de 

Derenborch super (dg: duabus peciis) #pecia# terre #dicti quondam 

Zeberti# sitis in parochia de Os quarum una quatuor hont terre continens 

sita supra locum dictum den Opperen Poel (dg: inter h) et altera. 

 

BP 1177 f 083r 03 do 15-10-1383. 

Enghelbertus nzvw Zebertus van Derenborch deed tbv zijn broer Johannes nzvw 

voornoemde Zebertus afstand van (1) een stuk land van wijlen voornoemde 

Zebertus, 4 hont groot, in Oss, op de plaats gnd den Opperen Poel, (2) een 

hofstad van wijlen voornoemde Zebertus, in Oss, voor de deur van Betta gnd 

Vehelers. De brief overhandigen aan hem of aan Albertus van Derenborch. 

 

Solvit. 

Enghelbertus filius naturalis quondam Zeberti de Derenborch super pecia 

terre dicti quondam Zeberti quatuor hont terre continente sita #in 

parochia de Os# supra locum dictum den Opperen Poel atque super 

domistadio dicti quondam Zeberti sito in dicta parochia ante ostium Bette 

dicte Vehelers ut dicebat et super jure ad opus Johannis sui fratris 

filii naturalis dicti quondam Zeberti renunciavit promittens ratam 

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

Traditur sibi vel Alberto de Derenborch. 

 

BP 1177 f 083r 04 do 15-10-1383. 

Henricus Loze en Arnoldus Mersman beloofden aan voornoemde Johannes nzvw 

Zebertus van Derenborch dat zij zullen betalen (1) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die voornoemde wijlen Zebertus aan Rodolphus Rover van 

Vladeracken, (2) een b-erfcijns van 50 schelling geld, die voornoemde 

wijlen Zebertus betaalde aan de priesters van de kerk van Den Bosch, gaande 

uit erfgoederen van voornoemde Zebertus, in Oss, zodat voornoemde Johannes 

en zijn erfgoederen daarvan geen schade ondervinden. De brief overhandigen 

aan hem of aan Albertus van Derenborch. 

 

Henricus Loze et Arnoldus Mersman promiserunt indivisi super omnia (dg: 

qu) dicto (dg: Engh) Johanni filio naturali quondam Zeberti de Derenborch 

quod ipsi Henricus et Arnoldus predicti hereditarium censum XL solidorum 

#monete# et (dg: hereditarium censum L solidorum monete) quos dictus 

quondam Zebertus Rodolpho Rover de Vladeracken et hereditarium censum L 

solidorum monete quem dictus quondam (dg: Ro) Zebertus presbitris 

ecclesie de Busco solvere consuevit et tenebatur hereditarie ex 

hereditatibus dicti Zeberti sitis in parochia de Os ut dicebant perpetue 

(dg: tali) dabunt et exsolvent sic quod dicto Johanni et suis 

hereditatibus dampna exinde non eveniant quovis modo. Testes datum supra. 

Traditur sibi vel Alberto de Derenborch. 

 

BP 1177 f 083r 05 do 15-10-1383. 

Emondus zv Henricus van Rode en Robbertus van Houthem zvw Johannes van den 

Hulze droegen over aan Henricus Dicbier heer van Mierlo (1) alle goederen, 

die aan Arnoldus gnd Coed van Hedechusen en zijn vrouw Fija dvw Henricus 

van Wetten gekomen waren na overlijden van Leijta ev Walterus gnd Truden 

soen, resp. aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Walterus, (2) 

alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus en Fija gekomen waren na 
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overlijden van Elizabeth, dvw voornoemde Leijta en Walterus, beide goederen 

gelegen onder de villicacio van Den Bosch, aan voornoemde Emondus en 

Robbertus verkocht door voornoemde Arnoldus Coed. 

 

Emondus filius Henrici de Rode et Robbertus de Houthem filius quondam 

Johannis van den Hulze omnia et singula bona que Arnoldo dicto Coed de 

Hedechusen (dg: marito et tutori) et Fije sue uxori filie quondam Henrici 

de Wetten de morte quondam Leijte uxoris olim Walteri dicti Truden soen 

jure successionis sunt (dg: s) advoluta et post mortem dicti Walteri 

successione advolventur atque omnia et singula bona dicto Arnoldo et 

dicte Fije sue uxori de morte quondam Elizabeth filie dictorum quondam 

Leijte et Walteri jure successione advoluta quocumque locorum infra 

villicacionem oppidi de Busco consistentia sive sita vendita dictis 

Emondo et Robberto a dicto Arnoldo (dg: prout) Coed prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Henrico Dicbier domino de Mierle cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083r 06 vr 16-10-1383. 

Heilwigis gnd van Oerle droeg over aan Winricus zvw Henricus Roempot een 

kamer met ondergrond uit twee kamers45 met ondergrond, eertijds van wijlen 

Wellinus van Neijnsel, in Den Bosch, aan de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Lambertus Cortroc enerzijds en erfgoed dat was van wijlen voornoemde 

Wellinus anderzijds, met een deel van de tuin achter eerstgenoemde kamer 

gelegen, aan haar verkocht door voornoemde Lambertus Cortroc. Katherina dv 

voornoemde Heilwigis en Nicholaus gnd Conc en zijn vrouw Aleidis dv 

voornoemde Heilwigis deden afstand. 

 

Heilwigis dicta de Oerle cum tutore quandam cameram cum eius fundo de 

duabus cameris cum earum fundis que fuerant quondam Wellini de Neijnsel 

sitis in Busco ad vicum ecclesie inter hereditatem Lamberti Cortroc ex 

uno et hereditatem que fuerat dicti quondam Wellini ex alio cum quadam 

parte (dg: o) orti retro primodictam cameram siti venditam sibi a dicto 

Lamberto Cortroc prout in litteris hereditarie supportavit Winrico filio 

quondam Henrici Roempot cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Katherina filia dicte Heilwigis #cum tutore# Nicholaus dictus (dg: Koc) 

Conc maritus legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie dicte 

Heilwigis et ipsa Aleidis cum dicto Nicholao suo marito tamquam cum suo 

tutore supra premissis et jure ad opus dicti (dg: h) Winirici hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Berwout et Scilder datum sexta post Calixti. 

 

BP 1177 f 083r 07 vr 16-10-1383. 

Johannes zv Petrus gnd Canen soen van Wetten verkocht aan Theodericus van 

Wolkenberch, tbv hem en zijn vrouw Heilwigis dvw Johannes wever van Berze, 

een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, tussen het 

kerkhof van de kerk van Sint-Lambertus enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 1 gulden. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Petri dicti Canen soen de Wetten legitime 

vendidit Theoderico de Wolkenberch ad opus sui et ad opus Heilwigis sue 

uxoris filie quondam Johannis textoris de Berze vel ad opus alterius 

eorum vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

ad eorum vitam vel alterius eorum (dg: p) Martini et pro primo ultra 

annum et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia sancti 

                         
45 Zie ← BP 1175 f 117v 04 ±ma 19-01-1372, Lambertus Cortroc kocht een van 

deze twee kamers. 
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Lamberti de Vucht inter (dg: hereditatem) cymiterium !dicte ecclesie (dg: 

ex) sancti Lamberti ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno floreno 

prius inde solvendo promittens sufficientem facere et diutius vivens 

integraliter habebit scilicet cum ambe etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 083r 08 za 17-10-1383. 

Goeswinus van Lijt verkocht aan Petrus Pels (1) een stuk land, in Geffen, 

op de gemeint, ter plaatse gnd Jan Giben soens Hoeve, beiderzijds tussen 

Petrus Pels, (2) een stukje land in Geffen, op voornoemdde gemeint, naast 

Johannes gnd Ghiben soen, (3) ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd die 

Brede Heide, naast voornoemde Johannes Ghiben soen, (4) ½ morgen land in 

Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, naast voornoemde Johannes Ghiben soen. 

 

Goeswinus de Lijt quandam peciam terre sitam in parochia de (dg: Es) 

Geffen #supra communitatem# in loco dicto Jan Ghiben soens Hoeve inter 

hereditatem Petri Pels ex utroque latere coadiacentem item particulam 

terre sitam in (dg: pa e l) parochia (dg: et loco predictis) supra dictam 

communitatem (dg: inter) #contigue iuxta# hereditatem Johannis dicti 

Ghiben soen (dg: ex) item dimidium iuger terre situm in dicta parochia in 

loco dicto die Brede Heijde #contigue# iuxta hereditatem dicti Johannis 

Ghiben soen (dg: ex uno et inter hereditatem) item dimidium iuger terre 

situm in (dg: V) parochia de Nuwelant in loco dicto Vinckel #contigue# 

iuxta hereditatem dicti Johannis Ghiben soen ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro Pels promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Sijmon et Berwout datum sabbato post Calixti. 

 

BP 1177 f 083r 09 za 17-10-1383. 

Johannes Smedeken zvw Arnoldus gnd Smijt van Middelroede droeg over aan hr 

Henricus Buc priester een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit alle goederen, die aan Erenbertus gnd 

Erenbrecht zvw Johannes van den Stripe gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn moeder Elisabeth, welke pacht aan hem was verkocht door voornoemde 

Erenbertus. 

 

Johannes Smedeken filius quondam Arnoldi dicti Smijt de Middelroede 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis 

Erenberto dicto Erenbrecht filio quondam Johannis van den Stripe de morte 

dicti quondam Johannis sui patris successione hereditarie advolutis arque 

post mortem Elisabeth sue matris successione hereditarie advolvendis 

quocumque locorum sitis venditam sibi a dicto Erenberto prout in litteris 

hereditarie supportavit domino Henrico Buc presbitro cum litteris et jure  

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Heijme et Sijmon 

datum ut supra. 

 

1177 mf3 A 07 f.83v. 

 in festo Luce: zondag 18-10-1383. 

 Quarta post Luce: woensdag 21-10-1383. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1383. 

 

BP 1177 f 083v 01 zo 18-10-1383. 

Henricus Stakenborch zv Matheus van Boescot en zijn vrouw Katherina (dg: dv 

Godefridus gnd Moedel van der Donc) wv Bertoldus zv Theodericus, droegen 

over aan Goeswinus Model, zv voornoemde Katherina, het vruchtgebruik dat 

voornoemde Katherina heeft in alle goederen waarin voornoemde Bertoldus 

overleed. De verhuring door Henricus gedaan van 3½ bunder land op Dungen 

blijft van kracht, als voornoemde Goeswinus Moedel het geld van de huur 
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?ontvangen zal hebben. 

 

Henricus Stakenborch filius Mathei de (dg: Bascot) #Boesco[t]# maritus 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris (dg : filie Godefridi dicti 

Moedel van der Donc) relicta! quondam Bertoldi filii Theoderici et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore (dg: suum) usufructum et totum jus 

vitalis possessionis quem et quod (dg: h) dicta Katherina habuit seu 

habere potuit et debuit quovis modo in omnibus et singulis (dg: tam mob 

bo he) [in bonis in quibus] dictus quondam Bertoldus decessit quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebant hereditarie supportaverunt 

(dg: Godefrido) #Goeswino# Model filio dicte Katherine promittentes 

[ratam servare et obligationem] ex parte eorum deponere hoc addito quod 

loca[cio] facta per dictum Henricum de (dg: quatuor ?bonar #tribus dce) 

tribus et dimidio bonariis# terre sitis supra locum Dungen (dg: .......) 

durabit in suo vigore iuxta tenorem litterarum de huiusmodi locacione 

confectarum si! dictus Goeswinus Moedel pecuniam huiusmodi 

locacionis ?levaverit ....... Testes ....... et Berwout datum in festo 

Luce. 

 

BP 1177 f 083v 02 zo 18-10-1383. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus beloofde aan voornoemde 

Henricus Stakenborch en Katherina een lijfrente van 38 oude schilden of de 

waarde, op het leven van voornoemde Katherina, een helft te betalen met 

Maria Hemelvaart en de andere helft met Lichtmis, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Goeswinus. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum dictis Henrico Stakenborch et 

Katherine seu eorum alteri vitalem (dg: vit) pensionem XXXVIII aude 

scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra 

mediatim (dg: pur) assumptione Marie et mediatim purificatione et primo 

termino assumptione proxime #ultra annum# de et ex omnibus et singulis 

bonis dicti Goeswini habitis et habendis et cum dicta Katherina mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 03 zo 18-10-1383. 

Voornoemde Goeswinus Moedel droeg over aan Henricus Stakenborch zvw Matheus 

van Boescot het deel dat aan hem en aan zijn broer hr Theodericus behoort, 

resp. na overlijden van hun moeder Katherina zal behoren, in alle huisraad, 

waarin hun voornoemde vader Bertoldus overleed. Voornoemde hr Theodericus 

zal hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Dictus Goeswinus Moedel totam partem et omne jus sibi et domino 

Theoderico suo fratri competentes seu post mortem Katherine sue matris 

competituras in omnibus et singulis clenodiis domiciliis et utenciliis in 

quibus dictus quondam Bertoldus eorum pater decessit #quocumque 

consistentibus# ut dicebat supportavit Henrico Stakenborch filio quondam 

Mathei de Boescot promittens ratam servare et obligationem et (verbeterd 

uit: ex) impeticionem ex parte sui #et# dicti domini Theoderici sui 

fratris deponere et quod ipse dictum (dg: den) dominum Theodericum suum 

fratrem talem habebit quod (dg: nu) idem dominus Theodericus nunquam 

presumet se jus in dictis clenodiis domiciliis et utenciliis (dg: .. 

presumet su) habere quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 04 zo 18-10-1383. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Goeswinus Moedel, ingeval 

Katherina mv voornoemde Goeswinus zou overlijden tussen nu en Maria 

Hemelvaart over een jaar (di 15-08-1385), dat hij dan zal betalen aan 

voornoemde Goeswinus Moedel 19 oude schilden. Ook als voornoemde Katherina 

zou overlijden tussen nu en Lichtmis over 2 jaar (vr 02-02-1386). 
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Dictus Henricus promisit super omnia dicto Goeswino Moedel quod si 

contingat Katherinam matrem dicte! Goeswini decedere (dg: ante festum 

nativitatis beate) #infra hinc et a festo# assumptionis beate Marie 

proxime futuro #ultra annum# extunc dictus Henricus dabit et exsolvet 

dicto Goeswino Moedel XIX aude scilde eciam! si contingat (dg: in f) 

#dictam Katherinam decedere# infra hinc et (dg: f) a purificatione 

proxime ultra (dg: annum) #duos annos# extunc dictus Henricus dabit et 

exsolvet dicto Goeswino Moedel XIX aude scilde ad monitionem dicti 

Goeswini Moedel. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 05 zo 18-10-1383. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit 2 bunder land uit 6 

bunder land in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Lake, tussen Leonius van de 

Kelder enerzijds en voornoemde Goeswinus Moedel anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Goeswinus (dg: Mede) Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici (dg: 

sex) #duo# bonaria (dg: terre) terre (dg: sita in) de sex bonariis terre 

sitis in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Lake inter hereditatem 

Leonii de Penu ex uno et inter hereditatem dicti Goeswini Moedel ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium. 

 

BP 1177 f 083v 06 zo 18-10-1383. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus gaf uit aan de broers 

Johannes en Thomas, kvw Thomas van der Hostat, en Willelmus gnd Scenskens 

soen 4 bunder land, uit 6 bunder land, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Leke, tussen Leonius van de Kelder enerzijds en voornoemde Goeswinus Moedel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 oude groot (tot alle gewin te 

betalen) en 4 gulden pieter oof de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle, 

op de goederen gnd ten Everbeste, te betalen, voor het eerst over een jaar 

(do 02-02-1385). Twee brieven, een voor voornoemde Willelmus en de andere 

voor voornoemde Johannes en Thomas. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici (dg: du) 

quatuor bonaria terre de sex bonariis terre sitis in parocbia de Beke 

(dg: prope Beke) prope (dg: Arle) Arle in loco dicto Leke inter 

hereditatem Leonii de Penu ex uno et inter hereditatem (dg: G) dicti 

Goeswini Moedel ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni 

(dg: dicto Maes) et Thome fratribus #l[iberis]# quondam Thome van der 

Hostat et Willelmo dicto Scenskens soen ab eisdem hereditarie possidenda 

pro quatuor aude groet et pro quatuor gulden peter seu valorem dandis 

sibi ab alio hereditarie (dg: pur) purificatione #et pro primo termino 

ultra annum# et in dicta parochia supra bona dicta ten (dg: Overbeke) 

Everbeste tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et (dg: alter) alii repromiserunt indivisi ex 

premissis tali condicione quod dicti quatuor grossi erunt jure relevii 

solvendi. Testes Berwout et Scilder datum in crastino Luce. (dg: Tradetur 

littera tradetur littera Johanni Maes soen predicto). Et duplicetur. Unam 

habebit dictus Willelmus et aliam dicti Johannes et Thomas. 

 

BP 1177 f 083v 07 zo 18-10-1383. 

Henricus Stakenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stakenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 08 zo 18-10-1383. 

Voornoemde Goeswinus Moedel gaf uit aan Marcelius gnd Zeel Alants soen 2 

bunder land uit voornoemde 6 bunder land; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 2 oude groot (tot alle gewin te betalen) en 2 gulden pieter 

of de waarde, met Lichtmis, op de goederen van voornoemde Goeswinus, gnd de 
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Everbeste, te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Dictus Goeswinus Moedel duo bonaria terre de (dg: sex) dictis sex 

bonariis dedit ad hereditarium censum Marcelio dicto Zeel Alants soen ab 

eodem hereditarie possidenda pro (dg: duob) hereditario censu II 

grossorum antiquorum et duorum gulden peter seu valorem dando sibi ab 

alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et supra 

bona dicti (dg: Gos) Goeswini dicta de Everbeste tradendo ex dictis 

duobus bonariis terre promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit tali condicione annexa quod dicti duo grossi antiqui 

erunt jure relevii (dg: trade) solvendi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 09 zo 18-10-1383. 

Henricus Stakenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Ja.) Henricus Stakenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 10 zo 18-10-1383. 

Voornoemde Johannes, Thomas, Willelmus en Marcelius beloofden aan 

voornoemde Goeswinus Moedel 30 gulden pieter of de waarde met Kerstmis (vr 

25-12-1383), en 30 gulden pieter of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

29-05-1384) te betalen. Twee brieven. 

 

Dicti Johannes Thomas Willelmus et Marcelius promiserunt dicto Goeswino 

Moedel (dg: LX) #XXX# gulden peter seu valorem (dg: ad pen mediatim) 

Domini et (dg: mediatim pe) XXX gulden peter seu valorem penthecostes 

proxime persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 083v 11 wo 21-10-1383. 

Herbertus gnd Herberen Emonts soen van Alem verkocht aan Gerardus Heijnen 

soen van Hezewijc kramer een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ morgen land in Alem, 

ter plaatse gnd in den Reimarse Wiel, tussen Elizabeth Moers dochter 

enerzijds en Elizabeth Belen dochter van Avenjoen anderzijds, (2) 4 hont 

land in Alem, ter plaatse gnd op het Oude Werk, tussen Johannes Margrieten 

soen enerzijds en Hubertus Maes soen anderzijds, (3) 1½ hont land, in Alem, 

op de plaats gnd die Meteren, tussen Johannes Mersman enerzijds en 

voornoemde Elizabeth Moers dochter anderzijds, (4) 1 hont land, in Alem, op 

de plaats gnd op het Oude Rekke, beiderzijds tussen Johannes Margrieten 

soen. 

 

Herbertus dictus Herberen Emonts soen de Alem (dg: unum) #hereditarie 

vendidit Gerardo Heijnen soen de Hezewijc institori hereditariam 

paccionem sex sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex# dimidio iugero 

terre situm in parochia (dg: in) de Alem in loco dic[to] in den 

Reijmarssche Wiel inter hereditatem Elizabeth Moers dochter ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth Belen dochter van Avenjoen ex alio item #ex# 

quatuor hont terre sita #in dicta parochia# in loco dicto opt dAude 

Wercke inter hereditatem Johannis Margrieten soen ex uno et inter 

hereditatem Huberti Maes soen ex alio item #ex# uno et dimidio hont terre 

sita in dicta parochia supra (dg: dictum) locum dictum die Meteren inter 

hereditatem Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth 

Moers dochter ex alio item ex (dg: duobus) #uno# hont terre sito in dicta 

parochia supra dictum opt dAude (dg: Rijc) Recke inter hereditatem 

Johannis Margrieten soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et alter 

repromisit) et sufficientem facere. Testes W et Theodericus datum quarta 

post Luce. 
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BP 1177 f 083v 12 wo 21-10-1383. 

Thomas gnd die Hoeghe van Helmont verkocht aan Henricus die Bruijn een 

b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Someren, die voornoemde Henricus 

die Bruijn met Lichtmis in Someren moet leveren aan voornoemde Thomas, 

gaande uit (1) een stuk land gnd die Zegers Hof, in Someren, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes van der Zantvoert anderzijds, (2) andere 

erfgoederen in Someren, van welke pacht Matheus van Aelst 4 lopen en 

Johannes Zeghers 10 lopen leverden aan Johannes den Hoeghe vv voornoemde 

Thomas. 

 

Thomas dictus die Hoeghe de Helmont hereditariam paccionem XIIII 

lopinorum siliginis mensure de Zoemeren quam Henricus die (dg: d) Bruijn 

dicto Thome solvere tenetur hereditarie purificatione et in Zoemeren 

#tradendam# ex (dg: quadam) pecia terre dicta die Zeghers Hof sita in 

parochia de Zomeren inter hereditatem! communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Zantvoert ex alio item (dg: ex pecia terre) 

ex quibusdam aliis hereditatibus in dicta parochia sitis et de qua 

paccione Matheus de Aelst quatuor lopinos et Johannes Zeghers X lopinos 

siliginis solvere consueverunt Johanni den Hoeghe patri olim dicti Thome 

solvere consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico die 

Bruijn promittens warandiam et aliam obligationem in dicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 13 wo 21-10-1383. 

Johannes van Brabant zvw Arnoldus Machiels soen beloofde aan Johannes van 

der Borch 11 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-

1384) te betalen. 

 

Johannes van Brabant filius quondam Arnoldi Machiels soen promisit 

Johanni (dg: van der B) van der Borch XI aude scilde seu valorem ad pasca 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 083v 14 do 22-10-1383. 

Sophija wv Theodericus gnd Gherartdijns soen en Willelmus Stavart ev 

Mechtildis dv voornoemde Sophia verkochten aan Gerardus Heijnen soen van 

Hezewijc kramer 4 hont in Alem, ter plaatse gnd in het Alemse Broek, tussen 

Weenemarus zv Theodericus Yudaes soen enerzijds en Oda wv Goeswinus gnd 

....degen soen anderzijds, belast met de hertogencijns, zegedijk, 

waterlaten en 1½ voet Maasdijk. 

 

(dg: Willelmus dictus Stavart) #Sophija (dg: ... ... .es fi) relicta 

quondam Theoderici dicti Gherartdijns soen cum tutore (dg: Henricus) 

#Willelmus# Stavart maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie dicte 

Sophie# quatuor hont sita in parochia de Alem in loco dicto int Alemssche 

Broec inter hereditatem Weenemari filii Theoderici Yudaes soen ex uno et 

inter hereditatem Ode relicte quondam Goeswini dicti de[?E]degen soen ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo (dg: f) Heijnen soen de 

Hezewijc institori promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et Zeghedijc et 

aqueductibus atque una et dimidia pedatis aggeris Mose ad hoc de jure 

spectantibus. Testes W et Scilder datum quinta post Luce. 

 

BP 1177 f 083v 15 do 22-10-1383. 

Henricus ....... verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus ....... prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 A 08 f.84. 

 Quarta post Luce: woensdag 21-10-1383. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1383. 
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BP 1177 f 084r 01 wo 21-10-1383. 

Theodericus, Engbertus en Belija, kvw Johannes van Uijtwijc, en Engbertus 

van den Zande ev Agnes dvw voornoemde Johannes droegen over aan Johannes 

van den Camp zvw Enghelbertus van den Campe de helft van 8 pond geld 

b-erfcijns, een helft te betalen met Sint-Lambertus en de andere helft met 

Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis, tuin en erbij behorend erfgoed, ter 

plaatse gnd Dungen, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Nijcholaus van 

Brabant enerzijds en Elizabeth van Brabant anderzijds, welk huis, tuin en 

erfgoed voornoemde Enghelbertus gnd van den Campe, grootvader van 

voornoemde kinderen, in cijns uitgegeven had aan Rodolphus zv Lambertus gnd 

van der Hoeven, te weten voor (1) ½ mud rogge b-erfpacht, (2) 18 schelling 

b-erfcijns aan Willelmus Vrancke, en (3) voor voornoemde 8 pond. Arnoldus 

onmondige zvw voornoemde Johannes van Uijtwijc zal afstand doen. 

 

Theodericus Engbertus et Belija liberi quondam Johannis de Uijtwijc cum 

tutore et Engbertus van den Zande maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Johannis medietatem ad se 

spectantem de octo libris hereditarii census monete solvendi hereditarie 

mediatim Lamberti et mediatim Johannis baptiste de domo orto atque tota 

hereditate ad dictos domum et ortum spectante sitis (dg: s) ad locum 

dictum Dunghen infra libertatem oppidi de Busco inter hereditatem 

Nijcholai de Brabant ex uno et inter hereditatem Elizabeth de Brabant ex 

alio quos domum ortum et hereditatem Enghelbertus dictus van den Campe 

olim avus dictorum liberorum dederat ad censum Rodolpho filio Lamberti 

dicti van der Hoeven scilicet pro dimidio modio siliginis annue paccionis 

[atque] pro decem et octo solidis annui census Willelmo Vrancke annuatim 

exinde solvendis atque pro predictis (dg: ce) octo libris hereditarii 

census prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni van den Camp 

filio dicti quondam Enghelberti van den Campe cum litteris et jure 

promittentes (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et #promiserunt insuper dicti Theodericus 

Enghelbertus et Belija cum tutore# quod ipsi Arnoldum filium dicti 

quondam Johannis de Uijtwijc ad huc impuberem existentem ut dicebant 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta (dg: ce) medietate 

dictarum octo librarum ad opus dicti Johannis van den Camp facient 

renunciare. Testes W et Theodericus datum quarta post Luce. 

 

BP 1177 f 084r 02 wo 21-10-1383. 

Willelmus zvw Cristianus van Helmont verkocht aan Lambertus van Moudewijc 

den Plaetmaker een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Willelmus Gherijts soen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus van Os anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond 4 schelling voornoemd geld. 

 

Willelmus filius #quondam# Cristiani de Helmont hereditarie vendidit 

Lamberto de Moudewijc den Plaetmaker hereditarium censum IIII librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et 

primo termino nativitatis Johannis proxime ex domo et area sita in Busco 

in vico Vuchtensi inter hereditatem Willelmi Gherijts soen ex uno (dg: ex 

u) et inter hereditatem quondam Henrici de (dg: B) Os ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu quatuor librarum et quatuor solidorum dicte 

monete exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 03 do 22-10-1383. 

Cristina dvw Florencius gnd Bijerman beloofde aan haar natuurlijke zoon 

Godefridus 30 Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Cristina. 
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Solvit. 

Cristina filia quondam Florencii dicti Bijerman promisit super habita et 

habenda Godefrido filio suo naturali XXX Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes testes W et Scilder datum quinta post Luce. Detur 

littera dicte Cristine. 

 

BP 1177 f 084r 04 do 22-10-1383. 

Godefridus zvw Hermannus Bac van Oesterwijc beloofde aan zijn natuurlijke 

zoon Godefridus, verwekt bij Cristina dvw Florencius Bierman, 25 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan Godefridus 

natuurlijke zoon. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Hermanni Bac de Oesterwijc promisit #super 

habita et habenda# (dg: di) Godefrido filio suo naturali ab eodem et 

Cristina filia quondam Florencii Bierman pariter genito XXV Brabant 

dobbel ad monitionem dicti Godefridi filii naturalis persolvendos. Testes 

datum supra. Traditur dicte (dg: ....tor) Godefrido filio naturali. 

 

BP 1177 f 084r 05 do 22-10-1383. 

Arnoldus Stamelart van Spanct en Godefridus zv Herbertus van Herpen 

beloofden aan Conradus van der Lijnden 50 oude schilden of de waarde in 

goud met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1384) te betalen. 

 

Arnoldus Sta de Spanct et Godefridus filius Herberti de Herpen 

promiserunt indivisi super omnia Conrado van der Lijnden L aude scilde 

seu valorem in auro ad Petri ad cathedram proxime futurum persolvendos. 

Testes. 

 

BP 1177 f 084r 06 do 22-10-1383. 

Alardus van Cluethoven van den Dungen beloofde aan Godescalcus Stempel van 

den Hoevel 12 oude schilden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-

06-1385) te betalen. Zou voornoemde Godescalcus in tussentijd overlijden, 

dan zal voornoemde Alardus ontlast zijn. 

 

Solvit 2 plack. 

Alardus de Cluethoven van den Dungen promisit Godescalco Stempel van den 

Hoevel (dg: sex aude) XII aude scilde seu valorem a nativitatis Johannis 

proxime ultra annum persolvendos et si dictus !Godefridus interim 

decesserit extunc dictus Alardus erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 07 do 22-10-1383. 

Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan voornoemde Godescalcus Steijmpel van 

den Hoevel 12 oude schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (zo 25-

12-1384) te betalen. Zou voornoemde Godescalcus in tussentijd overlijden, 

dan zal voornoemde Jacobus ontlast zijn. 

 

Solvit 2 plack. 

Jacobus van den Yvenlaer promisit dicto Godescalco Steijmpel van den 

Hoevel XII aude scilde seu valorem a nativitatis Domini proxime ultra 

annum persolvendos et si dictus Godescalcus interim decesserit extunc 

dictus Jacobus erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 08 do 22-10-1383. 

(dg: Theodericus) 

 

BP 1177 f 084r 09 do 22-10-1383. 

Henricus Vos wonend in Lith beloofde aan Theodericus Rover zv hr Emondus, 

gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (ma 02-02-1383), elk jaar met 

Lichtmis, 5 oude schilden of de waarde te betalen. Voornoemde Henricus zal 

al het oude werk dat hoort bij de helft van 4 morgen land van wijlen 
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Johannes van der Straten, in Lith, ter plaatse gnd in den Ham, en bij de 

helft van 3 morgen minus 2 hont land van voornoemde wijlen Johannes, in 

Lith, ter plaatse gnd die Twaalf Morgen, gedurende 6 jaar te pachters recht 

waarnemen; hij zal ontlast zijn van al het nieuwe werk. 

 

Henricus Vos #commorans in Lijt# promisit super omnia se daturum et 

soluturum Theoderico Rover filio domini Emondi ad spacium sex annorum a 

(dg: pas) purificatione proxime preterita deinceps sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum sex annorum (dg: qu) quinque aude scilde seu 

valorem purificatione et pro primo termino purificatione proxime futura 

et quod ipse Henricus omnia onera et opera antiqua dicta aude wercke 

spectantia ad medietatem quatuor iugerum terre #quondam Johannis van der 

Straten# sitorum in parochia de (dg: .) Lijt in loco dicto in den Ham et 

ad medietatem trium iugerum terre minus duobus hont dicti quondam 

Johannis sitorum in dicta parochia in (dg: di) loco dicto die Twelf 

Mergen (dg: item) ut dicebat dictis sex annis durantibus in bona 

disposicione observabit (dg: s) ad jus coloni et ab omni opera novo dicto 

(dg: nu) nuwe werke dictus Henricus erit quitus et #ex#oneratus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 10 do 22-10-1383. 

Petrus Scuerman gaf uit aan de broers Henricus van der Teijnden en Johannes 

van der Teijnden, (1) een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse 

gnd op die Heghe, tussen voornoemde Henricus van der Teijnden enerzijds en 

Katherina Pauli anderzijds, (2) een stukje land in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, in een tuin aldaar, tussen voornoemde Henricus van der Teijnden 

enerzijds en Johannes van der Teijnden anderzijds, (3) 1/5 deel van 1½ 

bunder beemd gnd Nesen Deel in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, achter 

Enghelbertus van den Venne enerzijds en naast Johannes gnd Nesen soen van 

der Teijnden anderzijds, (4) een stuk beemd in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, ter plaatse gnd den Grote Beemd, tussen Zibbertus van der Scueren 

enerzijds en voornoemde Henricus van der Teijnden anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor ½ oude groot en thans voor een n-erfpacht van 6 zester 

rogge, maat van Boxtel, met Sint-Andreas in Hal te leveren. 

 

Solvit Petrus. 

Petrus Scuerman peciam terre sitam in parochia de Haren prope Oesterwijc 

in loco dicto op die Heghe inter hereditatem Henrici van der Teijnden ex 

uno et inter hereditatem Katherine Pauli ex alio item particulam terre 

sita in dicta parochia in loco dicto Beilver in quodam orto ibidem inter 

hereditatem dicti Henrici van der (dg: Teijnd) Teijnden ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Teijnden ex alio item (dg: t quinque) 

quintam partem unius et dimidii bonariorum prati dictorum Nesen Deel 

sitorum in (dg: B) dicta parochia in dicto loco Beilver vocato retro (dg: 

locum d) hereditatem Enghelberti van den Venne ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Nesen soen van der Teijnden ex alio item 

peciam prati (dg: dictam den) sitam in dicta parochia in loco dicto 

Beilver in loco dicto in den Groten Beemt inter hereditatem (dg: Zeberti) 

#Zibberti# van der Scueren ex uno et inter hereditatem dicti Henrici van 

der Teijnden ex alio ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditariam 

paccionem #dictis# Henrico van der Teijnden et Johanni van der Teijnden 

(dg: suo) fratribus ab eisdem hereditarie possidendas pro dimidio grosso 

antiquo (dg: ex domino duci) exinde solvendo dando atque pro hereditaria 

paccione sex sextariorum siliginis mensure de Buxstel danda sibi ab aliis 

hereditarie Andree et in Hal tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 11 do 22-10-1383. 

Jkvr Heijlwigis dvw Henricus gnd die Clercke van Mierle kloosterlinge in 

Hodonk verkocht aan Jacobus van Berze van der Horst alle goederen, die aan 
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haar gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Domicella Heijlwigis! filia quondam Henrici dicti die Clercke de Mierle 

(dg: d) monialis in (dg: Hod) Hodonc cum tutore omnia et singula bona 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Jacobo 

(dg: Vos va de Be Ber) #de Berze# van der Horst promittens cum tutore 

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

 

BP 1177 f 084r 12 do 22-10-1383. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde jkvr Hadewigis! een lijfrente 

van 6 gulden hellingen of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Jacobus. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia se daturum et soluturum dicte 

domicelle Hadewigi! vitalem pensionem sex gulden hellingen seu valorem 

anno quolibet ad vitam dicte domicelle Heijlwigis et non ultra 

purificatione ex omnibus et singulis bonis dicti Jacobi quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum mortua [fuerit etc]. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 13 do 22-10-1383. 

Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen, Zebertus zvw Johannes gnd Werts 

soen en Henricus Genen soen wonend in Oss beloofden aan Arnoldus Heijme 42 

gulden pieter of de waarde minus 14½ Hollandse plakken met Sint-

Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-1384) te betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Veren Yden soen Zebertus filius quondam 

Johannis dicti Werts soen et Henricus Genen soen #commorantes in Os# 

promiserunt Arnoldo Heijme XLII gulden peter seu valorem minus XIIII et 

dimidio Hollant placken ad Bartholomei proxime persolvendos. Testes 

Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 084r 14 do 22-10-1383. 

Johannes die Weent ontvanger in Megen en Bertholdus heren Gerijts soen 

beloofden aan Henricus Riemsleger 40½ oude schild of de waarde met Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (ma 22-02-1384) te betalen. 

 

Johannes die Weent receptor in territorio de Meghen et Bertholdus heren 

Gerijts soen promiserunt Henrico Riemsleger (dg: XLI et di) XL et 

dimidium aude scilde seu valorem ad Petri ad cathedram proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 A 09 f.84v. 

 Quinta post Luce: donderdag 22-10-1383. 

 in festo Severini: vrijdag 23-10-1383. 

 

BP 1177 f 084v 01 do 22-10-1383. 

Johannes Monijns verklaarde ontvangen te hebben van Willelmus zv Albertus 

Kathelleer 24 oude schilden, die voornoemde Willelmus verschuldigd was aan 

Johannes Cuper, en die Johannes Cuper vermaakt had aan Yda, Katherina, 

Paulus en Bessella, kv eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Monijns palam recognovit se recepisse a Willelmo filio Alberti 

Kathelleer (dg: ..) XXIIII aude scilde quos dictus Willelmus debebat 

Johanni Cuper et quos Johannes Cuper legaverat Yde Katherine Paulo et 

Besselle liberis primodicti Johannis ut dicebat promittens super omnia 

dictum Willelmum inde indempnem servare. Testes Sijmon et Scilder datum 

quinta post Luce. 

 

BP 1177 f 084v 02 do 22-10-1383. 

Albertus van Rijthoven die Ketellaer verkocht aan Johannes Monijns, tbv 



Bosch’ Protocol jaar 1383 06. 

 

84 

Yda, Katherina, Paulus en Bessella, kv voornoemde Johannes Monijns, een 

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

leveren, gaande uit (1) een beemd in Rijthoven, tussen Gerardus Snoecs 

enerzijds en Godefridus van der Vonderen anderzijds, (2) 2 lopen roggeland, 

naast de kerk van Rijthoven, tussen Johannes van Baenle enerzijds en 

Jacobus gnd des Meijers anderzijds, reeds belast met 7½ penning (dg: 

gemeen) nieuwe cijns. 

 

Albertus de Rijthoven die Ketellaer hereditarie vendidit Johanni Monijns 

ad opus Yde Katherine Pauli et Besselle liberorum dicti Johannis Monijns 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie pu[rificationis et in] Busco tradendam ex prato quodam sito 

in parochia de Rijthoven inter hereditatem Gerardi Snoecs ex uno et inter 

hereditatem #Godefridi# van der Vonderen ex alio [atque] ex duabus 

lopinatis terre siliginee sita iuxta ecclesiam de Rijthoven inter 

hereditatem Johannis de Baenle ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti 

des Meijers ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et s) exceptis (dg: ex) 

septem et dimidio denariis (dg: communis) novi census exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 03 do 22-10-1383. 

Petrus zvw Henricus gnd Bije en Gerardus Cappart zvw Johannes gnd Ghenen 

beloofden aan Ludekinus van Zonne zv Johannes 10 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Petrus filius quondam (dg: Heijnrici) #Henrici# dicti Bije et Gerardus 

Cappart (dg: filius quondam Johannis pro) filius quondam Johannis dicti 

Ghenen promiserunt Ludekino de Zonne filio Johannis X aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 04 do 22-10-1383. 

Walterus zvw Godefridus gnd Scoeps droeg over aan Johannes van der Borch 

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

leveren, aan hem verkocht door Matheus gnd van den Mughoevel. 

 

Walterus filius quondam Godefridi dicti Scoeps hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam venditam sibi a Matheo dicto van den 

(dg: Mugg) Mughoevel prout in litteris supportavit Johanni van der Borch 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 05 do 22-10-1383. 

Nijcholaus zv Lambertus Raet van Empel gaf uit aan Lambertus zvw Willelmus 

Luwe van Empel (1) 3½ hont minus 2 roeden land, in de dingbank van Empel, 

ter plaatse gnd in den Uterste Poel aan die Asmit, tussen Johannes Rogge 

enerzijds en Cristianus zv Henricus Rogge anderzijds, (2) 5 hont minus 7 

roeden 4 voet land, aldaar, tussen Johannes van Doerne enerzijds en 

kinderen gnd Broes Hoernics soen Kijnderen anderzijds, (3) 5 hont 1 roede 

land, aldaar, tussen Johannes van Doerne enerzijds en Denekinus gnd Luwe 

anderzijds, (4) een stuk land ter plaatse gnd op Geen Nuwelende, tussen 

voornoemde Cristianus enerzijds en wijlen Henricus zv Johannes gnd Hermans 

soen anderzijds, met (5) 6 schreden dijk, ter plaatse gnd Diependijk, naast 

de dijk van Denkinus Luwe enerzijds en de dijk van Johannes Rogxken 

anderzijds, (6) 2 roeden omheining in de dingbank van van Empel, naast een 

hek, (7) sloten; de uitgifte geschiedde voor voornoemde 6 schreden dijk, 

omheining, en sloten, en voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de 

waarde, met Kerstmis te betalen. 
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Nijcholaus filius Lamberti Raet de (dg: Eng) Empel tria et dimidium hont 

terre minus duabus virgatis sita in jurisdictione de Empel in loco dicto 

in den Uterste Poel aen die Asmit inter hereditatem Johannis Rogge ex uno 

et inter hereditatem Cristiani filii Henrici Rogge ex alio item quinque 

hont terre minus septem virgatis et (dg: quad) quatuor pedatis terre sita 

ibidem inter hereditatem Johannis de Doerne ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Broes Hoernics soen Kijnderen ex alio item quinque 

hont et unam virgatam terre sita ibidem inter hereditatem Johannis de 

Doerne ex uno et inter hereditatem Denekini dicti Luwe ex alio item 

peciam terre sitam (dg: retro locum) in loco dicto communiter op Gheen 

Nuwelende inter hereditatem dicti Cristiani ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici filii Johannis dicti Hermans soen ex alio ut dicebat cum 

sex passibus dictis (dg: screden) screden aggeris sitis in loco dicto 

Dijependike contigue iuxta (dg: hereditatem) aggerem (dg: Denkini) 

Denkini Luwe et inter aggerem Johannis Rogxken atque #cum# duabus 

virgatis sepium sitis in dicta jurisdictione iuxta repagulum dictum hecke 

et cum fossatis dictis slotis ad hoc de jure spectantibus ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Lamberto filio quondam Willelmi Luwe de 

Empel ab eodem hereditarie possidendas pro dictis sex passibus aggeris 

sepibus et fossatis tenendis etc atque pro hereditario censu duorum aude 

scilde #seu valorem# dando 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 084v 06 do 22-10-1383. 

Henricus van den Stocke wonend in Boxtel verkocht aan Elizabeth van Heijst 

een lijfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Moergestel 

te leveren, gaande uit (1) een beemd gnd die Nieuwe Beemd, in Moergestel, 

beiderzijds tussen kinderen gnd Gobels soen, (2) alle goederen van 

voornoemde verkoper. 

 

[Solvit] 3 plack. 

Henricus van den Stocke commorans in Buxstel (dg: hereditarie) #legitime# 

vendidit Elizabeth de Heijst (dg: hereditariam paccionem) #vitalem 

pensionem# XII lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam (dg: 

hereditarie) #ad vitam dicte Elizabeth# purificatione et in (dg: Bus) 

Ghestel prope Oesterwijc tradendam ex quodam prato dicto die (dg: Nu) 

Nuwe Beemt sito in parochia de Ghestel (dg: prope) predicta inter 

hereditatem liberorum (dg: quondam) dictorum (verbeterd uit: dictos) 

Gobels soen #ex utroque latere# atque ex omnibus bonis dicti venditoris 

habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: ex) et sufficientem et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 084v 07 do 22-10-1383. 

Godefridus Sceijnckel gaf uit aan Rutgherus zv Rutgherus zvw Henricus 

Voskens soen de helft van een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd 

Zanendonk, tussen een gemene weg gnd die Hoge Straat enerzijds en Aleijdis 

wv Arnoldus Coppelmans anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(do 02-02-1385). 

 

Godefridus (dg: Sceijl) Sceijnckel (dg: et Johannes Mol) medietatem pecie 

terre site in parochia de Bucstel in loco dicto Zanendonc inter (dg: he) 

communem plateam dictam die Hoge Strate ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis relicte quondam Arnoldi Coppelmans ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Rutghero filio Rutgheri filii #quondam# Henrici 

(dg: Voske) Voskens soen ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

oneribus ex) censibus exinde solvendis (dg:dandis) et solvendis etc atque 
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pro hereditarie paccione trium (dg: sextariorum) sextariorum siliginis 

mensure mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et 

(dg: in Busco) et pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex (dg: 

premissis) dicta medietate promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia ex dicta medietate 

et aliis bonis quibuscumque (dg: predicti .) primodicti Rutgheri. Testes 

Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 08 do 22-10-1383. 

De broers Johannes Mol en Ghibo, kvw Ghibo gnd Sceijnckel, gaven de andere 

helft van voornoemd stuk land uit aan voornoemde Rutgherus; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 

3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Johannes Mol et Ghibo fratres liberi quondam Ghibonis dicti Sceijnckel 

reliquam medietatem dicte pecie terre dederunt ad hereditariam paccionem 

dicto Rutghero eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 09 do 22-10-1383. 

Johannes van Amersoijen ev Heijlzueta dvw Hermannus Swertvegher droeg over 

aan Martinus nzv Jacobus gnd Copgovij, tbv Henricus Venbossche, 1/3 deel in 

een b-erfcijns van 8 pond geld, uit een b-erfcijns van 12 pond 10 schelling 

voornoemd geld, welke cijns van 12 pond 10 schelling Heijlzueta begijn dvw 

Henricus Swertveger beurde uit een stenen huis en erf van Johannes van 

Bathenborch, in Den Bosch, aan de Markt, en welke cijns van 8 pond na 

erfdeling46 gekomen was aan voornoemde Johannes van Amersoijen, aan 

voornoemde Henricus Venbossche en aan Elizabeth wv Paulus Kersmaker. 

 

Johannes de Amersoijen (dg: me ter) maritus et tutor legitimus (dg: 

Heijlwigis f) Heijlzuete sue uxoris filie quondam Hermanni Swertvegher 

terciam partem ad se spectantem in hereditario censu octo librarum monete 

de hereditario censu XII librarum et decem solidorum dicte monete quem 

censum XII librarum et X solidorum Heijlzueta beghina filia quondam 

Henrici Swertveger solvendum habuit hereditarie ex domo lapidea et area 

Johannis de Bathenborch sita in Busco ad forum ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Martino Monics ad opus Henrici Venbossche promittens 

ratam servare et obligationem) et qui (dg: tercia pars) #census octo 

lobrarum# dicto Johanni de Amersoijen Henrico Venbossche et Elizabeth 

relicte quondam Pauli Kersmaker mediante hereditaria divisione prius 

inter ipsos et suos in hoc coheredes habita cessit in partem (dg: ut) 

prout in litteris hereditarie supportavit Martino filio naturali (dg: Co) 

Jacobi dicti Copgovij (dg: promittens) ad opus Henrici Venbossche 

predicti promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 10 do 22-10-1383. 

Goeswinus Moedel zvw Bertoldus zv Theodericus droeg over aan Otto 

Herbrechts soen van Houthem een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd die 

Hoelanker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Hezeakker, tussen wijlen 

Johannes gnd Wulver enerzijds en Johannes van Hezeacker anderzijds, welke 

pacht voornoemde Otto nu moet leveren. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bertoldi filii Theoderici hereditariam 

paccionem trium lopinorum siliginis mensure de (dg: de) Rode sancte Ode 

quam se solvendam habere dicebat hereditarie purificatione ex pecia terre 

dicta die Hoelancker sita in parochia de Rode sancte Ode iuxta locum 

dictum Hezeacker inter [hereditatem] quondam Johannis dicti (dg: W) 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 154v 10 do 25-10-1380, erfdeling mbt deze erfcijns. 
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Wulver ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: van) #de# Hezeacker ex 

alio et quam paccionem (dg: dictus) Otto Herbrechts soen #de Houthem# 

nunc solvere tenetur ut dicebat hereditarie supportavit dicto Ottoni 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex parte sui) #in dicta 

paccione existentem# deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 084v 11 vr 23-10-1383. 

Theodericus Rumel van Macharen verkocht aan Henricus Hadewigen soen 

bontwerker een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Allerheiligen 

te betalen, voor het eerst over een jaar (di 01-11-1384), gaande uit 11 

hont roggeland, in Macharen, ter plaatse gnd in het Rot, tussen erfgoed van 

de kerk van Macharen enerzijds en Arnoldus gnd ..deken anderzijds, met een 

eind strekkend aan het water gnd Meer en met het andere eind aan de plaats 

gnd Oelen, reeds belast met ....... ....... ....... ....... ....... 

 

Theodericus Rumel de Macharen hereditarie vendidit Henrico Hadewigen soen 

pellifici hereditarium censum unius aude scilt seu valorem solvendum 

hereditarie omnium sanctorum et pro [primo] termino ultra annum ex (dg: 

duabus duabus) undecim hont terre siliginee sitis in parochia de Macharen 

in loco dicto int Rot inter hereditatem (dg: sancti Petri) #ecclesie de 

Macharen# ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti ..deken ex alio (dg: 

ut di) tendentibus cum uno fine ad aquam dictam Meer et cum reliquo fine 

ad locum dictum Oelen ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere ex[cept..] ....... ....... ....... dicte ecclesie 

prius solvend.. et sufficientem facere. ....... ....... Scilder ....... 

in festo Severini. 

 

1177 mf3 A 10 f.85. 

 in festo Severini: vrijdag 23-10-1383. 

 in crastino Severini: zaterdag 24-10-1383. 

 Secunda post Severini: maandag 26-10-1383. 

 

BP 1177 f 085r 01 vr 23-10-1383. 

Marcelius zv Paulus gnd Rover van Vladeracken die Tesschemaker ev Yda dv 

Theodericus gnd die Smit? van Hezewijc verkocht aan Henricus gnd ?Hadewigen 

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

van 2 mud rogge en 9 zester gerst, maat van Nuenen, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd dat Lederken, (2) een stuk land 

gnd die D......, in Nuenen, welke twee stukken waren van Johannes van den 

Loeken grootvader van voornoemde Yda, (3) erfgoederen die aan voornoemde 

Yda gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes van den Loeken, 

gelegen onder Nuenen. 

 

Marcelius filius Pauli dicti Rover de Vladeracken [die] Tesschemaker 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde [sue] uxoris filie Theoderici 

dicti die S[mit?] de Hezewijc (dg: hereditarie vendidit Hen) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis et novem se[xtariorum] ordei mensure #de 

Nuenen# solvenda quam (dg: solvendam ?solven) se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificatione ex pecia terre dicta dat Lederken et ex pecia 

terre dicta die D....... sitis in parochia de Nuenen que due pecie terre 

fuerant (dg: s) Johannis dicti van den Loeken (dg: so) avi olim dicte Yde 

atque ex hereditatibus dicte Yde de [morte] dicti quondam Johannis van 

den Loeken ....... ....... ....... ....... ....... [quo]cumque locorum 

infra parochiam de Nuenen sitis ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

dicto ?Hadew[igen] pelliciatori promittens super habita et habenda 

warandiam ....... ....... ....... ....... (dg: duorum) existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes Willelmus et Scilder datum in 

festo Sev[erini]. 
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BP 1177 f 085r 02 vr 23-10-1383. 

Gerardus zvw Johannes Crillart verkocht aan Johannes ?Bijerman, tbv hem en 

zijn vrouw Belija dvw Johannes Villaer, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan-Baptist te leveren, gaande uit een huis en tuin 

van voornoemde verkoper, in Tilburg, tussen Johannes van Boerden enerzijds 

en Elizabeth sv voornoemde Johannes van Boerden anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Crillart legitime vendidit Johanni 
?Bijerman ad opus sui et ad opus !sue Belije sue uxoris filie quondam 

Johannis Villaer vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Johannis [?Bi]erman et Belije 

et non ultra nativitatis !baptiste ex domo et orto dicti venditoris sitis 

in parochia de Tilborch inter hereditatem Johannis de Boerden ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth sororis eiusdem #Johannis# de Boerden ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

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

sufficientem et alter eorum diutius vivens dictam pensionem integraliter 

possidebit. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 085r 03 vr 23-10-1383. 

Enghelberna van Cassellaer droeg over aan Godefridus zv Margriet gnd Claes, 

en aan Willelmus zv Johannes gnd Heijlen Gheenkens soen, tbv hem en 

Johannes bv voornoemde Willelmus, het vruchtgebruik in een b-erfpacht van 5 

lopen rogge, Bossche maat, die Johannes zv Griete gnd Claes levert, gaande 

uit 2/3 deel van de goederen van wijlen Willelmus van Casselaer, in 

Hilvarenbeek. 

 

Solvit. 

Enghelberna de Cassellaer cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes filius Griete dicte Claes solvere tenetur (dg: hereditarie) 

annuatim et hereditarie ex (dg: d tercia parte ...) duabus terciis 

partibus bonorum quondam Willelmi de Casselaer sitorum in parochia de 

Hildwarenbeke (dg: et ex) ut dicebat supportavit Godefrido filio (dg: 

quondam) Margriete dicte Claes Willelmo filio Johannis dicti Heijlen 

Gheenkens soen ad opus sui et ad opus Johannis fratris eiusdem Willelmi 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto 

(dg: paccione) #usufructu# existentem deponere. Testes Rover et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 085r 04 ±vr 23-10-1383. 

Jacobus Loze: zijn deel in 3½ morgen land van de gemeint van de stad Den 

Bosch, in Hintham, op het Zand aldaar, voor het kamp van Henricus gnd 

Becker, tussen erfgoed gnd Kalfheuvel enerzijds en erfgoed gnd die Sporkt 

anderzijds, aan voornoemde Henricus Becker schoonvader van voornoemde 

Jacobus, overgedragen door Henricus gnd Crabbart {niet afgewerkt contract}. 

 

Jacobus Loze totam partem et omne (dg: jus) jus sibi competentes in 

tribus et dimidio iugeribus terre communitatis oppidi de Busco sitis in 

Hijntam supra arenam ibidem ante campum Henrici dicti Becker inter 

hereditatem dictam communiter Calfhovel ex uno et inter hereditatem 

dictam die Spoerct ex alio supportatam! dicto Henrico Becker socero dicti 

Jacobi ab Henrico dicto Crabbart prout in litteris. 

 

BP 1177 f 085r 05 za 24-10-1383. 

Arnoldus Wellens soen, zijn dochter Elizabeth en Bartholomeus gnd Meus 

Coenen soen ev Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus verkochten aan Nijcholaus 

gnd Nijcoel van der Straten en Arnoldus gnd Vogheleer een tuin in Vught 

Sint-Petrus, tussen Johannes Metten soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, belast met 8 schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van 1 
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zester oliezaad, Bossche maat. 

 

Arnoldus Wellens soen (dg: atque) Elizabeth eius filia cum tutore et 

Bartholomeus (dg: Coen) dictus Meus Coenen #soen# maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: Eli) Heijlwigis sue uxoris filie dicti 

Arnoldi (dg: peciam ter) quendam ortum situm in parochia de Vucht sancti 

Petri inter hereditatem Johannis Metten (dg: ex) soen ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Nijcholao dicto (dg: Nijcol) Nijcoel van der Straten et 

Arnoldo dicto Vogheleer promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis octo solidis (dg: -orum) communis pagamenti et 

hereditaria paccione unius sextarii papaveris mensure de Busco exinde 

solvendis. Testes Dicbier et Berwout datum in crastino Severini. 

 

BP 1177 f 085r 06 ma 26-10-1383. 

Jacobus zvw Jacobus uter Hasselt verkocht aan Willelmus Posteel een 

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

leveren, gaande uit een akker, 10 lopen rogge groot, gnd Lisbethen Hostat, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Hasselt, tussen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, reeds belast met 2 penning. 

 

(dg: A Jcob) Jacobus filius quondam Jacobi uter Hasselt hereditarie 

vendidit (dg: W.. vent Poste) Willelmo Posteel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex quodam agro #X {met een puntje 

ervoor en erachter} lopinos siliginis in semine capiente# dicto (dg: de) 

Lijsbetten Hostat sito in parochia (dg: de pa) de Berlikem in loco dicto 

Hasselt inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem conventus de Berna (dg: d de Berna) ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam #exceptis duobus denariis exinde 

solvendis# et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

W et Dicbier datum secunda post Severini. 

 

BP 1177 f 085r 07 ma 26-10-1383. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus van Eijndoven verhuurde aan Johannes 

van den Doren, Henricus gnd Lucaes soen van Hackenen, Otto Gherijts soen en 

Johannes Lammen soen van der Perre een kamp gnd die Weihoeve, ter plaatse 

gnd Yexscot, welk kamp Andreas Verkenman en Henricus Zorghe als pachters 

bezaten, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (wo 

11-11-1383), per jaar voor 41 oude schilden of de waarde, met Allerheiligen 

te betalen. Arnoldus zal, gedurende deze 6 jaar, in voornoemd kamp 2 

scharen hebben. De hoevenaar van Arnoldus zal het kamp aan een kant 

omwallen, zoals de hoevenaars van voornoemde Ghevardus van Eijndoven 

voornoemd kamp plachten te omwallen. De 4 huurders zullen, na afloop van 

voornoemde 6 jaar, het kamp omwald achterlaten, zoals ze het aantroffen. 

 

Solvit 3 plack. 

Arnoldus de Eijndoven filius Ghevardi de Eijndoven quendam campum (dg: 

situm in Yecscot situm) dictum die Weijhoeve situm in loco dicto Yexscot 

quem campum Andreas Verkenman et Henricus Zorghe tamquam paccionarii 

possidebant ut dicebat locavit recto locacionis modo Johanni van den 

Doren et Henrico dicto Lucaes soen de Hackenen ab eisdem #Ottone Gherijts 

soen et Johanne (dg: Lambrechts soen) Lammen soen van der (dg: Pre) 

Perre# (dg: h) ad spacium sex annorum (dg: ad) post festum (dg: .) 

Martini proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidendum (dg: 

al) anno quolibet dictorum sex annorum pro XLI aude scilde seu valorem 

dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum sex annorum omnium sanctorum 

et pro primo solucionis termino ab omnium sanctorum proxime ultra (dg: 

sanctorum) ultra #annum# promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia tali 

condicione quod dictus Arnoldus obtinebit in dicto campo dictis sex annis 
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durantibus (dg: una) duos (dg: pa) proventus seu duo pascua dicta scharen 

item quod colonus dicti Arnoldi dictum campum ab uno latere 

circumvallabit sicut coloni dicti Ghevardi de Eijndoven dictum (dg: colu) 

campum circumvallare consueverunt item quod dicti quatuor conductores 

dictum campum relinquent in exitu dictorum sex annorum #circumvallatum# 

sicut eundem campum invenierunt circumvalatum in introitu dictorum sex 

annorum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085r 08 ma 26-10-1383. 

Voornoemde Henricus, Otto en Johannes Lammen soen beloofden voornoemde 

Johannes van den Doeren schadeloos te houden. 

 

Solvit 3 plack. 

Dicti Henricus Otto et Johannes Lammen soen promiserunt dictum Johannem 

van den Doeren indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085r 09 ma 26-10-1383. 

Reijnerus Haengrave zv Matheus van Boescot beloofde aan Theodericus zvw 

Johannes van Gherwen 50 zware gulden hellingen met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1384) te betalen. 

 

Reijnerus Haengrave filius Mathei de Boescot promisit Theoderico filio 

quondam Johannis de Gherwen L swaer gulden hellingen ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085r 10 ±ma 26-10-1383. 

Henricus zvw Johannes van Uden ev Heijlwigis dvw Lambertus Bathen soen 

droeg over aan Theodericus zvw Godefridus Posteel hun deel in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Godescalcus 

Moelnere enerzijds en erfgoed van Lambertus zvw Johannes Bathen soen 

anderzijds, (dg: waarvan Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda wv 

voornoemde Lambertus het vruchtgebruik47 aan voornoemde Henricus en aan 

voornoemde Theodericus zvw Godefridus Posteel, schoonzoons van voornoemde 

Yda, overgedragen hadden). Voornoemde Henricus had van dit huis en erf 

afstand gedaan tbv Denkinus van der Scueren, en dit blijft van kracht. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam Lamberti Bathen soen totam 

partem et omne jus sibi et dicte sue uxori competentes in domo et area 

sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Godescalci 

Moelnere ex uno et inter hereditatem Lamberti filii quondam Johannis 

Bathen soen ex alio (dg: et de ... qua domo et area Boudewinus de Zelant 

et Yda eius uxor relicta dicti quondam Lamberti #usufructum dicte Yde in 

premissis competentem# supportaverunt dicto Henrico et Theoderico filio 

quondam Godefridi Posteel f generis dicte Yde ut dicebat) supportavit 

dicto Theoderico promittens (dg: ser) ratam servare salva renunciacione 

prius facta Denkino van der Scueren (dg: #in# suo) de dicta domo et area 

#a dicto Henrico# in suo vigore permansura. 

 

BP 1177 f 085r 11 ±ma 26-10-1383. 

Johannes Cluet, Henricus Bollen soen en Willelmus zvw Henricus van den 

Doeren maakten een erfdeling van erfgoederen, die aan hen behoren, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen. 

Johannes Cluet kreeg (1) een huis48 en schuur met ondergrond, en tuin ter 

plaatse die Dungen, ter plaatse gnd Westlaken, tussen Zebertus van der 

Westlaken enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan voornoemde Zebertus, (2) een kamp aldaar, tussen Zebertus 

                         
47 Zie ← BP 1177 f 038v 05 ±za 28-03-1383, overdracht vruchtgebruik. 
48 Zie ← BP 1177 f 076r 11 vr 25-09-1383 en BP 1177 f 076r 13 vr 25-09-1383, 

verkoop van (1) huis en schuur, (2) kamp in twee helften. 
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enerzijds en Rutgherus van der Hellen anderzijds, met een eind strekkend 

aan Godefridus Sceijvel en met het andere eind aan een gemene weg. 

Voornoemde Johannes Cluet zal de hertogencijns betalen, gaande uit ....... 

......., de helft van een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die 

Arnoldus van Wetten betaalt ....... ......., en een b-erfcijns van 3 pond 

gemeen paijment die Godefridus zvw Andreas van Berlikem beurt uit (hierna 

onleesbaar, maar waarschijnlijk verdeling van de lasten die uit de goederen 

gaan). 

 

Johannes Cluet Henricus Bollen soen et Willelmus filius (dg: He) quondam 

#Henrici# van den Doeren palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de quibusdam hereditatibus ad se spectantibus sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen mediante qua divisione 

(dg: medietas) domus et horreum cum suis fundis et ortus (dg: sitorum) 

#siti# in dicto loco die Dungen vocato ad locum dictum Westlake inter 

hereditatem Zeberti (dg: d) van der Westlaken ex uno et inter (dg: h 

inter) communem plateam ex alio tendentes cum utroque fine ad hereditatem 

dicti Zeberti item quidam campus situs ibidem inter hereditatem Zeberti 

ex uno et inter hereditatem Rutgheri van der Hellen ex alio tendens cum 

uno fine ad hereditatem Godefridi Sceijvel et cum reliquo fine ad 

communem plateam ut #dicebant# dicto Johanni (dg: ces) Cluet cesserunt in 

partem ut dicebant [super quibus et jure] promittentes ratam servare #et 

dampna equaliter portabunt# tali condicione quod (dg: quod) dictus 

Johannes Cluet solvet (dg: medietatem d) census domini (dg: ?fundi) ducis 

exinde de jure et medietatem hereditarii census XL solidorum antique 

#pecunie# quem Arnoldus de Wetten ex dictis hereditatibus ....... ....... 

....... hereditatibus #ibidem sitis# de jure solvere consuevit et 

hereditarium censum trium librarum communis pagamenti quem Godefridus 

filius quondam Andree de Berlikem solvendum habet hereditarie ex ....... 

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

....... ....... ....... Henrico Bollen et Willelmo dampna exinde non 

eveniant ... simili ....... ....... ....... ....... Willelmus ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... in partem cessis 

reliquam medietatem dicti census XL solidorum antique pecunie et 

hereditarii census quinque librarum et decem solidorum communis (dg : .. 

.......) #.......# Egidio de Sp..... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... parte cuiusdam prati siti #ibidem# que pars dictus 

Henricus Bollen ....... .......  cessit in partem (dg: mediante eadem 

div) ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

(?dg : ut dicebat) sic quod dictis Johanni ?Elije ....... exinde non 

eveniant ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... quatuor ....... de 

Berlik[em] ....... Berwout ....... ....... ....... ........ 

 

1177 mf3 A 11 f.85v. 

 in crastino Simonis et Yude: donderdag 29-10-1383. 

 

BP 1177 f 085v 01 ±ma 26-10-1383. 

....... ....... ....... ....... ....... Testes datum ....... ....... 

 

BP 1177 f 085v 02 ±ma 26-10-1383. 

Henricus Bollen soen en Willelmus zvw Henricus van den Doeren kregen (1) 

een akker49 ter plaatse Westlaken, beiderzijds tussen Zebertus van der 

Westlaken, strekkend met een eind aan de gemene weg en met het andere eind 

aan een beemd gnd die Lange Beemd, (2) een deel50 van een beemd ter plaatse 

Dungen, tussen Arnoldus van Wetten enerzijds en het water gnd die Aa 

                         
49 Zie ← BP 1177 f 076r 11 vr 25-09-1383 en BP 1177 f 076r 13 vr 25-09-1383, 

verkoop van deze akker in twee helften. 
50 Zie ← BP 1177 f 076r 15 vr 25-09-1383 en BP 1177 f 081r 05 do 15-10-1383, 

overdracht van dit deel van de beemd resp. van ¼ deel van het deel. 
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anderzijds, welk deel van de beemd aan Theodericus zv Godefridus Bakker 

behoorde. 

 

[Et mediante] qua divisione quidam ager situs (dg: ad) infra libertatem 

ad locum dictum Westlake inter hereditatem Zeberti van der Westlaken ex 

utroque latere coadiacentem tendens cum uno fine (dg: f) ad communem 

plateam et cum [reliquo fine] ad pratum dictum die Lange Beemt item 

[qua]dam pars cuiusdam prati siti in loco dicto Dunghen inter hereditatem 

Arnoldi de Wetten ex uno et inter aquam dictam communiter die Aa ex alio 

(dg: quam partem dicti dividentes erga Arnoldum de Wetten) et que pars 

dicti prati ad Theodericum filium Godefridi pistoris spectare consuevit 

dictis Henrico Bollen soen et Willelmo cesserunt in partem ....... 

....... ....... ....... ....... promittentes ratam servare ....... 

....... condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 03 do 29-10-1383. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier verkocht aan Johannes Sceijvel de 

navolgende b-erfcijnzen, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen onder Vught, (1) een b-erfcijns van 10 

schelling (dg: oude pecunia), 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

die Johannes Ghiben soen betaalt, gaande uit een stuk land gnd die 

Vriesenbraak, (2) een b-erfcijns van 10 schelling oude (dg: geld) pecunia, 

die Albertus Cnoden soen moet betalen, gaande uit een stuk land gnd 

Vlieders Beemd, ter plaatse gnd den Gravewijk, (3) een b-erfcijns van 2 

schelling, oude pecunia, die Marcelius Sceenkens soen moet betalen, gaande 

uit een erfgoed gnd Gravewijk, (4) een b-erfcijns van 16½ penning voornoemd 

geld, die Gheenkinus Emmen soen moet betalen, gaande uit een stuk land gnd 

des Konings Braak, (5) een b-erfcijns van 16 schelling (dg: oude pecunia) 

voornoemd geld, die Johannes zv Laurencius moet betalen, gaande uit een 

tuin van voornoemde Johannes, in Cromvoirt, (6) een b-erfcijns van 33 

penning voornoemd geld, die Elizabeth gnd Hillen dochter moet betalen, 

gaande uit een stuk land ter plaatse gnd die Konings Braak, (7) een 

b-erfcijns van 12 schelling voornoemd geld, die Elizabeth dv Cristina gnd 

Reijnkens moet betalen, gaande uit een erfgoed gnd die Helle, (8) een 

b-erfcijns van 18 schelling voornoemd geld, die Arnoldus gnd Wellens moet 

betalen, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Arnoldus, (9) een 

b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, die kv Noijdekinus Loijarts 

moeten betalen, gaande uit 2½ bunder land, in Cromvoirt, (10) een 

b-erfcijns van 12 penning voornoemd geld, die Eefsa gnd van Halle moet 

betalen, (11) een b-erfcijns van 2½ schelling voornoemd geld, (12) een 

b-erfcijns van 2½ schelling voornoemd geld, welke twee cijnzen Elijas gnd 

van den Grote Hove moet betalen, gaande uit erfgoederen van Godefridus gnd 

die Maet, (13) een b-erfcijns van 4 schelling voornoemd geld, die Thomas 

gnd Hannarts moet betalen, gaande uit een tuin in Vught op het water, welke 

tuin was van Jutta Reijnkens, welke cijnzen behoorden aan wijlen Johannes 

Dicbier grootvader van voornoemde Henricus Dicbier, en die nu aan hem 

behoren. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier hereditarios census 

infrascriptos #solvendos hereditarie Lamberti ex hereditatibus (dg: 

sitis) infrascriptis sitis infra parochias de Vucht# primo videlicet 

hereditarium censum decem solidorum (dg: antique pecunie) #grosso 

Turonensi antiquo monete regis Francie pro XVI [denariis computato] seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris# quem Johannes Ghiben soen ex pecia 

terre dicta die Vriesenbrake item hereditarium censum X solidorum antique 

(dg: monete) pecunie quem Albertus Cnoden soen solvere tenetur 

hereditarie ex pecia terre dicta Vlieders Beemt sita iuxta locum dictum 

den Gravewijc item hereditarium censum duorum solidorum antique pecunie 

quem Marcelius Sceenkens soen solvere tenetur ex (dg: hereditate .....) 

hereditate dicta Gravewijc item hereditarium censum XVIJ denariorum 
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#dicte monete# quem Gheenkinus Emmen soen solvere tenetur hereditarie ex 

pecia terre dicta des Conincs Brake item hereditarium censum XVI 

solidorum (dg: antique pecunie) dicte monete (dg: it) quem Johannes (dg: 

Laurencii) filius Laurencii solvere tenetur hereditarie ex orto eiusdem 

Johannis sito in Crumvoert item hereditarium censum XXXIII denariorum 

dicte monete quem Elizabeth dicta Hillen dochter solvere tenetur et 

hereditarie ex pecia terre sita in loco dicto die Conincs Brake item 

hereditarium censum XII solidorum dicte monete quem Elizabeth filia 

Cristine dicte Reijnkens solvere tenetur hereditarie ex hereditate dicta 

die Helle item hereditarium censum XVIII solidorum dicte monete quem 

Arnoldus dictus Wellens solvere tenetur ex domo et orto eiusdem Arnoldi 

item hereditarium censum XXX solidorum dicte monete quem (dg: Noijdekinus 

dictus) liberi Noijdekini Loijarts solvere tenentur ex duobus et dimidio 

bonariis terre sitis in Crumvort item hereditarium censum XII denariorum 

dicte monete quem Eefsa dicta de Halle #solvere tenetur# item 

hereditarium censum duorum et dimidii (dg: s dic) solidorum dicte monete 

quem (dg: Elijas dictus van den Groten Hove item hereditarium censum) et 

hereditarium censum IIJ solidorum dicte monete quem Elijas dictus van den 

Grote Hove (dg: so te) solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus 

Godefridi dicti die Maet item hereditarium censum IIII solidorum dicte 

pecunie quem Thomas dictus Hannarts solvere tenetur ex quodam orto sito 

in Vucht supra aquam (dg: dat) qui ortus fuerat Jutte Reijnkens et qui 

census (dg: su) spectare consueverunt ad Johannem #quondam# Dicbier avum 

olim dicti Henrici Dicbier et quos nunc ad se spectare dicebat (dg: pro) 

hereditarie vendidit Johanni Sceijvel #supportavit cum tuto jure quo (dg: 

dictus) dicti census ad dictum Henricum pertinere dinoscuntur# promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem in dictis censibus 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Sijmon et Scilder 

datum in crastino So et (dg: ..) Yude. 

 

BP 1177 f 085v 04 do 29-10-1383. 

Gerardus van Wiel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Wiel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 05 do 29-10-1383. 

Hugho gnd Claes soen en zijn vrouw Margrieta dvw Franco met den Sweerde 

droegen over aan Egidius die Doncker dekker een b-erfcijns van 10 schelling 

geld, die Jacobus gnd Scobel aan voornoemde Franco beloofd had, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt naast het woonhuis van Gerardus metten Coijen naar het 

woonhuis van Henricus van Mierde, tussen erfgoed van voornoemde Jacobus 

enerzijds en erfgoed van Petrus van Erke anderzijds. 

 

Hugho dictus Claes soen maritus (dg: et tutor) legitimus Margriete sue 

uxoris filie quondam Franconis met den Sweerde et dicta Margareta cum 

eodem tamquam cum tutore hereditarium censum X solidorum monete quem 

Jacobus dictus Scobel promisit se daturum et soluturum dicto Franconi 

hereditarie nativitatis Domini (dg: ..) ex domo et area sita in Busco in 

viculo tendente iuxta domum habitationis Gerardi metten Coijen versus 

domum habitationis Henrici de Mierde inter hereditatem Jacobi predicti ex 

uno et inter hereditatem Petri de Erke ex alio prout in litteris 

supportaverunt Egidio die Doncker tectori cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 06 do 29-10-1383. 

Henricus Weijer en zijn vrouw Elizabeth dvw Rijcoldus van den Broec 

verkochten aan Rijcoldus zvw Johannes gnd Rijcouts soen alle erfgoederen, 

die aan voornoemde Elizabeth, toen ze getrouwd was met voornoemde Henricus, 

gekomen waren na overlijden van Goeswinus gnd Rijcouts soen van ?Tongelen 
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oom van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Lithoijen en Tefelen. 

 

Henricus Weijer maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Rijcoldi van den Broec et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore omnes hereditates (dg: f) dicte Elizabeth (dg: ....... in sede s 

post decessum quondam) stante matrimonio et integro inter dictos Henricum 

et Elizabeth (dg: f) de morte quondam Goeswini dicti Rijcouts soen (dg: 

dicti) de ?Tongelen (dg: successione) avunculi olim dicte Elizabeth 

successione advolutas quocumque locorum infra parochia de d (dg: Mag) 

Lijttoijen et de Tephelen sitas ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Rijcoldo filio quondam Johannis dicti (dg: Rijc) Rijcouts soen promittens 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes W et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 07 do 29-10-1383. 

Denkinus gnd Scuerman wollenklerenwever verkocht aan Truda dvw Gerardus van 

der Hamsvoert een huis en tuin in Geffen, tussen Robbertus 

wollenklerenwever enerzijds en Johannes gnd Sasse anderzijds, belast met 7½ 

penning aan hr Henricus van Nuwelant en 5 schelling aan andere lieden. 

 

Denkinus dictus Scuerman textor laneorum domum et ortum sitos in parochia 

de Geffen inter hereditatem Robberti textoris laneorum ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Sasse ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Trude filie quondam Gerardi van der Hamsvoert promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: septe et) septem et dimidio denariis 

domino Henrico de Nuwelant et quinque solidis aliis hominibus exinde 

annuatim de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 08 do 29-10-1383. 

Heijmericus Groij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Henricus .) 

Heijmericus Groij prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 09 do 29-10-1383. 

Arnoldus zvw Lambertus gnd Becker gaf uit aan Arnoldus van den Steenhuze 3 

stukken land in Veghel, (1) gnd dat Nieuweland, tussen Leonius van Langvelt 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) gnd een Hens? Streep, tussen 

voornoemde Leonius van Langvelt enerzijds en Arnoldus gnd Abt anderzijds, 

(3) gnd Genen Berg, tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en voornoemde Leonius 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 3½ penning oude cijns aan de 

kanunniken van Oirschot, en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

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

jaar (do 02-02-1385). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus van 

den Steenhuze tot onderpand een huis en tuin in Veghel, ter plaatse gnd aan 

die Brake, tussen Henricus van den Ham enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Lamberti dicti Becker tres pecias terre sitas in 

parochia #de Vechel# quarum una dicta dat Nuwelant sita inter hereditatem 

Leonii de Langvelt ex uno et inter communem plateam ex alio et altera 

dicta (dg: d) een Hens? Strepe inter hereditatem dicti Leonii de Langvelt 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Abt ex alio et tercia dicta 

Ghenen Berch inter hereditatem Gheerlaci Cnode ex uno et inter 

hereditatem dicti Leonii ex alio sunt site ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo van den Steenhuze ab eodem hereditarie 

possidendas pro tribus et dimidio denariis antiqui census (dg: ca ex) 

canonicis de Oerscot exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione unius et dimidii modiis siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 
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maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dictus Arnoldus van den 

Steenhuze domum et ortum (dg: si) ad se spectantes sitos in parochia 

predicta ad locum dictum aen die Brake inter hereditatem Henrici van den 

Ham ex uno et inter communitatem ex alio (dg: ..) ad pignus imposuit et 

promisit super omnia sufficientem. Testes datum supra. Traditur ambo 

contracti (dg: ...) Arnoldo. 

 

BP 1177 f 085v 10 do 29-10-1383. 

Denkinus gnd Scuerman wollenklerenwever verkocht aan Arnoldus gnd Ghenen 

soen (1) een stuk beemd in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, tussen Robbertus 

wollenklerenwever enerzijds en Petrus van Hees anderzijds, (2) een stuk 

land in Geffen, ter plaatse gnd op het Vilt, tussen erfgoed behorend aan de 

kerk van Nuland enerzijds en erfgoederen gnd die Aanweinden anderzijds, (3) 

½ morgen land in Geffen, ter plaatse gnd die Brede Heide, naast Paulus gnd 

Aelbrechts. 

 

Denkinus dictus Scuerman textor laneorum peciam prati sitam in parochia 

de (dg: M) Nuwelant in loco dicto Vinckel inter hereditatem Robbertoris! 

textoris laneorum ex uno et inter hereditatem Petri de Hees ex alio 

insuper quandam peciam terre sitam in parochia de Gheffen ad locum dictum 

opt Vilt inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nuwelant ex uno et 

inter hereditates dictas communiter die Aenweijnden ex alio item dimidium 

(dg: hont) #iuger# terre situm in parochia de Geffen predicta ad locum 

dictum (dg: dictum) communiter die Brede Heijde contigue iuxta 

hereditatem Pauli dicti Aelbrechts ut dicebat hereditarie #vendidit# 

Arnoldo dicto Ghenen soen promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: testes da) tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 11 do 29-10-1383. 

Elizabeth dvw Albertus die Smit wv Johannes van Heze smid verkocht aan 

Johannes Bathen soen van Gheffen 3 stukken land in Geffen, (1) op de 

gemeint van Geffen, tussen Elizabeth wv Johannes gnd Guedelens soen 

enerzijds en Hadewigis van Est anderzijds, (2) ter plaatse gnd aan die 

Zandvoort, tussen Johannes ....... soen enerzijds en erfgoed gnd dat 

Gheselssche Land anderzijds, (3) op de plaats gnd op het Veld, tussen 

Femija ?Francken enerzijds en Walterus van Oekel anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Alberti die Smit relicta quondam Johannis de Heze 

(dg: die) fabri cum tutore tres pecias terre sitas in parochia de Gheffen 

[quarum] una supra communitatem de Gheffen inter hereditatem Elizabeth 

relicte #quondam# Johannis dicti Guedelens soen ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis de Est ex alio altera ad locum dictum aen die 

Zandvoert inter hereditatem Johannis ....... soen ex uno et inter 

hereditatem dictam dat Gheselssche Lant ex alio et tercia supra locum 

dictum opt Velt inter hereditatem Femije ?Francken ex uno et inter 

Walteri de Oekel ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Bathen soen de Gheffen promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 085v 12 ±do 29-10-1383. 

....... zvw Gerongius van der Heijden beloofde dat Ava, dv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Johannes van Heze, zodra ze meerderjarig is van deze 3 

stukken land afstand zal doen {verder onleesbaar}. 

 

Quo facto ....... filius quondam Gerongii van der Heijden promisit super 

omnia quod ?item Avam filiam dicte Elizabeth et dicti quondam Johannis de 

Heze quamci[to ad annos pervenerit] super dictis peciis terre ad opus 

dicti emptoris faciet renunciare. Testes ....... ....... ....... ....... 

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

....... 
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1177 mf3 A 12 f.86. 

 in crastino Simonis et Yude: donderdag 29-10-1383. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1383. 

 

BP 1177 f 086r 01 do 29-10-1383. 

Gerardus van Aa en Jordanus van Hoculem beloofden aan Johannes van de Dijk, 

tbv Orri van Mijrabellum, ?61 oude schilden met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383) te betalen. 

 

Gerardus de Aa et Jordanus de Hocule[m] promiserunt Johanni de Aggere ad 

opus Orri de Mijrabello (dg: X) ?LXI aude scilde ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes W et Sijmon datum (dg: sa) in crastino 

S[ijmonis et Yude]. 

 

BP 1177 f 086r 02 do 29-10-1383. 

Enghela wv Johannes zvw Johannes gnd Coelkens soen van der Bruggen droeg 

over aan haar kinderen Johannes en Elizabeth, tbv hen en hun broer Arnoldus 

zvw eerstgenoemde Johannes, haar vruchtgebruik in 1 bunder beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen Rutgherus van ?Milheze 

enerzijds en tussen Petrus gnd Enghelberen soen anderzijds. 

 

Enghela relicta quondam Johannis (dg: dicti) filii quondam #Johannis 

dicti# Coelkens soen van der Bruggen cum tutore usufructum sibi 

competentem in uno bonario prati sito in parochia de Berlikem (dg: inter) 

in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Rutgheri de ?Milheze ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti Enghelberen soen ex [alio hereditarie] 

supportavit Johanni Elizabeth suis liberis [ad opus eorum et ad opus 
51Arnoldi eorum fratris filii] primodicti quondam Johannis promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte [sui in] dicto usufructu 

existentem deponere. Testes Willelmus ....... ....... ....... ?crastino 

Sij et Yude. 

 

BP 1177 f 086r 03 do 05-11-1383. 

Voornoemde Johannes en Elizabeth, kv Enghela wv Johannes zvw Johannes gnd 

Coelkens soen van der Bruggen, verkochten voornoemde bunder beemd aan 

Bonefacius gnd Faes zvw Johannes gnd Faes soen, belast met cijnzen aan 

Johannes van de Dijk. Verkopers en hun moeder Enghela beloofden dat 

Arnoldus, bv verkopers, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Dicti Johannes et Elizabeth cum tutore dictum bonarium prati hereditarie 

vendiderunt Bonefacio dicto Faes filio quondam Johannis dicti Faes soen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus Johanni de Aggere exinde de jure solvendis et (dg: quod ipsi) 

promiserunt insuper dicti venditores et cum eis Enghela eorum mater cum 

tutore indivisi super omnia (dg: habita) quod ipsi (dg: Joh) Arnoldum 

fratrem dictorum venditorum (dg: ad) quamcito ad annos pubertatis 

pervenerit super dicto bonario terre facient renunciare et (dg: quod 

ipsi) eundem Arnoldum fratrem (dg: dicto) de dicto bonario prati facere 

promittere warandiam dicto emptori. Testes Berwout et Scilder datum 

quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 086r 04 do 05-11-1383. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker vernaderde en behield. 

 

Nijcholaus dictus Coel Keelbreker prebuit et obtinuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 086r 05 do 29-10-1383. 

Godefridus van Ghestel droeg over aan Johannes zv Johannes Gheenkens soen 

                         
51 Aanvulling op basis van BP 1177 f 086r 03. 
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zijn vruchtgebruik in alle goederen, die wijlen Yda, ev voornoemde 

Godefridus en dv laatstgenoemde Johannes Gheenkens soen, bezat, toen 

voornoemde Godefridus en wijlen Yda in het huwelijk werden verbonden, in 

Boxtel gelegen. 

 

Solvit 3 plack. 

Godefridus de Ghestel suum (dg: uus) usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis que Yda quondam uxor dicti Godefridi filia (dg: quondam) 

#olim# Johannis Gheenkens soen habuit quando dicti Godefridus et quondam 

Yda per matrimonium copulabantur quocumque locorum in parochia de Bucstel 

sitis ut dicebat supportavit Johanni filio dicti (dg: quondam) Johannis 

Gheenkens soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dictis bonis existentem deponere. Testes W et Berwout datum (dg: quinta 

p) in crastino Sij et Yude (dg: dat). 

 

BP 1177 f 086r 06 do 29-10-1383. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Ghenkens soen droeg over aan Godefridus van 

Ghestel het deel, dat aan hem en aan zijn medeërgenamen behoort, in al de 

huisraad, die voornoemde Godefridus en diens vrouw Yda sv eerstgenoemde 

Johannes hadden, in Den Bosch. 

 

Dictus Johannes filius Johannis Ghenkens soen totam partem et omne jus 

sibi #et suis in hoc coheredibus# competentes in omnibus domiciliis 

clenodiis et utenciliis que Godefridus de Ghestel et Yda eius uxor soror 

olim primodicti Johannis habuerunt et pariter possiderunt quocumque 

locorum (dg: consistentibus sive sitis) #in Buscoducis consistentibus 

sive sitis# ut dicebat hereditarie supportavit dicto Godefrido promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque suorum coheredum (dg: deponere) existentes quam eventuras 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 07 do 29-10-1383. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Ghenkens soen beloofde aan Godefridus van 

Ghestel een lijfpacht52 van 21 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Godefrido (dg: ..) vitalem pensionem XXI lopinorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Godefridi et non ultra 

purificatione #et primo termino ultra annum# et in Busco tradendam ex 

omnibus et singulis bonis primodicti Johannis #habitis et habendis# et 

cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 08 do 29-10-1383. 

Petrus zv Jacobus gnd Oeden soen van der Loefoert ev Elizabeth ndvw 

Walterus zvw Ghibo gnd Wouters soen droeg over aan Boudewinus zvw 

voornoemde Ghibo Wouters soen 1/3 deel, aan hen behorend, in (1) een 

b-erfcijns van 6 pond geld, die Gerardus gnd Wouters soen moet betalen aan 

voornoemde wijlen Willelmus zvw voornoemde Ghibo, gaande uit erfgoederen 

ter plaatse gnd die Hijnse Beemd, (2) 1 morgen land, in Rosmalen, naast de 

plaats gnd die Loefortse Hoeve, welk 1/3 deel voornoemde Walterus zvw Ghibo 

Wouters soen vermaakt had aan voornoemde Elizabeth. 

 

Petrus filius (dg: Joh) Jacobi dicti Oeden soen van der Loefoert (dg: 

terciam terc partem p ad se spectantem) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie naturalis quondam Walteri filii 

quondam Ghibonis dicti Wouters soen terciam partem ad se et ad suam 

uxorem spectantem in hereditario censu sex librarum monete quem Gerardus 

dictus Wouters soen dicto quondam Willelmo filio dicti (dg: d) quondam 

                         
52 Zie → BP 1179 p 768v 06 do 13-08-1394, overdracht van de lijfpacht. 
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Ghibonis solvere tenebatur ex (dg: he) hereditatibus sitis in loco dicto 

die Hijnsche Beemt atque terciam partem ad se et suam uxorem spectantem 

in (dg: he) uno iugero terre sito (dg: in loco dicto iuxta) in parochia 

de Roesmalen iuxta locum dictum die Loefortsche Hoeve et (dg: quas ter) 

quam terciam partem dicti (dg: ?et) census et dicti jugeris dictus 

Walterus filius quondam Ghibonis Wouters soen legaverat dicte Elizabeth 

(dg: prout) ut dicebat supportavit Boudewino filio dicti quondam Ghibonis 

Wouters soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 09 do 29-10-1383. 

Theodericus Bever van Middelrode maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 25 schelling geld, te betalen met Sint-Martinus, aan hem 

overgedragen53 door Henricus Steijmpel. 

 

Solvit 3 plack. 

Theodericus Bever de Middelrode hereditarium censum XXV solidorum monete 

(dg: ve) solvendum hereditarie Martini hyemalis (dg: venditum) 

supportatum sibi ab Henrico Steijmpel prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 10 do 29-10-1383. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Gielijs soen droeg over aan Heijlwigis dvw 

Johannes Wouters soen een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Distelberg, tussen Henricus gnd Hoesdens soen enerzijds en voornoemde 

Heijlwigis anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Gielijs soen peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Dijstelberch inter 

hereditatem Henrici dicti Hoesdens soen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis filie quondam Johannis Wouters soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: He) dicte Heijlwigi promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 11 do 29-10-1383. 

Johannes zvw Walterus van Bakelaer gaf uit aan zijn broer Willelmus alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Mierlo; de uitgifte geschiedde voor de lasten die er uit 

gaan, en thans voor een n-erfcijns van 1 gulden pieter of de waarde, met 

Sint-Remigius te betalen. 

 

Johannes filius quondam Walteri de Bakelaer omnes hereditates sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advooutas quocumque locorum 

infra parochiam de Mierle sitas (dg: ut dicebat supportavit Willelmo suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) 

dedit ad hereditarium censum Willelmo suo fratri (dg: pro) ab eodem 

hereditarie possidendas pro (dg: censu domini ducis) oneribus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu unius gulden peter seu 

valorem dando sibi ab alio hereditarie Remigii ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 12 do 29-10-1383. 

Henricus Dircs soen van Scijnle en Egidius van de Doorn beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 Brabantse dobbel met Kerstmis aanstaande (vr 25-

12-1383; 2+30+25=57 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

                         
53 Zie ← BP 1176 f 123r 15 do 29-03-1380, overdracht van waarschijnlijk deze 

erfcijns. 
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(dg: Henricus D) Henricus Dircs soen van Scijnle et Egidius de Spina 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII Brabant dobbel ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 13 do 29-10-1383. 

Petrus Mor beloofde aan Walterus Fijen soen 11 oude schilden of de waarde 

met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

Petrus Mor promisit Waltero Fijen soen XI aude scilde seu valorem ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 14 do 29-10-1383. 

Johannes die Tijmmerman van Scijnle gaf uit aan Petrus gnd Mathijs soen een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen Arnoldus zvw 

Petrus Aenboijs soen enerzijds en Gerardus van den Boegarde anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1384). 

 

Johannes die Tijmmerman de Scijnle peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle ad locum dictum (dg: d) Lutteleijnde inter hereditatem (dg: .) 

Arnoldi filii quondam Petri Aenboijs soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van den Boegarde ex alio (dg: ut d) cum suis attinentiis (dg: he) 

ut dicebat (dg: ?hereditarie vendidit Petro dicto Mathijs soen promittens 

warandiam et obligationem deponere) dedit ad hereditarium censum Petro !s 

dicto Mathijs soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et 

pro primo termino nativitatis Domini ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 15 do 29-10-1383. 

Bertoldus Fijen soen van Scijnle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertoldus Fijen soen de Scijnle prebuit et reportavit supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 086r 16 do 29-10-1383. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 30 schelling, met Sint-Martinus te betalen, aan voornoemde Yda, tbv 

voornoemde Willelmus, verkocht door Johannes van Hijntam en zijn kinderen 

Gerardus, Johannes, Godescalcus en Ava. 

 

(dg: Yw) Yda relicta quondam Willelmi Loijer hereditarium censum triginta 

solidorum solvendum hereditarie Martini venditum dicte Yde ad opus dicti 

Willelmi a Johanne de Hijntam Gerardo Johanne Godescalco et Ava eius 

liberis prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 17 do 29-10-1383. 

Walterus zvw Godefridus Scoeps soen beloofde aan Goeswinus zvw Andreas van 

Bernheze, tbv Henricus gnd des Jonghens van Haren, 14 oude schilden met 

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

 

Walterus filius quondam Godefridi Scoeps soen promisit Goeswino filio 

quondam Andree de (dg: B) Bernheze ad opus Henrici dicti des Jonghens de 

Haren XIIII aude scilde ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 18 do 29-10-1383. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd Boijen droeg over aan hr Thomas die Bije 

priester investiet van Genderen 20 dobbel mottoen van Vilvoorde, aan hem 
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beloofd door Petrus zvw ?Theodericus molenaar van Vucht. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis dicti (dg: ...) #Boijen# viginti 

denarios (dg: de) aureos communiter dobbel mottoen vocatos monete 

Filfordie promissos sibi a Petro filio (dg: ..) quondam ?Theoderici 

multoris de Vucht prout in litteris supportavit domino Thome die Bije 

presbitro #investito de Ghenderen# cum litteris et jure. Testes datum 

supra. (dg: tradetur littera sibi vel) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086r 19 do 29-10-1383. 

Goeswinus zv Johannes gnd Goeswijns soen verkocht aan Johannes van 

Ghelen ?gnd van Gheldorp een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 4 lopen 

aangelegen land, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen wijlen Gerardus 

van Berze enerzijds en Johannes gnd Meeus anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Goeswinus filius (dg: qu) Johannis dicti Goeswijns soen hereditarie 

vendidit Johanni de Ghelen (dg: he ..) ?dicti de Gheldorp hereditariam 

paccionem unius modii siliginis [mensure] de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex domo et orto et quatuor lopinatis 

terre adiacentibus sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode 

inter hereditatem quondam Gerardi de Berze ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Meeus ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 A 13 f.86v. 

 in crastino Simonis et Yude: donderdag 29-10-1383. 

 Sexta post Sijmonis et Yude: vrijdag 30-10-1383. 

 in vigilia omnium sanctorum: zaterdag 31-10-1383. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1383. 

 

BP 1177 f 086v 01 do 29-10-1383. 

Arnoldus Nollekens zvw Gerongius handschoenmaker droeg over aan Johannes 

van de Kloot een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

aan hem verkocht door Arnoldus gnd Nolleken Quappe visser. 

 

Arnoldus Nollekens filius quondam Gerongii cyrothecarii hereditarium 

censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie purificatione 

venditum sibi ab Arnoldo dicto Nolleken Quappe piscatore prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Globo cum litteris et (dg: 

..) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et Berwout datum in crastino Sij et Yude. 

 

BP 1177 f 086v 02 do 29-10-1383. 

Johannes zvw Gheerlacus Cnode en Reijnerus van Aelst beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande 

(di 23-02-1384) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius quondam Gheerlaci Cnode et Reijnerus de Aelst promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad carnisprivium (dg: 

sub) proxime persolvendos sub pena duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086v 03 do 29-10-1383. 

Johannes van Weert beloofde aan Philippus Jozollo etc 28 oude Franse 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 2+30+31+31+23=117 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Weert promisit Philippo Jozollo [etc] XXVIII aude scilde 

Francie ad carnisprivium proxime persolvendos sub pena II {met een puntje 
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ervoor en erachter}. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086v 04 do 29-10-1383. 

Bertoldus nzvw hr Gerardus van Meghen beloofde aan Gerardus van Wijel 50 

mud haver, geschikt voor mout, en 10 mud gerst, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383) in Den Bosch te leveren. 

 

Bertoldus filius naturalis quondam domini Gerardi de Meghen promisit 

Gerardo de Wijel L modios bone avene valentis ad brasium et decem modios 

(dg: or) boni ordei mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Dicbier et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 086v 05 do 29-10-1383. 

Theodericus Rover zv hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Johannes van der 

After, zijn zoon Sijmon en Johannes Buc van Beirghelen (1) 3 morgen land, 

in Oss, ter plaatse gnd Robbijns Kamp, tussen Hadewigis Willems enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, (2) 2 morgen land, in Oss, naast wijlen hr 

Godefridus van Os enerzijds en Hadewigis gnd Willems anderzijds, (3) 4 hont 

land, in Oss, op de plaats gnd op Eescheren, welke 4 hont waren van wijlen 

Cristina Lambrechts, (4) 4 hont land, in Oss, tussen de plaats gnd die 

Hooikamp en de plaats gnd die Oude Wetering, (5) een stuk land, 12 lopen 

rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd Heze, tussen Gerisius Vilt enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (6) 3 lopen roggeland, in Oss, naast de 

plaats gnd den Endenpoel, (7) 8 lopen roggeland, in Oss, op de plaats gnd 

op Danen Akker, (8) ½ morgen land, in Oss, naast Willelmus Leijten soen, 

(9) ½ morgen land in Oss, met een eind strekkend aan de plaats gnd der 

Busser Weg, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, voor het oude werk 

en een hek, en voor 25½ gulden pieter of de waarde, met Lichtmis te 

betalen. De huurders zijn vrij van eventueel nieuw werk. Zou Elizabeth, ev 

voornoemde Theodericus en wv Johannes van der Straten, tijdens deze 6 jaar 

overlijden, dan eindigt deze huur; dan zal voornoemde Theodericus aan de 3 

huurders de helft van de oogst verschuldigd zijn, voor het overlijden van 

voornoemde Elizabeth gezaaid. 

 

Theodericus Rover filius (dg: q) domini Emondi Rover militis (dg: sex 

iugera terre et unum hont) #tria iugera# terre sita in parochia de Os in 

loco Robbijns Camp inter hereditatem Hadewigis Willems ex uno et inter 

communem stegam ex alio item duo iugera terre sita in dicta parochia 

contigue! quondam domini Godefridi de Os ex !alio et inter Hadewigis 

dicte Willems ex alio item IIII hont terre sita in dicta parochia supra 

locum dictum op Eescheren que quatuor hont fuerant quondam (dg: Cristine 

Lam) Cristine Lambrechts item quatuor hont terre sita in dicta parochia 

(dg: in loco dicto die Hoijecamp) inter locum dictum die Hoijcamp et 

inter locum dictum die Aude Weteringe item peciam terre duodecim lopinos 

siliginis in semine capientem sitam in dicta parochia ad locum dictum 

Heze inter hereditatem (dg: Ger V) Gerisii Vilt ex (dg: Vilt) !Vilt ex 

uno et inter communem plateam ex alio item (dg: tres) tres lopinatas 

terre siliginee sitas in dicta parochia iuxta locum dictum den (dg: Eij) 

Endenpoel (dg: inter hereditatem) item octo lopinatas terre siliginee 

sitas in dicta parochia supra locum dictum op Danen Acker item dimidium 

iuger terre sitam in dicta parochia iuxta hereditatem Willelmi Leijten 

soen item dimidium iuger terre situm in dicta parochia tendens cum uno 

fine ad locum dictum der Busscher Wech ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Johanni van der After Sijmoni eius filio et Johanni Buc 

(dg: ab eisdem ad sp) van Beirghelen ab eisdem ad spacium sex annorum 

(dg: da a f) datum presentem sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

sex annorum pro (dg: oneribus ex) oneribus antiquis operibus (dg: exinde) 

#ad hec# de jure spectantibus et cum uno repagulo dicto hecken ad dictas 

hereditates de jure spectante ....... observandis a dictis conductoribus 

anno quolibet dictorum sex annorum modo (dg: cons) debito et consueto 
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atque pro (dg: XV) XXV et dimidio gulden peter seu valorem dandis sibi ab 

aliis anno quolibet dictorum sex annorum purificatione et pro primo 

solucionis termino a purificatione proxime ultra annum promittens 

warandiam premissis et aliam obligationem deponere (dg: et .) exceptis 

dictis antiquis operibus dictis aude werke et dicto repagulo dicto (dg: 

he) hecke quem dicti (dg: -s) conductors dictis sex annis durantibus 

observare tenebuntur scilicet ab omnibus aliis novis operibus dictis nuwe 

wercke #supra dictas hereditates eventuris# dicti 3 conductores (dg: 

observare tenebantur d) erunt exonerati. Quo facto repromiserunt indivisi 

super (dg: omnia) omnia tali condicione si contingat (dg: d) Elizabeth 

uxorem dicti Theoderici relictam quondam Johannis van der Straten 

decedere dicto spacio sex annorum pendente extunc dicta locacio (dg: 

statim po) et repromissio dicte pecunie statim post (dg: p) decessum 

dicte Elizabeth exspirabit et erit annullata scilicet dictus Theodericus 

solvere (verbeterd uit: solvet) tenebitur dictis 3 conductoribus 

medietatem fructuum tempore (dg: de El) decessus dicte Elizabeth supra 

dictas hereditates seminatorum. Testes Heijme et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 086v 06 vr 30-10-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Johannes, Ghisbertus en 

Elizabeth, kvw Ghisbertus van Vlochoven, etc”, en Johannes van Bencke 

verklaarde de brief, tbv hem, Arnoldus van Andel en Ghisbertus van 

Vlochoven, in zijn beheer te hebben. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus (dg: He) Johannes 

Ghisbertus et Elizabeth liberi quondam Ghisberti de Vlochoven etc et 

Johannes de Bencke palam recognovit se dictas litteras ad opus sui et ad 

opus Arnoldi de Andel et Ghisberti de Vlochoven sub sua custodia habere. 

Testes Willelmus et Berwout datum sexta post Sijmonis et (dg: Yd) Yude. 

 

BP 1177 f 086v 07 za 31-10-1383. 

Willelmus Buijser en zijn vrouw Margareta wv Petrus Scut beloofden aan 

Jacobus Coptiten 10 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Willelmus Buijser et Margareta eius uxor relicta quondam Petri Scut 

promiserunt Jacobo Coptiten X Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes W et Berwout datum in vigilia 

omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 086v 08 do 05-11-1383. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan 

Albertus Buc van Lijt 200 oude schilden of (dg: de waarde) in gouden 

paijment van dezelfde waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Arnoldus Stamelart de Penu et Sijmon de Mijrabello promiserunt Alberto 

Buc de Lijt CC aude scilde (dg: ad) seu (dg: valorem in) #ad# aureum 

pagamentum eiusdem valoris ad pascha proxime persolvendos. Testes Sijmon 

et predictus et Dicbier datum quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 086v 09 do 05-11-1383. 

Henricus zvw mr Henricus van den Broecke van Ghestel bij Oesterwijc 

beloofde aan hr Arnoldus Willems soen priester, tbv Johannes zv Johannes 

gnd Nouden soen, 40 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Arnoldus. 

 

Henricus filius quondam magistri Henrici van den (dg: Broeke) Broecke de 

Ghestel (dg: dm Will) prope Oesterwijc promisit domino Arnoldo Willems 

soen presbitro ad opus Johannis filii (dg: q) Johannis dicti Nouden soen 

XL aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes (dg: d) Berwout et 
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Scilder datum supra. Tradetur littera dicto domino Arnoldo. 

 

BP 1177 f 086v 10 do 05-11-1383. 

Johannes gnd Bars zvw Henricus Bars van Os verkocht aan Rutgherus zv 

Johannes gnd Mersman van Os, tbv voornoemde Rutgherus en zijn zuster 

Elizabeth, 7 hont land, in Oss, op de heide aldaar, tussen Gerardus Vilt 

enerzijds en kvw Johannes gnd Zelen soen anderzijds. 

 

Johannes dictus (dg: ..) Bars filius quondam Henrici Bars (dg: -s) de Os 

septem hont terre sita in parochia de Os supra mericam ibidem inter 

hereditatem Gerardi Vilt ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis dicti Zelen #soen# ex alio ut dcebat hereditarie vendidit 

Rutghero (dg: filio quond) filio (dg: quon) Johannis dicti Mersman de Os 

ad opus eiusdem Rutgheri et ad opus Elizabeth sue (dg: ux) #sororis# 

promittens warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086v 11 do 05-11-1383. 

Johannes Snider zvw Johannes gnd Paeuwe verkocht aan Johannes van der Ekart 

een stuk land gnd die Kloot, in Beek bij Aarle, tussen erfgoed van het 

klooster van Hodonk enerzijds en wijlen Bartholomeus gnd Meus van Beke 

anderzijds, aan voornoemde Johannes Snider uitgegeven door Johannes van den 

Kerchoeve, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Johannes Snider filius quondam Johannis dicti Paeuwe peciam terre #dictam 

die Cloet# sitam in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem 

conventus de Hoedonc ex uno et inter hereditatem quondam Bartholomei 

dicti Meus de Beke ex alio datam (dg: ..) ad pactum dicto Johanni Snider 

ab Johanne van den Kerchoeve prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni van der (dg: Ekart) Ekart supportavit #cum litteris# et jure 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 086v 12 do 05-11-1383. 

Johannes gnd Herleman zvw Walterus gnd Herleman en zijn vrouw Jutta dvw 

Ghibo van der Heijden verkochten aan Arnoldus zvw Zebertus gnd Nouden soen 

den Pasteijbecker en zijn vrouw Frederica een lijfrente van 1 Brabantse 

dobbel of de waarde, met Philippus-en-Jacobus te betalen, gaande uit (1) 3 

lopen roggeland, in Heeswijk, ter plaatse gnd in die Wanse Hoeve, tussen 

wijlen hr Johannes van Bakel investiet van Dinther enerzijds en Johannes 

van der After en de zijnen anderzijds, (2) 1 bunder broekland, aan 

voornoemde Jutta gekomen na overlijden van haar voornoemde vader Ghibo, in 

4 bunder broekland van wijlen voornoemde Ghibo, in Schijndel, naast een 

gemene steeg die loopt van Schijndel naar de plaats gnd Kilsdonk, tussen 

Henricus Ghisels enerzijds en een gemene steeg anderzijds, reeds belast met 

12 penning grondcijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes (dg: van) dic[tus He]rleman filius quondam (dg: Ghibonis van der 

Heijden) Walteri dicti Herleman maritus legitimus ut asserebat Jutte #sue 

uxoris# filie quondam Ghibonis van der Heijden et dicta Jutta cum eodem 

tamquam cum tutore (dg: hereditarie) #legitime# vendiderunt Arnoldo filio 

quondam Zeberti dicti Nouden soen den Pasteijbecker #et Frederice sue 

uxori# vitalem (dg: censum) #pensionem# unius Brabant dobbel seu valorem 

solvendam (dg: hereditarie) #ad vitam dictorum emptorum# in festo 

Philippi et Jacobi apostolorum ex tribus lopinatis terre siliginee sitis 

in parochia de Hezewijc (dg: inter he) in loco dicto in die Wanssche 

Hoeve inter hereditatem quondam #domini# Johannis de Bakel investiti de 

Dijnter ex !alio et inter hereditatem Johannis van der After et suorum in 

hoc consortum ex alio atque ex uno bonario (dg: prati) paludis dicte 

Jutte de morte dicti quondam Ghibonis sue patris successione advolutum 
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(dg: de q) in quatuor bonariis paludis dicti quondam Ghibonis sitis in 

(dg: dicta) parochia de Scijnle iuxta communem stegham tendentem a 

Scijnle versus locum dictum Kilsdonc inter hereditatem (dg: Co) Henrici 

Ghisels ex uno et inter communem stegam ex alio ut dicebat promittens 

insuper super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XII denariis census domino fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf3 A 14 f.87. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1383. 

 

BP 1177 f 087r 01 ±do 05-11-1383. 

Johannes gnd van Bezoijen zv Willelmus van Bezoijen verkocht aan 

Godescalcus van Meghen (1) een hoeve, in Venloon, ter plaatse gnd Loenre 

Meer, tussen de gemeint van de villa van Loon enerzijds en wijlen Petrus 

gnd des Doven anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats 

gnd Loenre Meer, (2) een stuk heide aldaar, tussen Nijcholaus van Meghen 

enerzijds en de gemeinte anderzijds, (3) een stuk heide aldaar, tussen 

Johannes van den Rustelberch enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) .. 

bunder heide aldaar, tussen Walterus Bac van Lemersvelt enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (5) 2 bunder heide, gelegen voor de plaats gnd die 

Rustelberg, op de gemeint aldaar, die aan Arnoldus gnd van der Meer 

behoorden, aan voornoemde Johannes verkocht door Ghibo gnd Herinc zvw 

Gerardus Knode, met de helft van de oogsten en de beesten etn met het 

varende goed die erop staan en aan verkoper behoren, belast met een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, door voornoemde verkoper verkocht 

aan Johannes van Zidewijnden. 

 

Johannes dictus de Bezoijen filius Willelmi de Bezoijen mansum situm in 

parochia de Venloen ad locum dictum communiter Loenre (dg: Velt) Meer 

inter co[mmunitatem] ville de Loen ex uno et inter hereditatem quondam 

Petri dicti des Doven ex alio tendentem a communi platea ad locum dictum 

communiter Loenre Meer atque q[uandam] peciam merice sitam ibidem inter 

hereditatem Nijcholai de Meghen ex uno (dg: here) communitatem ibidem ex 

alio atque quandam peciam merice sitam ibidem inter hereditatem Johannis 

(dg: J) van den Rustelberch ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem ex alio ....... ....... bonaria merice sita ibidem 

inter hereditatem Wal[teri] Bac de Lemersvelt ex uno et inter 

communitatem ibidem ex [alio] ....... ....... duo bo[naria meric]e sita 

ibidem sita ante locum dictum communiter die Rustelberch supra 

communitatem ibidem que ad Arnoldum dictum van der Meer pertinere 

consuerverunt vendita dicto Johanni a Ghibone dicto Herinc filio quondam 

Gerardi Knode prout in litteris hereditarie vendidit Godescalco de Meghen 

supportavit cum litteris et aliis et jure #et cum medietate fructuum et 

bestiarum (dg: cum fructibus bestiis) et bonis pecoralibus supra premissa 

consistentibus ad dictum venditorem spectantibus# promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta hereditaria 

paccione (dg: unius et dimidii) trium modiorum siliginis mensure de Busco 

Johanni de Zidewijnden exinde per dictum venditorem vendita. 

 

BP 1177 f 087r 02 ±do 05-11-1383. 

Voornoemde Johannes van Bezoijen droeg over aan Godescalcus van Meghen een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land gnd die Lage Hoeve, in Venloon, tussen 

wijlen Nijcholaus van Meghen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed dat was van wijlen Henricus gnd Smijt Heijne 

en met het andere eind aan een weg die loopt naast een dijk gnd Meerdijk, 

aan eerstgenoemde Johannes overgedragen door Ghiselbertus Herinc zvw 

Gerardus Cnode. 
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Dictus Johannes de Bezoijen hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex quadam pecia terre dicta communiter die 

Leghe Hoeve sita in (dg: .) parochia de (dg: L) Venloen inter hereditatem 

quondam Nijcholai de Meghen ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem que fuerat quondam 

Henrici dicti Smijt Heijne et cum reliquo fine ad plateam tendentem iuxta 

aggerem dictum communiter [M]eerdike supportatam (dg: dicto) primodicto 

Johanni a Ghiselberto Herinc filio quondam Gerardi Cnode prout in 

litteris supportavit Godescalco de Meghen cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 03 ±do 05-11-1383. 

Willelmus Bastart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Bastart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 04 ±do 05-11-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 148 oude schilden54 of de 

waarde met het octaaf van Sint-Martinus aanstaande (wo 18-11-1383) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori centum et XLVIII aude (dg: scild) 

scilde seu valorem (dg: ad) in octavis Martini proxime futuri 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 05 ±do 05-11-1383. 

Vrouwe Mechtildis wv hr Johannes van Eijndoven en Mechtildis en Maria, dvw 

Hubertus van Hellu de jongere, verklaarden ontvangen te hebben van 

Rijxkinus zv Arnoldus Mersman 12 Hollandse dobbel mottoen, die voornoemde 

Rijxkinus voor Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1383) verschuldigd was 

aan voornoemde vrouwe Mechtildis, Mechtildis en Maria, wegens huur van 6 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, naast mr Wolphardus enerzijds en 

Reijnerus van Barleham anderzijds. 

 

(dg: Domicella) #Domina# Mechtildis relicta quondam domini Johannis de 

Eijndoven #et# Mechtildis et Maria filie quondam Huberti de Hellu 

#junioris# palam recognoverunt eis fore satisfactum per Rijxkinum #filium 

Arnoldi# Mersman de XII Hollant dobbel mottoen quos dictus Rijxkinus 

tenebatur dictis domine Mechtildi Mechtildi et Marie #infra Martini 

proxime futurum# occacione locacionis (dg: cuiusd) sex iugerum terre 

sitorum in loco dicto die Hoeven iuxta hereditatem magistri Wolphardi 

(dg: ... dice) ex uno et inter hereditatem Reijneri de Barleham ex alio 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 06 ±do 05-11-1383. 

Sophija wv Johannes gnd Loijen soen en haar dochter Elizabeth schonken aan 

Johannes gnd van Heze zvw Theodericus gnd Claes soen en zijn vrouw Hilla, 

dv voornoemde Sophija en wijlen Johannes Loijen soen, een hofstad, huis en 

aangelegen erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Loijen, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Neinsel, tussen wijlen Godefridus van der Spanct 

enerzijds en Arnoldus Loijen soen anderzijds. 

 

Sophija relicta quondam Johannis dicti Loijen soen et Elizabeth eius 

filia cum tutore domistadium (dg: domistadii) et domum et hereditates 

eius (dg: adicen) adiacentes dicti quondam Johannis Loijen sitas in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Neijnsel inter hereditatem 

                         
54 Zie → BP 1177 f 089r 05 ±za 14-11-1383, verklaring dat het bedrag is 

betaald. 
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quondam Godefridi van der Spanct ex uno et inter hereditatem (dg: ..) 

Arnoldi Loijen soen ex alio ut dicebant (dg: de) supportaverunt Johanni 

dicto de Heze filio quondam Theoderici dicti Claes soen cum Hilla sua 

uxore filia dictorum (dg: quonda) Sophije et quondam Johannis Loijen soen 

nomine dotis ad jus oppidi de Buisco promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte earum deponere. 

 

BP 1177 f 087r 07 ±do 05-11-1383. 

Egidius Zeelmaker verkocht aan Willelmus van den Velde een huis55 en erf in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Hedel 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Fobeken anderzijds, aan hem 

overgedragen56 door Henricus gnd Zeelmaker. 

 

Egidius Zeelmaker domum et aream sitam in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti (dg: Lok) Fobeken ex alio supportatam sibi ab Henrico dicto 

Zeelmaker prout in litteris hereditarie (dg: sup) vendidit Willelmo van 

den Velde supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 087r 08 do 05-11-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Egidius 16 Brabantse dobbel of de 

waarde en 18 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Egidio sedecim Brabant dobbel seu valorem et 

(dg: XVI Hol) XVIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Heijme et Berwout datum quinta post Huberti. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 09 do 05-11-1383. 

Amelius Specier gaf uit aan Bernardus gnd Otten soen een stuk land, in 

Rosmalen, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Johannes Danen soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, en een n-erfrente van 4 

cijnshoenderen met Sint-Martinus te leveren. Slechts op te geven met 12 

zester rogge, 8 hoenderen en 7 Brabantse dobbel. 

 

Amelius Specier peciam terre (dg: ter) sitam in parochia de Roesmalen 

inter hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Johannis 

Danen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: G) 

Bernardo dicto Otten soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione (dg: quatuor) duodecim lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda atque pro hereditario redditu quatuor pullorum censualium dando 

sibi ab alio hereditarie Martini ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit neque 

dimitet pro solucione premissorum nisi cum XII sextariis siliginis et 

octo pullis et cum septem Brabant dobbel dicto Amelio semel dandis in 

paratis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 10 do 05-11-1383. 

Voornoemde Amelius Specier gaf uit aan Willelmus Truden soen 6 stukken land 

in Rosmalen, (1) tussen Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracker 

enerzijds en Matheus gnd Ponnenborch anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Matheus enerzijds en een weg gnd de Groenenweg anderzijds, (3) beiderzijds 

tussen Aleijdis Guetkijnts, (4) tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en 

Egidius van den Dijstelberch anderzijds, (5) tussen eertijds Willelmus 

                         
55 Zie → BP 1176 f 348v 02 za 05-03-1384, verkoop van dit huis. 
56 Zie ← BP 1177 f 041r 01 do 09-04-1383, overdracht van dit huis. 
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Coptiten enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-Clara anderzijds, 

(6) tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch enerzijds 

en erfgoed van de kerk van Rosmalen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

en voor een n-erfrente van 2 cijnshoenderen, met Sint-Martinus in Den Bosch 

te leveren. Slechts op te geven met 10 zester rogge, Bossche maat, 4 

cijnshoenderen en 7 Brabantse dobbel. 

 

Dictus Amelius sex pecias terre sitas in parochia de Roesmalen quarum una 

inter hereditatem Johannis filii Rodolphi Rover de Vladeracker ex uno et 

inter hereditatem Mathei dicti Ponnenborch ex alio secunda inter 

hereditatem dicti Mathei ex uno et inter (dg: ..) viam dictam den 

Gruenenwech ex alio tercia inter hereditatem Aleijdis Guetkijnts ex 

utroque latere quarta inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et 

inter hereditatem Egidii van den Dijstelberch ex alio quinta inter 

hereditatem (dg: W) dudum Willelmi Coptiten ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare ex alio et sexta inter hereditatem conventus 

sancte Clare in Busco ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam 

de Roesmalen ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Willelmo Truden soen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et (dg: in B) pro hereditario (dg: censu) 

redditu duorum pullorum censualium dando sibi ab alio hereditarie Martini 

et in Busco tradendo ex premissis (dg: dando sibi alio h) promittens 

warandiam et aliam et obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit neque (dg: de) dimi#t#tet pro solucione premissorum nisi cum 

decem sextariis siliginis dicte mensure et cum quatuor pullis censualibus 

et cum septem Brabant dobbel dicto Amelio semel dandis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 087r 11 do 05-11-1383. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen gaf uit aan Henricus gnd 

Ghisels .... van Eirde 2 stukken land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, (1) tussen kinderen gnd Ghisels Kijnderen van Eirde enerzijds en kvw 

Theodericus van Eirde anderzijds, (2) tussen voornoemde kvw Theodericus van 

Eirde enerzijds en Hilla van den Hoernic en haar kinderen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 1½ penning cijns en 1½ hoen, en 

thans voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis in Eirde te leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1386). 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi dicti Lizen soen (dg: p) duas 

pecias terre sitas in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde 

(dg: inter hereditatem) quarum una inter hereditatem (dg: Gh) liberorum 

dictorum Ghisels (dg: s) Kijnderen de Eirde ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Theoderici de Eirde ex alio et altera inter hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Theoderici de Eirde ex uno et inter 

hereditatem Hille van den Hoernic et (verbeterd uit: ex) eius liberorum 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico dicto Ghisels 

....{vlek} de Eirde ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario 

censu unius et dimidii denariorum census et unius et dimidii pullorum 

annuatim exinde prius (dg: so) de jure solvendis dandis etc [atque] pro 

hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de (dg: . Eirde) 

#Rode sancte Ode# danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo 

termino ultra (dg: annum) #duos annos# et in Eirde tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 12 do 05-11-1383. 

Arnoldus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Arnoldus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087r 13 do 05-11-1383. 

Voornoemde Johannes Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen gaf uit aan Everardus 

die Ledige een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

voornoemde Everardus die Ledige enerzijds en Rodolphus gnd Roef Weijndelen 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 penning cijns en thans voor 

een n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in 

Eirde te leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Johannes Bije peciam terre sitam in parochia (dg: de) Ode sancte 

Ode ad locum dictum Eirde inter hereditatem Everardi die Ledige ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi dicti (dg: Weij) Roef Weijndelen soen ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Everardo die Ledige ab 

eodem hereditarie possidendam pro uno denario census exinde solvendo 

dando (dg: . ...) etc atque pro hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Rode (dg: sancte Ode) danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino ultra duos annos et in Eirde tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 B 01 f.87v. 

 Quinta post Huberti: donderdag 05-11-1383. 

 in die Leonardi: vrijdag 06-11-1383. 

 in crastino Leonardi: zaterdag 07-11-1383. 

 anno LXXXIII mensis novembris die septima: zaterdag 07-11-1383. 

 

BP 1177 f 087v 01 do 05-11-1383. 

Voornoemde Johannes die Bije zvw Arnoldus gnd Lizen soen gaf uit aan 

Emondus zvw Rodolphus van Geffen en Andreas Truden soen een stuk land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Rodolphus Weijndelmoden soen 

enerzijds en Rijcoldus gnd die Swart anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een b-erfcijns van .. ..... cijns en 1 cijnshoen, en thans voor n-een 

erfpacht van .. lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te 

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

 

Dictus Johannes die Bije peciam terre sitam in parochia de Rode sancte 

Ode ad locum dictum Eirde inter hereditatem Rodolphi Weijndelmoden soen 

ex !alio et inter hereditatem Rijcoldi dicti die Swart ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Emondo filio (dg: quon) quondam Rodolphi 

de Geffen (dg: ex ..) et Andree Truden soen [ab eisdem hereditarie] 

possidendam pro hereditario censu ....... ....... census et unius pulli 

censualis annuatim exinde prius de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione ....... lopinorum siliginis [mensure de] (dg: Busco) 

Rode sancte Ode danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo 

solucionis termino a purificatione proxime ultra duos [annos] ....... 

....... ....... ....... ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Heijme et 

Berwout datum quinta post Huberti. 

 

BP 1177 f 087v 02 do 05-11-1383. 

Johannes gnd Delijen soen van Os verklaarde ontvangen te hebben van 

Marcelius gnd van der Doeseldonc en van niemand anders 42 oude schilden en 

12 plakmeeuwen, die voornoemde Marcelius en Theodericus zvw Wellinus gnd 

Ysebout beloofd hadden aan voornoemde Johannes Delijen soen. 

 

Johannes dictus Delijen soen de Os palam recognovit sibi per (dg: 

Theodericum filium quondam Wellini dicti Ysebout) Marcelium dictum van 

der Doeseldonc et per neminem alium fore satisfactum et persolutum (dg: 

d) #a# quadraginta duobus aureis denariis antiquis communiter scilde 

vocatis atque a duodecim denariis communiter placmeuwen vocatis (dg: pro) 
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quos dictus Marcelius (dg: et) et Theodericus filius quondam Wellini 

dicti Ysebout dicto Johanni Delijen soen promiserant (dg: in litteris) 

prout in litteris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087v 03 vr 06-11-1383. 

Hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw Petrus van Waderle 

droeg over aan mr Wolphardus van Ghijessen een b-erfcijns van 3 pond, 1 

oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor !15 penningen 

gerekend, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit alle erfelijke 

goederen van Bertholdus gnd Lue van Empel, welke cijns Johannes gnd Colnaer 

gekocht had van voornoemde Bertholdus, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Dominus Theodericus Rover miles maritus et tutor legitimus ut asserebat 

domine Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de Waderle hereditarium 

censum trium librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XV! denariis computato solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Dominice et ad Buscumducis (dg: traden) de omnibus bonis 

hereditariis (dg: qu Bert) Bertholdi dicti Lue de Empel in locis 

quibuscumque sitis quem censum Johannes dictus (dg: Colnere) Colnaer erga 

dictum Bertholdum emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit magistro Wolphardo de 

Ghijessen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam (dg: 

Cl) Colnaer deponere. Testes Rover et Scilder datum (dg: ..) in die 

Leonardi. 

 

BP 1177 f 087v 04 vr 06-11-1383. 

Rodolphus Vrient zvw Arnoldus gnd Vrient verkocht aan Johannes Colen soen 

een stukje beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, 

ter plaatse gnd Aemeren, tussen voornoemde Johannes Colen soen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde 

Johannes Colen soen. Jutta en Oda, minderjarige zusters van verkoper, 

zullen afstand doen. 

 

Rodolphus Vrient filius quondam Arnoldi dicti Vrient particulam prati 

sitam infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen ad locum 

dictum Aemeren inter hereditatem Johannis Colen soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentem cum utroque fine ad hereditatem dicti 

Johannis Colen soen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni (dg: -

s) Colen soen promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere (dg: et qu et promisit s) et quod ipsi Juttam et 

Odam suas sorores super dicta particula prati et jure quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint (dg: super) ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Testes Willelmus et Dicbier (dg: datum) datum supra. 

 

BP 1177 f 087v 05 za 07-11-1383. 

Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Scaut gaf uit aan Johannes gnd 

Nollens soen zvw Arnoldus gnd Nollen Knokel een hofstad, huis en aangelegen 

kamp, in Bakel, tussen Yda Cupers enerzijds en Johannes van der Scaut 

anderzijds, welke hofstad, huis en kamp waren van wijlen Aleijdis gnd 

Zeelscats; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis op de hofstad te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1385). Walterus en Henricus, bv eerstgenoemde Gerardus, 

zullen afstand doen. 

 

Solvit Johannes. 

Gerardus de Amstel filius quondam Henrici van der Scaut domistadium domum 

et campum eis adiacentem sitos in parochia de Bakel inter hereditatem Yde 

Cupers ex uno et inter hereditatem Johannis van der Scaut ex alio et 

quos! domistadium domum et campum fuerant quondam Aleijdis dicte 

Zeelscats ut dicebat dedit ad hereditarium paccionem Johanni dicto 
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Nollens soen filio quondam Arnoldi dicti Nollen Knokel ab eodem 

hereditarie possidendos pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Helmont danda sibi ab alio purificatione et primo termino 

ultra annum et supra dictum domistadium tradenda ex premissis promittens 

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

deponere et quod Walterum et Henricum fratres primodicti Gerardi super 

dictis domistadio domo et campo ad opus dicti Johannis Nollens soen 

faciet renunciare et alter repromisit. Testes Rover et Berwout datum in 

crastino Leonardi. 

 

BP 1177 f 087v 06 za 07-11-1383. 

(dg: Ali.. dns Lamb). 

 

BP 1177 f 087v 07 za 07-11-1383. 

Alardus zvw Henricus gnd Tijmmerman beloofde aan Laurencius Boijen, tbv 

Johannes zv Truda, 20½ oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(di 02-02-1384) te betalen. 

 

Alardus filius quondam Henrici dicti Tijmmerman promisit Laurencio Boijen 

#ad opus Johannis filii Trude# XXJ aude scilde seu valorem ad 

purificationem proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 087v 08 za 07-11-1383. 

Eefsa wv Johannes Hoens en haar dochter Katherina wv Cristianus gnd 

Blancman beloofden aan Jacobus Coptiten tbv Arnoldus Mertens 20 gulden 

pieter of de waarde als volgt te betalen. 

Zouden Eefsa en Cristina, dv voornoemde Katherina en wijlen Cristianus, 

beiden zonder wettig nageslacht overlijden, dan zullen eerstgenoemde Eefsa 

en Katherina voornoemde som aan voornoemde Arnoldus na maning geven. 

Zouden echter voornoemde Eefsa en Cristina, dv voornoemde Cristianus 

Blancman, of een van hen, een wettig huwelijk sluiten of overlijden met 

wettig nageslacht, dan zullen eerstgenoemde Eefsa en Katherina van 

voornoemd geldbedrag ontlast zijn. 

Ze beloofden voorts dat zij voornoemde Eefsa en Cristina gedurende twee 

jaar, nu eerstkomend, zullen voeden en kleden. 

 

Eefsa relicta quondam Johannis Hoens et Katherina eius filia relicta 

quondam Cristiani dicti Blancman promiserunt (dg: super) indivisi super 

omnia Jacobo Coptiten ad opus Arnoldi Mertens XX gulden peter seu valorem 

iuxta modum subscriptum persolvendos videlicet si contingat Eefsam et 

Cristinam (dg: obi) filias dictorum Katherine et quondam Cristiani ambas 

decedere sine prole legitima quod extunc primodicte Eefsa et Katherina 

dabunt et exsolvent dicto Arnoldo dictam pecuniam ad voluntatem et 

monitionem eiusdem Arnoldi si vero contingat dictas Eefsam et Cristinam 

filias dicti Cristiani Blancman (dg: v ve.) seu earum aliquam imposterum 

contrahere legitimum matrimonium seu decedere aliquam prole legitima ab 

eis seu earum altera generanda superviva remanente extunc primodicte 

Eefsa et Katherina a solucione dicte pecunie erunt quite et libere 

promiserunt (dg: dicte) supradicte debitores indivisi super omnia quod 

ipse dictas Eefsam et Cristinam sorores tenebunt et emittent ad spacium 

duorum annorum datam presentem sine medio sequentium de victu et vestitu. 

Testes Rover et Berwout datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1177 f 087v 09 za 07-11-1383. 

Voornoemde Eefsa wv Johannes Hoens en haar dochter Katherina wv Cristianus 

gnd Blancman beloofden aan Jacobus Coptiten tbv Eefsa en Cristina, dvw 

Cristianus Blancman, niet te zullen verkopen, vervreemden of bezwaren de 

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

van wijlen Lambertus Rijxken enerzijds en erfgoed van wijlen Hubertus gnd 

Vedercoper anderzijds, te weten de helft richting de Markt. Voornoemde 

helft zal na overlijden van eerstgenoemde Eefsa en Katherina overgaan op 
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voornoemde Eefsa en Cristina. 

Zouden echter voornoemde Eefsa en Cristina, beiden, zonder wettig 

nageslacht overlijden, dan zijn eerstgenoemde Eefsa en Katherina van deze 

belofte ontlast. 

 

Dicte Eefsa en Katherina eius filia cum tutore promiserunt indivisi super 

habita et habenda Jacobo Coptiten (dg: et) ad opus Eefse et Cristine 

sororum filiarum quondam Cristiani Blancman quod ipse Eefsa et Katherina 

(dg: mi) #medietatem# domus et aree site in Busco in vico dicto (dg: P) 

Colperstraet inter hereditatem Lamberti quondam Rijxken ex uno et inter 

hereditatem quondam Huberti dicti Vedercoper ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est versus forum nunquam vendent nec alienabunt (dg: 

f) neque aliquam obligationem facient (dg: su) ad et supra dictam 

medietatem (dg: vi) videlicet quod dicta medietas statim post decessum 

primodictarum Eefse et Katherine eius filie #ambarum# ad dictas Eefsam et 

Cristinam sorores (dg: seu) #et# earum proles hereditario jure devolvetur 

hoc tamen addito si contingat dictas Eefsam et Cristinam sorores ambas 

decedere sine prole legitima ab eis vel earum altera genita vel generanda 

superstite remanente quod extunc primodicte Eefsa et Katherina eius filia 

ab huiusmodi promissione et obligatione erunt quite libere et penitus 

absolute. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 087v 10 za 07-11-1383. 

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

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Gerardus van Vladeracken, zijn zoon 

Arnoldus, Johannes Rijc en meer anderen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre) acta in camera scriptorum 

presentibus dictis scabinis Gerardo de Vladeracken #Arnoldo eius filio# 

Johanne Rijc et pluribus aliis datum anno LXXXIII mensis (dg: nov) 

novembris die septima hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 087v 11 za 07-11-1383. 

Arnoldus Stamelart zvw Arnoldus Stamelart van Bruheze verkocht aan Gerardus 

van Amstel zvw Henricus van der Scaut een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat 

van Helmond, die Godefridus zvw Godefridus van Bruheze beloofd had aan 

eerstgenoemde Arnoldus Stamelart, met Lichtmis op na te noemen hoeve te 

leveren, gaande uit (1) een hoeve, die was van wijlen Johannes gnd Mijen 

soens, in Bakel, ter plaatse gnd Bruheze, naast de feodale goederen van 

wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart, (2) een stuk erfgoed gnd die 

Heithorst, in Deurne, naast de beemd gnd Heer Godevaarts Beemd, (3) een 

beemd gnd die Bosse Beemd, in Deurne, naast de beemd gnd die Grote Beemd 

enerzijds en de beemden, behorend tot voornoemde feodale goederen, 

anderzijds, (4) een beemd in Liedorp, naast een gemene weg gnd ....... ?die 

Bukhorst, tussen Katherina van Herzel enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, (5) een beemd gnd die Luijsbeemt, {f.88r} aldaar, aan de andere 

kant van voornoemde weg gnd die Bukhorst enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds. 

 

Arnoldus Stamelart filius quondam Arnoldi Stamelart de Bruheze 

hereditariam paccionem octo modiorum siliginis mensure de Helmont quam 

Godefridus filius quondam Godefridi de Bruheze promisit se daturum et 

soluturum primodicto Arnoldo Stamelart hereditarie purificatione et supra 

mansum infrascriptum tradendam et deliberandam ex quodam manso qui fuerat 

quondam Johannis dicti Mijen soens sito in parochia de Bakel in loco 

dicto Bruheze iuxta bona feodalia dicti quondam Arnoldi Stamelart cum 

omnibus suis terris agris pratis pascuis et attinentiis universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque ex pecia hereditatis 

dicta die Heijthorst sita in parochia de Doerne iuxta pratum dictum Her 

Godevarts Beemt et ex prato dicto die Bossche Beemt sito in dicta 
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parochia de Doerne contigue iuxta pratum dictum die Groet Beemt ex uno et 

inter prata ad dicta bona feodalia pertinentia ex alio item ex prato sito 

in parochia de Liedorp iuxta communem plateam dictam ....... ?die 

Buchorst inter hereditatem Katherine de Herzel ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio necnon ex prato dicto die Luijsbeem[t] 

 

1177 mf3 B 02 f.88. 

 Secunda post Leonardi: maandag 09-11-1383. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1383. 

 

BP 1177 f 088r 01 za 07-11-1383. 

sito ibidem ab altero latere dicte platee die Buchorst vocate ex uno et 

inter aquam dictam die Aa ex alio prout (dg: ?prout) in litteris 

hereditarie vendidit Gerardo de Amstel filio quondam Henrici van der 

Scaut cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui (dg: deponere) in dicta paccione existentem deponere. Testes 

Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 02 ma 09-11-1383. 

Johannes zv Johannes gnd Roeselman wonend in Helmond verkocht aan Batha 

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

Bosch te leveren, gaande uit een akker, gelegen onder Helmond, buiten de 

landweer, tussen Hermannus gnd Rovers Swager enerzijds en Petrus van der 

Heijden anderzijds, reeds belast met 5 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes filius Johannis dicti Roeselman (dg: de) commorans in Helmont 

hereditarie vendidit Bathe dicte (dg: d) Loden (dg: relicte) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex quodam agro terre sito infra 

parochiam de Helmont extra munimentum dictum langweer! ibidem inter 

hereditatem Hermanni dicti Rovers Swager ex uno et inter hereditatem 

Petri van der Heijden ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque solidis 

communis pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

....... et Willelmus datum secunda post Leonardi. 

 

BP 1177 f 088r 03 ma 09-11-1383. 

(dg: Henricus Nerinc bakker beloofde aan Ge). 

 

(dg: Henricus Nerinc pistor promisit Ge). 

 

BP 1177 f 088r 04 do 12-11-1383. 

Johannes Paessche Dach en Ghiselbertus Jacobs soen van Lijt beloofden aan 

Henricus Nerinc bakker 17 oude schilden en 31 Hollandse plakken, een helft 

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

aanstaande (vr 24-06-1384). 

 

Johannes Paessche Dach et Ghiselbertus Jacobs soen de (dg: Lij) Lijt 

promiserunt Henrico Nerinc pistori XVII aude scilde et XXXI Hollant 

placken (dg: ad) mediatim Domini et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes Heijme et Berwout datum in crastino Martini. 

 

BP 1177 f 088r 05 do 12-11-1383. 

Voornoemde Johannes Paessche Dach en Ghiselbertus Jacobs soen van Lijt 

beloofden aan Gerardus Balijart 9 oude schilden te betalen, een helft met 

Kerstmis (vr 25-12-1383) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-

06-1384). 

 

Dicti Johannes et Ghisbertus promiserunt Gerardo Balijart novem aude 

scilde mediatim Domini et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 06 do 12-11-1383. 

Willelmus die Rode zvw Henricus Roede van Bucstel droeg over aan zijn 

moeder Heilwigis alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Conegundis evw Zebertus van Maren en na overlijden van Godefridus zv 

Johannes Rike schoenmaker. 

 

Willelmus die Rode filius quondam Henrici Roede de Bucstel omnia bona 

sibi de morte quondam Conegundis (dg: relicte) uxoris quondam Zeberti de 

Maren atque de morte quondam Godefridi filii Johannis Rike sutoris 

hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Heilwigi eius matri promittens ratam servare. Testes Sijmon 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 07 do 12-11-1383. 

Jordanus zvw mr Jordanus van Roesmalen smid verkocht aan Elizabeth wv 

Rodolphus van Enghelant, tbv haar en Johannes en Metta, kvw voornoemde 

Rodolphus en Elizabeth, 1 morgen land van Duizend Morgen van de gemeint van 

de stad Den Bosch, ter plaatse gnd in den Vliedert, aan eerstgenoemde 

Jordanus verkocht door Nijcholaus gnd van den Arennest. De brief 

overhandigen aan voornoemde Elizabeth. 

 

Solvit. 

Jordanus filius quondam magistri Jordani de Roesmalen faber unum iuger 

terre de mille iugeribus terre de communitate oppidi de Busco situm in 

loco dicto in den Vliedert venditum primodicto #(dg: Johanni) Jordano# a 

Nijcholao dicto van den Arennest prout in litteris hereditarie vendidit 

Elizabeth relicte quondam Rodolphi (dg: Truden soen) de Enghelant ad opus 

sui et ad opus Johannis et Mette liberorum dictorum quondam Rodolphi et 

Elizabeth supportavit cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dicta 

Elizabeth dictum iuger terre habebit et possidebit quamdiu (dg: vixe in) 

dicta Elizabeth vixerit in humanis scilicet post decessum dicte Elizabeth 

dictum iuger terre ad dictos Johannem et Mettam (dg: liberos) eius 

liberos integraliter devolvetur. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

Tradetur littera dicte Elizabeth. 

 

BP 1177 f 088r 08 do 12-11-1383. 

Johannes die Milter van Erpe verkocht aan Leonius zv Aleijdis gnd van der 

Bulst een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis op het 

onderpand te leveren, gaande uit een kamp, in Erp, beiderzijds tussen de 

gemeint van Erp, met een eind strekkend aan Elizabeth wv Arnoldus van der 

Bolst en haar kinderen en met het andere eind aan Hilla Maes en haar 

kinderen, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Erp. 

 

Johannes die Milter de Erpe hereditarie vendidit Leonio filio Aleijdis 

dicte van der Bulst! hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: d) 

mensure de Erpe solvendam hereditarie purificatione et supra (dg: dictas) 

hereditates infrascriptas tradendam ex quodam campo dicti venditoris sito 

in parochia de Erpe inter (dg: hereditatem Elizab) communitatem de Erpe 

ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi van der Bolst et eius liberorum et cum 

reliquo fine ad hereditatem Hille #Maes# et eius liberorum ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure exinde prius de jure solvendis ut dicebat. Testes Berwout et 

Scilder datum supra. 
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BP 1177 f 088r 09 do 12-11-1383. 

Gerardus Rogge verklaarde ontvangen te hebben van Nijcholaus gnd Wouters 

soen van Maren het geld dat voornoemde Nijcholaus verschuldigd was aan 

voornoemde Gerardus van de afgelopen 4 jaar, en dat hij verschuldigd zal 

zijn met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1383), wegens de huur van 3 morgen 

land in Maren, ter plaatse gnd Koeleide. 

 

Solvit VIII solidos. 

Gerardus Rogge palam recognovit sibi fore satisfactum per Nijcholaum 

dictum Wouters soen de Maren de pecunia quam dictus Nijcholaus debebat 

dicto Gerardo (dg: d) de (dg: quinque annis proxime preteritis) quatuor 

annis (dg: preter) proxime preteritis et quam debebit in festo 

nativitatis Domini proxime futuro scilicet de locacione trium jugerum 

terre sitorum in parochia de Maren in loco dicto Coeleijde ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 10 do 12-11-1383. 

Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 40 schelling, aan voornoemde Yda, tbv voornoemde Willelmus Loijer, 

verkocht door Theodericus gnd Mannart van Os. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer hereditarium censum XL solidorum 

venditum dicte (dg: di) Yde ad opus dicti (dg: dicti) Willelmi Loijer a 

(dg: Pe) Theoderico dicto Mannart de Os prout in litteris (dg: here) 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 11 do 12-11-1383. 

Voornoemde Yda wv Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren van (1) ¼ 

deel van een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, die wijlen Arnoldus Broc 

verworven had van Hermannus zv Bollekinus zvw een zekere Theij van Os, en 

welk ¼ deel voornoemde Yda, tbv voornoemde Willelmus Loijer, verworven had 

van Henricus van den Hoevel, (2) ¼ deel van voornoemde cijns van 4 pond, 

dat voornoemde Willelmus Loijer verworven had van Theodericus van den 

Hoevel. 

 

Dicta Yda quartam partem hereditarii census quatuor librarum antique 

pecunie quem censum quatuor librarum Arnoldus quondam Broc erga Hermannum 

filium Bollekini filii quondam dicti Theij de Os (dg: emendo) 

acquisiverat et quam quartam partem (dg: dictu) dicta Yda ad opus dicti 

Willelmi Loijer erga Henricum van den Hoevel acquisiverat atque quartam 

partem dicti census quatuor librarum #quam (dg: ?quartam p)# dictus 

Willelmus Loijer erga Theodericum van den Hoevel acquisiverat prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 12 do 12-11-1383. 

Arnoldus van den Venne zvw Arnoldus van den Venne verkocht aan Johannes 

Monijns ketelaar een n-erfcijns van 6 oude schilden of de waarde, met 

Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, maat van Son, die Walterus van Acht, Henricus Sneeuwart, zijn zoon 

Cristianus en Johannes Lemkens soen moeten leveren aan voornoemde verkoper, 

gaande uit een kamp gnd den Truden Akker, in Son, (2) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Son, die Henricus zv Arnoldus gnd Stinen soen moet 

leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit een akker gnd die Kloot, in 

Son, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, die Hepkinus Fijen 

soen moet leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit een akker gnd 

Niemands Vriend, in Son. 

 

Arnoldus van den Venne filius quondam Arnoldi (dg: Ven) van den Venne 

hereditarie vendidit Johanni Monijns (dg: here) cacabario hereditarium 

censum sex aude scilde seu valorem solvendum hereditarie purificatione et 

in Busco tradendam ex hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure 
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de Zonne quam paccionem (dg: dictus venditor sibi solvendum habere 

dicebat hereditarie annua) Walterus de Acht Henricus Sneeuwart Cristianus 

eius filius Johannes Lemkens soen (dg: sibi) dicto (dg: -.) venditori 

solvere tenentur hereditarie ex quodam agro dicto den Truden Acker sito 

in parochia de Zonne atque ex hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Zonne quam Henricus filius (dg: qu) Arnoldi dicti Stinen soen 

dicto venditori solvere tenetur hereditarie ex quodam agro dicto die 

Cloet sito in parochia de Zonne atque ex hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure quam Hepkinus (dg: Truden) #F Fijen# soen dicto 

venditori solvere tenetur hereditarie ex agro terre dicto (dg: Emons 

Vliet) #Nijemants Vrient# sito in dicta parochia ut dicebat promittens 

super habita et habenda (dg: .) warandiam et aliam obligationem in dictis 

paccionibus existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 088r 13 do 12-11-1383. 

Walterus Koecbecker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Koecbecker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 14 do 12-11-1383. 

Arnoldus Zanders soen van den Kerchove verkocht aan Johannes gnd Muijl een 

stuk land in Oss, ter plaatse gnd die Heinxtrijt, tussen voornoemde 

Johannes Muijl enerzijds en kvw Arnoldus Bluemelijncs anderzijds. 

 

Arnoldus Zanders soen van den Kerchove peciam terre sitam in parochia de 

Os in loco dicto die Heijnxtrijt inter hereditatem Johannis dicti Muijl 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Bluemelijncs (dg: 

.) ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Muijl promittens warandiam et obligationem (dg: 

depo) et impeticionem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088r 15 do 12-11-1383. 

Johannes Colen soen droeg over aan Nijcholaus van Berze een b-erfcijns van 

8 schelling geld, die Johannes Kesselman aan voornoemde Johannes Colen soen 

beloofd had, met Sint-Jan te leveren, gaande uit een tuin57,58 onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Batha van der 

Rennendonc enerzijds en Arnoldus Colen soen anderzijds. 

 

Johannes Colen soen hereditarium censum octo solidorum monete (dg: s) 

quem Johannes Kesselman promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

Colen soen hereditarie Johannis ex quodam ?ordo sito infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Dungen inter hereditatem Bathe van der 

Rennendonc ex uno et inter hereditatem Arnoldi [C]olen soen ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit Nijcholao de Berze cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf3 B 03 f.88v. 

 in crastino Martini: donderdag 12-11-1383. 

 Sabbato post Martini: zaterdag 14-11-1383. 

 anno LXXXIII mensis novembris die XIIII: zaterdag 14-11-1383. 

 

BP 1177 f 088v 01 do 12-11-1383. 

Johannes nzvw Mijchael van Vroenhoven verkocht aan Johannes gnd Aleijden 

soen van Ghiben! een stuk land in Son, ter plaatse gnd Voer Rodeakker, 

beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van Hodonk, belast met een 

                         
57 Zie ← BP 1176 f 279v 07 ma 27-10-1382, verkoop van waarschijnlijk deze 

tuin. 
58 Zie → BP 1180 p 646v 01 di 19-12-1396 (2), overdracht van deze erfcijns. 
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b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Son. 

 

Solvit (dg: VIII ....). 

Johannes filius naturalis quondam Mijchaelis de Vroenhoven peciam terre 

sitam in parochia de Zon ad locum dictum Voer Rodeacker inter hereditatem 

conventus de Hodonc ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni dicto Aleijden soen van Ghiben! promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem (dg: ob) deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Zonne exinde 

solvenda. Testes Berwout et Scilder datum in crastino Martini. 

 

BP 1177 f 088v 02 do 12-11-1383. 

Henricus van Heijst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Heijst prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088v 03 do 12-11-1383. 

De broers Godescalcus, Enghelbertus en Walterus, kvw Arnoldus gnd 

Engbrechts soen van de Zande, beloofden aan Jacobus en Arnoldus Cnode, kvw 

Jacobus Bul, tbv hen en andere erfg vw voornoemde Jacobus Bul, jaarlijks te 

betalen 3 penningen ....... aan de hertog, gaande uit 2 stukken land, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Bordemans Hoeve, beiderzijds tussen 

Henricus Cnoden soen, welke 2 stukken land voornoemde wijlen Arnoldus 

Engbrechts soen verworven had van voornoemde Jacobus Bul, zodanig dat 

voornoemde kinderen en erfg van voornoemde Jacobus Bul daarvan geen schade 

ondervinden. De brief overhandigen aan voornoemde Jacobus of Arnoldus 

Cnode. 

 

Godescalcus Enghelbertus et Walterus fratres liberi quondam Arnoldi dicti 

Engbrechts soen van de Zande promiserunt indivisi super omnia Jacobo et 

(dg: Henrico Cnode) Arnoldo Cnode liberis quondam Jacobi Bu[l ad opus] 

eorum et ad opus aliorum heredum dicti quondam Jacobi Bul quod ipsi 

debitores dabunt et solvent (dg: h) annuatim et hereditarie (dg: hm 

censum) tres denarios ....... ....... domino nostri duci solvendos 

annuatim et hereditarie de et ex duabus peciis terre sitis in parochia de 

parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Bordemans Hoeve inter 

hereditatem Henrici Cnoden soen ex (dg: uno et inter) utroque latere 

coadiacentem et quas duas pecias terre dictus quondam Arnoldus Engbrechts 

soen erga dictum Jacobum Bul acquisiverat (dg: .) ut dicebat (dg: 

perpetue) sic quod dictis liberis et heredibus dicti Jacobi Bul dampna 

exinde non (dg: ex) eveniant. Testes datum supra. Traditur dictis Jacobo 

vel Arnoldo Cnode. 

 

BP 1177 f 088v 04 do 12-11-1383. 

Petrus van Gherwen zvw Willelmus van Gherwen gaf uit aan Johannes van 

Rielant een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen 

voornoemde Johannes van Rielant enerzijds en Theodericus Pesen soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 10 schelling 6 

penning oude pecunia, met Sint-Jan te betalen. 

 

Petrus de Gherwen filius quondam Willelmi de Gherwen peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Johannis de Rielant ex uno et inter hereditatem Theoderici Pesen soen ex 

alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium censum) #dedit ad hereditarium 

(dg: vend) censum# Johanni de Rielant predicto (dg: ab eodem hereditarie 

possidendam pro) ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu X 

solidorum et sex denariorum antique pecunie dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Johannis ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 088v 05 do 12-11-1383. 

Henricus zv Arnoldus gnd Moelnere van Tilborch verkocht aan zijn broer 

Nijcholaus een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen in Helvoirt te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Kercscoer, tussen wijlen 

Henricus Dircs soen enerzijds en Henricus Nave anderzijds, reeds belast met 

een b-erfcijns van 10 groot gemeen paijment. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Arnoldi dicti Moelnere de Tilborch 

hereditarie vendidit Nijcholao suo fratri hereditariam paccionem decem 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium 

sanctorum et in Helvoert tradendam ex domo et orto et pecia terre (dg: 

terre) sibi adiacente sitis in parochia de Helvoert ad locum dictum 

Kercscoer inter hereditatem quondam Henrici Dircs soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici (dg: Neve) Nave ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario! decem (dg: 

s) grossorum communis pagamenti exinde (dg: pagamenti exinde) prius 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088v 06 do 12-11-1383. 

Gevardus zvw Johannes gnd Springstaf verkocht aan Godefridus zvw Godefridus 

gnd Scoeps soen van Woenssel de helft van een hofstad in Den Bosch, over de 

brug naar Porta Celi, tussen erfgoed van Nijcholaus zvw Belija enerzijds en 

erfgoed van Eefsa Bauderix anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Nijcholaus, welke helft Ludovicus zvw voornoemde Johannes Springstaf 

verworven had van Johannes van der Coppellen van Zonne en welke helft aan 

voornoemde Gevardus gekomen was na overlijden van voornoemde Ludovicus en 

zijn broer Henricus. 

 

Gevardus filius quondam Johannis dicti Springstaf medietatem cuiusdam 

domistadii siti in Busco ultra pontem per quem itur versus Portam Celi 

inter hereditatem Nijcholai filii quondam Belije ex uno et inter 

hereditatem Eefse Bauderix ex alio videlicet illam partem dicti 

domistadii que sita est contigue iuxta hereditatem Nijcholai predicti 

quam medietatem (dg: Lo) Ludovicus filius quondam Johannis Springstaf 

predicti erga Johannem van der Coppellen de Zonne (dg: e sup) 

acquisiverat prout in litteris et quam medietatem dictus Gevardus sibi de 

morte dicti quondam Ludovici et quondam Henrici sui fratris successione 

advolutam esse dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Godefrido 

filio quondam (dg: Godefridi) Godefridi dicti Scoeps soen de Woenssel 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte et dictorum quondam (dg: Lodek) Ludovici et Henrici suorum 

fratrum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088v 07 do 12-11-1383. 

Walterus Scoeps soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gode) Walterus Scoeps soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 088v 08 do 12-11-1383. 

Godefridus zvw Godefridus gnd Scoeps soen van Woenssel beloofde aan 

Ghevardus zvw Johannes gnd Springstaf een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

maat van Woensel, met Lichtmis in Woensel te leveren, gaande uit 

erfgoederen, die aan eerstgenoemde Godefridus gekomen waren na overlijden 

van zijn ouders, in Woensel, in goederen gnd te Venne. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi dicti Scoeps soen de Woenssel 

promisit se daturum et soluturum Ghevardo (dg: -f) filio quondam Johannis 

dicti (dg: Spr) Springstaf hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis 

mensure de Woenssel hereditarie purificatione et in (dg: Busco) Woenssel 
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tradendam ex hereditatibus (dg: si) primodicto Godefrido de (dg: mat) 

morte quondam suorum parentum successione advolutis sitis in parochia de 

Woenssel (dg: ad locum dictum) in bonis dictis te Venne et (dg: su) 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088v 09 do 12-11-1383. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Ghevardus 6 Brabantse dobbel 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Ghevardo sex Brabant dobbel seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088v 10 za 14-11-1383. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.15, 14-11-1383. “monete pro tempore 

solutionis huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis”. 

Arnoldus, Ysebout, Willelmus en Jordanus, kvw Arnoldus Tielkini, droegen 

over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 6 

pond geld, die Johannes Kijevit van Roesmalen dekker beloofd had aan Lucas 

zvw voornoemde Arnoldus Tielkini, met Kerstmis te Den Bosch te betalen, 

gaande uit de helft van 5 morgen 1½ hont van de gemeint van Den Bosch, in 

Hijnen, achter Gerardus gnd Hals, tussen wijlen Johannes Lijsscap enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, te weten uit de helft naast de gemene 

steeg; het Geefhuis moet hieruit betalen: (1) aan de minderbroeders te Den 

Bosch 10 schelling voornoemd geld (2) aan de broeders predicatores in Den 

Bosch 5 schelling voornoemd geld, (3) aan het gasthuis bij de Gevangenpoort 

20 schelling voornoemd geld, (4) aan het gasthuis van Antonius Vinsot 5 

schelling vooornoemd geld voornoemd geld, (5) aan het gasthuis van Arnoldus 

Heijme 5 schelling voornoemd geld, (6) aan de investiet en priesters van de 

kerk van het begijnhof in Den Bosch 10 schelling voornoemd geld, (7) aan de 

infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch 10 schelling voorfnoemd 

geld; voorwaarde is dat voornoemde investiet en priesters van de 

begijnenkerk, de infirmarie van het Groot Begijnhof en de broeders 

predicatores hiermee tevreden zijn wegens de uitkeringen hen door jkvr 

Elizabeth Jordens gelegateerd. 

 

Arnoldus Ysebout Willelmus et Jordanus fratres liberi quondam Arnoldi 

Tielkini hereditarium censum sex librarum monete quem Johannes Kijevit de 

Roesmalen tector promisit se daturum et soluturum Luce filio dicti 

quondam Arnoldi (dg: Til) Tielkini hereditarie nativitatis Domini et (dg: 

..) ad Buscumducis tradendum de medietate quinque iugerum (dg: terre) 

unius et dimidii hont terre communitatis oppidi de Buscoducis sitorum in 

Hijnen retro hereditatem Gerardi dicti Hals inter hereditatem (dg: 

quondam) Johannis quondam Lijsscap ex uno et inter (dg: here) communem 

stegam (dg: ex) ibidem tendentem ex alio scilicet de illa medietate 

dictorum quinque jugerum unius et dimidii hont terre que sita est 

contigue juxta communem stegam predictam prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere tali condicione annexa quod dicta mensa sancti spiritus 

dabit et exsolvet (dg: de) annuatim fratribus minoribus in Busco X 

solidos dicte monete fratribus predicatoribus in Busco quinque solidos 

(dg: an) dicte (dg: mense) monete (dg: pro ?anniversario) item pauperibus 

degentibus pro tempore in hospitali sito in Buscoducis iuxta portam 

captivorum XX solidos annuatim dicte monete item hospitali sito in Busco 

quod Antonius Vinsot fundavit quinque solidos annuatim dicte monete item 

hospitali Arnoldi Heijme quinque solidos dicte monete annuatim atque (dg: 

presbitris) investito et presbitris ecclesie beghinarum in Busco X 

solidos annuatim dicte monete et infirmarie maioris curie beghinarum in 

Busco X solidos dicte monete annuatim de dicto censu sex librarum 

predicto tali condicione quod dicti investitus et presbitri ecclesie 

beghinarum et infirmaria maioris curie beghinarum et fratres predicatores 

hiis mediantibus erunt contenti de (dg: test) redditibus eis per (dg: 
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Eliz) domicellam Elizabeth Jordens dudum legatis. Testes Heijme et 

Willelmus predictus datum sabbato post Martini. 

 

BP 1177 f 088v 11 za 14-11-1383. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.156r, 14-11-1383. “boni auri et justi ponderis 

vel alterius pagamenti eiusdem valoris”. 

De broers hr Ancelmus van Baest priester, Arnoldus en Jacobus beloofden aan 

Katherina dvw Reijnkinus gnd Moelnere van Sint-Oedenrode een erfcijns van 4 

oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen 

gnd Stouten Goed, in Middelbeers, welke goederen waren van een zekere 

Stouten, welke goederen aan voornoemde broers gekomen waren na overlijden 

van hun moeder Yda, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 

lopen rogge. 

 

Dominus Ancelmus de Baest presbiter Arnoldus et Jacobus eius fratres 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Katherine filie 

quondam Reijnkini dicti Moelnere de Rode sancte Ode hereditarium censum 

quatuor aude scilde seu valorem hereditarie purificatione ex bonis 

#dictis Stouten Goet# dictorum fratrum sitis in parochia de Middelberze 

que bona fuerant quondam dicti Stouten (dg: et que bona de) et ex (dg: 

edificiis) #attinentiis# dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et que bona cum suis attinentiis (dg: 

fue) dictis fratribus de morte quondam Yde eorum matris successione (dg: 

adv) sunt advoluta et eis mediante divisione prius habita inter ipsos et 

suos coheredes cesserunt in partem ut dicebant promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi et hereditaria paccione duorum lopinorum siliginis exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 088v 12 za 14-11-1383. 

Zij kunnen terugkopen binnen 3 jaar met 60 oude schilden of de waarde en 

met de cijns van het betreffende jaar. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van de broers Arnoldus Ysebout en Jordanus, kvw 

Arnoldus Tielkini, en Albertus Wael 

 

A. 

Et ipsi debitores seu eorum alter poterint seu poterit redimere ad 

spacium (dg: quart) trium annorum datum presentem sine medio sequentium 

semper quando voluerint cum sexaginta aude scilde seu valorem et cum (dg: 

s) pleno censu anni redempcionis ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Arnoldo Ysebout et Jordano fratribus liberis quondam liberis 

quondam Arnoldi Tielkini et Alberto Wael testibus datum anno LXXXIII 

mensis novembris die XIIII hora none. 

 

1177 mf3 B 04 f.89. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1383. 

 in crastino Elizabeth anno LXXXIII: vrijdag 20-11-1383. 

 

BP 1177 f 089r 01 ±za 14-11-1383. 

Henricus Jonge zvw Johannes Sluijters van Haren, Johannes gnd Sluijter zv 

Franco van Haren, Ghisbertus ?Brimari en Ghisbertus zv voornoemde 

Ghisbertus beloofden aan vrouwe Ermgardis van Waderle 59½ oude schilden met 

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

 

Henricus Jonge filius quondam Johannis Sluijters de Haren Johannes dictus 

Sluijter filius Franconis de Haren Ghisbertus ?Brimari Ghisbertus filius 

dicti Ghisberti promiserunt domine Ermgardi de Waderle LIX et dimidium 

aude scilde vel valorem in auro ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Berwout et Scilder datum in ....... Elizabeth.  

 

BP 1177 f 089r 02 ±za 14-11-1383. 

Theodericus Splittaf beloofde aan voornoemde vrouwe Ermgardis 19 pond geld 
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met ?Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Theodericus Splittaf promisit dicte domine Ermgardi XIX libras monete ad 

nativitatis ?J[ohannis] proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 089r 03 ±za 14-11-1383. 

Lambertus van den Hanenberch verkocht aan Wolterus gnd Sleijninc een beemd 

in Dinther, tussen Johannes Otten soen enerzijds en Johannes Spijrinc zvw 

Wolterus van Dijnther anderzijds, aan hem verkocht door jkr Johannes van 

Berlaer heer van Helmond en Keerberch. De brief overhandigen aan Henricus 

Ghecke. 

 

Solvit 3 plack. 

Lambertus van den Hanenberch quoddam pratum situm in parochia de Dijnther 

inter hereditatem Johannis Otten soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Spijrinc filii quondam Wolteri de Dijnther ex alio venditum sibi 

a domicello Joh[anne] de Berlaer domino de Helmont et de Keerberch prout 

in litteris hereditarie vendidit Woltero dicto Sleijninc supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare #.......# et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. Detur Henrico Ghecke. 

 

BP 1177 f 089r 04 ±za 14-11-1383. 

Matheus zvw Bernardus gnd Weenmaers soen droeg over aan Johannes zv mr 

Wolphardus van Ghiessen, tbv voornoemde mr Wolphardus, 6 vadem land in 

Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen Albertus Arts soen enerzijds en 

Cristianus Metten soen anderzijds, belast met sloten en zegedijken. 

 

Matheus filius quondam Bernardi dicti Weenmaers soen sex mensuras terre 

dictas vadem sitas in parochia de Maren in loco dicto die Delen inter 

hereditatem Alberti Arts soen ex uno et hereditatem Cristiani Metten soen 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio magistri 

Wolphardi de Ghiessen ad opus dicti magistri Wolphardi promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis fossatis et Zegedike ad 

premissa de jure (dg: solvendis testes d) spectantibus. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 089r 05 ±za 14-11-1383. 

Johannes van Besoijen ontlastte Godescalcus van Megen van 148 oude 

schilden, die voornoemde Godescalcus voor schepenen van Den Bosch beloofd59 

had aan voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes de Besoijen quitum proclamavit Godescalcum de Megen a C et 

XLVIII aude scilde quos dictus Godescalcus dicto Johanni coram scabinis 

in Busco promiserat ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 089r 06 ±za 14-11-1383. 

Jacobus zvw Petrus Coppen soen beloofde aan vrouwe Ermegardis van Waderle 

18 mud minus 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (ma 

30-11-1383) in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Petri Coppen soen promisit domine Ermegardi de 

Waderle XVIII modios siliginis duobus sextariis siliginis minus mensure 

de Busco ad festum beati Andree apostoli proxime persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 089r 07 ±za 14-11-1383. 

Laurencius zvw Johannes van Gerwen gaf uit aan Matheus zvw Matheus zvw 

                         
59 Zie ← BP 1177 f 087r 04 ±do 05-11-1383, belofte 148 oude schilden op 18-

11-1384 te betalen. 
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Matheus van den Verschpoel 3 stukken land in Stiphout, (1) gnd die 

Kerkakker, tussen Johannes van den Velde enerzijds en Henricus Robbrechts 

soen anderzijds, (2) tussen Johannes zvw Willelmus Snijder enerzijds en 

Henricus Hijnssen soen anderzijds, (3) tussen Johannes van Cruijsscot 

enerzijds en kv Heilwigis Nuwelaets anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 2 oude groten of ander paijment en een n-erfpacht van 13 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Stiphout te leveren. 

 

Laurencius filius quondam Johannis de Gerwen tres pecias terre ad se 

spectantes sitas in parochia de Stiphout quarum una #dicta# die Kercacker 

inter hereditatem Johannis van den Velde ex uno et hereditatem Henrici 

Robbrechts soen ex alio altera inter hereditatem Johannis filii quondam 

Willelmi Snijder ex uno et hereditatem Henrici Hijnssen soen ex alio et 

3a inter hereditatem Johannis de Cruijsscot ex uno et hereditatem 

liberorum Heilwigis Nuwelaets ex alio sunt site ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Matheo filio quondam Mathei filii quondam Mathei 

van den Verschpoel ab eodem pro hereditario censu duorum antiquorum 

grossorum vel alterius pagamenti (dg: vel) atque pro hereditaria (dg: .) 

paccione XIII lopinorum siliginis mensure de Helmont dandis dicto 

Laurencio ab alio purificatione (dg: ex ...) et in Stiphout tradendis ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 089r 08 ±za 14-11-1383. 

Pijramus gnd Moers zv Johannes van Gherwen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Pijramus dictus Moers (dg: pre) filius Johannis de Gherwen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089r 09 ±za 14-11-1383. 

Theodericus zvw Godefridus bakker beloofde aan Henricus van den Velde 24 

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

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi pistoris promisit Henrico van den 

Velde XXIIII aude scilde vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089r 10 vr 20-11-1383. 

Johannes zvw Thomas gnd Elsbossche verkocht aan Hermannus zv Egidius gnd 

Hillen soen van Gravia een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 morgen land, in Herpen, ter 

plaatse gnd in het Ridebroek, tussen Marcelius gnd Bastart enerzijds en 

wijlen Agnes gnd Gode van der Haselhorst anderzijds, reeds belast met 2 

penningen gnd Hollandsen. 

 

Johannes filius quondam Thome (dg: -s) dicti Elsbossche (dg: commorans in 

Belijen Venne) hereditarie vendidit Hermanno filio Egidii dicti Hillen 

soen #de Gravia# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Buscoducis solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam 

ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Herpen in loco dicto int 

Ridebroec inter hereditatem Marcelii dicti Bastart ex uno et inter 

hereditatem quondam Agnetis dicte Gode (dg: ex a) van der Haselhorst ex 

alio ut dicebat promittens super (dg: habita et habenda) #omnia# 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus denariis dictis 

Hollansschen exinde de jure solvendis (dg: et sufficientem facere) et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Berwout datum in crastino 

Elizabeth. 
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BP 1177 f 089r 11 vr 20-11-1383. 

Constantinus gnd Costken zv Johannes gnd Noijleman en zijn vrouw Margareta 

dvw Johannes gnd Spijerinc gnd Swenelden soen van Heeswijc droegen over aan 

de broers Alardus en Wolterus, kvw voornoemde Johannes Spijerinc, alle 

goederen, die aan voornoemde Margareta gekomen waren na overlijden van haar 

ouders. 

 

Constantinus dictus (dg: Ko) Costken filius (dg: quondam) Johannis dicti 

Noijleman maritus legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti Spijerinc dicti Swenelden soen de Heeswijc et 

dicta (dg: Elizabeth) #Margareta# cum eodem tamquam cum tutore omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata dicte (dg: 

Aleijd) Margarete de morte (dg: di) quondam parentum eiusdem Margarete 

succesisone advoluta quocumque locorum consistentia sive sita (dg: ut d) 

ut dicebant hereditarie supportaverunt Alardo (dg: filio) et Woltero 

fratribus liberis dicti quondam Johannis Spijerinc promittentes (dg: 

ratam servare) #warandiam# et obligationem ex parte eorum deponere. 

#Testes# datum supra. 

 

BP 1177 f 089r 12 vr 20-11-1383. 

Lambertus zv Johannes Nuijlman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus filius Johannis Nuijlman prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 089r 13 vr 20-11-1383. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Johannes van de Kloot, Henricus Weijer en Hermannus zv Egidius 

Hillen soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis ut in forma presentibus dictis 

scabinis Johanne de Globo Henrico Weijer et Hermanno filio Egidii Hillen 

soen datum in crastino Elizabeth hora anno LXXXIII. 

 

BP 1177 f 089r 14 vr 20-11-1383. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Constantinus en Margareta 70 

oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Dicti !venditores promiserunt dictis Constantino et Margarete LXX aude 

scilde seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089r 15 vr 20-11-1383. 

Johannes zvw Johannes van Ghestel verkocht aan Henricus Maechelini de 

helft, die behoorde aan voornoemde wijlen Johannes, in 9 morgen 1 hont 99 

roeden land, in een kamp, dat eertijds aan Ghevardus van Eijndoven was 

geslagen, welke kamp gelegen is ter plaatse gnd in het Hijnentse Diepe, 

tussen 4 kampen van voornoemde Ghevardus enerzijds en de wetering aldaar 

anderzijds, welke 9 morgen 1 hont 99 roeden voornoemde wijlen Johannes van 

Ghestel gekocht had van de stad Den Bosch, en welke helft aan eerstgenoemde 

Johannes was gekomen na overlijden van voornoemde Johannes van Ghestel. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Ghestel medietatem que ad dictum 

quondam Johannem spectabat in novem iugeribus uno hont et nonaginta novem 

virgatis terre sitis in quodam campo quem dudum Ghevardus de Eijndoven 

sibi assumpserat quod exponetur aen hem (dg: gheslag) gheslagen hadde qui 

campus situs est in loco dicto int Hijnentsche Diepe inter quatuor campos 

dicti Ghevardi et (dg: inter he) inter aqueductum dictum weteringen 

ibidem situm et quas (dg:d) novem iugera (dg: unum) #unum# hont et 

nonaginta novem virgatas dictus quondam Johannes de Ghestel erga oppidum 
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de Busco acquisiverat emendo prout in litteris vero sigillo sigillatis 

etc et que medietas primodicto Johanni de morte dicti quondam Johannis de 

Ghestel successione advolutam (dg: ad) esse dicebat [et quem] nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Henrico Maechelini supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex parte 

sui) et impeticionem ex parte sui (dg: su) dicti quondam Johannis sui 

patris et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis de Ghestel 

deponere. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

(dg: testes datum supra). 

 

BP 1177 f 089r 16 vr 20-11-1383. 

Willelmus van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089r 17 vr 20-11-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 oude schilden, 39 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXV aude scilde scilicet XXXIX 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum s[upra]. 

 

BP 1177 f 089r 18 vr 20-11-1383. 

Ghisbertus Tolinc zv Arnoldus Tolinc beloofde aan Cristianus Coninc een 

n-erfcijns60 van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft61 van een huis en erf gnd die 

Buer, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van Albertus gnd Raet 

enerzijds en erfgoed van Ghibo gnd Nouden anderzijds, te weten uit de helft 

naast erfgoed van voornoemde Ghibo, en uit de helft van een weg die bij dit 

huis hoort, strekkend naast de weg. 

 

(dg: ..) Ghisbertus Tolinc (dg: promisit ut) filius Arnoldi Tolinc 

promisit se daturum et soluturum Cristiano Coninc hereditarium censum 

(dg: quinq...) #XL (dg: solidorum) solidorum# monete [hereditarie] 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et aree dicte die 

Buer site in Buscoducis ultra pontem bladi inter hereditatem Alberti 

dicti Raet ex uno [et inter hereditatem] Ghibonis dicti Nouden ex alio 

scilicet ex illa medietate que sita est contigue iuxta hereditatem 

[dicti] Ghibonis atque ex medietate vie ad dictam medietatem dicte 

[domus] spectante tendentis iuxta plateam ibidem ut dicebat. Testes datum 

(dg: datum) supra. 

 

1177 mf3 B 05 f.89v. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1383. 

 

BP 1177 f 089v 01 vr 20-11-1383. 

Ghevardus van Doerne zv ....... van Helmont gaf uit aan Walterus zv 

Johannes gnd Wouters soen een stuk land, in Helmond, tussen erfgoed gnd dat 

Haverland van Bijnderen enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, voor het eerst over 

een jaar. 

 

Ghevardus de Doerne filius ....... #de# Helmont peciam terre sitam (dg: 

dic) in parochia de Helmont inter hereditatem dictam dat Haverlant de 

                         
60 Zie → BP 1177 f 299v 06 vr 18-05-1386, overdracht van een deel in deze 

cijns. 
61 Zie → BP 1177 f 163v 08 do 03-11-1384, verkoop van deze goederen. 
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Bijnde[re]n ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Waltero filio Johannis dicti Wouters soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: censib) censu domini fundi exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et pro [primo] termino ultra annum et in Helmont tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Heijme et Berwout datum in crastino 

Elizabeth. 

 

BP 1177 f 089v 02 vr 20-11-1383. 

Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini verhuurde aan Johannes van Oijen zvw 

Rutgherus van Hijnen 2 morgen land, ter plaatse gnd in Luwes Bleke, tussen 

Egidius van de Doorn enerzijds en Johannes van Holaer anderzijds, voor een 

periode van 8 jaar, ingaande heden, per jaar voor 4 Hollandse dobbel of de 

waarde met Sint-Martinus te betalen, belast met waterlaten. 

 

Solvit 3 plack ?extraneus. 

Arnoldus Ysebout filius quondam [Arnol]di Tielkini duo iugera terre sita 

in loco dicto in Luwes Bleke inter hereditatem Egidii de Spina ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Holaer ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Johanni de Oijen (dg: de) filio quondam Rutgheri de (dg: 

Hijnen He) Hijnen ab eodem ad spacium octo annorum datum presentem sine 

medio sequentium possidenda anno quolibet (dg: pro) dictorum octo annorum 

pro quatuor Hollant dobbel seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum octo annorum Martini et pro primo termino Martini proxime 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis aqueductibus ad hoc de jure spectantibus et alter repromisit 

super omnia et quod ipse dictos aqueductus tenebit coram scouwe cum zicht 

et zeijssen dictis octo annis durantibus sic quod dicto Arnoldo Ysebout 

dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 03 vr 20-11-1383. 

Martinus zv Martinus gnd Luden soen ev Luijtgardis dvw Henricus gnd 

Condernaij verkocht aan Johannes zvw Johannes van Dimouwen (1) 1/3 deel, 

dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Luijtgardis, in een beemd van voornoemde wijlen Henricus 

Condernaijs, in Helmond, ter plaatse gnd Perrik, welke beemd jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een andere beemd aldaar, behorend aan Johannes smid van 

Gheldorp, belast met de grondcijns, (2) de helft van 1/3 deel, welk 1/3 

deel aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Luijtgardis, in een stuk land in Helmond, ter plaatse gnd in de 

Oude Land, tussen Hubertus gnd Corstiaens enerzijds en Ghevardus Andries 

anderzijds, deze helft belast met een cijns aan de stad van Helmond. 

 

Martinus filius (dg: quondam Martinus) Martini dicti Luden soen (dg: 

terciam partem sibi de morte quo) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Luijtgardis sue uxoris filie quondam Henrici dicti Condernaij terciam 

partem sibi et dicte sue uxori de morte quondam (dg: Sophij) parentum 

dicte Luijtgardis jure successionis hereditarie advolutam in quodam prato 

dicti quondam Henrici Condernaijs sito in parochia de Helmont in loco 

dicto Perric et quod pratum annuatim dividitur contra (dg: hereditatem) 

aliud pratum situm ibidem (dg: qu) spectans ad Johannem (dg: fabrum de) 

fabrum de Gheldorp atque (dg: in pecia terre sita in dicta parochia) 

atque medietatem unius tercie partis que tercia pars (dg: dicti) sibi et 

sue uxori de morte parentum dicte Luijtgardis successione est advoluta in 

pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in dAude Lant inter 

hereditatem Huberti dicti Corstiaens ex uno et inter hereditatem Ghevardi 

Andries ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Johannis de Dimouwen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi ex dicta tercia parte dicti prati et censu 
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(dg: .) oppido de Helmont de dicta medietate dicte tercie partis dicte 

pecie terre de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 04 vr 20-11-1383. 

Voornoemde Martinus zv Martinus gnd Luden soen ev Luijtgardis dvw Henricus 

gnd Condernaij verkocht aan Marcelius zv Theodericus molenaar van 

Wolfsvinckel (1) de helft van 1/3 deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen 

was na overlijden van de ouders van voornoemde Luijtgardis, in voornoemd 

stuk land, (2) 1/3 deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Luijtgardis, in een stuk land in 

Helmond, ter plaatse gnd op het Nieuweland, tussen Johannes van Dimouwen 

enerzijds en Hubertus gnd Corstiaens anderzijds, belast met een cijns aan 

de stad Helmond. 

 

Solvit. 

Dictus Martinus medietatem unius tercie partis que tercia pars sibi et 

dicte sue uxori de morte quondam parentum dicte Luijtgardis successione 

est advoluta in dicta pecia terre ut dicebat (dg: vendidit Marcelio filio 

Theoderici dicti Zelen soen van Beirghele) atque terciam partem sibi et 

dicte sue uxori de #morte parentum dicte Luijtgardis# successione 

advolutam in pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto opt 

Nuwelant inter hereditatem Johannis de Dimouwen ex uno et inter 

hereditatem Huberti dicti Corstiaens ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Marcelio filio Theoderici (dg: dicti) multoris de Wolfsvinckel 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu oppidi de 

(dg: Bus) Helmont exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 05 vr 20-11-1383. 

Gerardus Truden soen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus van den Mortel 

verkochten aan Ghibo Herinc een n-erfcijns van 2½ oude Franse schild of de 

warde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 1/7 deel, dat aan 

voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van haar ouders, in 

goederen van wijlen voornoemde Henricus, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Griensven, geheel de goederen reeds belast met een 

b-erfcijns van 32 pond geld aan het klooster Porta Celi. 

 

Gerardus Truden soen maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Mortel et dicta Heijlwigis cum eodem 

Gerardo tamquam cum tutore hereditarie vendiderunt Ghiboni Herinc 

hereditarium censum duorum et dimidii aude scilde #Francie (dg: vel)# seu 

valorem solvendum (dg: anno) hereditarie Remigii ex septima parte dicte 

Heijlwigi de morte quondam suorum parentum successione advoluta in bonis 

dicti quondam Henrici sita infra libertatem de Buscoducis ad locum dictum 

Griensvenne et ex attinentiis dicte septime partis singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant promittentes 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto hereditario censu XXXII librarum monete ex dictis integris bonis 

cum suis attinentiis conventui de Porta Celi (dg: exin) prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes Heijme et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 06 vr 20-11-1383. 

Willelmus van der Aelsvoert gaf uit aan Arnoldus Mersman zvw Arnoldus 

Mersman de oudere (1) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op die Lange 

Brake, tussen Martinus nzv Jacobus gnd Copgovij enerzijds en Sophija van 

Meghen en Johannes van Derenborch anderzijds, (2) een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd Oosterveld, naast de plaats gnd die Veltruedege Weg, tussen 

erfgoed gnd Wijnriks Akker enerzijds en Gerisius gnd Lodekens soen 

anderzijds, (3) een stuk land in Oss, aldaar, tussen Agnes wv voornoemde 

Arnoldus Mersman de oudere enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch anderzijds, (4) een stuk land aldaar, tussen Arnoldus Groetart 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Zeenwine anderzijds, (5) 1 morgen 
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land in Oss, ter plaatse gnd in het Broek, tussen Arnoldus Coetman 

enerzijds en Johannes Gherijs Lodekes soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd op Waalbeems Gat; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde en een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 

02-02-1385). 

 

Willelmus van der Aelsvoert peciam terre sitam in parochia de Os ad locum 

dictum op die Langhe Brake inter hereditatem Martini filii naturalis 

Jacobi dicti Copgovij ex uno et inter hereditatem (dg: Si) Sophije de 

Meghen et Johannis de Derenborch ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum Oester(dg: W)velt iuxta locum dictum die Veltruedege 

Wech inter hereditatem (dg: Johannis quondam Zenssen ex) dictam Wijnrics 

Acker ex uno et inter hereditatem Gerisii dicti Lodekens soen ex alio 

item peciam terre sitam in dicta parochia sitam ibidem inter hereditatem 

Agnetis relicte quondam Arnoldi Mersman senioris ex uno et inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio item peciam terre 

sitam ibidem inter hereditatem Arnoldi Groetart ex uno et inter 

hereditatem conventus de Zeenwine? ex alio item unum juger terre situm in 

dicta parochia in loco dicto int Broec inter Arnoldi Coetman ex uno et 

inter hereditatem Johannis Gherijs Lodekes soen ex alio #tendens cum uno 

fine ad locum dictum op (dg: W) {in margine:} Waelbeems Gat# ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Arnoldo #Mersman# filio dicti quondam 

Arnoldi Mersman senioris ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario 

censu trium aude scilde seu valorem et pro hereditario censu XX solidorum 

monete dandis sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino 

ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 07 vr 20-11-1383. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Willelmus 34 oude schilden of 

de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Willelmo XXXIIII aude scilde seu valorem 

(dg: ad p) a purificatione proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 089v 08 vr 20-11-1383. 

Voornoemde Willelmus van der Aelsvoert gaf uit aan Rutgherus zvw Johannes 

gnd Weijnskens soen 3 stukken land in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, (1) 

gnd de Moenssen Akker, tussen Sophia wv Johannes van Megen enerzijds en hr 

Egidius Meijssen soen anderzijds, (2) gnd in Nijppenland, tussen Petrus gnd 

Custer enerzijds en Elizabeth wv Andreas Henssen soen anderzijds, (3) ook 

gnd in Nijppenland, tussen Andreas zvw Theodericus Mersman en zijn zuster 

Elizabeth enerzijds en Oda wv Johannes gnd Heijne soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde en 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het 

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

 

Dictus Willlelmus tres pecias terre sitas in parochia de Os in loco dicto 

Oestervelt quarum una dicta den Moensschen Acker inter hereditatem Sophie 

relicte quondam Johannis de Megen ex uno et inter hereditatem domini 

Egidii Meijssen soen ex alio altera dicta in Nijppenlant inter 

hereditatem Petri dicti Custer ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: 

f) relicte quondam Andree Henssen soen ex alio tercia dicta eciam in 

Nijppenlant inter hereditatem And[r]ee filii quondam Theoderici Mersman 

(dg: ex uno et inter hereditatem) et Elizabeth eius sororis ex uno et 

inter hereditatem Ode relicte quondam Johannis dicti Heijne soen ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Rutghero filio quondam Johannis 

dicti Weijnskens soen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario 

censu unius aude scilde seu valorem et pro hereditario censu XX solidorum 
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monete dandis sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino 

a purificatione purificatione proxime ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 09 vr 20-11-1383. 

Petrus zv Willelmus van der Aelvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Willelmi (dg: van der) van der Aelvoert prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 089v 10 vr 20-11-1383. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Willelmus 13½ oude schild of 

de waarde met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Dictus Rutgherus promisit super omnia dicto Willelmo XIII et dimidium 

aude scilde seu valorem a purificatione proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf3 B 06 f.90. 

 in crastino Elizabeth: vrijdag 20-11-1383. 

 Sabbato post Elizabeth: zaterdag 21-11-1383. 

 Secunda post Elizabeth: maandag 23-11-1383. 

 in die Clementis: maandag 23-11-1383. 

 in crastino Clementis: dinsdag 24-11-1383. 

 

BP 1177 f 090r 01 vr 20-11-1383. 

Willelmus van der Aelsvoert gaf uit aan Johannes Stinen soen van Os een 

stuk land gnd die Kloot, in Oss, ter plaatse gnd op het Westerveld, tussen 

Wiss..... gnd Bruijnen soen enerzijds en wijlen Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 28 schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Willelmus van der Aelsvoert peciam terre dictam die Cloet sitam in 

parochia de Os in loco dicto opt Westervelt inter hereditatem Wiss..... 

dicti Bruijnen soen ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici filii 

quondam domini Godefridi de Os militis ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni Stinen soen de Os ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu viginti octo solidorum monete dando 

sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino u[ltra annum] 

ex dicta pecia terre promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum supra) 

Willelmus et Scilder datum (dg: supra) in crastino Elizabeth. 

 

BP 1177 f 090r 02 vr 20-11-1383. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Willelmus 5 oude schilden of de 

waarde en 11 Hollandse plakken met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Willelmo quinque aude scilde seu valorem 

et (dg: XII) XI Hollant placken a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 03 ±vr 20-11-1383. 

(dg: Hilla). 

 

BP 1177 f 090r 04 za 21-11-1383. 

Arnoldus gnd die Smit van Zoemeren droeg over aan Laurencius van Wetten een 

b-erfcijns van 12 pond geld, met Sint-Bartholomeus in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) een beemd gnd die Dijkbeemd, in Someren, tussen voornoemde 
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Arnoldus enerzijds en kvw Henricus van Eijndhout anderzijds, (2) een akker 

gnd die Passe Akker, in Someren, tussen Willelmus van Berghe enerzijds en 

Katherina gnd Ghevarts dochter anderzijds, (3) een huis, schuur en 

aangelegen akker, in Someren, beiderzijds tussen eerstgenoemde Arnoldus, 

(4) een stuk land gnd de Oude Hof en aangelegen beemd, in Someren, tussen 

voornoemde Willelmus van Berghe enerzijds en eerstgenoemde Arnoldus 

anderzijds. Met achterstallige termijnen van 3 jaar. 

 

Arnoldus dictus die Smit de Zoemeren hereditarium censum XII librarum 

monete quem se solvendum habere dicebat hereditarie Bartholomei et in 

(dg: .......) Buscoducis tradendum ex prato dicto die Dijcbeemt sito in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem Arnoldi predicti ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici de Eijndhout ex alio et ex (dg: 

pra) agro terre die Passche Acker sito in dicta parochia inter 

hereditatem Willelmi de Berghe ex uno et inter hereditatem Katherine 

dicte Ghevarts dochter ex alio atque ex domo horreo et agro eis adiacente 

sitis in dicta parochia inter hereditatem primodicti Arnoldi ex (dg: uno 

et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem atque ex pecia terre 

dicta den Auden Hof et prato sibi adiacente sitis in parochia predicta 

inter hereditatem Willelmi de Berghe predicti ex uno et inter primodicti 

Arnoldi ex alio ut dicebat supportavit Laurencio de Wetten cum 

arrestadiis (dg: trium) sibi de tribus annis proxime preteritis 

deficentibus ut dicebat promittens warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere. Testes Sijmon et Berwout datum sabbato post 

Elizabeth. 

 

BP 1177 f 090r 05 za 21-11-1383. 

Willelmus van der Aelsfoert gaf uit aan Lambertus molenaar een stuk land in 

Oss, achter de plaats gnd de Heuvel, tussen Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode 

enerzijds en voornoemde Lambertus molenaar anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude schild, met Lichtmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). 

 

Willelmus van der Aelsfoert peciam terre sitam in parochia de Os (dg: in 

loco d) retro locum dictum den Hoevel inter hereditatem Goeswini filii 

quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem Lamberti multoris ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Lamberto multori pro 

hereditario censu unius aude (dg: scilde) scilt seu valorem dando sibi ab 

alio hereditarie purificatione et primo termino ultra annum ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 06 za 21-11-1383. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Willelmus 9 oude schilden 

minus 3½ Hollandse plakmeeuwen met Lichtmis over een jaar te betalen (do 

02-02-1385). 

 

Dictus Lambertus promisit dicto Willelmo novem aude scilde minus tribus 

et dimido Hollant placmeuwe a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 07 za 21-11-1383. 

Voornoemde Willelmus van der Aelsfoert gaf uit aan Henricus Ridder een stuk 

land in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen erfgoed gnd Griet Nouden 

Geer enerzijds en Johannes zv Ermgardis gnd Boegharts anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 schelling 4 penning geld, met 

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

 

Dictus Willelmus (dg: unam lopi) peciam terre sitam in parochia de Os ad 

locum dictum Westervelt inter hereditatem dictam Griet Nouden Gheer ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii Ermgardis dicte Boegharts ex alio 
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ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico (dg: Ridder) Ridder ab 

eodem (dg: promittens) pro hereditario censu (dg: quatuor) quinque 

solidorum et quatuor denariorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra annum ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 08 za 21-11-1383. 

Voornoemde Henricus Ridder beloofde aan voornoemde Willelmus 1 oude schild 

en 19 Hollandse plakken met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Dictus (dg: Joh) #Henricus# Ridder promisit dicto Willelmo unum aude 

scilt et XIX Hollant placken a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 09 ma 23-11-1383. 

De broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, vroegen aan hun 

vader om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te 

mogen gaan van hun vader. 

 

Johannes et Emondus fratres (dg: cum) liberi (dg: ...) Johannis de 

Ghemert cum instantia qua decuit petierunt a dicto Johanne suo patre 

licenciam exeundi et eeundi extra domum convictum et expensas dicti 

Johannis eorum patris sub modo emancipationis et dictus Johannes in hoc 

favens precibus eorum etc. Testes Sijmon et Berwout datum secunda post 

Elizabeth. 

 

BP 1177 f 090r 10 ma 23-11-1383. 

Marcelius van der Scueren, Henricus Loze en Johannes van Weert beloofden 

aan Ghibo zv Ghibo gnd Kesselmans 35½ oude schild of de waarde met 

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

 

Marcelius van der Scueren Henricus Loze et Johannes de Weert promiserunt 

Ghiboni filio Ghibonis dicti Kesselmans XXXV et dimidium aude scilde seu 

valorem ad penthecostes proxime (dg: pers) futurum persolvendos. Testes 

(dg: W) datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 11 ma 23-11-1383. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 12 ma 23-11-1383. 

Johannes van den Slijc zvw Arnoldus van den Slijc beloofde aan Deenkinus 

van Rijcarts Voert 100 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Johannes van den (dg: S) Slijc filius quondam Arnoldi van den Slijc 

promisit super omnia Deenkino van Rijcarts Voert centum Brabant dobbel ad 

monitionem persolvendos. Testes (dg: d) Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 13 ma 23-11-1383. 

Goeswinus Moedel zvw Bernardus van Loen verkocht aan Mechtildis dvw 

Johannes van Loen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Lithoijen, tussen Godefridus 

Sceijvels enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Bernardi de Loen legitime vendidit 

Mechtildi filie quondam Johannis de Loen vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam (dg: he) anno quolibet ad vitam 
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dicte emptricis et non ultra nativitatis Domini et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime #futuro# ultra annum ex domo et orto dicti 

(dg: quondam Bernardi) #venditoris# sitis in parochia de Lijttoijen inter 

hereditatem Godefridi Sceijvels ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aaliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. 

Testes Willelmus et Berwout datum in die Clementis. 

 

BP 1177 f 090r 14 ma 23-11-1383. 

Aleijdis dvw Johannes Strijppe verkocht aan Bruijstinus Palart 2½ achtste 

deel, aan haar gekomen na overlijden van haar zuster Katherina, dvw 

voornoemde Johannes Strijppe, wv Walterus Leijten soen, en eertijds ev 

Johannes Sloter, in een huis62,63 en erf van voornoemde wijlen Walterus 

Leijten soen, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Everardus Buc enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Boden anderzijds, 

strekkend vanaf de Hinthamerstraat tot aan erfgoed van wijlen hr 

Theodericus van Eijndoven priester, waarvan Johannes Slotel zijn 

vruchtgebruik64 afstond. Verkoopster en haar schoonzoon Johannes van Veken 

beloofden lasten af te handelen. 

 

(dg: Katherina rel) #Aleijdis# filia quondam Johannis Strijppe cum tutore 

duas et dimidiam octavas partes sibi de morte quondam (dg: A) Katherine 

sue uxoris(!) filie dicti quondam Johannis (dg: ux) relicte quondam 

Walteri Leijten soen soen (dg: re) uxoris olim Johannis Sloter (dg: ..) 

successione advolutas in domo et area dicti quondam Wa[lteri] sita in 

Busco in Hijnthamensi inter hereditatem Everardi Buc ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Boden ex alio tendente a dicto vico 

Hijntamensi usque ad hereditatem quondam domini Theoderici de Eijndoven 

presbitri #et de qua Johannes Slotel suum usufructum (dg: ..) sibi 

resignaverat# ut dicebat vendidit Bruijstino Palart supportavit cum 

omnibus litteris et jure promittens cum tutore [et] Johanne de Veken eius 

genero indivisi super super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere (dg: promiserunt insuper). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 15 ±ma 23-11-1383. 

(dg: Arnoldus van Beke nz etc). 

 

(dg: Arnoldus de Beke filius naturalis etc). 

 

BP 1177 f 090r 16 di 24-11-1383. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Katherina dvw 

Johannes Specier en Mechtildis dvw Goeswinus Ankoij 18 oude schilden of de 

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

 

Johannes Cortroc gener quondam Rutgheri de Kessel promisit omnia 

Katherine filie (dg: J) quondam #Johannis# Specier et Mechtildi filie 

quondam Goeswini Ankoij XVIII aude scilde seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Sijmon datum in crastino 

Clementis. 

 

BP 1177 f 090r 17 di 24-11-1383. 

Arnoldus van Beke nz etc beloofde aan Henricus gnd Ghecken 97½ oude schild 

of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc promisit Henrico dicto Ghecken 

nonaginta septem et dimidium aude scilde seu valorem ad carnisprivium 

                         
62 Zie ← BP 1177 f 058v 18 wo 01-07-1383, verkoop 1/8 deel van het huis. 
63 Zie → BP 1177 f 255v 12 di 14-11-1385, verkoop van een erfcijns uit het 

huis. 
64 Zie ← BP 1176 f 311r 09 vr 26-06-1383, overdracht vruchtgebruik. 
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proxime futurum persolvendos. Testes Will et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 090r 18 ±di 24-11-1383. 

Arnoldus zvw Arnoldus Avemari, de broers Johannes en Jacobus, kv Petrus van 

Berze, Walterus Penninc ev Hilla dv voornoemde Petrus, Nijcholaus van 

Orthen, zijn vrouw Oda dv voornoemde Petrus, en de gezusters Elizabeth en 

Hilla, dv Bartholomeus gnd Meus van Berghen schoenmaker verkochten aan 

Johannes Slotel de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van 

Walterus zvw Johannes zv Leijta, in een b-erfcijns van 6 pond geld, met 

Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit 3 morgen land, in Oss, ter plaatse 

gnd Langdonk, tussen Aleijdis Aijkens enerzijds en Rutgherus gnd ?Penne 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Walterus zvw Johannes zv Leijta 

gekocht had van Johannes Mersman van Os. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Avemari Johannes Jacobus fratres liberi 

Petri de Berze Walterus Penninc maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Hille sue uxoris filie dicti (dg: Pe) Petri et Nijcholaus de Orthen 

maritus legitimus ut asserebat Ode sue uxoris filie dicti Petri et dicta 

Oda cum eodem tamquam cum tutore Elizabeth et Hilla so[rores] filie 

Bartholomei dicti Meus de Berghen sutoris cum tutore medietatem ad se 

spectantem et eis de (dg: d) morte quondam Walteri filii quondam Johannis 

[filii] Leijte successione advolutam in hereditario censu sex librarum 

monete solvendo hereditarie in die beati Petri ad cathedram ex tribus 

iugeribus terre sitis in parochia de Os ad locum dictum Langdonc inter 

hereditatem Aleijdis Aijkens ex uno et inter hereditatem Rutgheri dicti 

P[?en]ne ex alio quem censum dictus quondam Walterus filius quondam 

Johannis filii Leijte erga Johannem Mersman de Os [em]endo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Johanni 

Slotel cum litteris et jure pormittentes ratam servare et obligationem ex 
?parte ?eorum deponere ....... ....... ....... ....... ?veniet. 

 

1177 mf3 B 07 f.90v. 

 in festo Clementis: maandag 23-11-1383. 

 in crastino Clementis: dinsdag 24-11-1383. 

 in festo Severini: vrijdag 23-10-1383. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1383. 

 anno LXXXIII mensis decembris die 3: donderdag 03-12-1383. 

 

BP 1177 f 090v 01 ma 23-11-1383. 

Voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Avemari beloofde dat zijn broer hr 

Johannes Avemari priester afstand zal doen van voornoemde helft. Petrus van 

Berze, voornoemde Bartholomeus gnd Meus van Berghen schoenmaker en 

Hermannus Plaetmaker deden afstand. 

 

Quo facto primodictus Arnoldus promisit super omnia quod ipse dominum 

Johannem Avemari presbitrum suum fratrem super dicta medietate et jure ad 

opus dicti Johannis Slotel faciet renunciare insuper Petrus de Berze et 

dictus Bartholomeus et Hermannus Plaetmaker super dicta medietate et jure 

ad opus dicti Johannis Slotel renunciaverunt. Testes W et Berwout datum 

in festo Clementis. 

 

BP 1177 f 090v 02 di 24-11-1383. 

Wiskinus snijder, Henricus van Drogheden en Johannes van D.....e snijder 

beloofden aan Henricus van Erpe en Willelmus Coptiten 27 pond, 1 gulden 

pieter voor 35 schelling gerekend, ¼ deel te betalen met Kerstmis (vr 25-

12-1383), ¼ deel met Pasen (zo 10-04-1384), ¼ deel met Sint-Jan (vr 24-06-

1384) en ¼ deel met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Wiskinus sartor Henricus de Drogheden et Johannes de D.....e sartor 

promiserunt Henrico de Erpe (dg: ad opus sui et ad opus) Willelmo 

Coptiten seu alteri (dg: -us) eorum XXVII libras den gulden peter pro 
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XXXV solidis computato pro una quarta parte (dg: D) nativitatis Domini 

pro secunda pasce pro tercia nativitatis Johannis pro ultima Remigii 

proxime futuro persolvendas. Testes Rover et Berwout datum in crastino 

Clementis. 

 

BP 1177 f 090v 03 di 24-11-1383. 

Willelmus van Oijen en Johannes van Bel beloofden aan voornoemde Henricus 

van Erp en Willelmus Coptiten 11 pond, 1 gulden pieter voor 35 schelling 

gerekend, ¼ deel te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1383), ¼ deel met Pasen 

(zo 10-04-1384), ¼ deel met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en ¼ deel met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Willelmus de Oijen et Johannes de (dg: Belle) Bel promiserunt dicto 

Henrico (dg: ut supra) #de Erp et Willelmo# XI libras dicte monete dictis 

quatuor terminis persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090v 04 di 24-11-1383. 

Voornoemde Willelmus van Oijen en Johannes van Belle beloofden aan 

voornoemde Henricus van Erpe en Willelmus Coptiten 81 pond, 1 gulden pieter 

voor 35 schelling gerekend, ¼ deel te betalen met Kerstmis (vr 25-12-1383), 

¼ deel met Pasen (zo 10-04-1384), ¼ deel met Sint-Jan (vr 24-06-1384) en ¼ 

deel met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Dicti (dg: -s) Willelmus et Johannes de Belle promiserunt dicto Henrico 

de Erpe (dg: ut supra) et Willelmo !in supra LXXXI libras dicte monete 

dictis quatuor terminis persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090v 05 di 24-11-1383. 

Johannes zvw Arnoldus gnd die Man van Alem beloofde aan Gerardus gnd 

Heijnen soen van Hezewijc kramer, gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1383), elk jaar met Kerstmis, 4 mud gerst, Bossche 

maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti die Man de Alem promisit super 

omnia se daturum et soluturum Gerardo dicto Heijnen soen de Hezewijc 

institori ad spacium trium annorum (dg: datum presentem) #a festo 

nativitatis Domini proxime futuro# sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum trium annorum quatuor modios (dg: siliginis) #ordei# mensure de 

Busco in festo nativitatis Domini et pro primo termino solucionis a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradendos. 

Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 090v 06 vr 23-10-1383. 

Jacobus Loze ev Enghela dvw Henricus Beckers droeg over aan Arnoldus van 

Ghele zijn deel in een kamp, 4 morgen 3 hont 35 roeden groot, gelegen voor 

de plaats gnd Eiendonk enerzijds en de windmolen van het klooster van Porta 

Celi anderzijds, van welk kamp voornoemde wijlen Henricus 4 morgen 

verworven had van de stad Den Bosch, en 3 hont 35 roeden van Henricus van 

Uden de jongere. 

 

Jacobus Loze #maritus et tutor legitimus ut asserebat Enghele sue uxoris 

filie quondam Henrici Beckers# totam partem et omne jus sibi competentes 

(dg: in quadam parte cuiusdam) #in quodam# campo quatuor iugera terre 

tria hont et XXXV virgatas terre continente qui campus situs est ante 

locum dictum Eijendonc ex uno et inter (dg: hereditatem) molendinum venti 

conventus de (dg: B) Porta Celi ex alio et de quo campo dictus quondam 

Henricus quatuor iugera erga oppidum de Busco #acquisiverat prout in 

litteris de sigillo oppidi etc# et tria hont et XXXV virgatas terre erga 

Henricum de Uden juniorem acquisiverat prout in litteris scabinorum (dg: 

scilicet in illa parte dicti campi que pars sita est inter hereditatem 

Mathei Snoecs ex uno et inter hereditatem) supportavit Arnoldo de Ghele 
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cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sijmon et Scilder datum in festo Severini. 

 

BP 1177 f 090v 07 vr 23-10-1383. 

Voornoemde Jacobus Loze ev Enghela dvw Henricus Beckers droeg over aan 

Arnoldus van Gheel zijn deel in 3½ morgen land van de gemeint van Den 

Bosch, gelegen in Hintham, op het Zand aldaar, voor het kamp van Henricus 

Becker, tussen erfgoed gnd die Kalfheuvel enerzijds en erfgoed gnd die 

Sporkt anderzijds, aan voornoemde Henricus Becker overgedragen door 

Henricus Crabbart. 

 

Dictus Jacobus ut supra #totam partem et omne jus sibi competentes in# 

tribus et dimidio iugeribus terre communitatis oppidi de Buscoducis sita 

in Hijntam super arenam ibidem ante campum Henrici Becker inter 

hereditatem dictarum! communiter die Calfhovel ex uno et inter 

hereditatem dictam die Sporct ex alio supportata dicto Henrico Becker ab 

Henrico Crabbart prout in litteris scabinorum supportavit Arnoldo de 

Gheel cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090v 08 vr 23-10-1383. 

Voornoemde Jacobus Loze ev Enghela dvw Henricus Beckers droeg over aan 

Arnoldus van Ghele zijn deel65 in een b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

en altijd gerekend, met kerstavond bij Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 

een huis en hofstad in Loet, waarin Metta evw Paulus van Loet woonde, (2) 

halve gemeint lands aan voornoemde Metta behorend, welke cijns wijlen 

Henricus Becker gekocht had van Arnoldus en Henricus, zv voornoemde Metta. 

 

Dictus Jacobus ut supra totam partem et omne jus sibi competentes in 

hereditario censu XL solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hoc computato et semper computato 

solvendum hereditarie in vigilia nativitatis Domini et apud Buscumducis 

tradendo ex domo domistadio sitis in (dg: Loet) Loet in quibus Metta uxor 

quondam Pauli de Loet consuevit commorari ac ex dimidia communitate terre 

ad dictam Mettam spectante quem censum Henricus quondam Becker erga (dg: 

Henricum) Arnoldum et Henricum filios dicte Mette acquisiverat (dg: 

prout) emendo prout in litteris supportavit Arnoldo de Ghele cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090v 09 ±vr 23-10-1383. 

(dg: Egi). 

 

BP 1177 f 090v 10 vr 27-11-1383. 

Egidius van Mechlinea droeg over aan Johannes gnd Ermgharden soen van 

Lijeshout een n-erfcijns van 6 pond geld, uit een b-erfcijns van 16 pond 

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

Kerstmis, uit een kamer met ondergrond, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen een gemene weg lopend van de Gevangenpoort naar het 

water enerzijds en erfgoed van Egidius van Mechilina gewantsnijder 

anderzijds, welke kamer voornoemde Johannes Ermgharden in cijns verkregen 

had van voornoemde Egidius, te weten voor de cijns van 16 pond voornoemd 

geld. 

 

Egidius de Mechlinea hereditarium censum sex librarum monete de 

hereditario censu sedecim librarum dicte monete solvendo hereditarie 

mediatim in festo nativitatis beati Johannis et mediatim Domini ex quadam 

camera cum suo fundo sita in Buscoducis in vico (dg: Hijnth) Hijntamensi 

                         
65 Zie → BP 1177 f 180r 01 vr 24-02-1385, overdracht van dit deel. 
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inter communem plateam tendentem a Porta captivorum versus aquam ibidem 

ex uno et inter (dg: dic he) hereditatem Egidii de Mechilina pannicide ex 

alio quam cameram Johannes dictus Ermgharden soen de Lijeshout erga 

dictum (dg: ..) Egidium pro dicto censu sedecim librarum dicte monete ad 

censum acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Johanni Ermgarde soen promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem (dg: ex parte dicti Joh ....garde Egidii) in dicto censu sex 

librarum dicte monete existentem desponere. Testes W et Scilder datum 

sexta post Katherine. 

 

BP 1177 f 090v 11 vr 27-11-1383. 

Arnoldus Avemari verklaarde ontvangen66 te hebben de helft van 42 oude 

schilden67, die Henricus Buekentop aan voornoemde Arnoldus verschuldigd was 

wegens de verkoop van een huis68 en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, 

naast erfgoed van wijlen Fredericus szv Arnoldus gnd Groot, en welk huis en 

erf voornoemde Henricus Buekentop gerechtelijk verworven had van voornoemde 

Arnoldus Avemari voor voornoemde 42 oude schilden, te weten de helft die 

behoort aan erfg vw Jutta ev Marcelius Stickers als “overgebleven” geld. 

 

Arnoldus Avemari palam recognovit sibi fore satis satisfactum de 

medietate (dg: XLIIII) #XLII# aude scilde quos XLIIII aude scilde 

Henricus Buekentop dicto Arnoldo debebat de vendicione domus et aree site 

in Busco in vico dicto Colperstraet contigue iuxta hereditatem quondam 

Frederici generi Arnoldi dicti Magni #debebat et# quam domum et aream 

dictus Henricus Buekentop erga dictum Arnoldum Avemari pro predictis (dg: 

XLIIII) #XLII# aude scilde acquisiverat per judicem mediante sententia 

scabinorum (dg: s) in Busco prout in litteris dicebat (dg: dic) contineri 

scilicet de illa medietate que heredibus quondam Jutte uxoris olim 

Marcelii Stickers competebat de jure occacione dicte vendicionis tamquam 

de pecunia supercrescente. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 090v 12 do 03-12-1383. 

Ghibo Herinc machtigde Arnoldus Heijnen soen den Bindmacer een b-erfcijns 

te mogen terugkopen van 1 gulden pieter, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een huis, hofstad en tuin in Maren, ter plaatse gnd Gewande, 

tussen Zanderus Denkens soen enerzijds en Hilla Lemkens anderzijds, aan 

voornoemde Ghibo verkocht door voornoemde Arnoldus Heijnen. De wederkoop 

kan plaatsvinden in een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (wo 11-11-1383), met 10 gulden pieter of de waarde en de volledige 

cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, 

in aanwezigheid van Godefridus Peters soen van der Weerde en Petrus Wouters 

soen van der Heijden. 

 

A. 

Ghibo Herinc dedit potestatem Arnoldo Heijnen soen den Bindmacer 

redimendi hereditarium censum unius aurei denarii communiter gulden peter 

vocati solvendum hereditarie Martini ex domo domistadio et orto sitis in 

parochia de Maren in loco dicto Ghewanden inter hereditatem Zanderi 

Denkens soen ex !alio et inter hereditatem Hille Lemkens ex alio venditum 

dicto Ghiboni a dicto Arnoldo Heijnen prout in litteris scilicet 

redimendi ad spacium (dg: trium annorum) quatuor annorum a festo Martini 

proxime preterito sine medio sequentium inclusivis !et decem gulden peter 

seu valorem et cum pleno censu anni redempcionis promittens ut in forma 

acta in camera scriptorum presentibus Godefrido Peters soen van der 

Weerde et Petro Wouters soen van der Heijden datum anno LXXXIII mensis 

                         
66 Zie → BP 1177 f 144v 15 do 04-08-1384, ontvangst van 18 oude schilden en 

4 Holland plakken na verkoop van het huis. 
67 Zie → BP 1176 f 344r 02 ±vr 12-02-1384, ontvangst van de helft van de 42 

oude schilden. 
68 Zie ← BP 1176 f 239r 01 do 30-01-1382, overdracht van dit huis. 
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decembris die 3 hora none. 

 

BP 1177 f 090v 13 do 03-12-1383. 

Voornoemde Ghibo Herinc machtigde Godefridus Peters soen van der Wordt een 

b-erfcijns te mogen terugkopen van 3 Brabantse dobbel, gaande uit (1) 10½ 

hont, in Empel, ter plaatse gnd die Borchkamp, tussen Arnoldus Ruver 

enerzijds en Lodekinus Proefts soen anderzijds, (2) ½ morgen land in Empel, 

ter plaatse gnd Brede Akker, tussen Willelmus Kuijf enerzijds en Johannes 

Wellen soen anderzijds, aan voornoemde Ghibo verkocht door voornoemde 

Godefridus. De terugkoop kan plaatsvinden tussen nu en Pasen over 2 jaar 

(zo 22-04-1386), met 30 Brabantse dobbel of de waarde en met de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes? Wouters 

soen van der {hier staan twee puntjes}, Arnoldus Heijnen soen die Landmater 

en Henricus Verkenman. 

 

Dictus Ghibo Herinc dedit potestatem Godefrido Peters soen van der Wordt 

redimendi (dg: tre) hereditarium censum trium Brabant dobbel (dg: 

solvendum venditum) solvendum hereditarie (dg: in) ex XJ hont sitis in 

parochia de Empel in loco dicto die Borchcamp inter hereditatem Arnoldi 

Ruver ex uno #et# inter hereditatem Lodekini Proefts soen ex alio atque 

ex dimidio iugero terre sito in dicta parochia in loco dicto Brede Acker 

inter hereditatem Willelmi Kuijf ex uno et inter hereditatem Johannis 

Wellen soen ex alio (dg: ?in) venditum dicto Ghiboni a dicto Godefrido 

prout in litteris dicebat contineri scilicet redimendi ad spacium (dg: a 

f) infra hinc et pasca proxime et #per spacium duorum annorum# a festo 

pasce proxime futuro (dg: per sp) sine medio sequentium cum XXX(dg: III) 

#XXX# Brabant dobbel seu valorem #et# cum censu anni redempcionis 

promittens ut in forma testibus Johanne? Wouters soen van der {hier staan 

twee puntjes} Arnoldo Heijnen soen die Landmater! Henrico Verkenman datum 

ut supra. 

 

1177 mf3 B 08 f.91. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 27-11-1383. 

 anno LXXXIII mensis novembris die XXVIII: zaterdag 28-11-1383. 

 in vigilia Andree: zondag 29-11-1383. 

 in crastino Andree: dinsdag 01-12-1383. 

 

BP 1177 f 091r 01 vr 27-11-1383. 

Arnoldus van Gheer droeg over aan Ghibo van Best een deel van een kamp, 4 

morgen 3 hont 35 roeden groot, gelegen tussen de plaats gnd Eiendonk 

enerzijds en de molen van Porta Celi anderzijds, te weten het deel tussen 

Matheus Snoec enerzijds en voornoemde molen anderzijds. Alardus Becker deed 

afstand. 

 

Arnoldus de Gheer quandam partem cuiusdam campi (dg: siti) quatuor iugera 

tria hont et XXXV virgatas continentis siti inter locum dictum 

[Eijen]donc ex uno #et# inter molendinum de Porta Celi ex alio scilicet 

illam partem (dg: q) dicti campi que pars sita est inter hereditatem 

Mathei Snoec ex uno [et inter] dictum molendinum ex alio supportavit 

Ghiboni de Best cum omnibus litteris et jure occacione premissorum 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Alardus Becker super predicta parte et jure ad opus dicti Ghibonis 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Sijmon et Scilder datum 

sexta post Katherine. 

 

BP 1177 f 091r 02 vr 27-11-1383. 

Voornoemde Arnoldus van Gheer droeg over aan Matheus Snoec het resterende 

deel van voornoemd kamp, welk deel gelegen is tussen Ghibo van Best 

enerzijds en de plaats gnd Eiendonk anderzijds. Alardus Becker deed 

afstand. 
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Dictus Arnoldus totam partem et omne jus sibi competentes in reliqua 

parte dicti campi .... que pars sita est inter hereditatem Ghibonis de 

Best ex uno et inter locum dictum Eijendonc ex alio supportavit Matheo 

Snoec cum litteris et jure occacione dicte partis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Alardus Becker 

pro...... (dg: dicta) premissis et jure ad (dg: di) opus dicti Mathei 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 03 vr 27-11-1383. 

Hugho Swartoge en de broers Ghiselbertus en Johannes, kvw Lambertus gnd 

Clemeijnssen soen van Empel, verkochten aan Gerardus van Gheffen molenaar 

een n-erfcijns69 van 10 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384), gaande uit 4½ morgen land, die waren van wijlen 

Nijcholaus gnd Clemeijnssen soen, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

die Hoeven, tussen Goeswinus Moedel van de Steenweg enerzijds en wijlen 

Willelmus Loijer anderzijds. 

 

Hugho Swartoge #atque# Ghiselbertus et Johannes fratres liberi quondam 

Lamberti dicti Clemeijnssen soen de Empel hereditarie vendiderunt Gerardo 

de Gheffen multori hereditarium censum X aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro ex quatuor et dimidio 

iugeribus terre que fuerant quondam Nijcholai dicti Clemeijnssen soen 

sitis in jurisdictione de Empel in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Goeswini Moedel de (dg: Lapid) Lapidea Via ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi Loijer ex alio ut dicebant promittentes 

indivisi super omnia (dg: suff) warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. 

 

BP 1177 f 091r 04 za 28-11-1383. 

En ze kunnen terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (vr 

25-12-1383), met 100 oude schilden of de waarde, met de cijns van het jaar 

van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Johannes Wouters soen, 

Gerardus Abruggen, Theodericus Buc van den Sporkt. 

 

A. 

Et poterint redimere ad spacium quatuor annorum post festum nativitatis 

Domini proxime futurum deinceps sine medio sequentium #semper# cum centum 

aude scilde seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum arrestadiis 

si que pertunc defecerint promittens ut in forma. Actum in camera 

presentibus Johanne de Globo Johanne Wouters soen Gerardo Abruggen 

Theoderico Buc van den Spor[ct] testibus datum anno LXXXIII mensis 

novembris die XXVIII hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 091r 05 za 28-11-1383. 

Voornoemde verkopers beloofden voornoemde Gerardus schadeloos te houden van 

aanspraken ivm de door hem gegeven machtiging tot terugkoop. 

 

Dicti venditores promiserunt dictum Gerardum indempnem servare ab omnibus 
!et vexationibus sibi evenientibus seu eventuris de eo quod dedit eis 

potestatem redimendi dictum! et in quantum tamen? dictus Gerardus 

huiusmodi dampna et vexationes poterit probare per duos testes legitimos 

sine alia probatione inde (dg: fa) ..enda. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 06 za 28-11-1383. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct verkocht aan Ghibo van Vorne 

zv Rutgherus een n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met 

                         
69 Zie → BP 1179 p 274v 01 vr 14-07-1391, verkoop van de erfcijns. 
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Sint-Jan te betalen, gaande uit een hoeve gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Sporkt, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van der Sporct hereditarie 

vendidit (dg: Ghisi) Ghibo! de Vorne filio Rutgheri hereditarium censum 

trium aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex manso dicti venditoris sito infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum dictum Sporct et ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis promittens warandiam et obligationem aliam deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: 

datum supra) Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 07 za 28-11-1383. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385) 

met 31 oude Franse schilden of de waarde en met de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van 

Johannes van de Kloot, Johannes Wouters soen, Gerardus van Abruggen, 

Gerardus van Geffen molenaar en Hugo Swartoge. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad) infra hinc et nativitatis Johannis proxime 

et (dg: per spacium unius anni) #per spacium unius anni# a festo 

nativitatis Johannis proxime futuro (dg: ultra a) sine medio sequentis 

#semper# cum XXXI aude scilde Francie seu valorem et cum censu anni 

redempcionis promittens ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Johanne de Globo Johanne Wouters soen Gerardo de Abruggen 

Gerardo de Geffen multore Hugone Swartoge datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 08 za 28-11-1383. 

Ludovicus zvw Henricus gnd Rousen soen en zijn kinderen Tielkinus en 

Henricus beloofden aan Aleijdis wv Arnoldus van der Bolst 25 gulden 

hellingen of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Ludovicus filius quondam Henrici dicti R[o]usen soen #Tielkinus et 

Henricus eius liberi# promisit! Aleijdi relicte quondam Arnoldi van der 

Bolst XXV gulden hellingen seu valorem (dg: ad) a nativitatis Domini 

proxime ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 09 za 28-11-1383. 

Nijcholaus Oem van der Zoevender, Johannes Oem van Buchoven en mr 

Wolphardus van Ghijessen beloofden aan Beatrix ev Nijcholaus Spijerinc Meus 

soen 90 gulden pieter met Lichtmis aanstaande (di 02-02-1384) te betalen. 

 

(dg: Johannes Oem de Buchoven) Nijcholaus Oem van der (dg: Zevender 

promiserunt) #Zoevender Johannes Oem de Buchoven# et magister Wolphardus 

de Ghijessen promiserunt (dg: Nijcholao Spijerinc Meus soen ad opus) 

Beatricis uxoris (dg: eiusdem) Nijcholai Spijerinc #Meus soen# nonaginta 

gulden peter ad purificationem proxime persolvendos. Testes Rover et 

Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 10 za 28-11-1383. 

De twee eersten zullen mr Wolphardus schadeloos houden. 

 

Duo primi servabunt magistrum Wolphardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 11 za 28-11-1383. 

Arnoldus zvw Nijcholaus snijder verkocht aan Petrus van Nedervenne zvw 

Theodericus gnd Stercke van Breda de helft van de windmolen ter plaatse gnd 
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Kerkhoven, in Oisterwijk, aan voornoemde Arnoldus verkocht door Theodericus 

zv Johannes van Herlaer. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai sartoris medietatem molendini venti 

consistentis in loco dicto Carrichoeven in parochia de Oesterwijc cum 

attinentiis dicte medietatis molendini venti predicti singulis et 

universis venditam dicto Arnoldo a Theoderico filio Johannis de Herlaer 

prout in litteris hereditarie vendidit Petro de Nedervenne filio quondam 

Theoderici dicti Stercke de Breda supportavit cum litteris et (dg: jure 

pro) et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 12 za 28-11-1383. 

Walterus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Claes soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 13 zo 29-11-1383. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech beloofde aan zijn oom Willelmus Coptiten 1600 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech promisit super omnia Willelmo 

Coptiten suo avunculo XVIc aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes 

W et Berwout datum in vigilia Andree. 

 

BP 1177 f 091r 14 zo 29-11-1383. 

Godefridus Hoijer zv Johannes verhuurde aan Johannes zvw Ludekinus van den 

Bossche alias Veren Lijen Suager voor de duur van zijn leven, de goederen 

die waren van wijlen Lija dvw voornoemde Ludekinus, in Udenhout, met de 

helft van de beesten, voor de lasten, en voor 20 schelling elk jaar met 

Sint-Martinus. De huursom is voldaan. Voornoemde Johannes mag deze goederen 

niet verkopen noch vervreemden. 

 

Godefridus Hoijer filius Johannis bona (dg: quondam L) que fuerant 

quondam Lije filie quondam Ludekini van den Bossche alias dicti Veren 

Lijen Suager sita in loco dicto Udenhout cum suis attinentiis universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ac) et cum medietate 

bestiarum et bonorum pecoralium supra dicta bona consistentium ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Johanni filio dicti quondam Ludekini ab 

eodem Johanne quamdiu idem Johannes vixerit in humanis et non ultra 

possidenda anno quolibet ad vitam dicti Johannis et non ultra (dg: pro XX 

solidis dandis dic) pro oneribus exinde prius de jure solvendis dandis 

etc atque pro XX solidis dandis sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis et non ultra (dg: Remi) Martini promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: 

quo) additis condicionibus sequentibus prout in testamento dicte Lije 

{hier BP 1177 f 091r 15 invoegen} et etc. Quo facto dictus Godefridus 

recognovit sibi per dictum Johannem de tota pecunia dicte locacionis fore 

satisfactum. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 15 zo 29-11-1383. 

tali condicione quod dictus Johannes dicta bona cum suis attinentiis et 

bestias et bona pecoralia predicta non vendet nec alienabit nec ?salices 

ligna non. 

 

BP 1177 f 091r 16 di 01-12-1383. 

Ghibo van Vorne zvw Rutgherus gnd Zasse beloofde aan zijn moeder 

Heijlwigis, Assela gnd Assel dv voornoemde Heijlwigis en Walterus zvw 

Johannes gnd die Veer szv voornoemde Heijlwigis 100 Brabantse dobbel met 

Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te betalen. De brief overhandigen 
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aan voornoemde Heijlwigis of Assela. 

 

Ghibo de Vorne filius quondam (dg: .) Rutgheri dicti Zasse promisit 

Heijlwigi sue matri Assele dicte Assel filie eiusdem Heijlwigis et 

Walterus! filius! quondam Johannis dicti die Veer genero dicte Heijlwigis 

centum Brabant dobbel ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Tradetur littera dicte Heijlwigi vel Assele predicte. Testes W et Berwout 

datum in crastino Andree. 

 

BP 1177 f 091r 17 di 01-12-1383. 

Arnoldus gnd Wiggers soen die Clocgieter beloofde aan Jacobus Aven soen 25 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, binnen de 4 

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

 

Arnoldus dictus Wiggers soen die Clocgieter promisit Jacobo Aven soen XXV 

licht scilde scilicet XII Hollant! pro quolibet scilt computato (dg: ad) 

infra quatuor dies festinos nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091r 18 di 01-12-1383. 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech, gemachtigd door voornoemde 

Goeswinus Steenwech zijn grootvader, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns70,71 van 10 schelling, die voornoemde Goeswinus Steenwech beurt 

uit een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast het huis en 

erf van Johannes gnd Dachverlies, waarin Henricus gnd Hant woonde. 

 

Goeswinus filius (dg: qu) Henrici filii Goeswini Steenwech potens factus 

a dicto Goeswino Steenwech suo avo ad monendum et percipiendum redditus 

et census et credita dicti Goeswini Steenwech prout in litteris 

hereditarium censum decem solidorum quem (dg: primo)-dictus Goeswinus 

Steenwech solvendum habet annuatim et hereditarie ex domo et area sita in 

Busco in vico Vuchtensi iuxta domum et aream Johannis dicti Dachverlies 

in qua Henricus dictus Hant commorari consuevit monuit de 3 annis. Testes 

W et Berwout [datum] in crastino Andree. 

 

1177 mf3 B 09 f.91v. 

 in crastino conceptionis: woensdag 09-12-1383. 

 sabbato post conceptionis: zaterdag 12-12-1383. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1383. 

 

BP 1177 f 091v 01 wo 09-12-1383. 

Godescalcus Coptiten beloofde aan Rodolphus Rover van Vladeracken 100 

Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

G[ode]scalcus Coptiten promisit super omnia Rodolpho Rover de Vladeracken 

centum Brabant dobbel seu valorem ad monitionem dicti creditoris 

persolvendos. Testes Will et Sijmon datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1177 f 091v 02 wo 09-12-1383. 

Ghiselbertus Colen soen 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 (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Geldrop, ter plaatse gnd Braakhuizen, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes ....... anderzijds, (2) een beemd gnd die 

Kalverhof, in Geldrop, tussen Johannes gnd Gheerbot enerzijds en Johannes 

Colen soen bv voornoemde verkoper anderzijds, met een eind strekkend aan 

het water gnd die Aa, reeds belast met de grondcijns. 

 

                         
70 Zie ← BP 1176 f 162r 04 za 05-01-1381, maning van 3 jaar. Bewoner genoteerd als “Heect”. 
71 Zie → BP 1182 p 684v 01 za 31-12-1401, maning van 3 jaar. Bewoner genoteerd als “Heect”. 
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Ghiselbertus Colen soen (dg: van) de Gheldorp hereditarie vendidit 

Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke hereditariam 

paccionem unius (dg: p) modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex domo et orto et 

hereditatibus eis adiacentibus dicti venditoris sitis in parochia de 

Gheldorpe in loco dicto Braechusen inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis ....... ex alio atque ex prato quodam #dicto die 

Calverhof# sito in parochia predicta inter hereditatem Johannis (dg: G) 

dicti Gheerbot ex uno et inter hereditatem Johannis Colen soen fratris 

dicti [venditoris] ex alio tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini fundi et sufficientem facere. Testes W et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 091v 03 za 12-12-1383. 

Jacobus van Berze van der Horst maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns72 van 9 pond, 1 oude gulden van goud of een gouden gulden van 

Florence voor 12 groten in deze cijns gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen gnd Kelremans 

Goed, in Hees. 

 

Jacobus van Berze van der Horst hereditarium censum (dg: no) novem 

librarum antiquo floreno auri vel aureo floreno de Florencia pro duodecim 

grossis (dg: com) in dicto censu computato seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: s) quem se solvendum habere (dg: here) dicebat purificatione 

ex bonis dictis Kelremans (dg: Hoev Hoeve) Goide sitis in parochia de 

Heze et ex attinentiis eorundem bonorum bonorum singulis et universis 

monuit de 3 annis. Testes Willelmus et Scilder datum sabbato 

conceptionis. 

 

BP 1177 f 091v 04 do 17-12-1383. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Cristianus gnd Bruesschen van Lubeke 50 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

De brief overhandigen aan Johannes van Brolijo. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Haenwijc promisit Cristiano (dg: Bruij) dicto Bruesschen de 

Lubeke L aude scilde (dg: ad) seu valorem ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Sijmon et Berwout datum quinta post Lucie. Tradetur littera 

Johanni de Brolijo. 

 

BP 1177 f 091v 05 do 17-12-1383. 

Voornoemde Cristianus droeg voornoemd geld over aan Johannes van Brolijo. 

 

Dictus Cristianus dictam pecuniam supportavit Johanni de Brolijo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 06 do 17-12-1383. 

(dg: Johannes zv Jordanus). 

 

(dg: Johannes filius Jordani J). 

 

BP 1177 f 091v 07 do 17-12-1383. 

Johannes gnd Jordens soen verkocht aan Mechtildis gnd Vinnen een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor 

het eerst over een jaar (zo 25-12-1384), gaande uit een beemd in Boxtel, in 

de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd in Alsenre Beemden, tussen wijlen 

Heijlwigis van Collenberch begijn enerzijds en wijlen Gerardus Vosse 

                         
72 Zie → BP 1179 p 410v 03 do 19-09-1392, Margareta dvw Alardus zvw Henricus die Clercke van 
Mierle droeg 1/3 deel in deze cijns over aan Henricus Dicbier heer van Mierlo. 
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anderzijds. Verkoper en zijn zoon Jacobus beloofden lasten af te handelen. 

 

Johannes dictus Jordens soen hereditarie vendidit (dg: J Jutte de Bije 

de) Mechtildi dicte Vinnen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo 

termino (dg: ter) ultra annum et in Busco tradendam ex quodam prato dicti 

venditoris sito in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde in 

loco dicto in Alsenre Beemde inter hereditatem quondam Heijlwigis de 

Collenberch beghine ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Vosse ex 

alio ut dicebat promittentes et cum eo Jacobus eius filius super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 08 do 17-12-1383. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de (dg: Ghe) Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 09 do 17-12-1383. 

Henricus van Merlaer verkocht aan Ghibo zvw Hermannus Bac leerbewerker een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Uden, ter plaatse gnd in die 

Biesen, (2) 3 lopen roggeland in Uden, ter plaatse gnd in het Veld, welke 

pacht aan hem was verkocht door Johannes gnd die Cuper van Uden. 

 

Henricus de Merlaer hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parochia de (dg: de M) Uden in loco 

dicto in die (dg: Bijen) Bijesen atque ex tribus lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia in loco dicto int Velt venditam (dg: 

sibi) sibi a Johanne dicto die Cuper de Uden prout in litteris 

hereditarie vendidit Ghiboni filio quondam Hermanni Bac frunitoris 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam (dg: s) servare et 

obligationem ex parte sui deponere et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 10 do 17-12-1383. 

Henricus van der Buxbruggen zvw Leonius van der Buxbruggen verkocht aan 

Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad, tuin, 

stuk land, 1 zesterzaad rogge groot, en aangelegen beemd, waarop jaarlijks 

3 vrachten hooi worden gemaaid, in Erp, tussen de gemeint gnd die Zandberg 

enerzijds en Johannes zvw Lucas van Erpe anderzijds, (2) de helft in een 

hoeve, gnd te Palse, in Erp, rondom tussen de gemeint, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Erp. 

 

Henricus van der Buxbruggen (dg: he) filius quondam Leonii van der 

Buxbruggen hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex domo domistadio et orto (dg: sitis 

in parochia de Erpe inter) et pecia terre unum sextarium siliginis in 

semine capiente et quodam prato #super quo# tria plaustra feni (dg: 

conti) annuatim metentur eis adiacente sitis in parochia de Erpe inter 

communitatem dictam die Zandberch (dg: -s) ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Luce de Erpe ex alio item ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quodam manso dicto te Palsche sito in dicta 

parochia inter communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam #et questionem# et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Erpe exinde solvendis et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 11 do 17-12-1383. 

Elizabeth dv Henricus gnd die Kort verkocht aan Henricus van Boerden 1/3 

deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar moeder Fijssia, in 

twee stukken beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (1) tussen 

wijlen Engbertus van den Leempoel enerzijds en Johannes van Dordrecht 

anderzijds, (2) tussen voornoemde wijlen Engbertus enerzijds en wijlen 

Jacobus Coptiten anderzijds. Belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia (dg: quondam) Henrici dicti die Kort cum tutore terciam 

partem ad se spectantem #et sibi de morte quondam Fijssie sue matris 

successione advolutam# in duabus peciis prati sitis in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout quarum una inter hereditatem quondam 

Engberti van den Leempoel ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex alio et altera inter hereditatem dicti quondam Engberti ex 

uno et inter hereditatem quondam Jacobi Coptiten ex alio #sunt site# ut 

dicebat (dg: in) hereditarie vendidit Henrico de Boerden promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu domini (dg: f) 

ducis exinde prius solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 12 do 17-12-1383. 

(dg: Andreas). 

 

BP 1177 f 091v 13 do 17-12-1383. 

Albertus van Uden en Nijcholaus zvw Petrus Becker beloofden aan Theodericus 

zvw Theodericus van Meghen 35 oude schilden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Albertus de Uden et Nijcholaus filius quondam (dg: Pe) Petri Becker 

promiserunt Theoderico filio quondam Theoderici de Meghen XXXV aude 

scilde seu valorem ad pascha proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 14 do 17-12-1383. 

Willelmus zvw Willelmus van Best des Sloetmekers verkocht aan Johannes zvw 

Bruijstinus van Andel snijder een n-erfcijns van 40 schelling geld, een 

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

een kamer73 met ondergrond in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed van Lambertus Arts 

soen enerzijds en erfgoed van Johannes van Zonne anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Best des Sloetmekers hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Bruijstini de Andel sartoris hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quadam camera cum eius fundo sita in Busco in vico 

tendente a loco dicto Zile (dg: ex) versus domum de Postula inter 

hereditatem Lamberti Arts soen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Zonne ex alio ut dicebat (dg: here) promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: testes). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 15 do 17-12-1383. 

Enghelbertus van Krekelhoven en Johannes Beecman zvw Arnoldus van den Venne 

droegen over aan hr Walterus van Beke priester, tbv de armen in Den Bosch 

aan de Vughterdijk, ¼ deel van een beemd gnd die Kreien Broek, in Vught 

Sint-Petrus, tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en erfgoed gnd Gruenincs 

Hoeve anderzijds, dit ¼ deel belast met de cijns aan de naburen. 

 

                         
73 Zie ← BP 1177 f 078r 11 do 01-10-1383, deze kamer bij erfdeling. 
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Enghelbertus de Krekelhoven et Johannes Beecman filius quondam Arnoldi 

van den Venne quartam partem cuiusdam prati dicti die Creijen Broec (dg: 

sit) in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Goeswini 

Steenwech ex uno et inter hereditatem dictam Gruenincs Hoeve ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt domino Waltero de Beke presbitro ad 

opus pauperum pro tempore degentium et decumbentium #in Busco# in aggere 

vici Vuchtensis promittentes warandiam et obligationem deponere excepto 

censu vicinorum ibidem ex dicta quarta (dg: prius) de iure solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 091v 16 do 17-12-1383. 

Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech verhuurde aan Rijxkinus zvw 

Arnoldus Mersman (1) 2 kampen van voornoemde Goeswinus Steenwech, in Maren, 

ter plaatse gnd in Delen, tussen Batha Loden en haar zoon Reijnkinus 

enerzijds en Henricus Scilder anderzijds, (2) een stukje land, naast 

voornoemde 2 kampen, 2 hont minus 17 roeden groot, {f.92r} voor een periode 

van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus (waarschijnlijk wo 11-11-1383), per jaar 

voor 13 oude schilden of de waarde met Pasen te betalen. Belast met de 

onraad, die ten laste van de huurder komt, uitgezonderd de maasdijken en 

cijnzen, als die eruit gaan. Het geld van Pasen aanstaande is betaald. 

 

Goeswinus (dg: Ste) filius (dg: qu) Henrici filii Goeswini Steenwech duos 

campi dicti Goeswini Steenwech sitos in parochia de Maren in loco dicto 

in Delen inter hereditatem Bathe Loden et Reijnkini eius filii ex uno et 

inter hereditatem Henrici Scilder ex alio atque particulam terre sitam 

iuxta dictos campos duo hont minus XVII virgatas (dg: compe) continentem 

ut dicebat locavit recto locacionis modo Rijxkino filio quondam Arnoldi 

Mersman ab eodem  

 

1177 mf3 B 10 f.92. 

 Quinta post Lucie: donderdag 17-12-1383. 

 in crastino Agnetis: vrijdag 22-01-1384. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 19-12-1383. 

 in crastino Thome apostoli: dinsdag 22-12-1383. 

 Quarta post Thome: woensdag 23-12-1383. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1383. 

 

BP 1177 f 092r 01 do 17-12-1383. 

[ad] spa[cium sex ann]orum post festum Mar[tini] sine medio sequentium 

possidendos anno quolibet dictorum sex annorum pro XIII aude s[cilde] seu 

valorem da[ndao sibi ab alio] anno quolibet dictorum sex annorum pasche 

et pro primo termino pasce proxime futuro promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere exceptis [oneribus dictis] 

onraet !supradictas hereditates de jure spectantibus seu supra easdem 

eventuris exceptis in hoc aggeribus Mose et censibus si qui exinde sunt 

solvendi et alter repromisit et quod ipse dicta onera omnia dictis sex 

annis faciet et persolvet et tenebit exceptis tamen mazediken et censibus 

quos primodictus Goeswinus ....... et ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... primodictus Goeswinus palam recognovit sibi de 

pecunia provenienda in festo pasce proxime futuro fore satisfactum. 

Testes Sij et ....... datum quinta post Lucie. 

 

BP 1177 f 092r 02 ±do 17-12-1383. 

Johannes van den Bossche de jongere en Godefridus van Driel beloofden aan 

Johannes nzv Arnoldus Heijme 35½ oude schild of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Johannes van den Bossche junior (dg: promisit Johanni filio) et 

Godefridus de Driel promiserunt Johanni filio naturali Arnoldi Heijme 

XXXV et dimidium aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 092r 03 ±do 17-12-1383. 

Margareta wv Jacobus gnd die Cuper verhuurde aan Johannes gnd Pouwels soen 

bvw voornoemde Jacobus een huis74 en erf van voornoemde Margareta, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Laurencius Kersmaker 

enerzijds en erfgoed van Johannes van Vlimen anderzijds, voor een periode 

van 2 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384), (dg: per jaar 

voor 9 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan). 

 

Solvit IX solidos. 

Margareta relicta quondam Jacobi dicti die Cuper domum et aream dicte 

Margarete sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Laurencii 

Kersmaker ex uno et inter hereditatem Johannis de Vl[im]en ex alio ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Johanni (dg: f) dicto Pouwels soen 

fratri dicti quondam Jacobi ab eodem ad spacium duorum annorum post 

festum nativitatis Johannis proxime futurum deinceps sine medio 

sequentium (dg: anno quolibet dictorum duorum annorum pro novem aude 

scilde seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum dictorum 

duorum annorum mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime ultra annum) promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et (dg: et alter repromisit). 

Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 092r 04 vr 22-01-1384. 

Petrus Engbrechts soen verkocht aan Reijnerus zvw Albertus Loden soen 2½ 

morgen 83 roeden land, in Alem, ter plaatse gnd Alemse Broek, tussen 

voornoemde Reijnerus enerzijds en Jacobus Roelofs soen anderzijds, belast 

met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Petrus Engbrechts soen duo et dimidium iugera (dg: dimidium iug hont et) 

et (dg: sexaginta) #LXXXIII# virgatas terre sitas in parochia de Alem in 

loco dicto Alemssche Broec inter hereditatem Reijneri filii quondam 

Alberti Loden soen ex uno et inter hereditatem Jacobi Roelofs soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Reijnero promittens (dg: 

warandiam) warandiam tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et 

censu libera et obligationem deponere exceptis Zeghe(dg: w)dike et 

aqueductibus et fossatis ad hoc spectantibus et infra teram sitis (dg: 

testes datum supra). Willelmus et Scilder datum in crastino (dg: Lucie) 

Agnetis. 

 

BP 1177 f 092r 05 do 17-12-1383. 

Jacobus zvw Johannes van Belijen Broec droeg over aan zijn broer Gerardus 

alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Berghem. 

 

Jacobus filius quondam Johannis de Belijen Broec omnes hereditates sibi 

de morte quondam suorum parentum successione advolutas quocumque locorum 

infra parochiam de Berchen situatas ut dicebat supportavit Gerardo suo 

fratri promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra) testes Berwout et Scilder datum quinta post Lucie. 

 

BP 1177 f 092r 06 za 19-12-1383. 

Henricus Buc van Heze szv Johannes gnd van Berlikem verkocht aan Alardus 

van Berlikem zvw Johannes gnd Olij een huis75 en erf in Den Bosch, over het 

kerkhof van de Sint-Jan, tussen erfgoed van wijlen hr Arnoldus Meelman 

                         
74 Zie ← BP 1177 f 052v 05 ma 08-06-1383, verkoop van een deel van het huis 

aan Jacobus gnd Pouwels soen den Cuper. 
75 Zie → BP 1177 f 183r 01 ma 13-03-1385, verkoop van het huis. 
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eertijds investiet van de kerk van de begijnen in Den Bosch enerzijds en 

erfgoed dat was van hr Tielmannus van Mulsen priester, thans van Johannes 

gnd Walsche steenbakker anderzijds, aan voornoemde Henricus Buc verkocht 

door Johannes van Berlikem en zijn kinderen Yvels en Antonius. 

 

Henricus Buc de Heze gener Johannis dicti de Berlikem domum et aream 

sitam in Busco ultra cymitherium ecclesie sancti Johannis ewangeliste 

inter hereditatem quondam domini Arnoldi Meelman investiti olim ecclesie 

(dg: be) beghinarum in Busco ex uno et inter hereditatem que fuerat dudum 

domini (dg: Tiel) Tielmanni #de Mulsen# presbitri nunc ad Johannem dictum 

Walsche lathomum spectantem ex alio venditam dicto Henrico Buc a Johanne 

(dg: -s) de Berlikem et Yvels et Antonio eius liberis prout in litteris 

hereditarie vendidit Alardo de Berlikem filio quondam Johannis dicti Olij 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem sui et suorum heredum deponere. Testes Sijmon et Berwout 

sabbato post Lucie. 

 

BP 1177 f 092r 07 za 19-12-1383. 

Reijnerus van Holten verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Reijnerus de Holten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 092r 08 za 19-12-1383. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 30 oude schilden, 39 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren (zo 29-05-1384) en 

30 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. Opstellen in twee brieven. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: LX) #XXX# aude scilde seu 

(dg: valorem mediatim) #XXXIX Hollant pro quolibet scilt computato# 

penthecostes et (dg: mediatim Remigii) et XXXta aude scilde (dg: seu 

valorem) #seu XXXIX Hollant placken pro scilt computato# ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 092r 09 za 19-12-1383. 

Egidius van Ghele beloofde aan Johannes van den Berghe van Dommellen 35 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Egidius de Ghele promisit Johanni (dg: de B) van den Berghe de Dommellen 

XXXV aude scilde seu valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 092r 10 di 22-12-1383. 

Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

beemd gnd die Mortel, in Gestel, welke cijns aan hem was verkocht door 

Arnoldus van Haenwijc. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti van den Hoevel hereditarium censum 

decem librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

prato dicto die Mortel sito in parochia de Ghestel venditum sibi ab 

Arnoldo de Haenwijc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Sijmon et 

Dicbier datum in crastino Thome apostoli. 

 

BP 1177 f 092r 11 wo 23-12-1383. 

Johannes gnd Lambrechts tonnenmaker ev Maria dvw Hubertus van den Loecke 

verkocht aan Johannes zvw voornoemde Hubertus alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Johannes en Maria gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Maria, gelegen onder Veghel. 
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Johannes (dg: dictus L) dictus Lambrechts doliator maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Marie sue uxoris filie quondam Huberti van den 

Loecke omnes hereditates dictis Johanni et Marie sue uxori de morte 

quondam parentum dicte Marie successione advolutas quocumque locorum 

infra parochiam de Vechel situatas (dg: atque) ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio dicti quondam Huberti promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Scilder datum quarta 

post Thome. 

 

BP 1177 f 092r 12 wo 23-12-1383. 

Johannes gnd die Cuper zvw Lambertus verkocht aan Johannes zvw Hubertus gnd 

van den Loecke alle erfgoederen, die aan de broers Johannes en Petrus, kvw 

Henricus gnd Lang Heijne, gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Johannes en Petrus, gelegen onder Veghel, aan eerstgenoemde 

Johannes verkocht door voornoemde broers Johannes en Petrus, kvw Henricus 

gnd Langhe Heijne. 

 

(dg: Dictu) Johannes dictus die Cuper (dg: Lambrechts soen) filius 

quondam Lamberti omnes et sngulas hereditates Johanni et Petro fratribus 

liberis quondam Henrici dicti Lang Heijne de morte quondam parentum 

eorundem Johannis et Petri fratrum successione advolutas (dg: qu) 

ubicumque locorum infra parochiam de Vechel situatas venditas primodicto 

Johanni a dictis Johanne et Petro fratribus liberis (dg: di) quondam 

Henrici Langhe Heijne vocati prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Huberti dicti van den Loecke supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 092r 13 wo 23-12-1383. 

Johannes zvw Johannes van Loen verkocht aan Hermannus zv Egidius gnd Hillen 

soen van Gravia 3 morgen land in Herpen, ter plaatse gnd in die Loense 

Hoeven, tussen Henricus van Dijegeden enerzijds en Gerardus szv Johannes 

van Boemel en zijn kinderen anderzijds, belast met waterlaten. Zijn 

onmondige broers Zebertus en Willelmum zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand doen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de (dg: Bo) Loen tria iugera terre sita 

in parochia de Herpen in loco dicto #in# die Loenssche Hoeven inter 

hereditatem Henrici de Dijegeden ex uno et inter hereditatem Gerardi 

generi Johannis de Boemel et eius liberorum ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Hermanno filio Egidii dicti Hillen soen de Gravia 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis aqueductibus (dg: ad hoc s) ad hoc de jure spectantibus promisit 

insuper (dg: sub) super habita et habenda quod ipse Zebertum Willelmum 

suos fratres adhuc impuberes existentes ut dicebat quamcito ad annos sue 

pubertatis pervenerint super dictis tribus iugeribus terre et jure ad 

opus dicti emptoris (dg: faci) faciet renunciare. 

 

BP 1177 f 092r 14 wo 23-12-1383. 

Johannes Proefst van Bucstel verkocht aan Theodericus die Visscher een 

erfgoed gnd Versteecs Loect, in Boxtel, ter plaatse gnd Ladonk, tussen hr 

Arnoldus van Bucstel priester investiet van de kerk van Gemonde enerzijds 

en Yda gnd Noijden anderzijds, aan hem verkocht door Joseph zvw Baudewinus 

gnd Godekens soen van den Molengrave. 

 

Johannes (dg: Proest) #Proefst# de Bucstel quandam hereditatem dictam 

(dg: ve) communiter Versteecs Loect sitam in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Ladonc inter hereditatem domini Arnoldi de Bucstel presbitri 

investiti ecclesie de Ghemonden ex uno et inter hereditatem Yde dicte 

Noijden ex alio venditam sibi a Joseph filio quondam Baudewini dicti 

Godekens soen van den Molengrave prout in litteris hereditarie vendidit 



Bosch’ Protocol jaar 1383 06. 

 

147 

Theoderico die Visscher supportavit cum litteris et jure promittens 

tratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et 

Scilder datum quarta post Thome. 

 

BP 1177 f 092r 15 ±wo 23-12-1383. 

Gerardus Roelen soen en zijn broer Nijcholaus gnd Coel beloofden aan 

Johannes gnd Gherijs 25 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen et Nijcholaus dictus Coel eius frater promiserunt 

Johanni dicto Gherijs XXV aude scilde seu valorem ad monitionem dicti 

Johannis persolvendos. Testes datum ....... 

 

BP 1177 f 092r 16 do 24-12-1383. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Theodericus zvw Theodericus van 

Meghen 35 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) 

te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Theoderico filio 

quondam Theoderici de Meghen XXXV aude scilde seu valorem ad pasca 

proxime persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

1177 mf3 B 11 f.92v. 

 Quarta ante vigiliam nativitatis Domini: woensdag 23-12-1383. 

 in vigilia nativitatis Domini: donderdag 24-12-1383. 

 

BP 1177 f 092v 01 wo 23-12-1383. 

Arnoldus van Gheel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling oude pecunia, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en 

hofstad, in ......., en een halve gemeint aldaar, welke cijns Henricus van 

Os bakker van het Hinthamereinde gekocht had van de broers Arnoldus en 

Henricus, zv Metta evw Paulus gnd .. ......., en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Arnoldus de Gheel hereditarium censum XL solidorum antique pecunie 

solvendum hereditarie in vigilia nativitatis Domini ex domo et domistadio 

s[itis] .. ..... et ex dimidia communitate sita ibidem quem censum 

Henricus de Os pistor de fine Hijnthamensi erga Arnoldum et Henricum 

fratres (dg: liberos) filios Mette uxoris quondam Pauli dicti .. ....... 

emendo acquisiverat prout in litteris [et quem censum] primodictus 

Arnoldus nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Sijmon et 

Scilder datum quarta ante vigiliam nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 092v 02 do 24-12-1383. 

Johannes zvw Zebertus gnd Roedinc van Os verkocht aan Arnoldus zvw Arnoldus 

Mersman 8 hont land in Oss, ?naast ....... aldaar, achter de plaats gnd 

Schadewijk, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en Franco 

....... ?Vrancken ?soen anderzijds, welk stuk land aan hem gekomen was na 

overlijden van ?zijn ?broer Johannes gnd Cleijnman. 

 

Johannes filius quondam Zeberti dicti Roedinc de Os octo [hont terre sita 

in parochia] de Os ?juxta ....... ibidem retro locum de (dg: ..) 

Scadewijc inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno et inter 

hereditatem Franconis ....... ....... ?Vrancken ?soen ex alio (dg: ut 

dicebat) et que octo hont terre sibi de morte quondam (dg: ..) Johannis 

dicti Cleijnman ?sui ?fratris ....... ....... ....... ....... 

[hereditarie] vendidit Arnoldo (dg: Mers) filio quondam Ar[noldi] Mersman 

promittens warandiam et questionem proximitatis et aliam obligationem 

(dg: ex) deponere. Testes Sijmon et Scilder datum (dg: supra) in vigilia 

nativitatis Domini. 
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BP 1177 f 092v 03 do 24-12-1383. 

Petrus zv Boudekinus gnd Hoet van Bijnderen beloofde aan Johannes gnd 

Moelnere, tbv Hadewigis dv voornoemde Johannes en natuurlijke kv voornoemde 

Petrus en Hadewigis, een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, met 

Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit een b-erfpacht76 van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Petrus beurt gaande uit een huis en aangelegen 

erfgoederen, in Gemert, tussen Johannes die Horter enerzijds en de gemeint 

anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Moelnere. 

 

Solvit. 

Petrus filius Boudekini dicti Hoet de (dg: Hijn) Bijnderen promisit super 

omnia Johanni dicto Moelnere ad opus Hadewigis filie (dg: quondam) dicti 

Johannis et ad opus puerorum naturalium a dictis Petro et Hadewige 

pariter genitorum et generandorum quod ipse Petrus dabit et exsolvet 

dictis Hadewigi et (dg: di) pueris suis naturalibus hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Ghemert hereditarie 

purificatione et in Ghemert tradendam ex hereditaria paccione quatuor et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam dictus Petrus solvendam 

habet hereditarie et annuatim de et ex domo et hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in Ghemert inter hereditatem Johannis die (dg: Ho) 

Horter ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat et sufficientem 

facere tali condicione quod dicta Hadewigis dictam paccionem II modiorum 

siliginis ad suam vitam integraliter possidebit post eius decessum ad 

dictos pueros naturales devolvendam. Testes Berwout et Scilder datum in 

vigilia nativitatis Domini. Tradetur littera dicto Johanni Moelnere. 

 

BP 1177 f 092v 04 do 24-12-1383. 

Lerija dv Henricus Scilder beloofde aan haar voornoemde vader Henricus, tbv 

hem en wie het aangaat, de deling, gedaan door erfg vw Robbertus van Doerne 

en diens vrouw Zenssa, grootouders van voornoemde Lerija, van de goederen 

van voornoemde Robbertus en Zenssa, van waarde te houden. Lerija deed tbv 

voornoemde Henricus Scilder afstand van alle erfgoederen, verkocht en 

vervreemd door voornoemde Henricus Scilder. Lerija beloofde alle 

verhuringen, gedaan en nog te doen door voornoemde Henricus, van waarde te 

houden. Na overlijden van voornoemde Henricus krijgt ze haar deel in de 

huursom. 

 

Lerija filia Henrici Scilder cum tutore promisit super omnia (dg: mi) 

dicto Henrico suo patri ad opus sui et opus quorum interest seu interesse 

poterit de jure quod ipsa divisionem (dg: here) factam ab heredibus 

quondam Robberti de Doerne et Zensse sue uxoris avi et avie olim dicte 

Lerije de bonis eorundem quondam Robberti et Zensse (dg: ut dicebat) 

prout in litteris scabinorum de Busco super hoc confectis plenius 

continetur etc ut dicebat ratam et firmam perpetue tenebit et observabit 

insuper dicta (dg: Leijri) Lerija cum tutore super omnibus hereditatibus 

(dg: dicto q dictorum Robberti et Zeijnsse) venditis et alienatis per 

dictum Henricum Scilder #a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem# ut dicebat ad opus dicti Henrici renunciavit et promisit (dg: 

super omnia) cum tutore super omnia quod ipsa huiusmodi vendiciones et 

alienaciones factas per dictum Henricum ratas et firmas perpetue 

observabit insuper dicta Lerija promisit super omnia quod ipsa omnes 

locaciones factas et faciendas per dictum Henricum cum hereditatibus 

quibuscumque ratas et firmas tenebit et observabit hoc tamen dicta! 

Lerije salvo quod ipsa pecuniam pro rata habebit et levabit pro! post 

(dg: H) decessum dicti Henrici scilicet de ?eis post decessum dicti 

Henrici proveniendis. Testes Heijme et Dicbier datum supra. 

 

BP 1177 f 092v 05 do 24-12-1383. 
Vergelijk: BHIC 1232 ILVrBr 1383-12-24 168 retroacte, regest 163. 

                         
76 Zie ← BP 1177 f 067v 07 do 13-08-1383, overdracht van deze pacht van 4½ mud rogge. De pacht 
werd echter overgedragen aan Hermannus nzvw Petrus van Waderle. 
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Reijnerus zvw Johannes gnd Cule verkocht aan Hermannus gnd Loden soen een 

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

leveren, uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die verkoper met 

Sint-Andreas beurt uit de navolgende erfgoederen, die aan verkoper en zijn 

vrouw Elizabeth dvw Johannes Honijman geschonken waren, en welke 

erfgoederen voornoemde Johannes Honijman verworven had van Lambertus, 

Enghelbertus en Johannes, kv Johannes gnd Vannijn, te weten (1) 2/4 deel 

van 13 bunder land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed 

van Metta dvw Bruijstianus van Oesterwijc, gewoonlijk gnd die Einser Akker, 

enerzijds en de plaats gnd Tolberg anderzijds, (2) 2/4 deel van 1 bunder 

land aldaar over een gemene weg die daar loopt, naast voornoemde 13 bunder, 

en 2/4 deel van de gebouwen op deze bunder, (3) 1/3 deel van 4 bunder land 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (4) ¼ deel van 4 bunder land, in 

Udenhout, ter plaatse gnd Tolberg, naast de plaats gnd Einser, (5) ¼ deel 

van een huis en erf, (6) ¼ deel van 9 bunder land aldaar naast een gemene 

weg, welk ¼ deel van de 4 bunder land, huis en erf, en 9 bunder voornoemde 

Johannes Honijman gekocht had van Johannes zv Johannes gnd Vannijn. De 

pacht van 4 mud was belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge aan Ghibo 

Herinc. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis dicti (dg: K) Cule hereditarie vendidit 

Hermanno dicto Loden soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et in Busco 

tradendam de hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure quam dictus venditor solvendam habet hereditarie termino 

solucionis predicto ex hereditatibus infrascriptis quas dictus venditor 

cum Elizabeth sua uxore filia quondam Johannis Honijman nomine dotis 

sumpserat et quas hereditates predictas dictus Johannes (dg: venditor) 

Honijman erga Lambertum Enghelbertum et Johannem liberos Johannis dicti 

Vannijn acquisiverat scilicet ex duabus quartis partibus tredecim 

bonariorum terre sitorum in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Udenhout inter hereditatem Mette filie quondam Bruijstiani de Oesterwijc 

(dg: ex) conventualiter die Eijnsscher Acker vocatam ex uno et inter 

locum dictum (dg: Tilborch ex alio) Tolberch ex alio atque ex duabus 

#quartis# partibus unius bonarii terre siti ibidem ultra communem viam 

ibidem tendentem iuxta tredecim bonaria terre predicta necnon ex duabus 

quartis partibus edificiorum in dicto bonario terre consistentium insuper 

ex tercia parte quatuor bonariorum terre sitorum in parochia de 

Oesterwijc predicta ad dictum locum Udenhout vocatum preterea ex quarta 

parte quatuor bonariorum terre sitorum dictum locum Udenhout vocatum ad 

predictum locum Tolberch vocatum iuxta locum dictum Eijnscher atque ex 

quarta parte domus et aree cum (dg: suis) singulis attinentiis eiusdem 

quarte partis domus et aree predicte necnon ex quarta parte novem 

bonariorum terre sitorum ibidem contigue iuxta quandam communem plateam 

iacentem ibidem quam quartam partem (dg: novem bonariorum terre) 

videlicet quatuor bonariorum terre domus et aree atque novem bonariorum 

terre iamdictorum dictus Johannes Honijman erga Johannem filium Johannis 

dicti Vannijn emendo acquisiverat (dg: pro) ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem in dicta paccione quatuor modiorum 

siliginis existentem excepta (dg: duabus .) hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis Ghiboni Herinc exinde solvenda et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 092v 06 do 24-12-1383. 

Nijcholaus zv Reijnerus gnd Kul verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius Reijneri dicti Kul prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 092v 07 do 24-12-1383. 

Johannes zvw Hubertus van den Loecke verkocht aan Willelmus Posteel een 
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n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 3/5 deel in goederen van wijlen voornoemde 

Hubertus, gnd op Hulzelaar, in Veghel, tussen Yvels van den Boegarde 

enerzijds en Gerardus gnd Heijnmans soen anderzijds, (2) lopen roggeland, 

in Veghel, ter plaatse gnd Henne Berg, beiderzijds tussen Theodericus zvw 

voornoemde Hubertus, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Huberti van den Loecke hereditarie vendidit 

Willelmo Posteel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

tribus quintis partibus ad dictum venditorem spectantibus in bonis dicti 

quondam Huberti dictis op Hulzelaer sitis in parochia de (dg: Veche) 

Vechel inter hereditates Yvels van den Boegarde ex uno et inter 

hereditatem Gerardi dicti Heijnmans soen ex alio atque ex una lopinata 

terre siliginee sita in dicta parochia ad locum dictum Henne Berch inter 

hereditatem Theoderici filii dicti quondam Huberti ex (dg: uno et inter 

hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domino duci exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Heijme 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 092v 08 do 24-12-1383. 

Ghibo Herinc droeg over aan Godescalcus van Meghen de helft van een 

b-erfcijns van 15 schelling oude pecunia, gaande uit een hoeve, ter plaatse 

gnd Loenre Meer, welke hoeve was van Walterus gnd Backe van Lemersvelt, 

welke helft van de cijns voornoemde Ghibo gekocht had van Rutgherus gnd van 

den Stadeacker. 

 

Ghibo Herinc medietatem hereditarii census quindecim solidorum antique 

pecunie solvendum anno quolibet hereditarie ex quodam manso sito in loco 

dicto Loenre Meer et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

qui mansus fuerat Walteri dicti Backe de Lemersvelt quam medietatem dicti 

census dictus Ghibo erga Rutgherum dictum van den Stadeacker emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Godescalco de 

Meghen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 092v 09 do 24-12-1383. 

Theodericus en Katherina, kvw Godefridus van Heijst, maanden 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 7 pond, gaande uit voorhuis en 

erf van Petrus Valant zvw Henricus Posteel, in Den Bosch, in de 

Peperstraat. 

 

Theodericus et Katherina liberi quondam Godefridi de Heijst hereditarium 

censum (dg: octo) #septem# librarum #quem# solvendum (dg: hereditarie 

mediatim D Johannis et mediatim Domini) #habuit hereditarie# ex anteriori 

domo et area Petri Valant filii quondam Henrici Posteel sita in Busco in 

vico dicto die Peperstraet ut dicebant monuerunt de tribus annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 092v 10 do 24-12-1383. 

Jacobus van Enghelant beloofde aan Arnoldus gnd Groet Art 60 oude schilden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Jacobus de Enghelant promisit Arnoldo dicto Groet Art LX aude scilde seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

 


