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Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 2 

 

 

1177 mf3 B 12 f.93. 

 in die innocentium: maandag 28-12-1383. 

 Quarta post nativitatis Christi: woensdag 30-12-1383. 

 

BP 1177 f 093r 01 ±do 24-12-1383. 

Arnoldus Heijme maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 12 

pond 7½ schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit ....... ....... Heemberg, in Dinther en Schijndel. 

 

Arnoldus Heijme hereditarium censum XII librarum et septem (dg: s) et 

dimidii solidorum solvendum hereditarie mediatim Dsomini et mediatim 

Johannis ex ....... ....... ....... ....... Heemberch sitis in parochia 

de Dijnter et de Scijnle ut dicebat monuit de 3 annis. Testes Sijmon et 

Dicbier datum ....... ....... nativitatis ....... 

 

BP 1177 f 093r 02 ±do 24-12-1383. 

Albertus Wael droeg over aan Emelrijcus gnd Vos zvw Everardus van Lijt een 

huis1 en erf in Den Bosch, aan de Korenbrug, tussen erfgoed van Gerardus 

gnd Loij enerzijds en erfgoed van wijlen Ghibo gnd Nouden anderzijds, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Johannes Coninc. 

 

Albertus Wael domum et aream sitam in Busco ad pontem dictum Corenbrugge 

inter hereditatem Gerardi dicti Loij et inter hereditatem quondam 

Ghibonis dicti Nouden venditam sibi a Johanne Coninc per judicem mediante 

sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit (dg: El) 

Emelrijco dicto Vos filio quondam Everardi de Lijt cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes ?W 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 093r 03 ±do 24-12-1383. 

Voornoemde Emelricus gnd Vos zvw Everardus van Lijt beloofde aan Cristianus 

Coninc een n-erfcijns2 van 15 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) voornoemd huis en erf. Ter 

meerdere zekerheid stelden Gijnta wv voornoemde Everardus van Lijt, 

voornoemde Emelricus en zijn zuster Metta tot onderpand (2) een b-erfcijns 

van 3 pond geld, uit een b-erfcijns3 van 4 pond voornoemd geld, welke cijns 

van 4 pond Gerardus van der Horst aan voornoemde Gijnta, Emelricus en Metta 

beloofd4 had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis, erf en tuin in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Nolleken Quappe enerzijds en erfgoed 

van Agnes sv Willelmus gnd Kemmer anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de stadsmuur. 

 

Dictus (dg: Elr) Emelricus promisit (dg: s) ut debitor principalis se 

daturum et soluturum Cristiano Coninc hereditarium censum XV (dg: 

solidorum) #librarum# monete hereditarie nativitatis Domini et mediatim 

Johannis ex dicta domo et area et (dg: atque de #et# ex he hereditario 

censu trium librarum dicte monete de hereditario censu quatuor librarum 

dicte monete quem censum quatuor librarum) et ad (dg: medietatem) maiorem 

solucionis dicti census Gijnta relicta quondam Everardi de Lijt predicti 

                         
1 Zie → BP 1177 f 299v 05 vr 18-05-1386 (1), overdracht deel van een 

erfcijns uit onder meer dit huis. 
2 Zie → BP 1180 p 509r 05 ma 25-10-1395 (2), overdracht van vruchtgebruik 

van 3 pond uit 7 pond uit deze 15 pond. 
3 Zie → BP 1178 f 313r 08 za 28-08-1389 (2), verkoop van een erfcijns, 

gaande uit onder meer deze cijns. 
4 Zie ← BP 1176 f 278r 03 do 16-10-1382, uitgifte van dit huis, erf en 

tuin. 
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dictus (dg: El) Emelricus et Metta eius soror cum tutore hereditarium 

censum trium librarum monete de hereditario censu quatuor librarum dicte 

monete quem censum quatuor librarum Gerardus van der (dg: Horst) Horst 

promisit se daturum et soluturum dicte Gijnte ad eius vitam et post eius 

vitam dictis Emelrico et Mette sue sorori liberis dicte Gijnte 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo area et orto 

sitis in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem quondam Arnoldi 

dicti Nolleken Quappe ex uno et inter hereditatem Agnetis sororis 

Willelmi dicti Kemmer ex alio tendente a communi via retrorsum ad murum 

opidi de Busco prout in litteris quas vidimus ad pignus imposuerunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093r 04 ±do 24-12-1383. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Gerardus gnd van der Horst” 

en voornoemde Emelricus Vos beloofde, zo nodig, de brief te overhandigen 

aan Cristianus Coninc. 

 

X. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Gerardus dictus van der Horst et 

dictus (dg: El) Emelricus Vos promisit dictas litteras tradere Cristiano 

Coninc ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093r 05 ±do 24-12-1383. 

Mr Willelmus die Clocgieter maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Hermannus Eijcman met zijn goederen. 

 

Magister Willelmus die Clocgieter omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Hermannum (dg: Eijcke) Eijcman cum suis bonis quibuscumque ut 

dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093r 06 ma 28-12-1383. 

Godefridus Smijt zvw Otto van Gravia beloofde aan Margareta ev Martinus 

Zmijt van der Sluijs 200 pieter na maning te betalen. 

 

Godefridus Smijt filius quondam Ottonis de Gravia promisit Margarete (dg: 

fil) uxori Martini Zmijt (dg: d) van der Sluijs IIc peter boni etc ad 

monitionem persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum in die 

innocentium. 

 

BP 1177 f 093r 07 ma 28-12-1383. 

Arnoldus gnd Rover zvw Johannes Smijt van Thuijftheze droeg al zijn 

goederen over aan Henricus van Thuijftheze en Lambertus Aelbrechts soen. 

 

Arnoldus dictus Rover filius quondam Johannis Smijt de Thuijftheze omnia 

sua bona tam mobilia quam immobilia hereditaria atque parata quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Thuijftheze et 

Lamberto Aelbrechts soen promittens (dg: ratam) warandiam et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Heijme et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1177 f 093r 08 ma 28-12-1383. 

Cristina wv Henricus Becker zvw Henricus Becker droeg over aan haar zoon 

Gerardus en aan Arnoldus Loef van Middelwijc ev Weijndelmodis dv voornoemde 

Cristina het vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van Arnoldus gnd Koijt, aan eerstgenoemde 

wijlen Henricus Becker gerechtelijk verkocht door Matheus Snoec. 

 

Cristina relicta quondam Henrici Becker filii quondam Henrici Becker cum 

tutore usufructum etc pro hinc etc in domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi iuxta hereditatem Arnoldi dicti Koijt vendita primodicto 

quondam Henrico Becker a Matheo Snoec per judicem mediante sententia etc 

#prout in litteris# legitime supportavit Gerardo suo filio et L Arnoldo 
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Loef de Middelwijc marito et tutori legitimo Weijndelmodis sue uxoris 

filie dicte Cristine cum litteris et jure promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Sijmon datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 093r 09 ±ma 28-12-1383. 

Voornoemde Gerardus en Arnoldus Loef ev als boven: voornoemde {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dicti Gerardus et Arnoldus Loef maritus et tutor ut supra dictam. 

 

BP 1177 f 093r 10 wo 30-12-1383. 

Henricus van Hijntham beloofde aan Johannes, zvw Walterus van Hijntam bv 

voornoemde Henricus, tbv hem en Walterus nzvw voornoemde Walterus van 

Hijntam, 600 Brabantse dobbel5 na maning te betalen. 

 

Henricus de Hijntham promisit super habita et habenda Johanni filio 

quondam Walteri de Hijntam fratris olim dicti Henrici (dg: et Wal) ad 

opus sui et ad opus Walteri filii naturalis dicti quondam Walteri de 

Hijntam VIc Brabant dobbel ad monitionem (dg: pers) eorum persolvendos. 

Testes Scilder et Berwout datum quarta post nativitatis Christi. 

 

BP 1177 f 093r 11 wo 30-12-1383. 

Willelmus Andries soen beloofde aan zijn zoon Andreas 75 Brabantse dobbel 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Willelmus Andries soen promisit Andree suo filio LXXV Brabant dobbel seu 

valorem ad monitionem (dg: pers) dicti Andree persolvendos. Testes 

Scilder et Berwout datum quarta post nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 093r 12 wo 30-12-1383. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech, Godefridus zvw Rutgherus Arken soen en 

Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant beloofden aan Hubertus Steenwech en 

Rodolphus van den Grave 935 pond, 1 gulden pieter voor 35 schelling 

gerekend, ¼ deel te betalen met Besnijdenis (vr 01-01-1384), 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). 

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech Godefridus filius quondam Rutgheri 

Arken soen et Johannes Lijsscap filius quondam Thome Valant promiserunt 

Huberto Steenwech et Rodolpho van den Grave seu eorum alteri IXc et XXXV 

libras denario gulden peter pro XXXV solidis computato pro una quarta 

parte in festo circoncisionis Domini pro secunda in festo pasce pro 

tercia in festo nativitatis (dg: Domini) Johannis et pro ultima quarta 

parte in festo Remigii proxime. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 093r 13 wo 30-12-1383. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker, Arnoldus gnd Loef van Middelwijc 

ev Weijndelmoedis dvw eerstgenoemde Henricus, Jacobus Loze ev Enghela dvw 

voornoemde Henricus Becker, en Jutta wv Johannes Pijecke zvw voornoemde 

Henricus Becker droegen over aan Johannes van Brede de navolgende 

erfgoederen, gelegen onder Hees, (1) een hofstad bij Hermannus molenaar, 

(2) een zesterzaad roggeland, naast de put van Sint-Willibrordus, (3) een 

stukje land, gnd een slijk lopenzaad, ter plaatse gnd de Oosterling, (4) 

een zesterzaad roggeland, bij Agnes van den Stoc, naast erfgoed gnd die 

Aanweinden, tegenover Stephanus {hier staan twee puntjes}, (5) een lopen 

roggeland, naast Yda gnd Crumijserens, ter plaatse gnd die Voert, (6) een 

stukje land gnd die Vaatsaat, achter Margareta gnd Bits, naast Bernardus 

                         
5 Zie → BP 1178 f 248v 09 za 03-07-1389, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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gnd Ghiselen soen, (7) een stukje land, gnd een slijk lopenzaad, ter 

plaatse gnd die Kortbrake, naast voornoemde put van Sint-Willibrordus, (8) 

een stukje land, gnd een slijk lopenzaad, ter plaatse gnd Eikerkens Brake, 

(9) een lopen land, ter plaatse gnd op Rulle, (10) een lopen land, ter 

plaatse gnd Condits Rotte, (11) een lopen land, gnd een half geslag, ter 

plaatse gnd die Oude Bleke, (12) een streep land, gnd die Kort Strepe, ter 

plaatse gnd die Oude Raect, (13) een stuk land ter plaatse gnd in de Nieuwe 

Kamp, aan voornoemde wijlen Henricus Becker overgedragen door Jacobus gnd 

Scade. 

 

Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici Becker (dg: 

Alardus) #Arnoldus# dictus Loef de Middelwijc maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Weijndelmoedis sue uxoris filie primodicti quondam Henrici 

et Jacobus Loze maritus et tutor legitimus (dg: le) ut asserebat Enghele 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici Becker #et Jutta (dg: ....) 

relicta quondam Johannis Pijec[ke] filii dicti quondam Henrici Becker cum 

tutore# hereditates infrascriptas infra parochiam de Hees situatas 

videlicet domistadium situm prope hereditatem Hermanni multoris 

sextariatam terre siliginee sitam iuxta puteum sancti Willibrordi 

particulam terre dictam een sleijc lopen saet sitam ad locum dictum 

dOesterlinc item sextariatam terre siliginee sitam prope hereditatem 

Agnetis van den Stoc iuxta hereditatem (dg: He) dictam die Aenweijnden 

coram hereditate Stephani {hier staan twee puntjes} item lopinatam terre 

siliginee sitam iuxta hereditatem Yde dicte Crumijsere[n]s ad locum 

dictum die Voert item particulam terre dictam die (dg: Va) Vaetsaet sitam 

retro hereditatem Margarete dicte Bits iuxta hereditatem Bernardi dicti 

Ghiselen soen atque particulam terre dictam een sleijc lopensaet sitam ad 

locum dictum die Cortbrake iuxta puteum sancti Willibrordi predictum item 

particulam terre dicte een (dg: sle) sleijc lopensaet sitam ad locum 

dictum Eijkerkens Brake item lopinatam terre sitam ad locum dictum op 

Rulle lopinatam terre sitam ad locum dictum Condits Rotte lopinatam terre 

dictam een half geslach sitam in loco dicto die Aude Bleke strepam terre 

dictam die Cort Strepe sitam ad locum dictum die Aude Raect et peciam 

terre sitam ad locum dictum in den Nuwen Camp supportatas dicto quondam 

Henrico Becker a Jacobo dicto Scade prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Johanni de Brede cum litteris et aliis et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Sij et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 093r 14 ±wo 30-12-1383. 

Johannes van Brede beloofde aan Jacobus Loze 5½ Brabantse dobbel of de 

waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (zo 01-05-1384) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Brede promisit promisit Jacobo Loze quinque et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem ad [festum] be[atorum] Philippi et 

Jacobi apostolorum [proxime] persolvendos. Testes datum ....... 

 

1177 mf3 B 13 f.93v. 

 Quarta post nativitatis Domini: woensdag 30-12-1383. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1384. 

 

BP 1177 f 093v 01 wo 30-12-1383. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Hubertus Steenwech, Rodolphus van den 

Grave en Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant 149 pond, 1 gulden pieter voor 

35 schelling gerekend, ¼ deel te betalen met Besnijdenis (vr 01-01-1384), 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). 

 

Johannes Bathenborch promisit super omnia Huberto Steenwech Rodolpho van 

den Grave et J[ohan]ni Lijsscap filio quondam Thome Valant #seu eorum 

alteri# C et quadraginta novem libras den gulden peter pro XXXV solidis 
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computato pro una quarta parte in (dg: f) circoncisione pro secunda 

quarta parte in festo pasca pro tercia quarta in festo nativitatis 

Johannis et pro ultima (dg: ne) quarta parte in festo Remigii proxime 

persolvendos. Testes Sij et Berwout datum quarta post nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 093v 02 wo 30-12-1383. 

Johannes van Brede beloofde aan Arnoldus gnd Loef van Middelwijc .. ..... 

dobbel of de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (zo 01-05-

1384) te betalen. 

 

Johannes de Brede promisit super omnia (dg: Alardo) #Arnoldo# dicto Loef 

de (dg: Middel) Middel[wijc] ....... ....... dobbel seu valorem ad festum 

beatorum Philippi et Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 093v 03 ±wo 30-12-1383. 

Gerardus zvw Henricus zvw Henricus Becker en Alardus gnd Loef van 

Middelwijc ev Weijndelmoedis dvw eerstgenoemde Henricus {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Gerardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici Becker et Alardus 

dictus Loef [6de Middelwijc maritus et tutor] legitimus ut asserebat 

Weijndelmoedis sue uxoris filie primodicti quondam Henrici. 

 

BP 1177 f 093v 04 za 02-01-1384. 

Leonius zvw Petrus van Erpe en Hubertus van Gouberdingen ev Johanna dvw 

voornoemde Petrus maakten een erfdeling van een hoeve, gnd het Goed te Loe, 

in Erp. 

Voornoemde Leonius kreeg7 (1) het huis gnd het bouwhuis en de schuur8, 

zonder ondergrond, (2) de Oude Boomgaard, zoals afgepaald, (3) een stuk 

land, gnd de Zwijnsput, tussen Johannes gnd Rovers soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (4) een stuk land gnd die Hulst, tussen Willelmus 

Hoernkens enerzijds en een gemene weg anderzijds, (5) een stuk land gnd 

Lonijs Strepe, tussen hr Adam van Berchen enerzijds en Henricus gnd Lonijs 

soen anderzijds, (6) een stuk land gnd Kerijs Akker, tussen Theodericus 

Arts soen enerzijds en Katherina Lemmens anderzijds, (7) een stuk land gnd 

die Spekens Poel, tussen Leonius van Langvelt enerzijds en Johannes gnd van 

Loe anderzijds, (8) een stuk land, ter plaatse gnd op die Eimpel Donk, 

tussen Ywanus Kocs enerzijds en Henricus gnd Stiphouts anderzijds, (9) een 

stuk land gnd die Pijntel, tussen Willelmus zvw Lucas van Erpe enerzijds en 

Henricus gnd Lonijs soen anderzijds, (10) een stuk broekland, gnd die 

Middelbos, naast Henricus Cnode enerzijds en de dijk gnd de Molendijk 

anderzijds, (11) de helft van een stuk land gnd die Dijkweg, tussen 

Henricus Lonijs enerzijds en erfgoed gnd Haverland, behorend aan voornoemde 

Hubertus, anderzijds. Voornoemde Leonius krijgt recht van weg over het 

erfgoed gnd die Rijt, dat aan voornoemde Hubertus behoort. 

 

Leonius filius quondam Petri de Erpe et Hubertus de Gouberdingen maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Johanne sue uxoris filie dicti quondam 

Petri palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quodam manso #dicto tGoet te Loe# cum suis attinentiis ad se spectante 

sito in parochia de Erpe ut dicebant #mediante qua divisione# domus dicta 

dat bauwehuijs ende horreum (dg: cum s) dicti (dg: -orum) mansi (dg: cum 

suis att) #sine# fundis et antiquum pomerium dictum (dg: cu) due Aude 

                         
6 Aanvulling op basis van BP 1176 f 336r 09. 
7 Zie → BP 1177 f 116r 01 di 29-03-1384, verkoop aan het Geefhuis van een 

erfpacht van 1 mud rogge uit de helft in goederen, gnd te Loe, van wijlen 

voornoemde Petrus, in Erp. 
8 Zie → BP 1177 f 110v 03 wo 16-03-1384, verkoop van de oude schuur zonder 

ondergrond. 
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Boegart prout huiusmodi (dg: domus horreum cum suis fundis) et (dg: p) 

antiquum pomerium ibidem limitati sunt item peciam! terre dictam! den 

Zwijnsput sita inter hereditatem Johannis dicti Rovers soen ex uno et 

inter communitatem ex alio item pecia terre dicta die Hulst sitam inter 

hereditatem Willelmi Hoernkens ex uno et inter communem plateam ex alio 

item pecia terre dicta Lonijs (dg: Stre) Strepe sita inter hereditatem 

domini Ade de Berchen ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Lonijs 

soen ex alio item pecia terre dicta Kerijs Acker sita inter hereditatem 

Theoderici Arts soen ex uno et inter hereditatem Katherine Lemmens ex 

alio item peciam terre dictam! die Spekens Poel sita inter hereditatem 

Leonii de Langvelt ex !alio et inter hereditatem Johannis dicti de Loe ex 

alio item pecia terre sita in loco dicto op die Eijmpel Donc inter 

hereditatem Ywani Kocs ex uno et inter hereditatem Henrici dicti 

Stiphouts ex alio item pecia terre dicta die Pijntel sita inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Luce de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Lonijs soen ex alio item pecia paludis dicta 

die Middelbossche sita iuxta hereditatem Henrici Cnode ex uno et inter 

aggerem dictum den Molendijc ex alio item medietas pecie terre (dg: site) 

dicte die Dijcwech site inter hereditatem Henrici Lonijs ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti Huberti) dictam Haverlant ad dictum Hubertum 

spectantem ex alio ut dicebant dicto Leonio (dg: d) cesserunt in partem 

super quibus et jure promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt hoc addito quod dictus Leonius obtinebit in hereditate dicta 

die Rijt spectante ad dictum Hubertum viam eundi redeundi et pergendi ad 

(dg: suas) hereditates dicti Leonii ibidem (dg: .......) sitas. Testes 

Heijme et Rover datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1177 f 093v 05 za 02-01-1384. 

Voornoemde Hubertus van Gouberdingen ev Johanna dvw Petrus van Erpe kreeg 

(1) het huis, gnd die Kemenade, en de schuur, met ondergrond, en de oude 

hofstad van de hoeve, zoals afgepaald, (2) een stuk land9, gnd die Loe 

Akker, tussen Arnoldus Jordens soen enerzijds en voornoemde oude hofstad 

anderzijds, (3) een stuk10 land, gnd die Hezeakker, tussen Johannes Metten 

soen enerzijds en hr Adam van Berchen ridder anderzijds, (4) een stuk land, 

gnd die Brake, tussen Johannes van Loe enerzijds en Yda gnd Andries 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd die Lange Akker, tussen voornoemde hr 

Adam enerzijds en jkvr Aleijdis dvw voornoemde Petrus van Erpe anderzijds, 

(6) een streep land, ter plaatse gnd Zitert, tussen Arnoldus Peters soen 

enerzijds en Yda gnd Andries anderzijds, (7) een streep land aldaar, tussen 

Aleijdis Ghenen enerzijds en Henricus gnd Moelners anderzijds, (8) 2 

strepen land, achter Theodericus gnd Arts soen, tussen Katherina Wouters 

enerzijds en Mijchael gnd Carpens anderzijds, (9) een stuk land, gnd die 

Klein Dieweg, tussen Arnoldus gnd Peters soen enerzijds en eerstgenoemde 

Leonius anderzijds, (10) een stuk land, gnd dat Haverland11, in Erp, naast 

de plaats gnd de Grote Diedeweg, (11) een erfgoed gnd die Rijt, naast 

erfgoed van voornoemde Leonius, zoals afgepaald, (12) de helft van een stuk 

land, gnd die Dieweg, tussen Henricus Lonijs enerzijds en erfgoed gnd 

Haverland anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione domus dicta die Kemenade et horreum cum suis 

fundis (dg: dicti mansi) et #antiquum# domistadium dicti mansi (dg: cum) 

prout ibidem limitate sunt item pecia terre dictam! die Loe Acker sita 

inter hereditatem Arnoldi Jordens soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

dictum (dg: domista) antiquum domistadium ex alio item pecia terre dicta 

die Hezeacker sitam inter hereditatem Johannis Metten soen ex uno et 

inter hereditatem domini Ade de Berchen militis ex alio item pecia terre 

                         
9 Zie → BP 1178 f 088r 12 za 13-02-1389 (1+2), verkoop van onder meer de Lo 

Akker met aangelegen hofstad en die Rijt. 
10 Zie → BP 1177 f 261r 10 ±zo 17-12-1385, uitgifte van deze akker. 
11 Zie → BP 1178 f 107v 03 za 12-06-1389, overdracht van het Haverland. 
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dicta die Brake sita inter hereditatem Johannis de Loe ex uno et inter 

hereditatem Yde dicte Andries ex alio item pecia terre dicta die Lange 

Acker sita inter hereditatem domini (dg: A) Ade predicti ex uno et inter 

hereditatem domicelle Aleijdis filie quondam Petri de Erpe predicti ex 

alio item strepa terre sita in loco dicto Zitert inter hereditatem 

Arnoldi Peters soen ex uno et inter hereditatem Yde dicte Andries ex alio 

item una strepa terre sita ibidem inter hereditatem Aleijdis Ghenen ex 

uno et inter hereditatem Henrici dicti Moelners ex alio item due (dg: -s) 

strepe terre site retro hereditatem Theoderici (dg: filii) dicti Arts 

soen inter hereditatem Katherine Wouters ex uno et inter hereditatem 

Mijchaelis dicti Carpens ex alio item pecia terre dicta die Cleijn Die 

(dg: de) Wech sita inter hereditatem Arnoldi dicti Peters soen ex uno et 

inter hereditatem primodicti Leonii ex alio item pecia terre dicta dat 

Haverlant sita in dicta parochia iuxta locum dictum den Groten Diedewech 

item hereditas dicta die Rijt sita iuxta hereditatem (dg: dictam) dicti 

Leonii (dg: ex uno et inter) prout #huiusmodi Rijt# ibidem limitata est 

item medietas pecie terre dicte die (dg: Die) Diewech site inter 

hereditatem Henrici Lonijs ex uno et inter hereditatem dictam Haverlant 

(dg: ut dciebant) ex alio ut dicebant dicto Huberto cesserunt in partem 

ut alter recognovit super quibus etc promittens ratam servare et dampna 

equaliter portabunt addita eciam condicione predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093v 06 za 02-01-1384. 

Voornoemde Hubertus van Gouberdingen verkocht aan Leonius zvw Petrus van 

Erpe de helft van een stuk land, gnd die Dieweg, in Erp, tussen Henricus 

Lonijs enerzijds en erfgoed gnd dat Haverland anderzijds. 

 

Dictus Hubertus medietatem pecie terre dicte die Diewech site in parochia 

de Erpe inter hereditatem Henrici Lonijs ex uno et inter hereditatem 

dictam dat Haverlant ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Leonio filio 

quondam Petri de Erpe promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093v 07 za 02-01-1384. 

Voornoemde Leonius zvw Petrus van Erpe beloofde aan Elizabeth ndvw 

voornoemde Petrus van Erpe een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit zijn helft in de goederen gnd 

te Loe, van wijlen voornoemde Petrus, in Erp. 

 

Dictus Leonius promisit super omnia se daturum et soluturum Elizabeth 

filie naturali dicti quondam Petri de Erpe vitalem pensionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth 

et non ultra purificatione et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

Leonium spectante in bonis dicti! te Loe dicti quondam Petri sitis in 

parochia de Erpe et in attinentiis eorundem bonorum universis et cum 

mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093v 08 za 02-01-1384. 

Voornoemde Hubertus van Gouberdingen beloofde aan voornoemde Elizabeth ndvw 

Petrus van Erpe een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit 

zijn helft in de goederen gnd te Loe, van wijlen voornoemde Petrus, in Erp. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia se daturum et soluturum dicte 

Elizabeth vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

eodem modo ex medietate ad ipsum spectante in dictis bonis cum suis 

attinentiis te Loe vocatis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 093v 09 za 02-01-1384. 

Henricus gnd van den Waude zvw Gerardus gnd Ponnenborch gaf uit aan 

Bertoldus zvw Nijcholaus van Arle (1) het woonhuis van voornoemde wijlen 

Gerardus Ponnenborch met ondergrond, misse, tuin en gelookt daaraan 
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gelegen, in Haaren, tussen Johannes Nezen soen enerzijds en Jacobus gnd Tor 

anderzijds, (2) een dries aldaar, tussen voornoemd gelookt enerzijds en 

Nijcholaus zv Johannes gnd Moelnere anderzijds, (3) een stuk land gnd 

Engelberen Stukske, in Haaren, tussen Johannes van Haren zv Willelmus 

enerzijds en voornoemde Johannes Nesen soen anderzijds, (4) een erfgoed gnd 

die Middelbeemd, deels akker, deels weide, in Haaren, tussen voornoemde 

Johannes Nezen soen enerzijds en voornoemde Nijcholaus zvw Johannes 

Moelnere anderzijds, waarover een gemene weg loopt, gnd die Gankpad, (5) 

een stuk land gnd Bollens Akker, in Haaren, tussen Johannes van Haren zv 

Wolterus enerzijds en voornoemde Jacobus Tor anderzijds, (6) een stuk land 

gnd die Kosters Akker, in Haaren, tussen Rodolphus Rover van Vladeracken 

enerzijds en voornoemde Jacobus Tor anderzijds, strekkend met een eind aan 

de plaats gnd ter Rijt, (7) een stuk land gnd die Waalsaat, in Haaren, 

tussen Martinus Monic enerzijds en voornoemde Rodolphus Rover anderzijds, 

(8) de helft van een stuk land gnd die Gijsscot, in Haaren, beiderzijds 

tussen de gemeint, te delen door de einden, de helft aan de zijde van 

Oisterwijk, (9) een beemd gnd die Brand, in Haaren, ter plaatse in 

Eindovense Broek, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Agatha in 

de kerk van Oisterwijk enerzijds en Johannes die Blare anderzijds, (10) een 

beemd gnd die Sneppenscoet, in Haaren, tussen de plaats gnd der Kerkdijk 

enerzijds en erfgoed van het klooster van Tongeren anderzijds, (11) een 

beemd gnd die Strijpt, in Vught, ter plaatse gnd Strijpt, tussen erfgoed 

van het klooster van der Cameren enerzijds en Henricus Britter anderzijds, 

met ¼ deel van 1 dagmaat aldaar gelegen, tussen Goeswinus Cnode enerzijds 

en Johannes gnd Gielijs anderzijds, (12) 3 dagmaat beemd in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Moerdonk, tussen Gobelinus van den Berghe enerzijds en wijlen 

Johannes van Rode gruiter anderzijds, (13) een beemd gnd dat Hoekske, in 

Helvoirt, ter plaatse Nortbroek, tussen Jacobus Tor en Nijcholaus zv 

Johannes Moelnere enerzijds en Johannes gnd van Ynghen anderzijds, met (14) 

een b-erfcijns van 17 schelling geld die Cristina van der Heijden betaalt, 

en (15) een b-cijns van 8 schelling geld die Jutta van der Heijden betaalt; 

de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de grondheren en de naburen, 30 

lopen rogge erfpacht, Bossche maat, aan erfg vw Hadewigis Stripen, 25 

schelling geld b-erfcijns, en thans voor een n-erfpacht van de 7 mud rogge, 

Bossche maat, {f.94r} met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over 1 jaar (do 02-02-1385). Voornoemde Bertoldus zal als bode van 

eerstgenoemde Henricus elk jaar met Sint-Andreas 1 mud rogge, Bossche maat, 

ophalen in Haaren, aan het huis van Cristina van der Heijden en die mud 

rogge, voor zijn rekening, naar Den Bosch vervoeren voor erfg vw Hadewigis 

Stripen. Eerstgenoemde Henricus zal ¾ deel van het eikenhout op voornoemde 

erfgoederen zagen en weghalen ....... ....... ........ 

 

Henricus dictus van den #Waude# filius quondam Gerardi dicti Ponnenborch 

hereditates infrascriptas domus habitationis quondam #dicti# Gerardi 

Ponnenborch cum suo fundo et fimario et ortus (dg: sibi) et hereditas 

dicta dat Geloect sibi adiacentes siti in parochia de Haren inter 

hereditatem (dg: quondam) Johannis Nezen soen et inter hereditatem Jacobi 

dicti Tor ex alio item hereditatem dictam een Driessche sitam ibidem 

inter dictam hereditatem dat Geloect vocatam ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai filii Johannis dicti Moelnere ex alio item peciam terre dictam 

Enghelberen Stucsken sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

de Haren filii Willelmi ex uno et inter hereditatem Johannis Nesen soen 

predicti ex alio item hereditatem dictam die Middelbeemt (dg: partim p... 

et partim ager) partim terra arabilis et partim pascua sitam in dicta 

parochia inter hereditatem dicti Johannis Nezen soen ex uno et inter 

hereditatem dicti (dg: J) Nijcholai filii quondam Johannis Moelnere ex 

alio et per quam peciam terre transit communis via dicta (dg: G) die 

Gancpat item peciam terre dictam Bollens Acker sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis de Haren filii Wolteri ex uno et inter 

hereditatem dicti Jacobi Tor ex alio item peciam terre dictam die Costers 

Acker sitam in dicta parochia inter hereditatem #Rodolphi# Rover de 
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Vladeracken ex uno et inter hereditatem (dg: presbitorum d ecclesie 

sancti Johannis) Jacobi Tor predicti ex alio tendentem cum uno fine ad 

locum dictum ter (dg: R) Rijt item peciam terre dictam die Waelsaet sitam 

in dicta parochia inter hereditatem Martini Monic ex uno et inter dicti 

Rodolphi Rover ex alio item medietatem pecie terre dicte die Ghijsscot 

site in dicta parochia inter (dg: hereditatem) communitatem ex utroque 

latere coadiacentem scilicet dividendo dictam peciam terre per fines illa 

medietas que sita est versus Oesterwijc item pratum dictum die Brant 

situm in dicta parochia #in loco dicto in Eijndovenssche Broec# inter 

hereditatem spectantem ad (dg: eccl) altare beate Aghate situm in 

ecclesia de Oesterwijc ex uno et inter hereditatem Johannis die Blare ex 

alio item pratum dictum die Sneppenscoet situm in dicta parochia inter 

(dg: loc aggere) locum dictum der Kercdijc ex uno et inter hereditatem 

conventus de Tongeren ex alio item pratum dictum die Strijpt situm in 

parochia de Vucht ad locum dictum Strijpt inter hereditatem conventus van 

der Cameren ex uno et inter hereditatem Henrici Britter ex alio (dg: cum) 

cum (dg: u diurnata prati) quarta parte unius diurnate ibidem site inter 

hereditatem Goeswini Cnode ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Eg) 

dicti Gielijs ex alio item tres diurnatas (dg: terre) prati sitas in 

parochia de Helvoert in loco dicto Moerdonc inter hereditatem Gobelini 

van den Berghe ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Rode 

grummellatoris ex alio item pratum dictam dat Hoexken sitam in dicta 

parochia de Helvoert in loco dicto Nortbroec inter hereditatem Jacobi Tor 

et (verbeterd uit: ex) Nijcholai filii Johannis Moelnere ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti de Ynghen ex alio ut dicebat #cum hereditario 

censu (dg: XV) XVII solidorum monete quem Cristina van der Heijden et 

censu VIII solidorum monete quem Jutta van der Heijden# (dg: dedit ad 

hereditarium censum paccionem simul cum censibus) supra dictas 

hereditates de jure solvendis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Bertoldo filio quondam Nijcholai de Arle ab eodem hereditarie (dg: pacc) 

pro censibus (dg: dominorum) dominis fundi et vicinis (dg: et Gobelino et 

Jutte van den Acker exinde solvendis atque dandis) atque pro XXXta 

lopinis siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco heredibus 

quondam Hadewigis S[tripen] exinde solvendis et pro XXV solidis 

hereditarii census monete exinde de jure solvendis dandis (dg: sibi) ab 

alio etc atque pro hereditaria paccione (dg: septem) #septem# modiorum 

siliginis mensure 

 

1177 mf3 B 14 f.94. 

 in crastino circoncisionis anno LXXXIIII: zaterdag 02-01-1384. 

 

BP 1177 f 094r 01 za 02-01-1384. 

de Busco danda sibi ab alio purificatione [et primo termino] 

purificatione proxime ultra annum et in Busco tradenda ex premissis (dg: 

promittens ..) tali condicione [ann]exa quod d[ictus Bert]oldus tamquam 

nuntius primodicti Henrici recipiet anno ?quolibet Andree unum modium 

siliginis mensure de Busco in parochia de Haren ad domum Cristine van der 

Heijden et ?huiusmodi ....... modium siliginis dictus (dg: .......) 

Bertoldus sub suis laboribus ....... et deliberabit in Busco (dg: ad) 

heredibus quondam Hadewigis Stripen pro primodicto Henrico promittens 

....... ....... warandiam pro premissis [et aliam obligationem] deponere 

et alter repromisit hoc addito quod [primodictus] Henricus tres quartas 

partes omnium lignorum quercinorum supra hereditates predictas 

consistent[ium] (dg: infra .......) ....... ....... et huiusmodi 3 

quartas partes primodictus Henricus ....... ....... ....... ....... 

....... ....... sequent.. secabit et amovebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 02 za 02-01-1384. 

Voornoemde Gobelinus van den Berghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Dictus Gobelinus van den Berghe prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 094r 03 za 02-01-1384. 

Voornoemde Bertoldus beloofde aan Henricus van den Waude dat hij voor 

voornoemde Henricus een kamer zal bouwen in het woonhuis van wijlen 

Gerardus Ponneborch vv voornoemde Henricus, in Haaren, welke kamer 

voornoemde Henricus zijn leven lang zal bezitten; voornoemde Bertoldus 

levert aan voornoemde Henricus in de kamer in voornoemd huis brandstoffen 

....... op het leven van voornoemde Henricus, en voornoemde Bertoldus zal 

voor voornoemde Henricus een koe voederen, zowel in de winter als in de 

zomer. 

 

Dictus Bertoldus promisit super omnia (dg : quod ipse e) Henrico van den 

Waude quod ipse Bertoldus (dg: concedet et) edificabit et concedet dicto 

Henrico unam cameram bene seratam in domo habitationis quondam Gerardi 

Ponnenborch (dg: sita) patris dicti Henrici sita in parochia de Haren 

quam cameram dictus Henricus possidebit et habebit ad vitam eiusdem 

Henrici et quod (dg: qu) dictus Bertoldus ministrabit dicto Henrico in 

dicta camera [?sita] in dicta domo combustibilia in ro..ne competenti ad 

vitam dicti Henrici (dg: item) #et# quod ipse Bertoldus depascet et 

emitteret (dg: unam v) dicto Henrico unam v[?a]ccam similiter vacas! 

dicti Bertoldi anno quolibet tam in hyeme quam in estate ad vitam dicti 

Henrici. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 04 za 02-01-1384. 

Voornoemde Bertoldus beloofde aan voornoemde Henricus 25 Brabantse dobbel 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Bertoldus promisit dicto Henrico XXV Brabant dobbel seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 05 za 02-01-1384. 

Gobelinus van den Berghe droeg over aan Bertoldus zvw Nijcholaus van Arle 

(1) een b-erfcijns van 6 oude groten en 15 schelling geld, waarvan 

voornoemde Bertoldus zvw Nijcholaus van Arle en Henricus van den Waude ¾ 

deel en een zekere Boert zv Engbertus gnd Stijlken ¼ deel betaalt, (2) een 

b-erfcijns van 5 schelling geld, die Henricus zv Willelmus van den Loe 

betaalt, uit zijn erfgoederen gelegen in Haaren. 

 

Gobelinus van den Berghe hereditarium sex aude groet et quindecim 

solidorum monete (dg: quem) #de quo# Bertoldus filius quondam Nijcholai 

de Arle et Henricus van den Waude tres quartas partes et de quo (dg: d) 

quidam dictus Boert filius (dg: quonda) Engberti dicti Stijlken unam 

quartam partem solvere (dg: solvere) tenentur et hereditarium censum 

quinque solidorum monete quem Henricus filius Willelmi van den Loe 

solvere tenetur annuatim et hereditarie ex hereditatibus suis sitis in 

parochia de Haren ut dicebat supportavit dicto Bertoldo promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 094r 06 za 02-01-1384. 

Voornoemde Bertoldus beloofde aan Gobelinus van den Berge dat hij, 

Bertoldus, zal leveren de helft van de pacht van 1 mud, maat van 

Oisterwijk, welke pacht voornoemde Gobelinus levert aan hr Willelmus Custer 

van Oesterwijc. 

 

Dictus Bertoldus promisit super omnia Gobelino van den Berge quod ipse 

Bertoldus medietatem hereditarie paccionis unius modii mensure de 

Oesterwijc quam paccionem dictus Gobelinus domino Willelmo Custer de 

Oesterwijc solvere tenetur annuatim ut dicebat hereditarie dabit et 

exsolvet et in Oesterwijc deliberabit sic quod dictus Gobelino dampna 
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exinde non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 07 za 02-01-1384. 

Voornoemde Bertoldus en Henricus van den Waude droegen over aan Gobelinus 

van den Bergen een b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Oisterwijk, die 

Gobelinus van den Bergen aan voornoemde Bertoldus en Henricus levert. 

 

Dictus Bertoldus et Henricus van den Waude hereditariam paccionem (dg: 

di) unius lopini siliginis mensure de Oesterwijc quam Gobelinus van den 

Bergen dictis Bertoldo et Henrico solvere tenetur annuatim ut dicebat 

supportavit dicto Gobelino promittens ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 08 za 02-01-1384. 

Aghata wv Petrus gnd Goetscalcs soen droeg over aan haar zoon Godescalcus, 

tbv hem en Johannes en Conegondis, kv voornoemde Aghata en wijlen Petrus 

Goetscalcs soen, haar vruchtgebruik12 in (1) een hofstad, huis en aangelegen 

erfgoederen, in Berlicum, tussen Jacobus gnd die Wert enerzijds en Petrus 

gnd Wouters soen anderzijds, (2) een stuk land en een aangelegen beemd, in 

Berlicum, naast de plaats gnd die Cruce Eik, tussen Johannes van der 

Espendonc enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Keelbreker anderzijds, (3) een 

stuk land, gnd die Brake, in Berlicum, tussen erfgoed van de investiet van 

Berlicum enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds. 

 

Aghata relicta quondam Petri (dg: f) dicti (dg: Goes) Goetscalcs soen cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in domistadio et domo #et 

hereditatibus sibi adiacentibus# sitis in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Jacobi dicti (dg: W) die Wert ex uno et inter hereditatem 

Petri dicti Wouters soen ex alio atque in pecia terre et prato sibi 

adiacente sitis in dicta parochia iuxta locum dictum die Cruce Eijcke 

inter hereditatem Johannis van der Espendonc ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex alio item in pecia terre dicta die 

Brake sita in dicta parochia (dg: .) inter hereditatem investiti de 

Berlikem ex uno et inter hereditatem conventus de Berna ex alio ut 

dicebat supportavit (dg: Hermanno dicto Pijnghe promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte) Godescalco suo filio ad opus sui 

et ad opus Johannis et Conegondis liberorum dictorum Aghate et quondam 

Petri Goetscalcs soen promittens cum tutore ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 094r 09 za 02-01-1384. 

Johannes zvw Arnoldus van der Tangherijt droeg over aan Lambertus zv 

Henricus gnd Moelnere van Herlaer een huis13 en tuin onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Rutgherus gnd Ghiben soen 

enerzijds en voornoemde Arnoldus van der Tangherijt anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Arnoldus van der Tangherijt overgedragen door Johannes 

Brabant. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi van der Tangherijt domum et ortum cum 

suis attinentiis sitas infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum 

Dungen inter hereditatem Rutgheri dicti Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi van der Tangherijt ex alio supportatas dicto 

quondam Arnoldo van der Tangherijt a Johanne Brabant prout in litteris 

hereditarie supportavit Lamberto filio Henrici dicti Moelnere de Herlaer 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

                         
12 Zie → BP 1177 f 095v 13 do 07-01-1384, verkoop van deze goederen. 
13 Zie → BP 1176 f 351r 12 di 12-04-1384, overdracht van dit huis. 
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BP 1177 f 094r 10 za 02-01-1384. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus van der Tangherijt droeg over aan 

voornoemde Lambertus zv Henricus gnd Moelnere van Herlaer 2 stukken14 land 

onder de vrijdom van Den Bosch, op de plaats gnd Dungen, tussen Theodericus 

Kepken enerzijds en voornoemde Arnoldus van der Tangherrijt anderzijds, aan 

voornoemde Arnoldus van der Tangherrijt overgedragen door Johannes gnd 

Zelen soen van Hezewijc. 

 

Dictus Johannes filius quondam Arnoldi van der Tangherijt duas pecias 

terre sitas infra libertatem oppidi de Busco super locum dictum Dungen 

inter hereditatem Theoderici Kepken ex uno et inter hereditatem dicti 

Arnoldi van der Tangherrijt ex alio supportatas dicto Arnoldo van der 

Tangherrijt (dg: pro) a Johanne dicto Zelen soen de Hezewijc prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Lamberto cum litteris et jure 

promittens ut supra etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 11 za 02-01-1384. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus zvw Mijchael van der Tangherrijt droeg 

over15,16 aan voornoemde Lambertus zv Henricus gnd Moelnere van Herlaer (1) 

een akker gnd die Ledeakker, 9 hont 25 roeden groot, ter plaatse gnd die 

Dungen, ter plaatse gnd Gasthuisdonk, tussen erfgoed behorend aan het 

gasthuis in de Bosch enerzijds en Egidius gnd Willems soen anderzijds, (2) 

een streep land, 95 roeden groot, aldaar, tussen erfgoed behorend aan het 

gasthuis in Den Bosch enerzijds en Arnoldus zv Ghibo van der Eijkendonc 

anderzijds, (3) een stukje land gnd een schild, 2½ hont ½ roede groot, 

aldaar, tussen Henricus van den Hoernic enerzijds en erfgoed behorend aan 

het gasthuis in Den Bosch anderzijds, aan voornoemde wijlen Arnoldus zvw 

Mijchael van der Tangherrijt verkocht door Theodericus van Brakel. 

 

Dictus Johannes filius quondam Arnoldi filii quondam Mijchaelis van der 

Tangherrijt quendam agrum terre (dg: situm) dictum communiter die Lede 

Acker novem hont et viginti quinque virgatas terre continentem situm 

supra locum dictum die Dungen ad locum dictum des Gasthuijs Donc inter 

hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex uno et inter hereditatem 

Egidii dicti Willems soen ex alio atque unam strepam terre nonaginta 

quinque virgatas terre continentem sitam ibidem inter hereditatem 

spectantem ad dictum hospitale ex uno et inter hereditatem (dg: dicti) 

Arnoldi filii Ghibonis van der Eijkendonc ex alio insuper quandam 

particulam terre dictam communiter een scilt duo et dimidium hont et 

dimidiam virgatas terre continentem sitam ibidem inter hereditatem 

Henrici van den Hoernic ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

hospitale predictum ex alio venditas dicto quondam Arnoldo filio quondam 

Mijchaelis van der (dg: Ghe) Tangherrijt a Theoderico de Brakel prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Lamberto cum litteris et jure 

promittens ut supra. 

 

BP 1177 f 094r 12 za 02-01-1384. 

Johannes zvw Arnoldus van der Tangherrijt en Lambertus zv Henricus Moelnere 

van Herlaer beloofden aan Henricus van den Velde 33 gulden hellingen, 

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

 

Johannes filius quondam Arnoldi van der Tangherrijt et Lambertus filius 

Henrici Moelnere de Herlaer promiserunt Henrico van den Velde XXXIII (dg: 

gh) gulden hellingen de Reno seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
14 Zie → BP 1176 f 351r 14 di 12-04-1384, verkoop van deze twee stukken. 
15 Zie ← BP 1177 f 059r 12 do 02-07-1383, doorverkoop van een erfcijns uit 

deze goederen. 
16 Zie → BP 1176 f 351r 09 di 12-04-1384, verkoop van deze goederen. 
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BP 1177 f 094r 13 za 02-01-1384. 

Niet geschreven, met instemming van partijen. 

Voornoemde Lambertus zv Henricus Moelnere van Herlaer beloofde aan 

voornoemde Johannes zvw Arnoldus van der Tangherrijt van voornoemde 

erfgoederen, aan hem overgedragen door voornoemde Johannes, afstand te 

doen, zodra voornoemde 33 gulden hellingen en daaruit voortvloeiende schade 

zijn betaald, welke schade voornoemde Lambertus met twee wettige getuigen 

zal bewijzen. Opgesteld in aanwezigheid van Theodericus Berwout en Arnoldus 

van Loet. 

 

Non scribatur de consensu partium. A. 

Dictus Lambertus promisit dicto Johanni dictas hereditates sibi ab eodem 

Johanne supportatas ut prefertur resignabit quamcito a dictis XXXIII 

gulden hellingen et ab omnibus dampnis sibi exinde eventuris quitaverit 

que dampna dictus (dg: poterit) Lambertus poterit probare per duos testes 

legitimos. Acta in camera scriptorum presentibus Theoderico Berwout et 

Arnoldo de Loet testibus datum in crastino circoncisionis hora vesperarum 

anno LXXXIIII. 

 

BP 1177 f 094r 14 za 02-01-1384. 

Petrus uter Hautart beloofde aan Ghibo Kesselman 33½ oude schild of de 

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

 

Petrus uter Hautart promisit Ghiboni Kesselman XXXIII (dg: aude) et 

dimidium aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes (dg: da) Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 15 za 02-01-1384. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel droeg over aan de secretaris, tbv mr 

Wolphardus van Ghiessen, een stuk land, gnd anderhalf diepart, in Maren, 

tussen voornoemde mr Wolfardus enerzijds en Willelmus van Loen anderzijds. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de (dg: Berkel) Berkel peciam terre 

dictam anderhalf dijepardt sitam in parochia de Maren inter hereditatem 

magistri Wolfardi de Ghiessen ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Loen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus dicti 

magistri Wolphardi promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 16 za 02-01-1384. 

Ygrammus Pangelart maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen, 

uitgiften en overdrachten gedaan door Petrus zvw Everardus gnd Claes soen 

van Heze. 

 

Ygrammus Pangelart (dg: ....) omnes vendiciones et alienaciones ac 

donationes et supportaciones factas per Petrum filium quondam Everardi 

dicti Claes soen de Heze ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094r 17 za 02-01-1384. 

Cristianus Coninc machtigde Henricus Raet alle goederen te manen, die aan 

hem en wijlen zijn vrouw Cristina gekomen waren na overlijden van Franco 

Valant vvw voornoemde Cristina. 

 

Cristianus Coninc dedit (dg: potestatem) Henrico Raet potestatem monendi 

levandi petendi et prosequendi omnia bona que sibi et Cristine quondam 

sue [uxori] de morte quondam (dg: Fr) Franconis Valant patris olim dicte 

quondam Cristine successione (dg: su) advoluta fuerant usque ad 

revocacionem. Testes datum [supra]. 

 

1177 mf3 C 01 f.94v. 

 in crastino circoncisionis: zaterdag 02-01-1384. 
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 in octavis innocentium: maandag 04-01-1384. 

 Secunda post octavas beati Stephani martiris: maandag 04-01-1384. 

 in festo Agnetis: donderdag 21-01-1384. 

 in vigilia epyphanie: dinsdag 05-01-1384. 

 

BP 1177 f 094v 01 za 02-01-1384. 

Johannes Kersmaker de jongere droeg over aan Yda wv Willelmus Loijers een 

b-erfcijns van 23 schelling 9 penning, gaande uit een huis en erf van 

Henricus Moelnere timmerman, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, aan 

hem verkocht17 door Egidius van den Bossche zvw Arnoldus Wolphardi. 

 

Johannes Kersmaker junior hereditarium censum viginti trium solidorum et 

novem denariorum solvendum hereditarie ex domo et area Henrici Moelnere 

carpentatoris sita in Busco ad vicum dictum Boerde venditum sibi a Egidio 

van den [18Bossche filio] quondam Arnoldi Wolphardi prout in litteris 

hereditarie supportavit Yde relicte quondam Willelmi Loijers cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare [et obligationem] ex parte sui 

deponere. Testes Berwout et [Sc]ilder datum in crastino circoncisionis. 

 

BP 1177 f 094v 02 za 02-01-1384. 

Voornoemde Johannes Kersmaker de jongere droeg over aan voornoemde Yda wv 

Willelmus Loijers een erfcijns van 47 schelling 6 penning geld, een helft 

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

helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen 

erfgoed van Johannes Palken enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Volcwijc 

anderzijds, aan hem verkocht19 door de broers Paulus en Egidius, kvw 

Arnoldus zvw Paulus van Maelstrem. 

 

Dictus Johannes Kersmaker junior hereditarium censum quadraginta 

sep[20tem solidorum et sex denariorum monete] solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et aree site in 

Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem Johannis Palken ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Volcwijc ex alio (dg: s) venditam sibi a 

Paulo et Egidio fratribus liberis quondam Arnoldi filii quondam Pauli de 

Maelstrem prout in litteris hereditarie supportavit [dicte] Yde relicte 

quondam Willelmi Loijers cum litteris et aliis (dg: j) jure promittens 

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

 

BP 1177 f 094v 03 ma 04-01-1384. 

Goeswinus zvw Gobelinus smid van Geffen verkocht aan Johannes van Hees nzvw 

Bernardus van Ouvermere van Lijt 1½ roeden land in Geffen, ter plaatse gnd 

in den Vrede, tussen erfg vw Johannes van Nuwelant enerzijds en erfg vw 

Johannes gnd Ghenen soen anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot 

gnd die Gemene Grave en met het andere eind aan de sloot gnd op den Verre 

Grave. 

 

Goeswinus filius quondam Gobelini fabri de Geffen (dg: unum iuger terre 

situm in parochia de Geff) unam et dimidiam virgatas terre sitas in 

parochia de Geffen in loco dicto in den Vrede inter hereditatem heredum 

quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Johannis dicti Ghenen soen ex alio tendentes cum uno fine ad fossatum 

dictum die Ghemeijnt Grave et cum reliquo fine ad fossatum dictum op den 

Verren Grave ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johannes de (dg: 

Hees Hees Hees) Hees filio naturali quondam Bernardi de Ouvermere de Lijt 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

                         
17 Zie ← BP 1176 f 199r 08 do 12-09-1381, verkoop van deze cijns. 
18 Aan vulling op basis van BP 1176 f 199r 08. 
19 Zie ← BP 1176 f 221r 01 do 19-09-1381, verkoop van deze erfcijns. 
20 Aanvulling op basis van BP 1176 f 221r 01. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 16 

Berwout et Scilder datum in (dg: crastino) octavis innocentium. 

 

BP 1177 f 094v 04 ma 04-01-1384. 

Henricus zvw Wautgherus van der Tangerijt verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Wautgheri van der Tangerijt prebuit et 

reportavit. Testes. 

 

BP 1177 f 094v 05 ma 04-01-1384. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan Johannes gnd Kepken zv Elizabeth 50 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia Johanni dicto Kepken filio 

Elizabeth L Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes Berwout et 

Scilder datum secunda octavas beati Stephani martiris. 

 

BP 1177 f 094v 06 do 21-01-1384. 

Johannes zvw Paulus gnd Jans soen droeg over aan Arnoldus Cloet van 

Nuwelant een huis en tuin van wijlen Walterus gnd Sasse, in Geffen, tussen 

Gerardus gnd Scuijtbecker enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan hem 

verkocht door Gerardus gnd Kepken zvw Theodericus gnd Veren Aleijten soen, 

belast met de voorwaarde in brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Pauli dicti Jans soen (dg: ort) domum et ortum 

quondam Walteri dicti Sasse sitos in parochia de Geffen inter hereditatem 

Gerardi dicti Scuijtbecker ex uno et inter communem plateam ex alio 

venditos sibi a Gerardo dicto Kepken filio (dg: quonda) quondam 

Theoderici dicti Veren Aleijten soen prout in litteris hereditarie (dg: 

ven) supportavit Arnoldo Cloet de Nuwelant cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

condicione in primodictis litteris contenta. Testes Rover et Berwout 

datum in festo Agnetis. 

 

BP 1177 f 094v 07 ma 04-01-1384. 

Henricus Bonfaes verkocht aan zijn broer Gerardus van Eijcke een n-erfpacht 

van 4 mud rogge, maat van Helmond, met Kerstmis op de onderpanden te 

leveren, gaande uit goederen, gnd te Overbrugge, in Rixtel, reeds belast 

met lasten. 

 

Henricus Bonfaes hereditarie vendidit Gerardo de Eijcke suo fratri 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et supra (dg: he) bona 

infrascripta tradendam ex bonis dictis te Overbrugge ad dictum venditorem 

spectantibus sitis in parochia de Rijxstel et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon 

et Berwout datum (dg: supra) datum in octavis innocentium. 

 

BP 1177 f 094v 08 di 05-01-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 170, inv.nr.2401, 05-01-1384. “monete pro tempore solutionis 

huiusmodi census in Buscoducis ad bursam communiter currentis”. 

Jacobus van Bruggen die Olisleger zvw Johannes zv Jacobus van Bruggen 

verkocht aan Johannes zvw Godefridus van Erpe en Arnoldus Koijt een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 

hofsteden en huizen in Hintham, tussen Mathijas szvw Heijlwigis Scouten 

enerzijds en Henricus zvw Johannes gnd Rijcouts soen szvw Lambertus van den 

Arennest anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 6 zester rogge. 

 

Jacobus de Bruggen #die Olisleger# filius quondam Johannis filii Jacobi 

de Bruggen hereditarie vendidit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 
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et Arnoldo Koijt hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duobus domistadiis et domibus sitis in 

Hijntam inter hereditatem Mathije (dg: f) generi quondam (dg: Henrici 

Scout Willelmi) #quondam# Heijlwigis Scouten ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii quondam Johannis dicti Rijcouts soen (dg: ex alio gene) 

generi quondam Lamberti van den Arennest ex alio promittens #super habita 

et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione sex sextariorum siliginis exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes W et Scilder datum (dg: supra) in vigilia epyphanie. 

 

BP 1177 f 094v 08 di 05-01-1384. 

Lambertus smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094v 09 di 05-01-1384. 

(dg: Lambertus smid: een huis en erf). 

 

(dg: Lambertus faber . domum et aream s). 

 

BP 1177 f 094v 10 di 05-01-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 171, inv.nr.2401, 05-01-1384. 

Voornoemde Johannes en Arnoldus kopers droegen voornoemde erfcijns over aan 

de secretaris tbv de armen in het Gasthuis in Den Bosch naast de 

Gevangenpoort; voorwaarde was dat de cijns moest worden aangewend voor de 

armen van het gasthuis, niet voor de kloosterlingen. 

 

Dicti (dg: Arnoldus) Johannes et Arnoldus emptores dictum censum 

supportaverunt mihi ad opus pauperum (dg: de) pro tempore (dg: degubenan) 

decumbentium in hospitali in Busco sito iuxta portam captivorum 

promittentes ratam servare tali condicione quod dictus census singulis 

annis et perpetue exponetur et convertetur dictis pauperibus et non 

monialibus dicti hospitalis. Testes datum (dg: ..) supra. 

 

BP 1177 f 094v 11 di 05-01-1384. 

Ancelmus zvw Johannes gnd Wael ev Margareta dvw Zebertus zv Henricus der 

Kijnder van Goerle verkocht aan Paulus gnd die Zegher een huis en hofstad 

van voornoemde wijlen Zebertus, in Oisterwijk, tussen Gerardus gnd Buckincs 

enerzijds en Margareta gnd Gruens anderzijds, belast met de onraad. De 

verkoper moet een lijfpacht van ½ mud rogge op het leven van Johannes 

Noppen de oudere betalen, die hieruit gaat. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis dicti Wael maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Zeberti filii Henrici der 

(dg: Lij) Kijnder de Goerle domum et domistadium (dg: sit) dicti quondam 

Zeberti sitas (dg: in .. in pa) in Oesterwijc inter hereditatem Gerardi 

dicti Buckincs ex uno et inter hereditatem Margarete dicte Gruens ex alio 

ut dicebat hereditarie Paulo dicto die Zegher promittens warandiam et 

aliam deponere exceptis (dg: XXV denariis communis pagamenti annuatim 

exinde solvendis censibus) #oneribus dictis onraet# exinde de jure 

solvendis hoc tamen addito quod dictus venditor solvere tenebitur vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis ad vitam Johannis Noppen senioris 

exinde solvendam. Testes Sijmon et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 094v 12 di 05-01-1384. 

Gheerlacus zv Willelmus Roveri droeg over aan Johannes van den Eijnde en 

Johannes gnd Wijtmans de pacht van een watermolen en een olie-slagmolen, 

behorend aan Johannes van Engelen, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

ter Borch, met toebehoren en rechten, welke molens voornoemde Gheerlacus 

gepacht had van voornoemde Johannes van Enghelant voor een periode van 3 

jaar, en welke pacht nog loopt tot en met Pasen over een jaar (zo 02-04-
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1385) {niet afgewerkt contract}. 

 

Gheerlacus filius Willelmi Roveri molendinum aquatile atque molendinum 

quo exprimitur oleum dictum (dg: olis) slachmolen spectantia ad Johannem 

de Engelen consistentia in parochia de Oesterwijc ad locum dictum ter 

Borch cum attinentiis et juribus eorum (dg: si) que molendina cum suis 

attinentiis et juribus dictus Gheerlacus erga dictum Johannem de 

Enghelant per spacium trium annorum per modum locacionis acquisiverat 

(dg: prout) sub certis condicionibus acquisiverat prout in litteris et 

que locacio durabit adhuc infra hinc (dg: et fm pasc) ad octavas pasche 

proxime futuras et ab octavis pasche proxime futuris ultra (dg: annum) 

unum annum sine medio sequentem ut dicebat supportavit Johanni van den 

Eijnde et Johanni dicto Wijtmans cum litteris occacione dicte locacionis 

adhuc future promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis condicionibus in dictis litteris contentis quas 

condiciones omnes et singulas dicti Johannes van den Eij. 

 

BP 1177 f 094v 13 di 05-01-1384. 

Hermannus Loden soen ev Katherina wv Johannes gnd Carnau verklaarde alle 

schulden ontvangen te hebben, die Gerardus van Haren verschuldigd was aan 

wijlen voornoemde Johannes Carnau. 

 

Solvit 2 plack. 

Hermannus Loden soen maritus legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

relicte quondam Johannis dicti Carnau palam recognovit sibi fore #satis# 

factum ab omnibus debitis que Gerardus de Haren debebat dicto quondam 

Johanni Carnau ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 094v 14 di 05-01-1384. 

Andreas Verkenman droeg over aan Henricus Pepercoren een stuk beemd, gnd 

die Kolen Kamp, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Arnoldus 

van Beke enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint, welk stuk beemd behoorde aan de goederen, gnd te Pardelaar, 

welk stuk beemd Andreas in cijns verkregen had van Willelmus van Langhelaer 

ev Aleijdis dv hr Arnoldus Rover ridder, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Andreas Verkenman quandam peciam prati dictam die Colen Camp sitam in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem Arnoldi 

de Beke ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio tendentem 

cum utroque fine ad communitatem et que pecia prati ad bona dicta 

communiter te Pardelaer pertinere consuevit (dg: d) quam peciam prati 

dictus (dg: Arnoldus) Andreas erga Willelmum de Langhelaer maritum et 

tutorem legitimum Aleijdis sue uxoris filie domini Arnoldi Rover militis 

ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

Pepercoren cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu in dictis [litteris] contento. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf3 C 02 f.95. 

 in crastino epyphani: donderdag 07-01-1384. 

 

BP 1177 f 095r 01 do 07-01-1384. 

Johannes Boijen zvw Henricus Boijen ev Margareta dvw Franco bakker verkocht 

aan Johannes zvw Johannes van der Voert (1) ¼ deel, in een huis en tuin van 

wijlen voornoemde Johannes van der Voert, in Schijndel, ter plaatse gnd aan 

die Voert, tussen een gemene weg enerzijds en de akkers van voornoemde 

wijlen Johannes van der Voert anderzijds, (2) ¼ deel in 2 stukken beemd, 

(2a) ter plaatse gnd die Harde Beemden, tussen Rijcardus zv Lambertus gnd 

Jonge Lemken enerzijds en mr Willelmus gnd die Snider anderzijds, (2b) ter 

plaatse gnd die Eversdonk, tussen Mathijas van Hermalen enerzijds en 
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Johannes gnd Rijcarts soen en Egidius van de Doorn anderzijds, belast met 

de grondcijns. 

 

Johannes Boijen filius quondam Henrici Boijen (dg: .) maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Franconis 

pistoris quartam partem ad se spectantem in domo et orto #quondam 

Johannis van der Voert# sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum (dg: 

ad) aen die Voert inter communem plateam ex uno et inter communem (dg: 

plateam .......) et inter agros dicti quondam [Johannis] van der Voert ex 

alio item quartam partem ad se spectantem in duabus peciis prati sit[is] 

in dicta parochia quarum una (dg: b) in loco dicto die Harde Beemde inter 

hereditatem Rijcardi #filii# Lamberti dicti Jonge Lemken ex uno et inter 

hereditatem magistri Willelmi dicti die Sn[id]er ex alio et altera [in 

loco] dicto die Eversdonc inter hereditatem Mathije de Hermalen ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Rijcarts soen et Egidii de Spina ex alio 

[sunt site hereditarie] vendidit Johanni (dg: -s) filio quondam Johannis 

van der Voert predicti promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo. Testes W et Scilder 

datum in crastino epyphani. 

 

BP 1177 f 095r 02 do 07-01-1384. 

Johannes Herinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Herinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 03 do 07-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 31 Brabantse dobbel of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXI Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 04 do 07-01-1384. 

Jacobus Stevens soen verkocht aan Johannes gnd Rutghers soen een stuk land, 

in Gewande, ter plaatse gnd in de Grote Wert, tussen Henricus gnd Jonge 

Heijn van Heijnxten enerzijds en wijlen Johannes van Os anderzijds, (2) een 

stuk land aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Henricus. 

 

Jacobus Stevens soen peciam terre sitam (dg: in parochia de Al) in 

Ghewanden in loco dicto in den Groten Wert inter hereditatem Henrici 

dicti Jonge Heijn de Heijnxten ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Os ex alio item peciam terre sitam ibidem inter hereditates 

dicti Henrici ex utroque latere coadiacentes ut dicebat (dg: ut dic) 

hereditarie vendidit Johanni dicto Rutghers soen promittens warandiam et 

aliam deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 05 do 07-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20½ oude schild of de 

waarde met Pasen over een jaar (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XX et dimidium aude scilde seu 

valorem (dg: ad) a pasca proxime futura ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 06 do 07-01-1384. 

Arnoldus zvw Arnoldus gnd Bollen van Wetten droeg over aan Willelmus zvw 

Arnoldus gnd Hodwijn van Tongherle, Johannes zvw Arnoldus zvw voornoemde 

Arnoldus Hodwijn, tbv hen en Wautgherus gnd des Pollarts soen, een erfgoed, 

gnd de Laar, in Tongerle, naast erfgoed gnd die Brede enerzijds en erfgoed 

gnd het Laar van den Hoeve anderzijds, aan hem overgedragen door Danijel 

gnd van Tonghelre. Johannes, Henricus en Elizabeth, kvw Arnoldus Bollen 
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soen, deden afstand. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Bollen de Wetten quandam 

hereditatem conventualiter dLaer nominatam sitam in parochia de (dg: 

Tongherle) Tonghelre contigue iuxta (dg: hereditatem quondam) hereditatem 

dictam communiter die Brede ex uno et inter hereditatem dictam communiter 

et! Laer van den Hoeve ex alio supportatam sibi a Danijele dicto de 

Tonghelre prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio 

quondam Arnoldi dicti Hodwijn de Tongherle (dg: et W) Johanni filio 

quondam Arnoldi filii dicti quondam Arnoldi Hodwijn ad opus eorum et ad 

opus Wautgheri dicti des (dg: Pollar) Pollarts soen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Johannes et Henricus fratres Elizabeth eorum soror (dg: cum tutore super 

premissis et jure ad) liberi quondam Arnoldi Bollen soen #cum suo tutore# 

super premissa et jure ad opus (dg: dicti) dictorum Willelmi Johannis et 

Wautgheri renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 07 do 07-01-1384. 

Johannes van der After droeg over aan Elizabeth wv Zanderus Claes soen van 

der Stegen 7 hont land, in Oss, op de plaats gnd Langendonk, tussen 

Johannes zv Denkinus gnd Gruijter enerzijds en Theodericus Bonnier 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes Bogart van Os. De brief 

overhandigen aan Zanderus zv Henricus Zanders soen. 

 

Johannes van der After septem hont terre sita in parochia de Os supra 

(dg: d) locum dictum Langhendonc inter hereditatem Johannis filii Denkini 

dicti (dg: Griju) Gruijter ex uno et inter hereditatem #Theoderici# 

Bonnier ex alio vendita sibi a Johanne (dg: Boeg) Bogart de Os prout in 

litteris hereditarie supportavit Elizabeth relicte quondam Zanderi Claes 

soen van der Stegen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

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

Zandero filio Henrici Zanders soen. 

 

BP 1177 f 095r 08 do 07-01-1384. 

Denkinus Scaden droeg over aan Gerardus Scade zvw Heijlwigis een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een 

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

erfgoed van Weijndelmoedis van Maren enerzijds en erfgoed van Reijnkinus 

Potteij anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemd erfgoed van 

Reijnkinus, welke cijns aan hem was verkocht21 door Jacobus gnd Vos zvw 

Nijcholaus van Kessel. 

 

Denkinus Scaden hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: me) nativitatis Domini ex medietate domus et aree et 

orti sitorum in Busco ad finem vici Ortensis inter hereditatem 

Weijndelmoedis de Maren ex uno et inter hereditatem Reijnkini (dg: 

Potteij) Potteij ex alio scilicet ex illa medietate que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Reijnkini venditum sibi a Jacobo dicto Vos 

filio quondam Nijcholai de Kessel prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerardo Scade filio quondam Heijlwigis cum litteris et jure 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 09 do 07-01-1384. 

Voornoemde Gerardus Scaden deed tbv zijn oom Denkinus Scaden afstand van 

een huis en erf van wijlen zijn grootvader Gerardus Scaden, in Den Bosch, 

aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Petrus Witmeri 

                         
21 Zie ← BP 1176 f 181r 03 do 02-05-1381, verkoop van deze erfcijns. 
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enerzijds en erfgoed van Johannes van Brabant anderzijds. 

 

Dictus Gerardus Scaden super domo et area quondam Gerardi Scaden sui avi 

sita in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Petri Witmeri ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Brabant ex alio ut dicebat et super 

jure ad opus Denkini Scaden sui avunculi renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 095r 10 do 07-01-1384. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan Gerardus Scaden zvw Heijlwigis een 

lijfrente van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus Denkinus promisit super omnia #habita et habenda# se daturum et 

soluturum Gerardo Scaden filio quondam Heijlwigis (dg: h) vitalem 

pensionem (dg: pen) trium librarum monete anno quolibet ad vitam dicti 

Gerardi et non ultra nativitatis Domini ex omnibus bonis dicti Denkini 

habitis et habendis et cum mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 11 do 07-01-1384. 

Johannes die Lodder van Berlikem beloofde aan Ghibo Kesselman 16 oude 

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

 

Johannes die (dg: L Lode) Lodder de Berlikem promisit Ghiboni Kesselman 

XVI aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 12 do 07-01-1384. 

Hermannus zv Henricus gnd die Visscher verkocht aan Nijcholaus gnd Nijcoel 

zvw Johannes gnd Rutghers soen van Os een stuk land in Oss, ter plaatse gnd 

aan die Voerstraat, tussen kvw Henricus Rutghers soen enerzijds en Zanderus 

Heijmerics soen anderzijds. 

 

Hermannus filius Henrici dicti die Visscher peciam terre sitam in 

parochia de Os ad locum dictum aen die Voerstraet inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici Rutghers soen ex uno et inter hereditatem 

Zanderi Heijmerics soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Nijcoel filio quondam Johannis dicti Rutghers soen de Os promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 095r 13 do 07-01-1384. 

Nijcholaus zvw Willelmus van den Gheijnne verkocht aan Nijcholaus zv 

Henricus der Kijnder van Goerle een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een stuk land in Westilburg, ter 

plaatse gnd die Schijf, tussen Hubertus die Becker enerzijds en Petrus gnd 

Appels anderzijds, reeds belast met 1 vliegute, (2) een huis en tuin in 

Westilburg, tussen Willelmus van den Gheijne enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, dit onderpand reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

(dg: Ancelmus) #Nijcholaus# filius quondam Willelmi van den (dg: Venne 

#Gh) Gheijnne# hereditarie vendidit Nijcholao filio (dg: quondam) Henrici 

der Kijnder de Goerle hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex pecia terre sita in parochia de 

Westilborch in loco dicto die Scijve inter hereditatem (dg: He) Huberti 

die Becker ex uno et inter hereditatem Petri dicti Appels ex alio item ex 

domo et orto sitis in #dicta# parochia (dg: de) inter hereditatem 

Willelmi van den Gheijne ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam deponere exceptis uno (dg: vliegre) 

vlieguijt ex dicta pecia terre et hereditaria paccione (dg: p) dimidii 

modii siliginis ex dictis domo et orto prius solvendis et sufficientem 
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facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095r 14 do 07-01-1384. 

Wautgherus zv Engbertus smid van Oesterwijc verkocht aan Bertoldus van Arle 

en Gobelinus van den Berge een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis onder Oisterwijk te leveren, voor het eerst over 1 

jaar (do 02-02-1385), gaande uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oisterwijk, die Lucas van Langhelaer met Lichtmis onder Oisterwijk aan 

verkoper levert, gaande uit (1) een huis, tuin en 13 lopen aangelegen land, 

in Haaren bij Oisterwijk, tussen voornoemde Bertoldus van Arle enerzijds en 

Johannes van Haren, Henricus Tor en Jacobus Tor anderzijds, (2) 1 bunder 

beemd in Helvoirt, ter plaatse die Baene, tussen voornoemde Bertoldus 

enerzijds en Willelmus Ghenen soen anderzijds, en (3) ½ bunder beemd in 

Vught, ter plaatse Vughtbroek, tussen voornoemde Gobelinus enerzijds en 

Jutta van den Aker anderzijds. 

 

Wautgherus filius (dg: q) Engberti fabri de Oesterwijc hereditarie 

vendidit Bertoldo de Arle et Gobelino van den Berge hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam 

hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et infra 

libertatem de Oesterwijc tradendam ex (dg: omnibus hereditatibus) 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure quam Lucas 

de Langhelaer dicto venditori solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis et loco predictis ex (dg: boni) domo et orto et XIII lopinatis 

terre vel circiter eis adiacentibus sitis in parochia de Haren prope 

Oesterwijc inter hereditatem Bertoldi de Arle predicti ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Haren Henrici Tor et Jacobi Tor ex alio (dg: ut) 

ex uno (dg: uno) #et# uno bonario prati sito in parochia de Helvoert in 

loco dicto die (dg: Baenle) Baene inter hereditatem dicti Bertoldi ex uno 

et inter hereditatem Willelmi Ghenen soen [ex alio et] ex dimidio bonario 

prati #sito in parochia de Vucht# in loco dicto Vuchtbroec inter 

hereditatem dicti Gobelini ex uno et inter hereditatem Jutte van den Aker 

ex alio promittens .... ..... warandiam et aliam obligationem in dicta 

pactione existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Et ....... ....... ....... ....... ....... ........ 

 

1177 mf3 C 03 f.95v. 

 in crastino epyphani: donderdag 07-01-1384. 

 

BP 1177 f 095v 01 do 07-01-1384. 

De broers Franco, Jacobus en Petrus, kv Jacobus van Baest, beloofden aan 

Lucas van Erpe zvw Leonius van Ponsendael 208 Brabantse dobbel22 of de 

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

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

 

Franco (dg: f) Jacobus et Petrus fratres (dg: fil) liberi (dg: F..) 

Jacobi de Baest promiserunt indivisi super omnia Luce de Erpe filio 

quondam (dg: Leod) Leonii de Ponsendael CC et VIII Brabant dobbel #seu 

valorem# mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime persolvendos. 

Testes W et Scilder datum in crastino epyphanie. 

 

BP 1177 f 095v 02 do 07-01-1384. 

(dg: Lucas van Erpe). 

 

(dg: Lucas de Erpe). 

 

BP 1177 f 095v 03 do 07-01-1384. 

Margareta, dvw Walterus van Goerle en wv Leonius van Ponsendael, en haar 

kinderen Lucas, Leonius, Gheerlacus, Elizabeth en Margareta, gaven uit aan 

                         
22 Zie → BP 1177 f 154v 10 do 29-09-1384, verklaring dat betaald is. 
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Franco zv Jacobus van Baest de goederen gnd Westelbeers van voornoemde 

wijlen Walterus van Ghoerle, in Middelbeers gelegen, in de dingbank gnd 

Enige van Beke; de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijnzen, en 

thans voor (2) een n-erfpacht van 16 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

op voornoemde goederen te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-

1385), te leveren aan voornoemde Margareta, en na haar overlijden aan haar 

voornoemde kinderen en aan Walterus, zv eerstgenoemde Margareta en 

voornoemde wijlen Leonius van Ponsendale. 

 

Margareta filia quondam Walteri de Goerle relicta quondam Leonii quondam 

de Ponsendael (dg: ..) Lucas Leonius et Gheerlacus Elizabeth et Margareta 

eius liberi cum tutore bona #dicta Westelberze# dicti quondam Walteri de 

Gho[erle sita] in parochia de Middelberze (dg: in loco) in jurisdictione 

dicta enige de Beke cum suis attinentiis universis ut dicebant dederunt 

ad ad hereditarium pactum Franconi filio Jacobi de Baest ab eodem 

hereditarie possidenda pro censibus domini ducis exinde solvendis dandis 

a dicto Francone etc atque pro hereditaria paccione XVI modiorum 

siliginis mensure de Busco danda dicte (dg: -s) Margarete ad eius vitam 

et post eius vitam dictis eius liberis et Waltero filio primodicte 

Margarete a dicto Francone hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum et supra dicta bona tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo 

facto dicti Margareta et dicti eius liberi cum tutore promiserunt 

indivisi super omnia quod ipsi dictum Walterum filium (dg: f) primodicte 

Margarete et dicti quondam Leonii de (dg: Ponde) Ponsendale dicte 

donationi ad pactum facient consentire. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 04 do 07-01-1384. 

Egidius van Goerle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Goerle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 05 do 07-01-1384. 

Udo zv Theodericus Rover Uden soen van Tefelen gaf uit aan Gerardus zvw 

Arnoldus die Man 4 strepen land in Geffen, tussen Nijcholaus Femijen soen 

enerzijds en kvw Henricus Aelbrechts soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

jaar (do 02-02-1385). 

 

(dg: Y) Udo filius Theoderici Rover (dg: de) Uden soen de Tefelen (dg: 

peciam terre) #quatuor strepas terre# sitas in parochia de Geffen inter 

hereditatem Nijcholai Femijen soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

(dg: fili) quondam Henrici Aelbrechts soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Gerardo filio quondam Arnoldi die Man ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino ultra annum 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 06 do 07-01-1384. 

Voornoemde Udo beloofde aan voornoemde Gerardus 400 Brabantse dobbel 

mottoen na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Udo. 

 

Dictus (dg: Ger) Udo promisit (dg: dicto Ger) super habita et habenda 

dicto Gerardo CCCC Brabant dobbel (dg: de) mottoen ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Udoni. 

 

BP 1177 f 095v 07 do 07-01-1384. 

Johannes zv Johannes van Ghemert beloofde aan de secretaris, tbv Gherisius 
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van Os, 10 gulden pieter of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes filius Johannis de Ghemert promisit mihi ad opus Gherisii de Os 

X (dg: aude) gulden peter seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 08 do 07-01-1384. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp beloofde aan Goeswinus zvw Rutgherus 

van Zeghenworp 100 Brabantse dobbel mottoen of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp promisit Goeswino filio 

quondam Rutgheri de Zeghenworp centum Brabant dobbel mottoen seu valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 09 do 07-01-1384. 

Johannes Scerpinc zvw Henricus Scerpinc en Johannes van Heze zvw Denkinus 

van den Huusberghe beloofden aan Henricus van den Velde 21 gulden hellingen 

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

 

Johannes Scerpinc filius quondam Henrici Scerpinc (dg: promisit Henrico 

van den) et Johannes de Heze filius quondam Denkini van den Huusberghe 

promiserunt Henrico van den Velde XXI gulden hellingen de Reno seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 10 do 07-01-1384. 

Johannes zvw Willelmus van Vechel en Ghibo Scuerman van Gheffen beloofden 

aan Willelmus Balijart 23 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Johannes filius quondam Willelmi de Vechel et Ghibo Scuerman de Gheffen 

promiserunt Willelmo Balijart XXIII aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 11 do 07-01-1384. 

Reijnerus die Clijnckart en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan 

Johannes Vos zv Willelmus gnd Decker 19 oude schilden of de waarde met 

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

 

Reijnerus die Clijnckart et Henricus Dicbier filius Godefridi promiserunt 

Johanni Vos filio (dg: quond) Willelmi dicti Decker XIX aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 12 do 07-01-1384. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 13 do 07-01-1384. 

Godescalcus zvw Petrus gnd Goetscalcs soen verkocht23 aan Hermannus Pijnge 

(1) een huis, hofstad en aangelegen erfgoederen, in Berlicum, tussen 

Jacobus die Wert enerzijds en Petrus Wouters soen anderzijds, (2) een stuk 

land en een beemd, in Berlicum, naast de plaats gnd die Cruce Eike, tussen 

Johannes van der Espendonc enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Brake, in Berlicum, tussen erfgoed 

van de investiet van Berlicum enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne 

                         
23 Zie ← BP 1177 f 094r 08 za 02-01-1384, overdracht vruchtgebruik in deze 

goederen. 
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anderzijds. Voornoemde Godescalcus, Alardus van Berlikem24 en Theodericus 

gnd Goetscalcs soen van Berlikem beloofden dat Johannes minderjarige zvw 

Petrus gnd Goetscalcs soen, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Godescalcus filius quondam Petri dicti Goetscalcs soen domum domistadium 

et hereditates eis adiacentes sitas in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Jacobi die Wert ex uno et inter hereditatem Petri Wouters 

soen ex alio atque peciam terre [et] pratum sitas in dicta parochia iuxta 

locum dictum die Cruce Eijke inter hereditatem Johannis van der Espendonc 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex alio item 

peciam terre dictam die Brake sitam in dicta parochia de Berlikem inter 

hereditatem investiti de Berlikem ex !alio et inter hereditatem conventus 

de Berna ex alio (dg: ex) ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit 

Hermanno Pijnge supportavit (dg: cum litteris et jure) promittens ratam 

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

Quo facto dictus Godescalcus (dg: The) Alardus de Berlikem et Theodericus 

dictus Goetscalcs soen de Berlikem promiserunt indivisi super omnia quod 

Johannem filium quondam Petri dicti Goetscalcs soen adhuc impuberem 

existentem ut dicebant quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 095v 14 do 07-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Godescalcus, Alardus en 

Theodericus 13½ Brabantse dobbel of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 

29-05-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis Godescalco Alardo et Theoderico XIII et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 15 do 07-01-1384. 

Gerardus zvw Johannes gnd Watermale en Ludovicus van Kessel beloofden aan 

Willelmus Balijart 10½ oude schild of de waarde en 5 Hollandse plakken met 

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

 

Gerardus filius quondam Johannis dicti (dg: Water lo m) Watermale et 

Ludovicus de Kessel promiserunt Willelmo Balijart X et dimidium aude 

scilde seu valorem et quinque Hollant placken ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 16 do 07-01-1384. 

(dg: Voornoemde koper beloofde). 

 

(dg: dictus emptor promisit). 

 

BP 1177 f 095v 17 do 07-01-1384. 

Metta ndvw Theodericus gnd Luwe droeg over aan Theodericus zvw Lambertus zv 

Henricus gnd die Lange een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin in Empel, op de plaats gnd die 

Woerd, tussen Nijcholaus zv Clemens enerzijds en Petrus bv voornoemde 

Lambertus zv Henricus die Lange anderzijds, (2) 3½ hont land aldaar, ter 

plaatse gnd die Scorf, tussen Hubertus gnd Zwart enerzijds en erfgoed, gnd 

Franken Erf anderzijds, welke cijns aan Jacobus Luwe, tbv voornoemde Metta 

en Metta, nkvw voornoemde Theodericus Luwe, beloofd was door voornoemde 

Lambertus, en welke cijns nu aan haar behoort. Laatstgenoemde Metta, sv 

eerstgenoemde Metta, is overleden. 

 

                         
24 Zie → BP 1177 f 120v 11 do 14-04-1384, Alardus van Berlikem verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 
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Solvit. 

Metta filia naturalis quondam Theoderici dicti Luwe #cum tutore# 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificatione ex domo et orto sitis in Empel supra locum dictum die Woerd 

inter hereditatem Nijcholai (dg: ?dicti) #filii# Clementis ex uno et 

inter hereditatem Petri fratris Lamberti (dg: filii) filii Henrici dicti 

die Lange ex alio atque ex tribus et dimidio hont terre sitis ibidem in 

loco dicto die Scorf inter hereditatem Huberti dicti Zwart ex uno et 

inter hereditatem dictam communiter Vrancken Erve ex alio venditum 

#Jacobo Luwe ad opus opus# dicte Mette et Mette filiabus naturalibus 

dicti quondam Theoderici Luwe (dg: pro) a dicto Lamberto prout in 

litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat supportavit 

Theoderico filio dicti quondam Lamberti filii Henrici die Lange cum 

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

#et (dg: ob) impeticionem# ex parte sui et dicte Mette sue sororis et 

quorumcumque (dg: suorum) heredum dicte quondam Mette sue sororis 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 095v 18 do 07-01-1384. 

Theodericus zvw Theodericus gnd van Eghenrode alias gnd Lijmberts Suager 

droeg over aan Arnoldus die Vrieze een n-erfpacht van 11 lopen rogge en 12 

lopen gerst, maat van Veghel, uit een b-erfpacht van 23 lopen rogge en 3 

mud gerst, maat van Veghel, welke pacht van 23 lopen rogge en 3 mud gerst 

Gerardus zvw Johannes zvw Gerardus van Vranckenvoert beloofd had aan 

eerstgenoemde Theodericus, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit 

een huis en schuur met ondergrond, missen en aangelegen erfgoederen, in 

Veghel, rondom tussen de gemeint, die aan Gerardus Cavel behoorden, 

uitgezonderd een erfgoed, gnd een ven, midden in voornoemde erfgoederen 

gelegen, behorend aan de naburen van Veghel, {f.96r} reeds belast met 2 mud 

gerst en 1 mud ......., eerder aan voornoemde koper uit voornoemde pacht 

verkocht. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti de Eghenrode alias dictus 

Lijmberts Suager (dg: hereditarie ve) hereditariam paccionem (dg: un) 

undecim lopinorum siliginis et duodecim lopinorum ordei mensure de Vechel 

(dg: solvendam here) de hereditaria paccione viginti ?i lopinorum 

siliginis et trium modiorum ordei dicte mensure quam quam paccionem 

XXIII! lopinorum siliginis et trium modiorum (dg: si) ordei Gerardus 

filius quondam (dg: quond) Johannis (dg: de Virg..) filii quondam Gerardi 

de Vranckenvoert promisit se daturum et soluturum primodicto Theoderico 

(dg: Henrico) hereditarie purificatione et in Vechel tradere ex domo et 

horreo cum suis fundis et fimariis dictis (dg: n) missen ac hereditatibus 

eis adiacentibus sitis in parochia de Vechel inter communitatem 

circumquaque coadiacentem que ad Gerardum Cavel spectare consueverunt 

excepta quadam hereditate dicta een venne sita in medio (dg: sup) 

dictarum hereditatum spectante ad vicinos de Vechel prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo die Vrieze 

 

1177 mf3 C 04 f.96. 

 Sexta post epyphanie: vrijdag 08-01-1384. 

 

BP 1177 f 096r 01 do 07-01-1384. 

cum litteris et jure occacione predicte paccionis promittens ratam 

servare et obligationem deponere ex parte sui deponere exceptis (dg: ex) 

duobus modiis (dg: sili[ginis]) ordei et (?dg: .......) uno modio ....... 

....... antedicto emptori prius venditis de predicta paccione ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 02 do 07-01-1384. 

Henricus van den Kerchoven en Willelmus zvw Johannes van den Kerchoven van 

Goerle, voor zich en namens hun vrienden en bloedverwanten van de kant van 
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wijlen Gerardus van den Kerchoeve, vv eerstgenoemde Henricus en grootvader 

van wijlen Laurencius zvw Walterus zvw voornoemde Gerardus, verklaarden 

verzoend te zijn met de broers Petrus en Johannes gnd Toijte, kvw Petrus 

Toijte, en hun vrienden en bloedverwanten, mbt de dood van voornoemde 

Laurencius, veroorzaakt door voornoemde broers Petrus en Johannes Toijte. 

Ze beloofden aan handen van Henricus Toijte, tbv degenen die het aangaat, 

het zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Henricus van den Kerchoven (dg: pro se et suis consanguineis) et 

Willelmus filius quondam Johannis van den Kerchoven de Goerle pro se et 

suis amicis et consanguineis quibuscumque genitis et generandis ex parte 

et latere quondam Gerardi van den Kerchoeve (dg: patri ?eius) patris olim 

primodicti Henrici avi (dg: olim) quondam (dg: Lamberti) Laurencii filii 

quondam Wa[lteri] filii dicti quondam Gerardi palam recognoverunt se fore 

reconciliatos (dg: cum amicis et consanguineis dicti quondam Laurencii 

....... et cum Hen) Petro (dg: Toijt ..) et Johanne dictis Toijte 

fratribus liberis quondam Petri Toijte et cum eorum amicis et 

consanguineis genitis et generandis super nece (dg: quo) dicti quondam 

(dg: Lambi) Laurencii (dg: pro.... ....... pro) facta ut dicebant a 

dictis Petro et Johanne #Toijte# fratribus in personam dicti Laurencii 

promittentes (dg: ratam servare) super omnia ad manum Henrici Toijte ad 

opus quorum interest seu interesse poterit ratam servare etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 03 do 07-01-1384. 

Johannes van der Bruggen, Walterus Claes soen en zijn broer Johannes 

verklaarden, van de kant van wijlen Yda evw Gerardus van den Kerchove, 

grootmoeder van voornoemde Laurencius, verzoend te zijn met voornoemde 

Petrus en Johannes Toijte. Ze beloofden aan handen van Henricus Toijte, tbv 

degenen die het aangaat, het zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Johannes van der Bruggen et Walterus Claes soen et Johannes eius frater 

palam recognoverunt se fore reconciliatos cum dictis Petro et Johanne 

Toijte (dg: .) ut supra scilicet de latere quondam Yde (dg: avie u 

relicta quondam) uxoris (dg: olim) quondam Gerardi van den Kerchove avie 

olim dicti Laurencii promittentes eodem modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 04 do 07-01-1384. 

Godefridus van Uden zvw Arnoldus Palken, zijn broers Johannes en 

Nijcholaus, Johannes Meelman en Henricus zv Willelmus Doncs verklaarden, 

van de kant van wijlen Henricus Palke vv Katherina mvw voornoemde 

Laurencius, verzoend te zijn met voornoemde Petrus en Johannes Toijte. Ze 

beloofden aan handen van Henricus Toijte, tbv degenen die het aangaat, het 

zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Godefridus de Uden filius quondam Arnoldi Palken Johannes (dg: eius f) et 

Nijcholaus fratres #eiusdem Godefridi# Johannes Meelman et (dg: 

Willelmus) Henricus filius Willelmi Doncs palam recognoverunt se fore 

reconciliatos eodem modo scilicet ex parte et latere quondam Henrici 

Palke (dg: avi) patris olim Katherine matris quondam Laurencii predicti 

(dg: pro) super dicta nece promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 05 do 07-01-1384. 

Willelmus Gielijs soen van Kessel, voor zich en zijn vrienden en verwanten, 

verklaarde, van de kant van wijlen Aleijdis mv Katherina mv voornoemde 

Laurencius, verzoend te zijn met voornoemde Petrus en Johannes Toijte. Hij 

beloofde aan handen van Henricus Toijte, tbv degenen die het aangaat, het 

zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Willelmus Gielijs soen (dg: pro) de Kessel pro se et suis amicis 

consanguineis genitis et generandis ex parte et latere quondam Aleijdis 
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matris olim (dg: H) Katherine matris olim dicti Laurencii palam 

recognovit se fore reconciliatum ut supra promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 06 do 07-01-1384. 

Henricus Toijt en Johannes gnd Borchman beloofden aan Henricus van den 

Kerchove 17½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 

2 oude schilden vandaag over een maand te betalen. 

 

Henricus Toijt et Johannes dictus Borchman promiserunt Henrico van den 

Kerchove XVII et dimidium licht scilde scilicet XII Hollant placken pro 

scilt computato et duo scuta antiqua a data presente ultra unum mensem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 07 do 07-01-1384. 

Voornoemde Henricus Toijt en Johannes gnd Borchman beloofden aan Godefridus 

van Uden 17½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 

2 oude schilden vandaag over een maand te betalen. 

 

(dg: dictus) #Dicti# duo promiserunt Godefrido de Uden tantum eodem (dg: 

tpr) termino persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 08 do 07-01-1384. 

Voornoemde Henricus Toijt en Johannes gnd Borchman beloofden aan Johannes 

van der Bruggen 17½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, en 2 oude schilden vandaag over een maand te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt Johanni van der Bruggen tantum eodem termino 

persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 09 do 07-01-1384. 

Voornoemde Henricus Toijt en Johannes gnd Borchman beloofden aan Willelmus 

Gielijs soen van Kessel 17½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, en 2 oude schilden vandaag over een maand te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt Willelmo Gielijs soen de Kessel tantum eodem (dg: 

mo) termino persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 10 do 07-01-1384. 

Voornoemde Henricus Toijt en Johannes gnd Borchman beloofden in handen van 

Henricus van den Kerchoeve, dat elk van de broers Petrus en Johannes gnd 

Toijt (1) een pelgrimstocht zal maken, tussen nu en Sint-Jacobus aanstaande 

(ma 25-07-1384), naar de H.Maria in Vendôme, voor het zieleheil van 

voornoemde wijlen Laurencius, en vandaar de gebruikelijke getuigbrief 

meenemen; zo niet, dan zullen voornoemde broers aan de kerkfabriek van 

Sint-Jan in Den Bosch 10 oude schilden betalen, (2) een pelgrimstocht zal 

maken, tussen nu en Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384), naar Sint-

Judocus, en vandaar de gebruikelijke getuigbrief meenemen; zo niet, dan 

zullen voornoemde broers aan voornoemde kerkfabriek 4 oude schilden 

betalen, (3) voor het zieleheil van voornoemde Laurencius, tussen nu en 

Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384), een pelgrimstocht zal maken naar 

Sint-Theobaldus, en vandaar de gebruikelijke getuigbrief meenemen; zo niet, 

dan zullen ze aan voornoemde Henricus van den Kerchove of Godefridus van 

Uden, tbv voornoemde kerkfabriek, 48 Hollandse plakken betalen. Zou een van 

voornoemde broers Petrus en Johannes in tussentijd overlijden, dan zal die 

van de pelgrimstochten ontlast zijn. 

 

Dicti duo promiserunt indivisi super omnia ad manum Henrici van den 

Kerchoeve quod Petrus et Johannes dicti Toijt fratres #et eorum quilibet# 

facient unam peregrinationem ad sanctam Mariam in (dg: Ux) Vijndom (dg: 

#et apud sanctum#) pro salute anime dicti quondam Laurencii et inde 
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portare litteras testimoniales (dg: de) consuetas et modo solito 

sigillatas infra (dg: festum ... nativitatis sancte Johannis baptiste 

proxime fut) hinc et festum Jacobi proxime futurum alioquin (dg: dabunt 

fab) dicti debitores dabunt et exsolvent fabrice ecclesie sancti Johannis 

in Busco X aude scilde atque unam peregrinationem apud sanctum Judocum et 

inde ferre litteras testimoniales etc infra hinc et festum Jacobi proxime 

alioquin dicti debitores dabunt dicte fabrice IIII aude scilde et si 

aliquis dictorum Petri et Johannis interim decesserit quod ille ab 

huiusmodi peregrinationibus erit quitus item quod dicti Petrus et 

Johannes fratres (dg: dabunt) facient unam peregrinationem pro salute 

anime dicti Laurencii ad sanctum Theobaldum (dg: seu) #et# ferre inde 

litteras ut supra #infra dictum terminum# seu quod ipsi dabunt dicto 

Henrico van den Kerchove seu Godefrido de (dg: d) Uden #ad opus dicte 

fabrice# (dg: XLII) XLVIII Hollant placken et si aliquis eorum interim 

decesserit quod ille ab huiusmodi perigrinatione erit quitus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 11 vr 08-01-1384. 

Cristina dvw Gerardus Bouwelken, Theodericus Scout, zijn vrouw Yda dvw 

voornoemde Gerardus, Henricus zvw Marcelius gnd Zeel Demoeden soen ev Agnes 

dvw voornoemde Gerardus, Gerardus zvw Henricus Ghenen soen, voor zich en 

voor zijn broer Johannes, en Gerardus gnd Baudekens soen ev Agnes dvw 

voornoemde Henricus Ghenen soen maakten een erfdeling van erfgoederen, die 

aan hen behoren, gelegen onder Oss. 

Voornoemde Cristina kreeg (1) een stuk land, achter de plaats gnd Koijen 

Kamp, tussen voornoemde Theodericus Scout enerzijds en Johannes zvw 

Henricus Rijcarts soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Elsakker, ter 

plaatse gnd Oosterveld, tussen Hermannus zvw hr Godefridus van Os enerzijds 

en Arnoldus die Koc anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd in 

Dankelaar, tussen Johannes die Wert enerzijds en Weijla gnd Oems 

anderzijds, (4) een stuk land, ter plaatse gnd Dorslaar, tussen Heijlwigis 

Keijsers enerzijds en Rijxkinus Lemmens soen anderzijds, (5) heidelanden 

van voornoemde wijlen Gerardus Bouwelkens, uitgezonderd ¼ deel, behorend 

aan voornoemde Henricus zvw Marcelius gnd Zeel Demoeden soen. Voornoemde 

Gerardus zvw Henricus Genen soen beloofde dat zijn voornoemde broer 

Johannes met deze deling zal instemmen. 

 

(dg: Yda re) #Cristina# filia quondam Gerardi Bouwelken cum tutore 

Theodericus Scout sutor maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris 

(dg: Henricus filius quondam) #filie dicti quondam Gerardi# et dicta Yda 

cum eodem tamquam cum tutore Henricus filius quondam Marcelii dicti Zeel 

Demoeden soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris 

filie dicti quondam Gerardi Gerardus (dg: Johannes fratres liberi) 

#filius# quondam Henrici Ghenen soen #pro se et pro Johanne eius fratre# 

et Gerardus dictus Baudekens soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Ghenen soen palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

hereditatibus #(dg: dicti quondam Gerardi Bouwelken nunc)# ad se 

spectantibus sitis infra parochiam de Os ut dicebant mediante qua 

divisione (dg: XI ho) peciam! terre sitam! in parochia de Os retro locum 

dictum Coijen Camp inter hereditatem Theoderici Scout predicti ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii quondam Henrici Rijcarts soen ex alio 

item pecia terre #dicta die Elsacker# sita in dicta parochia ad locum 

dictum Oestervelt inter hereditatem Hermanni filii domini quondam 

Godefridi de Os (dg: d) ex uno et inter hereditatem Arnoldi die Koc ex 

alio item pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in Danckelaer 

inter hereditatem Johannis die Wert ex uno et inter hereditatem Weijle 

dicte Oems ex alio (dg: item pe) item pecia terre sita in dicta parochia 

in loco dicto (dg: Donss) Dorslaer inter hereditatem Heijlwigis Keijsers 

ex uno et inter hereditatem Rijxkini Lemmens soen ex alio item (dg: ... 

he) terre (dg: hered) mericales dicti quondam #Gerardi# Bouwelkens (dg: 
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site) quocumque locorum infra parochiam de Os site (dg: ex) excepta una 

quarta parte (dg: eiusdem) spectante ad dictum Henricum filium quondam 

Marcelii dicti Zeel Demoeden soen in iamdictis terris mericalibus ut 

dicebant dicte Cristine cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus et jure promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Quo facto promisit dictus (dg: Henricus) #Gerardus# filius quondam 

Henrici Genen soen (dg: q) super omnia quod ipse dictum Johannem suum 

fratrem dicte divisioni faciet consentire et ad opus dicte Cristine 

faciet renunciare. Testes Willelmuis et Berwout datum sexta post 

epyphanie. (dg: .......) testes W (dg: Berwout datum sexta post 

epyphanie). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096r 12 vr 08-01-1384. 

Voornoemde Theodericus Scout en zijn vrouw Yda kregen (1) een stuk land, 

ter plaatse gnd aan Broekstraat, tussen Arnoldus die Koc enerzijds en 

Johannes van den Heijnxthoevel anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse 

gnd op den Rusheuvel, tussen Cristina Heijmerics enerzijds en Petrus gnd 

des Custers anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd Frankenbeemd, 

tussen Thomas Belijen soen enerzijds en wijlen Gerisius gnd Ghenen soen 

anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre sita in parochia de Os (dg: iux) ad 

locum dictum aen Broecstrate inter hereditatem Arnoldi die Koc ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Heijnxthoevel ex alio item pecia terre 

sita #in dicta parochia# ad locum dictum op den Rushoevel inter 

hereditatem Cristine Heijmerics ex uno et inter hereditatem Petri #dicti# 

des Custers ex alio item pecia terre sita in dicta parochia ad locum 

dictum Vranckenbeemt inter hereditatem Thome Belijen soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerisii #dicti# Ghenen soen ex alio (dg: item) dictis 

Theoderico Scout et Yde sue uxori cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes ut supra. Quo facto dictus 

Gerardus promisit quod (dg: ipse dictum Johannem suum fratrem dicte 

divisioni faciet consentire et perpetue ratam servare testes da)-tum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 C 05 f.96v. 

 Quinta post letare: donderdag 24-03-1384. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 09-01-1384. 

 

BP 1177 f 096v 01 vr 08-01-1384. 

Voornoemde Henricus zvw Marcellus gnd Zeel Demoeden soen kreeg (1) een stuk 

land, gnd die Runne Akker, beiderzijds tussen erfgoederen van het klooster 

van Zidewijnde, (2) een stuk land aldaar, waarop eerstgenoemd stuk land 

afloopt, (3) een stuk land, op het eind van de plaats gnd Loe, tussen 

Walterus Delijen soen enerzijds en Johannes Gherijs anderzijds, (3) ¼ deel 

van de heidelanden van wijlen voornoemde Gerardus Bouwelken. Voornoemde 

Gerardus zvw Henricus Ghenen soen beloofde dat zijn voornoemde broer 

Johannes met de deling zal instemmen. 

 

Et mediante qua di[visione] pecia terre dicta die Runne Acker sita in 

dicta parochia inter hereditates spectantes ad conventum de Zidewijnde ex 

utroque latere coadiacentes item pecia terre sita ibidem super qua 

primodicta pecia terre verget item pecia terre (dg: dictam) sita in dicta 

parochia ad finem loci dicti Loe inter hereditatem Walteri Delijen soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Gherijs ex alio (dg: item ut dicebat 

dicto Henrico filio quo) atque quarta pars terrarum mericalium dicti 

quondam Gerardi Bouwelken (dg: ut dicebat) sitarum in dicta parochia ut 

dicebat dicto Henrico filio quondam Marcelli dicti Zeel Demoeden [soen 

cesserunt] in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes 

ut supra. Quo facto promisit dictus Gerardus filius quondam Henrici 

Ghenen soen [quod ipse] (dg: ....... ....... fa) dictum [Johannem suum 
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fratrem] dicte divisioni faciet consentire et perpetue ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 02 vr 08-01-1384. 

Voornoemde Gerardus en Johannes, kvw Henricus Ghenen soen, en Gerardus 

Boudekens soen kregen (1) en stuk land, ter plaatse gnd int ?Nedervelt, 

tussen hr Johannes zv ....... ....... van Os enerzijds en Johannes Becker 

anderzijds, (2) een stuk land, ter plaatse gnd op Gene Kruisbeemd, tussen 

....... ....... timmerman enerzijds en Elizabeth dvw Arnoldus Mersman 

anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre (dg: d) sita in parochia de Os in 

loco dicto int Neder Ve[lt? Inter] hereditatem domini Johannis fi[lii] 

....... ....... ....... de Os ex uno et inter hereditatem Johannis Becker 

ex alio item pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto op Ghene 

Cruijsbeemt inter hereditatem ....... ....... carpentatoris ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth filie quondam Arnoldi Mersman ex alio ut 

dicebant dictis Gerardo et Johanni liberis #quondam# Henrici Ghenen soen 

et dicto Gerardo Boudekens soen (dg: so) cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus et jure promittentes ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 096v 03 vr 08-01-1384. 

Marcelius van Os verhuurde aan Johannes Muijl 2 morgen land, in Oss, ter 

plaatse gnd op Langendonk, tussen Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van 

Os enerzijds en kvw Johannes Weijlen soen anderzijds, voor een periode van 

4 jaar, ingaande heden, per jaar voor 4 Hollandse dobbel of de waarde, met 

Kerstmis te betalen. 

 

Duplicetur. 

Marcelius de Os duo iugera terre sita in parochia de Os in loco dicto op 

Langendonc inter hereditatem Bele relicte quondam Theoderici filii 

quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Weijlen soen ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Johanni Muijl ab eodem ad spacium (dg: ad) quatuor annorum datum 

presentem (dg: se) sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor 

annorum pro quatuor Hollant dobbel seu valorem dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum quatuor annorum nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes 

testes (dg: datum supra) W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 04 do 24-03-1384. 

Bartholomeus gnd Meus nzvw Godefridus gnd Marcelijs soen verkocht aan zijn 

broer Johannes gnd Marcelijs soen (1) ½ bunder land, ter plaatse gnd 

Bollenbroek, tussen Johannes nzvw voornoemde Godefridus enerzijds en 

Egidius Willems soen anderzijds, (2) de helft van een streep land, in het 

gebied van Herlaar, ter plaatse gnd des Gasthuis Donk, tussen wijlen 

Theodericus Heijmans enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

anderzijds, welke ½ bunder en helft van de streep voornoemde wijlen 

Godefridus in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Bartholomeus. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius naturalis (dg: Go) quondam Godefridi 

dicti Marcelijs soen dimidium bonarium terre ad se spectans (dg: in) 

situm (dg: inf lo) in loco dicto Bollenbroec inter hereditatem Johannis 

filii naturalis dicti quondam Godefridi ex !alio et inter hereditatem 

Egidii Willems soen ex alio (dg: in ea) atque medietatem ad se spectantem 

cuiusdam strepe terre site in territorio de Herlaer in loco dicto des 

Gasthuijs Donc inter hereditatem quondam Theoderici (dg: de) Heij (dg: ex 

uno) mans ex uno et inter hereditatem hospitalis in Busco ex alio cum 

suis attinentiis universis in ea quantitate qua ibidem site sunt et quas 
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dimidium bonarium et medietatem dicte strepe cum suis attinentiis dictus 

quondam Godefridus dicto Bartholomeo in suo testamento legaverat ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: Arnoldo dicto Bollen soen) #Johanni 

dicto Marcelijs soen suo fratri# promittens (dg: warandiam) #ratam 

servare# et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus (dg: et 

Berwout datum supra) et Sijmon datum quinta post letare. 

 

BP 1177 f 096v 05 do 24-03-1384. 

Emondus zv Henricus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Emondus filius Henrici de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 06 do 24-03-1384. 

(dg: Johannes Boegart verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes Boegart prebuit et cessit. Testes datum supra). 

 

BP 1177 f 096v 07 do 24-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 13 Brabantse dobbel of de 

waarde en 40 Hollandse plakken met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XIII Brabant dobbel seu valorem et 

XL Hollant placken ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 096v 08 do 24-03-1384. 

(dg: Gerardus van Hees vernaderde en de ander week niet). 

 

(dg: Gerardus de Heze Hees prebuit et non alter non cessit. Testes datum 

supra). 

 

BP 1177 f 096v 09 do 24-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 13 Brabantsese dobbel of 

de waarde en 40 Hollandse plakken met Pinksteren (zo 29-05-1384) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XIII Brabant dobbel seu valorem et 

XL Hollant placken ad penthecostes #persolvendos#. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 10 do 24-03-1384. 

Johannes zv Johannes van Ghemert beloofde aan Johannes zv Truda 20 gulden 

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

 

Johannes filius Johannis de Ghemert promisit Johanni filio Trude XX 

gulden peter ad penthecostes proxime (dg: pers) futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 11 za 09-01-1384. 

Vastradus gnd Vastraet zvw Johannes van Berkel verkocht aan Johannes zv 

Nijcholaus Scilder een huis25 en erf van wijlen hr Arnoldus van Wesel, in 

Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen Walterus van Os 

gewantsnijder enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus van Alphen 

wollenklerenwever anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 5 schelling geld. 

 

Vastradus dictus Vastraet filius quondam Johannis de (dg: Berkel) Berkel 

domum et aream #quondam domini Arnoldi de Wesel# sitam in Busco in vico 

                         
25 Zie → BP 1176 f 339v 09 vr 22-01-1384, verkoop van erfcijns van 4 pond 

uit dit huis. 
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grumellatorum (dg: tendentem a u) inter hereditatem quondam Walteri de Os 

pannicide ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi de Alphen 

textoris laneorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

Nijcholai Scilder promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu quinque solidorum monete exinde 

solvendis. Testes W et Scilder datum sabbato post epyphanie. 

 

BP 1177 f 096v 12 za 09-01-1384. 

Vastradus zvw Henricus van der Lijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Vastradus filius quondam (dg: Henrici va) Henrici van der Lijnden prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 13 za 09-01-1384. 

Willelmus Scilder beloofde aan zijn broer Nijcholaus Scilder 100 Brabantse 

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

 

Willelmus Scilder promisit Nijcholao #Scilder# suo fratri centum Brabant 

dobbel seu valorem seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 14 za 09-01-1384. 

Johannes zv Nijcholaus Scilder beloofde voornoemde Willelmus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes filius Nijcholai Scilder promisit dictum Willelmum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 15 za 09-01-1384. 

Gerardus van Berkel verhuurde aan Johannes Neve en Franco Herinc zvw 

Goeswinus een kamp, ongeveer 10 morgen groot, in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd Verren Uden Weide, welk kamp behoort aan erfg van Willelmus 

Vrancken, en welk kamp de heer van Meerwijk als huurder had bezeten, voor 

een periode van 8 jaar, ingaande heden, iedere morgen per jaar voor 2 

Hollandse dobbel mottoen of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Gerardus de Berkel (dg: X iugera terre vel circ) quendam campum #(dg: VII 

V)# X iugera terre vel circiter continentem situm in jurisdictione de 

Empel ad locum dictum Verren Uden Weijde (dg: inter hereditatem et q) et 

qui campus ad heredes Willelmi Vrancken spectat et quem campum dominus de 

Merewijc nomine locacionis possedit ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Johanni Neve et Franco! Herinc filius! quondam Goeswini ab eisdem ad 

spacium octo annorum datum presentem sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum octo annorum quodlibet iuger dicti campi pro duobus Hollant 

dobbel mottoen seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum 

octo annorum Martini et pro primo termino Martini proxime promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes (dg: d) Sijmon et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 16 za 09-01-1384. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Nijcholaus gnd Coel die Bresser 39 oude 

schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit super omnia Nijcholao dicto Coel die (dg: 

Bresser) Bresser XXXIX aude scilde scilicet XXXIX Hollant placken pro 

quolibet aude scilt computato ad pasca proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 096v 17 za 09-01-1384. 

(dg: Johannes Buekentop: een huis, schuur met ondergronden) tuin en 

aangelegen akker. 

 

(dg: Johannes Buekentop domum horreum cum suis fundis) et ortum et agrum 

eis adiacentes. 

 

BP 1177 f 096v 18 za 09-01-1384. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven beloofde aan Gheerlacus zvw 

Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede een n-erfcijns van 50 oude 

schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit zijn goederen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven promisit super !super 

habita et habenda se daturum et soluturum Gheerlaco filio quondam 

Gheerlaci Cnode alias dicti met den Broede hereditarium censum L aude 

scilde hereditarie purificatione ex omnibus suis bonis hereditariis 

#habitis et habendis# et paratis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis. Testes (dg: d) Sijmon et Scilder datum supra. Tradetur littera 

dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 096v 19 za 09-01-1384. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus van Broechoven beloofde aan Johannes zv 

Nijcholaus Scilder een n-erfcijns van 50 oude schilden, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit de goederen van voornoemde Willelmus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Willelmus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

#(dg: mihi ad opus)# Johanni filio Nijcholai Scilder #(dg: se daturum et 

soluturum dicto Johanni)# hereditarium censum L aude scilde hereditarie 

purificatione de et ex omnibus et singulis bonis dicti Willelmi 

hereditariis et paratis habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis. Testes datum supra. Traditur dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 096v 20 za 09-01-1384. 

De broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, en Albertus Buc van 

Lijt beloofden aan Reijnerus van Aelst 36 oude schilden en 8 Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 20-

03-1384) te betalen. 

 

Johannes (dg: de filius Johannis de Ghem) et Emondus fratres liberi 

Johannis de Ghemert et Albertus Buc de Lijt promiserunt Reijnero de Aelst 

XXXVI aude scilde et octo Hollant dobbel mottoen seu valorem ad letare 

Jherusalem proxime persolvendos. Testes Will et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 096v 21 za 09-01-1384. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Ghemert beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes van Erpe 24 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Johannis de Ghemert promisit mihi ad opus Johannis 

de Erpe XXIIII aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf3 C 06 f.97. 

 Sabbato post epyphanie: zaterdag 09-01-1384. 

 

BP 1177 f 097r 01 za 09-01-1384. 

Johannes Buekentop gaf uit aan Henricus zvw Metta gnd Arts 5 stukken land, 

in Schijndel, (1) ter plaatse gnd Lutteleinde, achter de tuin van de 

koster, naast Bela van Eirde enerzijds en Gerardus Weijnen anderzijds, (2) 

naast de weg gnd de Hoge Weg, tussen Jacobus Hutten soen enerzijds en een 
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gemene weg anderzijds, (3) ter plaatse gnd Nieuwelijnde, tussen Jacobus 

Tijt enerzijds en Walterus Reijners soen anderzijds, (4) tussen Luijta 

Hannen enerzijds en Arnoldus Eghens anderzijds, (5) ter plaatse gnd in die 

Braken, tussen voornoemde Henricus zvw Metta gnd Arts enerzijds en Jordanus 

van Herende anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 

pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Solvit Henricus. 

Johannes Buekentop quinque pecias terre sitas in parochia de Scijnle 

quarum una ad locum dictum Lutteleijnde retro ortum custo[dis] contigue 

iuxta hereditatem Bele de (dg: Erde .) Eirde (dg: ex uno) #ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Weijnen# secunda iuxta viam dictam den Hogen 

Wech (dg: inter hereditatem) inter (dg: Ja) hereditatem (dg: et in) 

Jacobi Hutten soen ex !alio (dg: ex) et inter communem viam ex alio (dg: 

item) et tercia ad locum dictum Nuwelijnde inter hereditatem Jacobi Tijt 

ex uno et inter hereditatem Walteri Reijners soen ex alio quarta inter 

hereditatem Luijte Hannen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Eghens ex 

alio et quinta in loco #dicto# in die Braken inter Henrici filii 

#quondam# Mette #dicte# Arts ex uno et inter hereditatem Jordani de 

Herende ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: 

..) dicto Henrico filio quondam Mette #dicte# Arts ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu IIIIor librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: ........) 

repromisit. Testes W et Theodericus datum sabbato post epyphanie. 

 

BP 1177 f 097r 02 za 09-01-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes Buekentop 10 Brabantse 

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

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni Buekentop X Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 097r 03 za 09-01-1384. 

Voornoemde Johannes Buekentop gaf uit aan Arnoldus van der Dorseldonc (1) 2 

stukken land in Schijndel, (1a) ter plaatse gnd in die Hulse Brake, tussen 

Johannes van den Hout enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1b) ter 

plaatse gnd aan die Weibusse, tussen voornoemde Johannes van den Hout 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Albertus 

van Kessel; de uitgifte geschiedde voor (a) 5 oude groten aan kvw 

Theodericus van Loet, en thans voor (b) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd Wijbos, tussen Everardus van den Broec enerzijds en Rijcardus 

Willems soen anderzijds. 

 

Dictus Johannes Buekentop (d: pe) duas pecias terre sitas in parochia de 

Scijnle quarum una in loco dicto in die Hulssche Brake inter hereditatem 

Johannis van den Hout ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam 

ex alio et altera ad locum dictum aen die Weijbussche inter hereditatem 

dicti Johannis van den Hout ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: 

sunt site) tendens cum uno fine ad hereditatem Alberti de Kessel sunt 

site ut dicebat dedit ad hereditariam (dg: censum) #paccionem# Arnoldo 

van der Dorseldonc ab eodem hereditarie possidendas pro quinque grossis 

antiquis liberis quondam Theoderici de Loet exinde solvendis dandis atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dictus 

Arnoldus peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum Wijbossche 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 36 

inter hereditatem Everardi van den (dg: Bossch) #Broec# ex uno et inter 

hereditatem Rijcardi Willems soen ex alio ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 04 za 09-01-1384. 

Voornoemde Johannes Buekentop gaf uit aan Albertus van Kessel zvw Walterus 

van Kessel een huis, schuur, met ondergronden, tuin en aangelegen akker en 

beemd, gnd die Dorseldonk, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de Wijbos, 

tussen Marcelius van Os enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een cijnshoen, de grondcijns en thans voor een n-erfpacht 

van 6 mud rogge, Bossche maat, en 2 steen vlas bereid tot de hekel, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren. Johannes zal al het hout op de 

erfgoederen hebben, en binnen 2 jaar zagen en meenemen, behalve appels, 

peren, heesters, noten en knotwilgen. 

 

Dictus Johannes Buekentop domum horreum cum suis fundis ortum et (dg: 

ortum) #agrum# et pratum eis adiacentes #dictos die Dorseldonc# sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen dWijbossche inter hereditatem 

Marcelii de Os ex uno et inter (dg: hereditatem he) communem plateam ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Alberto de Kessel filio 

quondam Walteri de Kessel ab eodem hereditarie possidendos pro uno pullo 

censuali et censu domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco #et pro 

duabus steen lini parati ad scalcrum# danda sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis #et in Busco tradenda# promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit hoc addito quod dictus Johannes omnia ligna consistentia supra 

dictas hereditates #obtinebit et infra duos annos datum presentem sine 

medio sequentes amovebit et secabit# exceptis pomis pijris et tinis et 

(dg: trun) arboribus nucum et salicibus dictis (dg: gehoede) gehoedde 

wilghen quos dictus Albertus obtinebit ut ipsi recognoverunt. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 05 za 09-01-1384. 

Voornoemde Johannes Buekentop: een kamp, gnd die Dorseldonk, in Schijndel, 

tussen voornoemde Johannes Buekentop en de Gemene Beemden enerzijds en een 

gemene weg anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes unum (dg: .) campum (dg: si) terre dictum die Dorseldonc 

situm in parochia de Scijnle inter hereditatem dicti Johannis Buekentop 

et prata dicta die Ghemeijne Beemden ex uno et inter communem plateam ex 

alio. 

 

BP 1177 f 097r 06 za 09-01-1384. 

Voornoemde Johannes Buekentop verkocht aan Albertus van Kessel zvw Walterus 

van Kessel een deel, 1¾ bunder en 36 roeden groot, in een kamp, gnd die 

Dorseldonk, in Schijndel, tussen een gemene weg enerzijds en de beemden gnd 

die Gemene Beemden anderzijds, te weten het deel naast voornoemde gemene 

weg, zoals afgepaald. 

 

Dictus Johannes Buekentop quandam partem (dg: unu) unum et dimidium 

bonarium et quartam partem unius bonarii #et XXXVI virgatas# continentem 

in quodam campo dicto die Dorseldonc sito in parochia de Scijnle inter 

communem plateam ex uno et inter prata dicta die Ghemeijn Beemde ex alio 

scilicet illam partem que sita est contigue iuxta dictam communem plateam 

prout huiusmodi pars ibidem sita est et (dg: pa) limitata ut dicebat 

hereditarie vendidit Alberto de Kessel filio quondam Walteri de Kessel 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 07 za 09-01-1384. 

Voornoemde Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel beloofde aan 
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voornoemde Johannes Buekentop 20 Brabantse dobbel of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384), en 60 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-

Lambertus aanstaande (za 17-09-1384) te betalen. 

 

Dictus Albertus promisit dicto Johanni XX Brabant dobbel seu valorem ad 

pasca proxime et (dg: LXX) sexaginta Brabant dobbel seu valorem ad 

Lamberti proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 08 za 09-01-1384. 

Voornoemde Johannes Buekentop verkocht aan Willelmus gnd Lodewijchs soen 

een deel, 165 roeden groot, in een kamp gnd die Dorseldonk, in Schijndel, 

tussen een gemene weg enerzijds en de Gemene Beemden anderzijds, te weten 

het deel naast de Gemene Beemden, zoals afgepaald. 

 

Dictus Johannes Buekentop quandam partem centum et LXV virgatas dictas 

buenre roijen #continentem# in quodam campo dicto die Dorseldonc sito in 

parochia de Scijnle inter communem plateam ex uno et inter prata dicta 

die Ghemeijn Beemde ex alio scilicet illam partem que sita est contigue 

iuxta dicta prata die Ghemeijn Beemde vocata in ea quantitate qua dicta 

(dg: p d) pars ibidem sita et limitata ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo dicto Lodewijchs soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 09 za 09-01-1384. 

Voornoemde Willelmus gnd Lodewijchs soen beloofde aan voornoemde Johannes 

Buekentop 20 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jacobus (ma 25-07-1384) en de andere helft met Lichtmis over een jaar (do 

02-02-1385). 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Johanni Buekentop XX Brabant dobbel seu 

valorem mediatim Jacobi (dg: et) proxime et mediatim a purificatione 

proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 10 za 09-01-1384. 

(dg: Henricus zvw Gerardus zv een zekere Enghel). 

 

(dg: Henricus filius quondam Gerardi #filii# dicti Enghel). 

 

BP 1177 f 097r 11 za 09-01-1384. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel verkocht aan Johannes Zeghers 

soen (1) een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemden, 

tussen Johannes die Houwer enerzijds en voornoemde Johannes Zeghers soen 

anderzijds, (2) ¾ deel van een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Blake Beemden, tussen Walterus Reijners soen en Willelmus Lodewijchs 

soen enerzijds en erfg vw Reijnkinus gnd Brouwer anderzijds, belast met 3 

penning oude grondcijns. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel (dg: duas pecias) 

#peciam# prati sitam (dg: -s) in parochia de Scijnle in loco dicto die 

Harde Beemde (dg: quarum una) inter hereditatem Johannis die Houwer ex 

uno et inter hereditatem Johannis Zeghers soen ex alio (dg: #atque# et 

altera inter hereditatem iuxta pratum dictum die Blake Beemde inter 

hereditatem Re heredum quondam Reijnkini B) atque tres quartas partes 

cuiusdam pecie prati siti in dicta parochia in loco dicto die Blake 

Beemde inter hereditatem Walteri Reijners soen et Willelmi Lodewijchs 

soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Reijnkini dicti Brouwer 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit #dicto# Johanni Zeghers soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 097r 12 za 09-01-1384. 

(dg: Albertus zvw Walterus gnd van Kessel). 

 

(dg: Albertus filius quondam Walteri dicti de Kessel). 

 

BP 1177 f 097r 13 za 09-01-1384. 

Johannes gnd Zeghers soen gaf uit aan Willelmus gnd Lodewijchs soen een 

stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd in den Bogaard, beiderzijds tussen 

voornoemde Willelmus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. Slechts op te geven met 40 

schelling eens. 

 

Johannes dictus Zeghers soen (dg: bo) peciam terre sitam in parochia de 

Scijnle in loco in den Boegart inter hereditatem Willelmi (dg: Lode) 

dicti Lodewijchs soen ex utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Willelmo ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XXti solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit nisi cum XL 

solidis dicto Johanni semel dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097r 14 za 09-01-1384. 

Albertus zvw Walterus van Kessel droeg over aan Johannes gnd Zeghers soen 

(1) een huis en tuin in Schijndel, tussen wijlen Gerardus zv Enghelbertus 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) alle erfgoederen, die aan 

Mathijas gnd Ghiben soen van Scijnle gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Schijndel, (3) 20 schelling b-erfcijns, die 

voornoemde Mathijas en zijn broer Petrus onder Schijndel beuren, aan hem 

verkocht door Henricus zvw voornoemde Gerardus zv Enghelbertus. 

 

Albertus filius quondam Walteri de Kessel domum et ortum sitos in 

parochia de Scijnle inter hereditatem quondam Gerardi filii Enghelberti 

ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque omnes et singulas 

hereditates Mathije dicto Ghiben soen de Scijnle de morte quondam suorum 

parentum successione advolutas ubicumque locorum [tam in] humido quam in 

sicco in duro et in molli (dg: consistentes sive sitas) infra parochiam 

de Scijnle (dg: cons) situatas necnon viginti solidos hereditarii census 

quos dictus Mathijas et Petrus eius frater infra predictam parochiam de 

Scijnle habent solvendos venditos sibi ab Henrico filio dicti quondam 

Gerardi filii Enghel[berti predicti hereditarie] supportavit (dg: dicto) 

Johanni [Zeg]hers soen cum litteris et aliis et jure promittens [ratam 

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

 

1177 mf3 C 07 f.97v. 

 Dominica post epyphanie: zondag 10-01-1384. 

 Tercia post epyphanie: dinsdag 12-01-1384. 

 in octavis epyphanie: maandag 13-01-1384. 

 

BP 1177 f 097v 01 zo 10-01-1384. 

Ghevardus van Eijndoven verklaarde ontvangen te hebben van wijlen 

Theodericus Yden soen, Johannes ?bvw voornoemde Theodericus en Johannes 

dOuden? alle achterstallige termijnen, die voornoemde Theodericus, Johannes 

en Johannes tot afgelopen Allerheiligen (za 01-11-1382) aan voornoemde 

Ghevardus verschuldigd waren, wegens een b-erfcijns van 6 pond, die 

voornoemde Ghevardus als heer van Jexscot beurt, uit erfgoederen van wijlen 

voornoemde Theodericus, in Jexscot. (dg: Voornoemde Ghevardus verklaarde 

dat voornoemde cijns betaald moet worden in zodanig geld, waarin cijnzen 

ten tijde van de betaling in Den Bosch gemeenlijk in de beurs gaan). 

Voornoemde Ghevardus heeft van de termijn van afgelopen Allerheiligen niets 

van voornoemde cijns ontvangen. 
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Ghevardus de Eijndoven palam recognovit sibi #fore satisfactum# per (dg: 

J) Theodericum !quondam Yden soen Johannem ?fratrem eiusdem quondam 

Theoderici et Johannem (?dg: de) dOuden? ab omnibus arrestadiis que dicti 

Theodericus Johannes et Johannes debebant dicto Ghevardo a quocumque 

tempore evoluto (dg: ad) usque ad festum omnium sanctorum proxime 

preteritum occacione hereditarii census (dg: sex) sex librarum quem 

dictus (dg: dn) Ghevardus tamquam dominus de (dg: Joecsco) Jexscot 

solvendum habuit de et ex hereditatibus dicti quondam Theoderici sitis in 

Jexscot ut dicebat (dg: insuper dictus dictus Ghevardus palam recognovit 

quod dictus census de jure est solvendus in ex tali moneta in qua census 
?moneta pro tempore solucionis huiusmodi census in Busco ad bursam 

communiter currentem) ita tamen quod dictus Ghevardus de festo omnium 

sanctorum proxime preterito nihil dicto censu percepit ut dicebat. Testes 

W et Berwout datum dominica post (dg: .m) epyphanie. 

 

BP 1177 f 097v 02 di 12-01-1384. 

Johannes Loij zvw Johannes gnd Loij van der Awijc verkocht aan Walterus 

Doerman mesmaker een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Wellinus Werner enerzijds en erfgoed van Willelmus Coelner 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 5 pond geld. 

 

Johannes (dg: f) Loij filius quondam Johannis dicti Loij (dg: .. domu) 

van der Awijc domum et aream sitam in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Wellini Werner ex uno et inter hereditatem Willelmi Coelner 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Waltero Doerman (dg: fab) 

#cultellifi# promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu quinque librarum monete exinde de jure solvendo. Testes 

(dg: S) Berwout et Scilder datum tercia post epyphanie. 

 

BP 1177 f 097v 03 di 12-01-1384. 

Johannes Hoelcorf verkocht aan Arnoldus Hoernken, tbv Johannes zv 

voornoemde Arnoldus, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, gnd die Hoeve, 

in Lieshout, ter plaatse gnd op Rietvoert, tussen voornoemde verkoper 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een beemd, 10 vrachten hooi groot, 

in Lieshout, ter plaatse gnd op Rietvoert, tussen Ancelmus van den Bleke 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

Zou voornoemde Johannes zv Arnoldus binnen 6 jaar vanaf heden overlijden, 

dan zullen voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Katherina, of hun naaste 

erfgenamen, de pacht beuren, vanaf het overlijden van voornoemde Johannes 

zv Arnoldus tot voornoemde 6 jaar voorbij zijn. 

 

X. 

Johannes Hoelcorf legitime vendidit (dg: Joh) Arnoldo Hoernken ad opus 

Johannis filii eiusdem Arnoldi vitalem! unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam !quolibet ad vitam dicti Johannis filii dicti Arnoldi 

(dg: Rem) nativitatis Domini et in Busco tradendam ex agro terre dicto 

die (dg: Hoevel) Hoeve sito in parochia de Lijeshout (dg: si ad inter) ad 

locum dictum op Riettoert! inter hereditatem dicti venditoris ex uno et 

inter communitatem ex alio atque ex prato decem plaustras feni 

continentis! sito in parochia (dg: de predicta in loco) et loco predictis 

inter hereditatem Ancelmi van den Bleke ex uno et inter (dg: 

communitatem) communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere tali condicione annexa si 

contingat dictum Johannem filium dicti Arnoldi decedere infra sex annos 

datam presentem sine medio sequentes #decedere# extunc dictus Arnoldus et 

Katherina eius !eius uxor seu eorum proximores heredes dictam paccionem 

post decessum dicti Johannis filii dicti Arnoldi ad spacium dictorum sex 

annorum datam presentem sine medio sequentium percipient habebunt et 

levabunt scilicet post dictos sex annos (dg: .) dictus venditor et eius 
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(dg: he) bona erunt quiti. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097v 04 di 12-01-1384. 

Johannes gnd Paepken van Bucstel verkocht aan Wolterus Fijen soen van 

Zelant een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Remigius in Den Bosch te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, in Boxtel, naast de weg, tussen 

Walterus van Zelant enerzijds en wijlen Henricus Grieten soen anderzijds, 

reeds belast met de cijns aan de heer van Boxtel en een b-erfcijns van 10 

schelling, geld van Boxtel. 

 

Johannes (dg: filius na) dictus Paepken de Bucstel hereditarie vendidit 

Woltero Fijen soen de (dg: Zeell) Zelant hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie Remigii et in Busco tradendum ex 

domo et orto (dg: et hereditatibus eis) dicti venditoris sitis in (dg: 

parochia de) Bucstel iuxta plateam inter hereditatem Walteri de Zelant ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Grieten soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

de Bucstel et hereditario censu X solidorum monete de Bucstel exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes W et Berwout datum (dg: 

supra) 3a post epyphanie. 

 

BP 1177 f 097v 05 di 12-01-1384. 

Henricus Cnode maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Emondus van Zoelen met zijn goederen. 

 

Henricus Cnode omnes vendiciones et alienaciones factas per Emondum de 

Zoelen cum suis bonis ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097v 06 di 12-01-1384. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus en Godefridus zvw Rutgherus gnd Arken 

soen beloofden aan Johannes gnd Louwerens soen 18 oude schilden of de 

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

 

Arnoldus de Eijndoven filius Ghevardi #et# Godefridus filius quondam 

Rutgheri dicti Arken soen promiserunt Johanni (dg: filio) dicto Louwerens 

soen XVIII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Sij et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 097v 07 di 12-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097v 08 di 12-01-1384. 

Johannes van Zonne zvw Reijnerus van Zonne en Walterus van Vucht zv Petrus 

Geroncs beloofden aan Johannes Lauwerens soen 18 oude schilden of de waarde 

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

 

Johannes de Zonne filius quondam Reijneri de Zonne et Walterus de Vucht 

filius (dg: Walt) Petri Geroncs promiserunt Johanni (dg: Lauwe) Lauwerens 

soen XVIII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 097v 09 di 12-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 097v 10 ma 13-01-1384. 

Johannes zvw Lucas zvw Johannes gnd Lucaes soen van Erpe droeg over aan 

Adam van Mierd, tbv kvw Godefridus van Erpe verwekt bij zijn vrouw jkvr 

Elizabeth dvw hr Godefridus van Os, een huizinge in Veghel met erfgoederen, 

welke erfgoederen hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van Veghel 

priester verworven had van Johannes gnd Buekelaer, zijn zuster Elizabeth en 

Oda dvw Boijkinus, echter voor voornoemde hr Arnoldus Rover priester 

hieruit gereserveerd, (1) een akker aldaar, ter plaatse gnd die Heze, (2) 

een stuk land ter plaatse gnd op die Boekt, naast de hofstad gnd Wedekens 

Hoscat, (3) 2 bunder land aldaar, in een hoeve gnd die Brusselse Hoeve, (4) 

een erfgoed gnd een plak vens, aldaar, ter plaatse gnd Godenssent, welke 

huizinge aan eerstgenoemde Johannes was overgedragen door zijn voornoemde 

vader Lucas. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Luce filii quondam Johannis dicti Lucaes soen de 

Erpe mansionem sitam in Vechel cum omnibus et singulis hereditatibus 

ibidem sitis quas hereditates dominus Arnoldus Rover investitus ecclesie 

de Vechel presbiter erga Johannem dictum Buekelaer et Elizabeth sororem 

eiusdem Johannis atque erga Odam filiam quondam (dg: Boud) Boijkini 

acquisiverat salvis tamen dicto domino (dg: Ro) Arnoldo Rover presbitro 

de predictis hereditatibus ut premittitur acquisitis agro terre sito 

ibidem in loco dicto die Heze atque pecia terre sita ad locum dictum op 

die Boect juxta domistadium dictum communiter Wedekens Hoscat insuper 

duobus bonariis terre sitis ibidem (dg: inter hereditatem) in quodam 

manso dicto communiter die Brueselsche Hoeve atque quadam hereditate 

dicta communiter een plac vens sita ibidem ad locum dictum (dg: d) 

communiter Godenssent (dg: quam mansionem cum s) supportatam primodicto 

Johanni a dicto Luca suo patre prout in litteris supportavit Ade de Mierd 

ad opus liberorum quondam Godefridi de Erpe ab eodem quondam Godefrido et 

domicella Elizabeth sua uxore filia quondam domini Godefridi de Os 

pariter genitorum cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare. 

Testes Heijme et dicbier datum in octavis epyphanie. Tradetur littera 

primodicto Johanni et non alteri. 

 

BP 1177 f 097v 11 ma 13-01-1384. 

Johannes van Erpe beloofde aan zijn broer Gheerlacus een n-erfcijns van 25 

oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een huis en erf en 

rosmolen in genoemd huis, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter het 

stenen huis van wijlen Matheus Becker, beiderzijds tussen erfgoederen van 

voornoemde wijlen Matheus, (2) een weg, behorend bij voornoemd huis, erf en 

rosmolen, naast voornoemd stenen huis gelegen, lopend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan voornoemd huis, erf en rosmolen, (3) 

een tuin achter voornoemd huis en erf, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus 

Snoec enerzijds en erfgoed van Heijmericus van Dordrecht anderzijds, (4) 

een stenen kamer met ondergrond, aldaar, achter het oude stenen huis van 

voornoemde wijlen Matheus, naast erfgoed van voornoemde wijlen Matheus, 

welke bovengenoemde onderpanden voornoemde Johannes gekocht had van Jacobus 

Loze, (5) een erfgoed gnd een halve weide, in Lithoijen, eertijds van 

wijlen Ghisbertus Bastart, (6) ½ morgen land in Lithoijen, eertijds van 

Ghibo gnd Sluijskens. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes de Erpe promisit se daturum et soluturum Gheerlaco suo fratri 

hereditarium censum XXV aude scilde hereditarie purificatione ex (dg: 

quadam camera lapidea cum suo fundo et ex molendino equorum dicto 

rosmoelen et orto sibi adiacente et ex via sibi ibidem sita in Busco ad 

vicum Hijntamensem iuxta antiq) ex domo et area atque molendino equorum 

in eadem domo consistente ad eandem spectante sitis in Busco in vico 

Hijnthamensi retro domum lapideam quondam Mathei Becker inter hereditates 

dicti quondam Mathei ex utroque latere coadiacentes cum suis juribus et 

attinentiis singulis et universis atque ex quadam via ad dictas domum 

aream et molendinum spectante sita contigue iuxta dictam domum lapideam 
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tendente a dicto vico Hijnthamensi retrorsum usque ad dictas domum aream 

et molendinum insuper ex orto sito retro domum et aream primodictam inter 

hereditatem quondam Arnoldi Snoec ex uno et inter hereditatem Heijmerici 

de Dordrecht ex alio (dg: ne) necnon ex quadam camera lapidea cum suo 

fundo sita ibidem retro antiquam domum lapideam dicti quondam Mathei 

contigue iuxta hereditatem eiusdem quondam Mathei quas domum aream 

molendinum viam ortum et camera lapideam cum suo fundo predictus Johannes 

erga Jacobum Loze acquisiverat emendo prout in litteris atque ex 

hereditate dicta een halve weijde sita in parochia de Lijttoijen que 

fuerat quondam Ghisberti Bastart et ex dimidio iugero terre sito in 

parochia de Lijttoijen quod fuerat Ghibonis dicti Sluijskens. Testes 

datum supra. Tradetur littera primodicto Johanni. 

 

1177 mf3 C 08 f.98. 

 in crastino Agnetis: vrijdag 22-01-1384. 

 in octavis Agnetis: donderdag 28-01-1384. 

 

BP 1177 f 098r 01 vr 22-01-1384. 

Emondus van Zuelen en Emondus Rover beloofden aan Philippus Jozollo etc 54 

oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384; 9+23=32 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Emondus de Zuelen et Emondus Rover promiserunt Philippo Jozollo etc LIIII 

aude scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub 

pena II. Testes Rover et Willelmus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1177 f 098r 02 vr 22-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 03 vr 22-01-1384. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 16 oude Franse schilden met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384; 9+29+31+10=79 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode Arnoldus Stamelart de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo etc XVI aude scilde Francie ad pasca proxime futurum 

[persolvendos] sub pena (dg: II) I. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 04 vr 22-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 05 vr 22-01-1384. 

Johannes Padbroec beloofde Emondus van Zuelen schadeloos te houden van alle 

beloften26, door voornoemde Emondus voor voornoemde Johannes resp. met 

voornoemde Johannes gedaan, in schepenbrieven van Den Bosch. 

 

Solvit. 

Johannes Padbroec promisit super omnia quod ipse Emondum de Zuelen ab 

omnibus (dg: pro) promissionibus factis per dictum Emondum pro dicto 

Johanne seu cum dicto Johanne in litteris scabinorum de Busco ut dicebat 

indempnem servare. Testes Rover et Sijmon datum supra. 

 

                         
26 Zie ← BP 1176 f 052v 01 do 25-02-1378, slechte één gevonden: belofte 30 

oude schilden op 24-06-1378 te betalen. 
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BP 1177 f 098r 06 do 28-01-1384. 

Petrus gnd van Gageldonc verkocht aan Johannes van Dordrecht (1) een huis27 

en erf, eertijds van Theodericus gnd Beer, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Johannes Sceersliper enerzijds en erfgoed van Henricus gnd 

Weijer anderzijds, (2) een deel, 40 voet lang, van het erfgoed van 

voornoemde Johannes Sceersliper, aldaar, tussen erfgoed van voornoemde 

Johannes Sceersliper enerzijds en erfgoed van Metta gnd Marien anderzijds, 

af te meten vanaf het erfgoed van Theodericus Drogemont richting het huis 

van voornoemde Johannes Sceersliper, aan hem verkocht28 door Henricus 

Venbossche van Os. 

 

Petrus dictus #de# Gageldonc domum et aream que fuerat Theoderici dicti 

Beer sitam in Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi versus locum 

dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis Sceersliper ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Weijer ex alio atque quandam partem 

hereditatis quadraginta pedatas terre in longitudine continentem de 

hereditate predicti Johannis (dg: Sceer) Sceersliper sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis Sceersliper ex uno et inter hereditatem Mette 

dicte Marien ex alio scilicet mensurando dictam (dg: d) partem 

hereditatis predicte ab hereditate Theoderici Drogemont versus (dg: 

domum) domum dicti Johannis Sceersliper venditas sibi ab Henrico 

Venbossche de Os prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Dordrecht supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder 

datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1177 f 098r 07 do 28-01-1384. 

Petrus zv voornoemde Petrus van Gageldonc verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Petrus filius dicti Petri de Gageldonc prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 08 do 28-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 oude schilden, 40 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Vastenavond (di 23-02-

1384), en 55 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. Opstellen 

in twee brieven. 

 

Dictus (dg: venditor) #emptor# promisit dicto venditori (dg: centum aude 

scilde #qu quinquaginta et ...) quinquaginta aude scilde# scilicet XL 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato (dg: mediatim) ad 

carnisprivium et LV aude scilde scilicet XL Hollant placken pro quolibet 

aude scilt computato ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum 

supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 098r 09 do 28-01-1384. 

Lambertus van Berze ev Elizabeth dv Henricus Maelghijs verkocht aan 

Aleijdis dvw Hilla gnd Godekens 1 lopen roggeland van een akker in 

Schijndel, tussen Wiskinus snijder enerzijds en voornoemde Aleijdis, 

Theodericus gnd Luker en Johannes gnd Moelner anderzijds, te weten de 

lopen, naast Lucas gnd Hannen. 

 

Lambertus de Berze maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue 

uxoris filie Henrici Maelghijs (dg: quandam partem) #unam lopinatam terre 

                         
27 Zie → BP 1177 f 294v 10 do 12-04-1386, verkoop van deze goederen. 
28 Zie ← BP 1176 f 321r 05 ma 31-08-1383, verkoop van dit huis en erf en 

deel vt erfgoed. 
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siliginee# cuiusdam agri siti in parochia de Scijnle inter hereditatem 

Wiskini sartoris ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie quondam Hille 

dicte Godekens #Theoderici dicti Luker et Johannis dicti Moelner# ex alio 

scilicet illam lopinatam terre que sita est contigue iuxta (dg: dictam 

hereditatem dicte Aleijdis) #hereditatem Luce dicte! Hannen# ut dicebat 

hereditarie vendidit dicte Aleijdi (dg: -s) promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 10 do 28-01-1384. 

Mathijas van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathijas de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 11 do 28-01-1384. 

Voornoemde Lambertus van Berze ev Elizabeth dv Henricus Maelghijs gaf uit 

aan Theodericus gnd die Luker 4 lopen land, uit voornoemde akker, te weten 

de 4 lopen in het midden, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Lambertus (dg: quandam) quatuor lopinatas terre (dg: s) de (dg: 

quadrag sito in p) agro predicto scilicet illas quatuor lopinatas terre 

#siliginee# que site sunt in (dg: d) medietate dicti agri prout huiusmodi 

quatuor lopinate terre ibidem sunt site et limitate ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Theoderico dicto die Luker ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 12 do 28-01-1384. 

Mathijas van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathijas de Mierd prebuit et reportavit. 

 

BP 1177 f 098r 13 do 28-01-1384. 

Voornoemde Lambertus van Berze ev Elizabeth dv Henricus Maelghijs verkocht 

aan voornoemde Johannes Moelner 1 lopen roggeland, uit voornoemde akker, te 

weten de lopen naast de gemene weg. 

 

Dictus Lambertus unam lopinatam terre #siliginee# dicti agri scilicet 

illam lopinatam terre (dg: s) que sita est contigue iuxta (dg: .) 

communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Moelner 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 14 do 28-01-1384. 

Mathijas van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathijas de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 15 do 28-01-1384. 

Henricus gnd Reijmbouts soen van Tefelen verkocht aan Ghibo Pels de helft 

in 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Elias Hoeve, tussen wijlen 

Matheus Becker enerzijds en erfg vw Johannes van Aelst anderzijds, belast 

met waterlaten en sloten. 

 

Henricus dictus Reijmbouts soen #de Tefelen# (dg: di) medietatem ad se 

spectantem in uno iugero terre sito in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto Elijaes Hoeve inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Johannis de Aelst ex alio ut dicebat 

(dg: di) hereditarie vendidit Ghiboni Pels promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus et (dg: slotis) #fossatis# ad 
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hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 16 do 28-01-1384. 

Elizabeth wv Johannes gnd Metten soen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, Bossche maat, die voornoemde 

Johannes Metten soen verworven had van Willelmus Pape. 

 

Elizabeth (dg: f) relicta quondam Johannis dicti Metten soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis et unius modii ordei mensure de Busco 

quam paccionem dictus Johannes Metten soen erga Willelmum Pape 

acquisiverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 17 do 28-01-1384. 

Reijnkinus Kul verkocht aan Nijcholaus gnd Wouters soen een stuk land in 

Maren, ter plaatse gnd op Einsers Laar, tussen hr Rijcoldus Koc enerzijds 

en Lodekinus Colen soen anderzijds. 

 

Reijnkinus Kul peciam terre sitam in parochia de Maren ad locum dictum 

(dg: op) op (dg: Weijssers) #Eijnsschers# Laer inter hereditatem domini 

Rijcoldi Koc ex uno et inter hereditatem Lodekini Colen soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Wouters soen promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 098r 18 do 28-01-1384. 

Johannes zv Reijnkinus Kul verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Reijnkini Kul prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 19 do 28-01-1384. 

Henricus Reijmbouts soen van Tefelen verkocht aan Rijcoldus zvw Johannes 

gnd Rijcouts soen ¼ deel van een stuk land in Lithoijen, op de akkers 

aldaar, tussen kv Willelmus Bijeken enerzijds en kvw voornoemde Johannes 

Rijcouts soen anderzijds, dit ¼ deel belast met 1 kleine tournose en 1 

spint mout. 

 

Henricus Reijmbouts soen de Tefelen quartam partem pecie terre site in 

parochia de Lijttoijen supra agros ibidem inter hereditatem liberorum 

Willelmi Bijeken ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti Rijcouts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo 

filio dicti quondam Johannis Rijcouts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno Turonensi parvo denario et uno spijnt 

brasii (dg: exinde so) ex dicta quarta parte de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 20 do 28-01-1384. 

Petrus zvw Henricus Steijmpel van den Hoevel ontlastte Ghiselmarus van 

Vlimen van alle schulden, aan voornoemde Petrus, in schepenbrieven, 

beloofd29 door voornoemde Ghiselmarus. 

 

Petrus filius quondam Henrici Steijmpel van den Hoevel quitum proclamavit 

Ghiselmarum de Vlimen ab omnibus debitis et pecuniarum summis promissis 

dicto (dg: Ghiselmaro) Petro a dicto Ghiselmaro a quocumque tempore 

preterito usque in diem presentem (dg: ut dicebat) in litteris scabinorum 

ut dicebat. Datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 21 do 28-01-1384. 

Petrus Everaets soen van Heze verkocht aan Gerardus Broes soen een 

                         
29 Geen schuldbekentenis gevonden. Wel een gezamenlijke schuldbekentenis aan 

Henricus Jozollo etc, zie ← BP 1175 f 222r 10 ±do 11-04-1370. 
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n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch 

te leveren, gaande uit 4 hont land in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen Arnoldus Kathelinen soen enerzijds en de dijk anderzijds. 

 

Petrus Everaets soen de Heze hereditarie vendidit Gerardo (dg: Br) Broes 

soen hereditariam paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam [hereditarie] Martini et in Busco tradendam ex quatuor hont 

terre sitis in parochia de (dg: Heze in) Roesmalen in loco dicto Heze 

inter hereditatem Arnoldi Kathelinen soen ex uno et inter aggerem 

#ibidem# ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098r 22 do 28-01-1384. 

Elizabeth, dvw Augustinus van Herentals en wv Bartholomeus zv Oda gnd van 

der Loefort, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Someren, aan voornoemde Bartholomeus en Elizabeth 

overgedragen door Elizabeth wv Johannes van Mechlinea dvw {hier staan twee 

puntjes} gnd Her Haengreve van Zoemeren. 

 

Solvit. 

Elizabeth filia quondam Augustini de Herentals relicta quondam 

Bartholomei filii Ode dicte van der Loefort hereditariam paccionem unius 

modii (dg: ..) siliginis mensure de (dg: So) Zoemeren supportatam dicto 

Bartholomeo cum dicta Elizabeth nomine dotis ab Elizabeth relicta quondam 

Johannis de Mechlinea filia quondam {hier staan twee puntjes} dicti Her 

Haengreve de Zoemeren prout in litteris monuit de 3 annis. [Testes datum 

supra]. 

 

1177 mf3 C 09 f.98v. 

 in octavis Agnetis: donderdag 28-01-1384. 

 

BP 1177 f 098v 01 do 28-01-1384. 

Thomas van Hijntham beloofde aan Truda dvw Johannes Lukens 66 gulden 

hellingen of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: ....) Thomas de Hijntha[m] promisit super omnia Trude filie quondam 

Johannis Lukens LXVI gulden hellingen seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum in octavis (dg: Agne) 

Agnetis. 

 

BP 1177 f 098v 02 do 28-01-1384. 

Gerardus van Langhelaer van Hedel en Willelmus van Langhelaer beloofden aan 

Willelmus Meus soen en Johannes gnd die Goide 14 oude schilden met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. De brief overhandigen aan een van 

hen. 

 

(dg: W) Gerardus de Langhelaer de Hedel et Willelmus de Langhelaer 

promiserunt Willelmo (dg: -s) Meus soen et Johanni dicto die Goide XIIII 

aude scilde seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 098v 03 do 28-01-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098v 04 do 28-01-1384. 

Rutgherus Cort verhuurde aan Arnoldus van Kessel zvw Johannes Louwer 

erfgoederen van wijlen Gerardus der Weduwen, in Kessel, ter plaatse gnd in 

de Voorste Ert en in de Achterste Ert, tussen Hubertus Truden soen 
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enerzijds en Thomas Erenbrechts soen anderzijds, voor de duur van het leven 

van voornoemde Rutgherus, per jaar voor 7 oude Franse schilden of de 

waarde, met Kerstmis te betalen, belast met 1 vadem maasdijk, zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen, en ander onraad. Zou voornoemde Rutgherus 

overlijden, tussen Pasen en Sint-Remigius, dan zal voornoemde Arnoldus de 

erfgoederen in dat jaar hebben voor het geld, dat hij dan met Kerstmis in 

dat jaar moet betalen aan erfg van voornoemde Rutgherus. Twee brieven. 

 

Solvit Arnoldus 3 plack. 

Rutgherus Cort hereditates quondam Gerardi der Weduwen sitas in parochia 

de Kessel in loco dicto in den Vorsten Ert et in den Aftersten Ert #inter 

hereditatem Huberti Truden soen ex uno et inter Thome Erenbrechts soen ex 

alio# ut dicebat locavit recto locacionis modo Arnoldo de Kessel filio 

quondam Johannis Louwer ab eodem (dg: he) ad (dg: sp) vitam dicti 

Rutgheri possidendas anno quolibet ad vitam dicti Rutgheri pro septem 

aude scilde monete Francie seu valorem dandis dicto Rutghero a dicto 

Arnoldo anno quolibet ad vitam dicti Rutgheri et (dg: nonli) non ultra 

nativitatis Domini promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis una mensura (dg: agg) dicta vadem aggeris 

Mose et Zeghedike aqueductibus (dg: slusis) #fossatis# et (dg: foss) 

slusis ad hoc de jure spectantibus. Quo facto repromisit super omnia et 

quod ipse dictam mensuram dictam vadem aggeris Mose Zeghedike aqueductos 

(dg: slus) fossata et slusas #ad hoc de jure spectantes# et alia onera 

dicta onraet supra dictas hereditates evenientia seu eventura ad vitam 

dicti Rutgheri in bona disposicione tenebit sic quod (dg: dicto Rut) 

supra dictas hereditates dampna exinde non eveniant hoc eciam (dg: si) 

addito si contingat dictum Rutgherum decedere (dg: p) inter festum pasce 

et festum Remigii sine medio sequens extunc dictus Arnoldus dictas 

hereditates in illo anno pro dicta pecunia obtinebit et dictus Arnoldus 

dictam pecuniam illius anni in festo nativitatis Domini extunc sequente 

sine medio dabit (dg: illis h) heredibus dicti Rutgheri. Testes Rover et 

Berwout datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 098v 05 do 28-01-1384. 

Voornoemde Arnoldus van Kessel, Andreas die Hoppenbrouwer van Kessel en 

Ludovicus van Kessel beloofden aan Rutgherus Kort 26 mud rogge, Bossche 

maat, met Vastenavond aanstaande (di 23-02-1384) te leveren. 

 

Dictus Arnoldus de Kessel (dg: Arnoldus de) #Andreas die# Hoppenbrouwer 

de Kessel et Ludovicus de Kessel promiserunt Rutghero Kort (dg: XXVI) 

XXVI modios siliginis mensure de Busco ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098v 06 do 28-01-1384. 

Willelmus gnd Scouthen beloofde aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem 36 

oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Willelmus dictus Scouthen promisit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem XXXVI aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 098v 07 do 28-01-1384. 

(dg: Johannes zvw). 

 

(dg: Johannes filius quondam). 

 

BP 1177 f 098v 08 do 28-01-1384. 

Gerardus Loij Willems soen beloofde aan Cristina gnd Scaeps wv Walterus van 

Vucht 35 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1384) te betalen. 
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Gerardus Loij Willems soen promisit Cristine dicte Scaeps relicte quondam 

Walteri de Vucht XXXV aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 098v 09 do 28-01-1384. 

Hr Theodericus Rover ridder verpachtte aan Walterus zvw Godefridus Scoeps 

zijn goederen in het gebied van Herlaar, ter plaatse gnd Rumel, voor een 

periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per 

jaar voor 10 mud rogge, Bossche maat, en 1 zester raapzaad, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Walterus zal de goederen in het zesde 

jaar te pachters recht bezitten. Walterus zal elk jaar aan hr Theodericus, 

in Den Bosch, 6 vrachten zwarte turf leveren. Walterus zal de helft van de 

oogst van het huidige jaar hebben; voor die helft zal Walterus voornoemd 

koren en turf van het eerste jaar leveren. Alle beesten en varend goed 

zullen voor de helft van hr Theodericus zijn en voor de andere helft van 

Walterus. Walterus zal de gebouwen te pachters recht onderhouden. Hr 

Theodericus zal de helft van alle oogsten hebben. Pachter, zijn broer 

Godefridus en Lambertus zv Henricus Moelnere van Herlaer beloofden de 

voorwaarden na te komen. Eén brief voor hr Theodericus. 

 

Dominus Theodericus Rover miles bona sua sita in territorio de Herlaer in 

loco dicto Rumel cum suis attinentiis universis ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Waltero filio quondam Godefridi Scoeps ab eodem ad spacium 

quinque annorum post festum penthecostes proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum pro decem modiis 

siliginis mensure de Busco et pro (dg: s) uno sextario seminis raparum 

mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque 

annorum purificatione et in Busco tradendis additis condicionibus 

sequentibus primo videlicet quod dictus Walterus (dg: dabit ann) dicta 

bona cum suis attinentiis sexto anno scilicet anno dictos quinque annos 

sine medio sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Walterus 

dabit #et in Busco deliberabit# dicto domino Theoderico anno quolibet 

dictorum (dg: quinque) #sex# annorum sex plaustra nigrorum cespitum (dg: 

et) item quod dictus Walterus medietatem fructuum presentis primi anni 

habebit scilicet pro huiusmodi medietate dictus Walterus dictos (dg: 

mera.) blada et cespites primi anni persolvet item quod omnes bestie et 

bona pecoralia que (dg: f) erunt supra dicta bona cum suis attinentiis 

erunt mediatim dicti domini Theoderici et mediatim dicti Walteri item 

quod dictus Walterus edificia dictorum bonorum dictis sex annis 

durantibus (dg: erunt mediatim) in bona disposicione tenebit ad jus 

coloni item quod dictus dominus Theodericus habebit medietatem omnium 

fructuum dictorum oeft supra dicta (dg: d) bona crescentium (dg: item) et 

sub istis condicionibus promisit warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter et cum eo (dg: Egidius filius Henrici Moelnere) Godefridus eius 

frater et Lambertus filius Henrici Moelnere de Herlaer (dg: indi) 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes Willelmus et Berwout datum 

supra. Et erit una littera quam habebit dominus Theodericus. 

 

BP 1177 f 098v 10 do 28-01-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd Moen verkocht aan Goeswinus zvw Johannes gnd 

Goeswijns soen een erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen 

erfgoed van Lambertus gnd Camp enerzijds en erfgoed van Gerardus Walschart 

anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes in cijns gegeven door Egidius van 

den Doren, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Johannes filius (dg: quondam) #quondam# Johannis dicti (dg: Mo) Moen 

hereditatem sitam in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem 

Lamberti dicti Camp ex uno et inter hereditatem Gerardi Walschart ex alio 

datam ad censum primodicto Johanni ab Egidio de Spina prout in litteris 

hereditarie vendidit Goeswino filio quondam Johannis dicti Goeswijns soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 
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ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 098v 11 do 28-01-1384. 

Goeswinus. 

 

BP 1177 f 098v 12 do 28-01-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd Goeswijns soen gaf uit aan Johannes zv Johannes 

Moens (1) een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen 

wijlen Gerardus van Berze enerzijds en Johannes gnd Moen anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd Gerrit Kinds Hof, aldaar, tussen voornoemde wijlen 

Gerardus van Berze enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk land 

aldaar, tussen Willelmus Mijnnemere enerzijds en Elijas zv Aleijdis van der 

Laerscot anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan de heer van 

Boxtel en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 2 jaar (vr 02-02-

1386). 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goeswijns soen domum et ortum 

sitos in parochia de (dg: Rod) Bucstel in loco dicto Onrode inter 

hereditatem Gerardi quondam de Berze ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Moen ex alio item peciam terre dictam Gerijt Kints Hof (dg: sitam 

ibidem 3 lopinos) sitam ibidem (dg: inde) inter hereditatem dicti quondam 

Gerardi de Berze ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio 

item (dg: pe unam lopinatam terre siliginee si) peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Elije 

filii Aleijdis van der Laerscot ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio Johannis Moens ab eodem hereditarie possidendos 

pro censibus domino de Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione (dg: et in) et pro primo 

termino ultra (dg: annum) #duos annos# et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 098v 13 ±do 28-01-1384. 

Johannes van Bucstel zvw Pape Jans, Emondus Rover en Johannes van Dijnter 

beloofden aan Willelmus Coptiten en Henricus van Erpe 100 oude schilden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Bucstel filius quondam Pape Jans et Emondus Rover (dg: fr) 

Johannes de Dijnter promiserunt Willelmo Coptiten et Henrico de Erpe 

centum aude scilde seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Heijme 

et (dg: W) Dicbier datum dominica #quinta# post Agnetis. 

 

BP 1177 f 098v 14 ±do 28-01-1384. 

Godefridus zvw Theodericus van Steenre verkocht aan Johannes Buc van 

Beirghelen een stuk land, in Oss, achter de plaats gnd Ussen, tussen 

Johannes Fijen soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds. Verkoper en 

Henricus zvw Willelmus van Beest beloofden lasten af te handelen. 

 

Godefridus filius quondam Theoderici de Steenre (dg: et Godefridus filius 

quondam Henrici filii quondam Willelmi de Beest) peciam terre sitam in 

parochia de Os retro locum dictum Ussen inter hereditatem Johannis Fijen 

soen ex uno et inter communem stegam ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Buc de Beirghelen promittens #.... Henricus filius 

quondam Willelmi de Beest# super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Heijme et Berwout datum 

supra. 
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BP 1177 f 098v 15 ±do 28-01-1384. 

De eerste zal voornoemde Henricus schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit dictum Henricum indempnem indempnem #super habita et 

habenda#. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 C 10 f.99. 

 in octavis Agnetis: donderdag 28-01-1384. 

 Sexta post Pauli conversionis: vrijdag 29-01-1384. 

 Sabbato post Pauli conversionis: zaterdag 30-01-1384. 

 

BP 1177 f 099r 01 do 28-01-1384. 

Henricus Vos van Zoemeren en zijn broer Johannes beloofden aan Gerardus van 

Berkel 45 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, 

en 5 Hollandse plakken, een helft te betalen met Pasen (zo 10-04-1384) en 

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

 

Henricus Vos de Zoemeren et Johannes eius frater promiserunt Gerardo de 

Berkel XLV aude scilde (dg: ..) scilicet XXXIX Hollant placken pro 

[quolibet] aude scilt computato #et quinque Hollant placken# (dg: ad) 

mediatim pasce et mediatim Remigii proxime persolvendos. Testes (dg: d) 

Willelmus et Berwout datum in octavis Agnetis. 

 

BP 1177 f 099r 02 do 28-01-1384. 

Willelmus Meus soen, Johannes die Goide en Gerardus van Langhelaer 

beloofden aan Margriet dvw Henricus Rijxken 14 oude schilden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Willelmus Meus soen Johannes die Goide et Gerardus de Langhelaer 

promiserunt Margrieten filie quondam (dg: Lamberti) #Henrici# Rijxken 

XIIII aude scilde seu valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes 

Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 03 do 28-01-1384. 

Zebertus die Dor verkocht aan Hermannus gnd Pinge een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd die Brake, beiderzijds tussen erfgoed van de abt 

van Berne. 

 

Zebertus die Dor peciam terre sitam in parochia de Berlikem in loco dicto 

die Brake inter hereditatem abbatis de Berne ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno dicto Pinge 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 04 do 28-01-1384. 

Jacobus die Dor verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus die Dor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 05 do 28-01-1384. 

Laurencius zvw Johannes zv Laurencius van Baest droeg over aan Bartholomeus 

gnd Meus van der Heijden zv Ancelmus van der Langhe Straten 1/7 deel, dat 

aan hem gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn ouders, in een 

hoeve van voornoemde wijlen Johannes, in Oostelbeers, ter plaatse gnd 

Baast, op de heide aldaar. 

 

Solvit. 

Laurencius filius quondam Johannis filii (dg: Laure) Laurencii de Baest 

(dg: totam partem et jus) #septimam partem# sibi (dg: s) de morte quondam 

suorum parentum successione advolutam in quodam manso dicti quondam 

Johannis sito in parochia de Oestelberze ante locum dictum Baest supra 
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mericam ibidem et in attinentiis dicti mansi singulis et universis prout 

huiusmodi septima pars (dg: dicto) primodicto Laurencio mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes 

cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit Bartholomeo dicto 

Meus van der Heijden filio (dg: quondam) Ancelmi (dg: van) van der Langhe 

Straten promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 06 do 28-01-1384. 

Hermannus Scut en Arnoldus Groet Art beloofden aan Theodericus Buc, indien 

Ludovicus Proefs soen en Johannes zvw Johannes Luwe de gevangenpoort zouden 

verlaten zonder toestemming van voornoemde Theodericus, dat dan 

eerstgenoemde Hermannus en Arnoldus 170 oude schilden zullen betalen aan 

voornoemde Theodericus, na maning van voornoemde Theodericus. 

 

Hermannus Scut et Arnoldus Groet Art promiserunt Theoderico Buc quod si 

(dg: Ludov) Ludovicus Proefs soen et Johannes filius Johannis quondam 

Luwe exirent et recederint de porta captivorum de Busco sine consensu 

dicti Theoderici extunc primodicti Hermannus et Arnoldus dabunt et 

exsolvent dicto Theoderico centum et LXX aude scilde ad monitionem dicti 

Theoderici persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 07 do 28-01-1384. 

Goeswinus van Bernheze beloofde voornoemde Arnoldus Groet Art schadeloos te 

houden. 

 

Goeswinus de (dg: Bruh) Bernheze promisit Arnoldum Groet Art indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 08 do 28-01-1384. 

Willelmus Proefts soen van Empel beloofde voornoemde Goeswinus schadeloos 

te houden. 

 

Willelmus Proefts soen de Empel promisit dictum Goeswinum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 09 vr 29-01-1384. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel verkocht aan Willelmus Bexsken een 

lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1385), gaande uit een hoeve, in Cromvoirt, 

reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel legitime vendidit Willelmo 

(dg: Be) Bexsken vitalem pensionem dimidii modii siliginis #mensure de 

Busco# solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

purificatione et pro primo termino ultra annum ex manso dicto venditoris 

sito in Crumvoert et ex attinentiis dicti mansi universis promittens 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus et paccionibus exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes W et Scilder datum sexta Pauli conversionis. 

 

BP 1177 f 099r 10 vr 29-01-1384. 

Katherina wv Johannes gnd Smeets van Karrichoven en haar kinderen 

Laurencius, Margareta en Elizabeth verkochten aan Arnoldus Hoernken en 

Elizabeth dv Henricus die Vroede van Zoemeren 1 bunder beemd van 4 bunder30 

beemd in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Ghisbertus Houtappel 

enerzijds en Henricus gnd Noerken anderzijds, te weten de bunder direct 

naast een bunder van voornoemde Arnoldus Hoernken en Elizabeth dv Henricus 

                         
30 Zie → BP 1178 f 138r 08 vr 28-01-1390, verkoop van de helft van deze 4 

bunder. 
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die Vroede in voornoemde 4 bunder. Deze bunder was belast met 2 oude 

groten, een b-erfcijns van 25 schelling geld en ¼ deel van 3 kapoenen. 

 

Katherina relicta quondam Johannis dicti Smeets de Karrichoven Laurencius 

Margareta et Elizabeth eius liberi cum tutore unum bonarium prati de 

quatuor bonariis prati sitis in parochia de Oesterwijc in loco Udenhout 

inter hereditatem inter Ghisberti Houtappel ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti (dg: Noer) Noerken ex alio scilicet illud bonarium quod 

situm (dg: ?in) contigue iuxta (dg: b) unum bonarium spectans ad Arnoldum 

Hoernken et Elizabeth (dg: de) filiam Henrici die (dg: Vrede) Vroede de 

Zoemeren in dictis quatuor bonariis prati ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dictis Arnoldo Hoernken et Elizabeth filie (dg: quondam) 

Henrici die Vroede promittentes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis et hereditario 

censu XXV solidorum monete et (dg: tercia parte tr) et quarta parte trium 

caponum ex primodicto bonario de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 11 vr 29-01-1384. 

Voornoemde Katherina wv Johannes gnd Smeets van Karrichoven en haar 

kinderen Laurencius, Margareta en Elizabeth deden tbv voornoemde kopers 

Arnoldus Hoernken en Elizabeth dv Henricus die Vroede van Zoemeren afstand 

van een bunder van voornoemde 4 bunder, te weten van de bunder die ligt 

direct naast voornoemd erfgoed van Ghisbertus Houtappel. 

 

Dicti venditores cum tutore super uno bonario dictorum quatuor bonariorum 

scilicet super illo bonario quod situm est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Ghisberti Houtappel ut dicebant et super jure ad opus 

dictorum emptorum renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: sine) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 12 vr 29-01-1384. 

Henricus zvw Boijdekinus Kijst van Eijndoven beloofde aan Arnoldus zvw 

Johannes Lemkens 20 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-

04-1384) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Boijdekini Kijst de Eijndoven promisit Arnoldo 

filio quondam Johannis Lemkens (dg: XX) XX aude scilde seu valorem ad 

pasca proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 099r 13 vr 29-01-1384. 

Theodericus Werner zvw Johannes van den Hoevel verkocht aan zijn schoonzoon 

Johannes Hellinc 1 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Eikendonk, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus enerzijds en 

Gerardus Roelen soen en Zanderus van den Brukelen anderzijds, met de helft 

van het huis met ondergrond, dat op voornoemd erfgoed van Theodericus 

staat, direct naast voornoemde morgen, belast met 12 penning hertogencijns. 

 

Theodericus Werner filius quondam Johannis van den Hoevel unum iuger 

terre (dg: de tribus iugeribus terre) situm (dg: in) infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc inter hereditatem (dg: Zande) 

dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Gerardi Roelen soen et 

Zanderi #van den# (dg: mariti Belen van den Laer ex) Brukelen ex alio 

(dg: ut dicebat) atque medietatem domus cum suo fundo site in dicta 

hereditate dicti Theoderici contigue iuxta dictum iuger terre scilicet 

illam medietatem (dg: qu) que sita est versus dictum iuger terre ut 

dicebat hereditarie (dg: supportavit he) vendidit Johanni Hellinc suo 

genero promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duodecim 

denariis census domino duci exinde solvendis. Testes (dg: datum supra) W 

et Scilder datum supra. 
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BP 1177 f 099r 14 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

verkochten de broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, aan 

Willelmus Walraven een huis, schuur en schaapskooi, met ondergronden, en 

tuin in Nistelrode, tussen een gemene steeg enerzijds en voornoemde 

Willelmus Walraven anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

belast met de cijns aan de hertog en aan de naburen. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Johannes et Emondus 

fratres liberi Johannis de Ghemert et altera Johannes de Ghemert quibus 

litteris sic a nobis visis constituti coram! Johannes et Emondus fratres 

liberi Johannis de Ghemert domum horreum et ovile cum suis (dg: edific) 

fundis et ortum sitos in parochia de Nijsterle #(dg: in quodam)# inter 

(dg: h) communem (dg: st) stegam ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Walraven ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Willelmo Walraven (dg: s) promittentes 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini ducis et vicinorum ibidem exinde (dg: prius) de jure solvendis. 

Testes Heijme et Berwout datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 099r 15 za 30-01-1384. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde verkopers 70 Brabantse dobbel 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dictis venditoribus LXX Brabant dobbel seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099r 16 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

verkochten voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, 

aan Wellinus Erenbrechts soen (1) de helft van een stuk land, gnd die 

Eekhof, in Nistelrode, tussen Johannes gnd Goeswijns enerzijds en Willelmus 

Walraven anderzijds, te weten de helft naast Johannes Goeswijns, (2) de 

oostelijke helft van een stuk land, gnd die Gesamende Kloot, in Nistelrode, 

tussen wijlen Arnoldus van Waderle enerzijds en Johannes Plassart 

anderzijds, welke helft reikt tot aan de weg, gnd Pad, (3) 2 stukken, in 

Nistelrode, beiderzijds tussen voornoemde Wellinus Erenbrechts soen, (4) 

een stuk land in Nistelrode, tussen een weg, gnd de {f.99v} Groene Weg 

enerzijds en Lambertus zv Henricus gnd Godevarts soen anderzijds, belast 

met de cijns aan de hertog en aan de naburen. 

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto dicti Johannes et Emondus (dg: 

medietatem quinque peciarum terre sitarum in parochia de Nijsterle quarum 

una inter) #peciam# #medietatem pecie terre (dg: pecie)# dicte die (dg: 

Ee) Eechof #sita in parochia de Nijsterle# inter hereditatem Johannis 

dicti Goeswijns ex uno et inter hereditatem Willelmi Walraven ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est iuxta hereditatem Johannis 

Goeswijns item medietatem pecie terre dicte die Ghesamende Cloet site in 

dicta parochia inter hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicti Willelmi Walraven) #Johannis Plassart# ex 

alio scilicet illa medietas que sita est versus oriens et que medietas 

tendit usque ad viam dictam Pat item (dg: medietatem pecie terre) duas 

pecias (?verbeterd uit: duarum peciarum) sitarum in dicta parochia inter 

hereditatem Wellini Erenbrechts soen ex utroque latere coadiacentem (dg: 

scil) item peciam terre sitam in dicta parochia inter (dg: hereditatem) 

viam dictam den  
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1177 mf3 C 11 f.99v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 099v 01 za 30-01-1384. 

Gruenen We[ch] ex uno (dg: ....) Lamberti filii Henrici dicti Godevarts 

soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Wellino 

Erenbrechts soen promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini ducis et vicinorum ibidem 

exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 02 za 30-01-1384. 

(dg: Een vidimus maken als boven. Vervolgens, voornoemde verkopers). 

 

(dg: Et fiet vidimus etc. Quo facto dicti venditores). 

 

BP 1177 f 099v 03 za 30-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 25 Brabantse dobbel of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen, en 13 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384). 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XXV Brabant dobbel seu valorem 

ad pasca proxime persolvendos et XIII (dg: Bra) Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 04 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

verkochten voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, 

aan Willelmus Walraven (1) een helft van een stuk land, gnd die Eekhof, in 

Nistelrode, tussen Johannes gnd Goeswijns soen enerzijds en Willelmus 

Walraven anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Willelmus Walraven, 

(2) de westelijke helft van een stuk land, gnd die Gesamende Kloot, in 

Nistelrode, tussen wijlen Arnoldus van Waderle enerzijds en Johannes 

Plassart anderzijds. 

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto dicti venditores medietatem pecie 

terre dicte die (dg: Eech) Eechof site in parochia de Nijsterle inter 

hereditatem Johannis dicti Goeswijns soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Walraven ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta hereditatem dicti Willelmi Walraven item medietatem pecie terre 

dicte die Ghesamende Cloet site in dicta parochia inter hereditatem 

quondam Arnoldi de Waderle ex uno et inter hereditatem (dg: dicti 

Willelmi Walraven) #Johannis Plassart# ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est versus occidens (dg: et que medietas tendit a via dicta die 

Pat usque ad hereditatem Hermanni Pl Plassart ut dicebant hereditarie) 

vendiderunt Willelmo Walraven promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 05 za 30-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 12½ Brabantse dobbel of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XII et dimidium Brabant dobbel 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 06 za 30-01-1384. 

Voornoemde Willelmus Walraven beloofde aan Wellinus Erenbrechts een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit de helften van beide 

voornoemde stukken land, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (do 02-02-1385). 
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(dg: dictus Willelmus promisit) Dictus Willelmus promisit se daturum et 

soluturum (dg: ...) Wellino Erenbrechts hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco ex dictis medietatibus dictarum 2 

peciarum terre hereditarie purificatione et primo termino a purificatione 

proxime ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 07 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

verkochten voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, 

aan Arnoldus Deenkens soen 8 stukken land, in Nistelrode, (1) tussen 

Erenbertus Wellens soen enerzijds en Hermannus Plassarts soen anderzijds, 

(2) tussen Lambertus Ver Belen soen enerzijds en Johannes van der Dijesen 

anderzijds, (3) tussen Johannes Kijevit de jongere enerzijds en Johannes 

Goeswijns soen anderzijds, (4) tussen voornoemde Johannes Kijevit enerzijds 

en Johannes Plassart anderzijds, (5) tussen Henricus van Stralen enerzijds 

en Henricus Roefs soen anderzijds, (6) tussen Yda van Nijsterle enerzijds 

en voornoemde Johannes van der Dijesen anderzijds, (7) tussen Ghibo 

Hadewigen soen enerzijds en voornoemde Yda van Nijsterle anderzijds, (8) 

tussen jkvr Mabelija wv Gerardus Vos enerzijds en wijlen Arnoldus van 

Waderle anderzijds, belast met de cijnzen aan de hertog en aan de naburen. 

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto dicti venditores octo pecias terre 

sitas in parochia de Nijsterle quarum una inter hereditatem (dg: 

Ermgardis) Erenberti Wellens soen ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Plassarts soen ex alio (dg: i) secunda inter hereditatem Lamberti Ver 

Belen soen ex uno et inter hereditatem Johannis van der Dijesen ex alio 

tercia inter hereditatem Johannis Kijevit junioris ex uno et inter 

hereditatem Johannis Goeswijns soen ex alio quarta inter hereditatem 

dicti Johannis Kijevit ex uno et inter hereditatem Johannis Plassart ex 

alio quinta inter hereditatem Henrici de Stralen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Roefs soen ex alio sexta inter hereditatem Yde de 

Nijsterle ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van der Dijesen ex 

alio septima inter hereditatem Ghibonis Hadewigen soen ex uno et inter 

hereditatem dicte Yde de Nijsterle et octava inter hereditatem domicelle 

Mabelije relicte quondam Gerardi Vos ex uno et inter hereditatem quondam 

Arnoldi de Waderle ex alio sunt site ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo Deenkens soen promittentes super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus domini ducis et vicinorum ibidem 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 08 za 30-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 8 Brabantse dobbel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus VIII Brabant dobbel seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 09 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

verkochten voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, 

aan Gerardus zvw Gerardus gnd Godarts soen een stuk land gnd die Stokakker, 

in Nistelrode, tussen Ghibo Hadewigen soen enerzijds en Arnoldus van der 

Laer anderzijds. 

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto dicti venditores peciam terre dictam 

die Stocacker sitam in parochia de Nijsterle inter hereditatem Ghibonis 

Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Laer ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Gerardi (dg: 
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Go) dicti Godarts soen promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 10 za 30-01-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 11 Brabantse dobbel of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XI Brabant dobbel seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 11 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

gaven voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, uit 

aan Johannes zv Wautgherus van den Broec een stuk land, gnd Blidekens 

Kloot, in Nistelrode, tussen Willelmus Walraven enerzijds en Johannes 

Plassart anderzijds, met een eind strekkend aan een weg, gnd de Groene Weg; 

de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de hertog en aan de naburen, en 

thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

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

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto dicti venditores peciam terre dictam 

Blidekens Cloet sitam in parochia de Nijsterle inter hereditatem Willelmi 

Walraven ex uno et inter hereditatem Johannis Plassart ex alio tendentem 

cum uno fine ad viam dictam den Gruenen Wech ut dicebant hereditarie (dg: 

vendiderunt) #dederunt ad hereditariam paccionem# Johanni filio Wautgheri 

van den Broec (dg: promittentes s ut supra) ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus domini ducis et vicinorum ibidem exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et primo termino a purificatione proxime ultra annum ex premissis 

promittentes super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 12 za 30-01-1384. 

Voornoemde Johannes zv Wautgherus beloofde aan voornoemde broers Johannes 

en Emondus, kv Johannes van Ghemert, 6 Brabantse dobbel of de waarde in de 

maand mei aanstaande te betalen, en 4 Brabantse dobbel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Dictus Johannes filius Wautgheri promisit dictis Johanni et Emondo sex 

Brabant dobbel seu valorem infra maium proxime futurum (dg: pers) et 

quatuor Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 13 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

gaven voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, uit 

aan Theodericus gnd Splijttaf de helft van een stuk land, gnd die Stapelt, 

in Nistelrode, tussen Agnes van de Doorn enerzijds en Arnoldus van 

Lijbergen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, te weten de 

helft richting voornoemde Agnes; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan 

de hertog en aan de naburen en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-

02-1385). 

 

Et fiet vidimus ut supra. Quo facto dicti Johannes et (dg: Johannes) 

Emondus fratres medietatem pecie terre dicte die Stapelt site in parochia 

de Nijsterle inter hereditatem Agnetis de Spina ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Lijbergen ex alio #tendentis cum uno fine ad 

communem plateam# scilicet illam medietatem (verbeterd uit: medietas) que 
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sita est versus dictam hereditatem dicte Agnetis ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Theoderico dicto Splijttaf ab eodem pro censibus 

domini ducis et vicinorum ibidem exinde prius de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo solucionis 

termino a purificatione proxime ultra annum ex premissis promittentes 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 14 za 30-01-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “de broers Johannes en 

Emondus, kv Johannes van Ghemert” en “Johannes van Ghemert”. Vervolgens 

gaven voornoemde broers Johannes en Emondus, kv Johannes van Ghemert, uit 

aan Gerardus Bathen soen van Nijsterle de andere helft van voornoemd stuk 

land, gnd die Stapelt, te weten de helft naast voornoemde Arnoldus van 

Lijbergen; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de hertog en aan de 

naburen en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

 

Et fiet vidimus. Quo facto dicti Johannes et Emondus fratres reliquam 

medietatem dicte pecie terre dicte die Stapelt scilicet illam medietatem 

que sita est (dg: v) contigue iuxta dictam hereditatem dicti Arnoldi de 

Lijbergen ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Gerardo Bathen 

soen de Nijsterle ab eodem hereditarie possidendam pro censibus domini 

ducis et vicinorum ibidem exinde prius solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie (dg: pos) purificatione et pro primo [termino] 

solucionis a purificatione proxime ultra annum ex premissa promittentes 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 15 za 30-01-1384. 

Voornoemde Theodericus Splijttaf en Gerardus Bathen soen beloofden aan 

voornoemde broers Johannes en Emondus 25 Brabantse dobbel of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Dicti Theodericus Splijttaf et Gerardus Bathen soen promiserunt indivisi 

super omnia dictis Johanni et Emondo fratribus XXV Brabant dobbel seu 

valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 099v 16 za 30-01-1384. 

Johannes zvw Johannes kaarsmaker zvw Johannes kaarsmaker droeg over aan 

Egidius gnd Langielijs een b-erfcijns van 20 schelling, met Pasen in Den 

Bosch te betalen, gaande uit alle goederen en erfgoederen die aan Willelmus 

zvw Marcelius gnd tSele van Eerde gekomen waren na overlijden van zijn 

vader Marcelius, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Truda mv 

voornoemde Willelmus, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde, 

welke cijns aan eerstgenoemde Johannes was overgedragen door voornoemde 

Johannes kaarsmaker vv eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Johannis candelatoris filii quondam Johannis 

candelatoris hereditarium censum XXti #solidorum# solvendum hereditarie 

in festo pasce et in Busco tradendum ex omnibus et singulis bonis atque 

hereditatibus (dg: Willelmo) Willelmo filio quondam Marcelii dicti tSele 

de Eerde de morte quondam (dg: Marc) Marcelii sui patris jure 

successionis hereditarie advolutis seu post mortem Trude matris dicti 

Willelmi successione (dg: ad) advolvendis ubicumque locorum infra 

parochiam de Rode ad locum dictum Eerde consistentibus sive sitis 

supportatum primodicto (dg: dicto) #Johanni# a (dg: primo) dicto Johanne 

candelatore patre primodicti Johannis prout in litteris hereditarie 

supportavit Egidio dicto Langielijs cum litteris et (dg: jure al) et jure 
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promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Scilder datum (dg: s..) supra). 

 

1177 mf3 C 12 f.100. 

 Sabbato post Pauli conversionis: zaterdag 30-01-1384. 

 in festo Brigide: maandag 01-02-1384. 

 Quinta post purificationem: donderdag 04-02-1384. 

 

BP 1177 f 100r 01 za 30-01-1384. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker beloofde aan Egidius gnd Langielijs een 

n-erfcijns31 van 3 pond, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis32 en 

erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar 

Windmolenberg, tussen erfgoed van wijlen Lambertus van Weert enerzijds en 

erfgoed van Ghibo gnd Kesselmans anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker promisit se daturum et 

soluturum Egidio dicto Langielijs hereditarium censum [33trium] librarum 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco 

in vico tendente a vico Hijnthamensi versus Wijnmolenberch inter 

hereditatem quondam Lamberti de Weert ex uno [et] inter hereditatem 

Ghibonis dicti (dg: Kesses) Kesselmans ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam. Testes Willelmus et Scilder datum sabbato post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 100r 02 za 30-01-1384. 

Egidius zvw Egidius gnd Langielijs deed tbv Johannes zv voornoemde Johannes 

Kersmaker afstand van (1) een kamp van wijlen Johannes Kersmakers, gelegen 

voor Vlijmen, voor de plaats gnd Hautart, (2) 1½ morgen land van wijlen 

voornoemde Johannes Kersmaker, gelegen achter het klooster van Porta Celi, 

ter plaatse gnd de Eikenenberg. 

 

Egidius filius quondam Egidii dicti Langielijs super quodam campo 

#quondam Johannis Kersmakers# sito ante Vlimen ante locum dictum ((dg: 

den) Hautart (dg: in) atque super uno et dimidio iugeribus (dg: .. ..) 

terre (dg: si) dicti quondam Johannis Kersmaker sitis retro conventum de 

Porta Celi ad locum dictum den Eijkenenberch ut dicebat ad opus Johannis 

filii dicti Johannis Kersmaker renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum (dg: d) supra. 

 

BP 1177 f 100r 03 za 30-01-1384. 

Albertus Wael maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, die Henricus die Rijc aan hem moet leveren. 

 

Albertus Wael hereditariam paccionem unius modii siliginis quam Henricus 

die Rijc sibi solvere tenetur ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 100r 04 za 30-01-1384. 

Otto van Cleve en Elijas van Zelem beloofden aan Johannes Borman van 

Mazetricht 36 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-

05-1384) te betalen. 

 

Otto van Cleve et Elijas de Zelem promiserunt Johanni Borman de 

Mazetricht XXXVI aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
31 Zie → BP 1177 f 203r 17 za 29-07-1385, overdracht van de erfcijns. 
32 Zie ← BP 1176 f 305v 11 za 16-05-1383 (1), verkrijging van waarschijnlijk 

dit huis met tuin bij erfdeling. 
33 Aanvulling op basis van BP 1177 f 203r 17. 
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BP 1177 f 100r 05 za 30-01-1384. 

Henricus van Erpe droeg over aan Ghevardus Stummeken een b-erfpacht van 5 

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

de goederen gnd ten Heuvel, die waren van wijlen hr Willelmus van Den Bosch 

ridder, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, aan hem overgedragen34 door zijn 

broer Walterus van Erpe. 

 

Henricus de Erpe hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex bonis dictis communiter ten Hoevel que fuerant quondam 

domini Willelmi de Busco militis sitis in parochia de (dg: ..) Oerscot ad 

locum dictum (dg: Be) Best atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis 

et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis supportatam sibi 

a Waltero de Erpe suo fratre prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Ghevardo Stummeken supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 06 ma 01-02-1384. 

Vrouwe Eva wv hr Rutgherus van Ouden ridder droeg over aan haar kinderen 

Arnoldus, Margareta en Clemencia haar vruchtgebruik in alle allodiale en 

cijnsgoederen, waarin voornoemde wijlen hr Rutgherus was overleden, 

uitgezonderd de kleinodiën en huisraad. 

 

Domina Eva relicta quondam domini Rutgheri de Ouden militis #cum tutore# 

suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis allodialibus et 

censualibus in quibus dictus quondam dominus Rutgherus decessit quocumque 

locorum (dg: consistentibus sive) sitis ut dicebat (dg: hereditarie) 

supportavit Arnoldo Margarete et Clemencie suis liberis promittens cum 

tutore ratam exceptis et reservatis suis clenodiis et utencilibus. Testes 

Heijme et Berwout datum in festo Brigide. 

 

BP 1177 f 100r 07 ma 01-02-1384. 

Voornoemde vrouwe Eva wv hr Rutgherus van Ouden ridder droeg over aan haar 

voornoemde kinderen Arnoldus, Margareta en Clemencia haar vruchtgebruik in 

¼ deel van de tiende van voornoemde wijlen hr Rutgherus, in Nuenen, Wetten 

en Gerwen. 

 

Dicta Eva cum tutore usufructum sibi competentem in una quarta parte 

decime dicti quondam domini (dg: Rug) Rutgheri site in parochia de Nuenen 

de Wetten et de (dg: W) Gherwen ut dicebat supportavit dictis Arnoldo 

Margarete et Clemencie (dg: pro) suis liberis promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 08 ma 01-02-1384. 

Voornoemde vrouwe Eva wv hr Rutgherus van Ouden ridder droeg over aan haar 

voornoemde kinderen Arnoldus, Margareta en Clemencia haar vruchtgebruik in 

¼ deel van voornoemde tiende, voor een periode van 2 jaar, ingaande heden. 

 

Dicta Eva cum tutore usufructum sibi competentem in una quarta parte 

dicte (dg: decim) decime supportavit dictis Arnoldo Margarete et 

Clemencie suis liberis (dg: pro) ab eisdem ad spacium duorum annorum 

datam presentem deinceps sine medio sequentium (dg: pro) possidendam 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 09 ma 01-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus beloofde nimmer voornoemde Margareta en Clemencia 

hiervan schade te berokkenen. 

 

                         
34 Zie ← BP 1176 p 144r 17 vr 31-08-1380, overdracht van de erfpacht. 
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Dictus Arnoldus promisit super omnia quod ipse dicte Margarete et 

Clemencie in premissis nunquam nocumentum vel impetum faciet nec sibi 

procurabit quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 10 ma 01-02-1384. 

Voornoemde Arnoldus, Margareta en Clemencia beloofden hun voornoemde moeder 

vrouwe Eva schadeloos te houden van alle schulden, die voornoemde vrouwe 

Eva thans verschuldigd is. 

 

Dicti Arnoldus Margareta et Clemencia promiserunt indivisi super omnia 

quod ipsi dictam dominam Evam eorum matrem ab omnibus debitis que ipsa 

domina Eva debet pro presenti personis quibuscumque ut dicebat indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 11 ma 01-02-1384. 

Wijnricus zv Henricus schrijnwerker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Ghevardus 

gnd van Vorstenbossche zv Johannes Bollarts soen. 

 

Wijnricus filius Henrici scrinipari hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco venditam sibi a Ghevardo dicto de 

Vorstenbossche filio (dg: q) Johannis Bollarts soen prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 12 do 04-02-1384. 

Lambertus zvw Arnoldus Plaetmaker beloofde aan Willelmus zvw Johannes gnd 

Covelmans soen, tbv Jutta wv voornoemde Johannes Covelmans, een lijfpacht 

van 9½ lopen rogge, maat van Boxtel, en 12 plakmeeuwen geld van Holland, 

met Sint-Remigius, onder Gemonde te leveren en te betalen, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Lambertus. De brief overhandigen aan voornoemde 

Willelmus. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Arnoldi Plaetmaker promisit super habita et 

habenda Willelmo filio (dg: f) quondam Johannis dicti Covelmans soen ad 

opus Jutte relicte dicti quondam Johannis Covelmans quod ipse dabit et 

exsolvet dicte Jutte vitalem pensionem (dg: XII) novem et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) Buxstel et XII placmeuwe 

monete Hollandie anno quolibet ad vitam dicte Jutte et non ultra Remigii 

et infra parochiam de Ghemonden tradendam de et ex omnibus et singulis 

bonis dicti Lamberti (dg: quoq) habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum mortus fuerit etc. Testes (dg: datum) 

Willelmus et Berwout datum quinta post purificationem. Tradetur littera 

dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 100r 13 do 04-02-1384. 

Voornoemde Lambertus zvw Arnoldus Plaetmaker gaf uit aan Willelmus zvw 

Johannes gnd Covelmans soen de helft van een akker, met gebouwen, in 

Gemonde, tussen Theodericus van den Zantvoert enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Boxtel, aan voornoemde Willelmus, en thans voor een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in Gemonde, in 

het huis van voornoemde Willelmus, te leveren. Slechts op te geven met 8 

lopen rogge, maat van Boxtel, eens. 

 

Dictus Lambertus (dg: quendam agrum) #medietatem cuiusdam agri# terre 

(dg: s) cum suis edificiis situm in parochia de Ghemonden inter 

hereditatem Theoderici van den Zantvoert ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem (dg: Wil) Willelmo 

filio quondam Johannis dicti Covelmans soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini fundi exinde (dg: ex) solvendo et pro 
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hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Bucstel dicto 

Willelmo ex dicta medietate prius solvenda danda etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Bucstel danda 

sibi ab alio hereditarie (dg: Remig) purificatione et in parochia de 

Ghemonden in domo dicti Willelmi tradenda ex dicta medietate promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum octo lopinis siliginis dicte 

mensure dicto Lamberto semel dandis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100r 14 do 04-02-1384. 

Destijds hadden Johannes van Dordrecht zvw Heijmericus van Dordrecht, voor 

zich en voor zijn dochters Elizabeth en Hadewigis, enerzijds en Goeswinus 

van Beest szvw voornoemde Heijmericus, voor zich en voor zijn kinderen, 

anderzijds, de afhandeling van alle geschillen, mbt de goederen van wijlen 

voornoemde Heijmericus, of mbt andere goederen, in handen gelegd van 

Johannes gnd Zerijs van Erpe. Voornoemde Johannes Zerijs had vervolgens 

zijn uitspraak gedaan, waarbij hij zich de bevoegdheid had gegeven een 

verdere uitspraak te doen, als er verder twist zou ontstaan. Johannes 

Zerijs deed thans afstand van die bevoegdheid. Twee brieven. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Dordrecht filius quondam 

Heijmerici de Dordrecht tam pro se ipso quam pro Elizabeth et Hadewige 

suis filiabus ex una et Goeswinus de Beest gener dicti quondam (dg: Goes) 

Heijmerici tam pro se ipso quam pro suis liberis ex altera parte super 

omnibus et singulis discordiis querelis dissencionibus et causis 

litigiosis quibuscumque habitis sive motis inter dictas partes occacione 

bonorum dicti quondam Heijmerici aut occacione (dg: .) quorumcumque 

aliorum bonorum quocumque locorum consistentium sive sitorum 

compromisissent in discretum virum scilicet in Johannem dictum Zerijs de 

Erpe tamquam in eorum arbitrum (dg: al) arbitra[torem] et amicale 

compositorem se ratum et firmum perpetue hi..cinos et observandos 

quecumque dictus Johannes Zerijs pronunciavisset et dixisset inter dictas 

partes super dictis bonis et cum deinde dictus Johannes Zerijs 

pronunciasset inter dictas partes super premissis et cum deinde dictus 

Johannes Zerijs reservasset sibi plenam et liberam potestatem dicendi 

pronunciendi dis..erendi et declarandi inter dictas partes si (dg: inter 

di) in promissione facta inter dictas partes super premissis ....... 

discordie dissencionis querele sive litis (dg: ...) oriri contingeret 

(dg: q) in futurum prout hec et alia in litteris scabinorum continentur 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes (dg: f) 

Zerijs super huiusmodi potestate ab eo reservata in dicendo et 

pronunciando inter dictas partes super huiusmodi discordia !discordia 

#et# lite orienda inter dictas partes super premissis f..... renunciavit 

salva tamen dicta promissione in omnibus et per [totum] in suo vigore 

permansura. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 100r 15 do 04-02-1384. 

Rutgherus zvw Arnoldus van der Braken verkocht aan Arnoldus zvw Johannes 

gnd Lemkens een n-erfcijns van 3 pond geld, te betalen met Sint-Remigius, 

gaande uit een b-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht 

Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus van der Braken aan voornoemde Rut verkoper 

met Lichtmis moet leveren, gaande uit alle goederen die aan voornoemde 

Rutgherus gekomen waren na overlijden van zijn vader, voornoemde wijlen 

Arnoldus, gelegen in Oirschot. 

 

Rutgherus filius quondam Arnoldi van der Braken hereditarie vendidit 

Arnoldo filio quondam Johannis dicti Lemkens hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex hereditaria paccione 

quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot quam paccionem 

Arnoldus filius dicti quondam Arnoldi van der #Braken# dicto Rut 

venditori solvere tenetur hereditarie purificatione ex omnibus bonis 
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dicto Rutghero de morte dicti quondam Arnoldi sui patris successione 

advolutis sitis in parochia de Oerscot ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 C 13 f.100v. 

 Quinta post purificationem: donderdag 04-02-1384. 

 

BP 1177 f 100v 01 do 04-02-1384. 

Hilla wv Everardus gnd Claes soen en Nijcholaus, zvw voornoemde Everardus 

en Hilla, droegen over aan Gerardus Broes soen een b-erfpacht van 2 lopen 

rogge, Bossche maat, die Johannes van den Wijer met Sint-Martinus moet 

leveren aan voornoemde Hilla, gaande uit een hofstad in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen de gemene weg van Heze naar de heide enerzijds en 

Petrus zvw Everardus anderzijds. 

 

Hilla relicta quondam Everardi dicti Claes soen cum tutore et Nijcholaus 

filius dicti quondam Everardi #et Hille# hereditariam paccionem duorum 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Johannes van den Wijer dicte 

Hille dare et solvere tenetur et promisit hereditarie Martini de et ex 

quodam domistadio sito in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze 

inter (dg: here) communem plateam tendentem de Heze versus mericam ex uno 

et inter hereditatem Petri filii dicti quondam Everardi ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt (dg: dicto Petro) Gerardo Broes soen 

promittentes cum tutore (dg: s) ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Sijmon et Scilder datum quinta post 

purificationem. 

 

BP 1177 f 100v 02 do 04-02-1384. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1177 f 100v 03 do 04-02-1384. 

Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zv Arnoldus Tielkini verklaarde verzoend te 

zijn met Gheerlacus Tielmans soen van Colen en Gerardus zv voornoemde 

Gheerlacus, mbt de letsels, aan hem toegebracht door voornoemde Gheerlacus 

en Gerardus, en mbt alle geschillen, waarmee voornoemde Arnoldus voornoemde 

Gheerlacus en Gerardus lastig kan vallen. 

 

Arnoldus de Os filius #naturalis# quondam Tielmanni filii Arnoldi 

Tielkini palam recognovit se plenarie fore reconciliatum cum Gheerlaco 

Tielmans soen de Colen et Gerardo filio eiusdem Gheerlaci ab omnibus 

lesionibus (dg: et .re) sibi illatis a dicto! (dg: Arnoldo) Gheerlaco et 

Gerardo seu ab eorum altero et ab omnibus causis et impeticionibus quibus 

mediantibus dictus Arnoldus dictos Gheerlacum et Gerardum impetere posset 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quotos 

(dg: promittens super omnia ratam servare) promittens ut debitor 

principalis huiusmodi reconciliacionem ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 04 do 04-02-1384. 

Johannes die Smit van Bruggen verkocht aan Henricus Scutken van Lijemde (1) 

een stuk land gnd die Rekendonk, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

beiderzijds naast voornoemde Henricus Scutken, (2) een stuk land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, naast de plaats gnd Onderstal, tussen 

voornoemde Henricus Scutken enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast 

met cijnzen. 

 

Johannes die Smit de Bruggen peciam terre #dictam die Rekendonc# sitam in 

parochia de Bucstel in (dg: jurisdictione de) #loco dicto# Lijemde iuxta 

hereditatem Henrici Scutken de Lijemde ex utroque latere coadiacentem 

atque peciam sitam in parochia et loco predictis iuxta locum dictum 

Onderstal inter hereditatem dicti Henrici Scutken ex uno et inter 
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communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

Scutken promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 05 do 04-02-1384. 

Henricus van Druenen en Willelmus van Oijen wollenklerenwever beloofden aan 

Lambertus van den Hoevel 18 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Henricus de Druenen et Willelmus de Oijen textor laneorum promiserunt 

Lamberto van den Hoevel XVIII aude scilde seu XXXIX Hollant placken pro 

quolibet aude scilt ad pasca proxime (dg: pers) futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 06 do 04-02-1384. 

Willelmus Gielijs soen van Kessel verkocht aan Heijlwigis gnd Goeswijns van 

Maren 2 hont land, in Maren, ter plaatse gnd in Weindelmoeden Goer, tussen 

erfgoed gnd Fasen Kinderen Goer enerzijds en erfgoed gnd Genen Goer 

anderzijds. 

 

Willelmus Gielijs soen de Kessel duo hont terre sita in parochia de (dg: 

par) Maren in loco dicto (dg: di) in Weijndelmoeden Goer inter 

hereditatem (dg: liberorum dictorum) #dictam# Fasen Kijnderen Goer ex uno 

et inter hereditatem dictam Ghenen Goer ex alio (dg: ut dicebat) in ea 

quantitate (dg: q) qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Heijlwigi dicte Goeswijns de Maren promittens warandiam #tamquam de 

allodio# et obligationem deponere (dg: exceptis Zegherwijc) tamquam de 

hereditate ab omnibus censu et aggere libera. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 07 do 04-02-1384. 

Ygrammus zvw Robbertus van Doerne gaf uit aan Berwinus Claes soen van der 

Stegen (1) de helft van een stuk land, Wijnriks Hoeve, in Oss, naast de 

windmolen, tussen Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en 

wijlen Johannes gnd Heijnen soen anderzijds, (2) de helft van een stuk 

land, in Oss, achter de tuin van Grieta Scrullen, tussen kvw Johannes 

Kabelken enerzijds en Goeswinus zvw Johannes van Meghen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Ygrammus filius quondam Robberti de Doerne medietatem pecie terre dicte 

Wijnrics (dg: site) Hoeve site in parochia de Os iuxta molendinum venti 

inter hereditatem Hermanni filii quondam domini Godefridi de Os militis 

ex !alio et inter hereditatem (dg: he) quondam Johannis dicti Heijnen 

soen ex alio (dg: ut) atque medietatem pecie terre site in dicta parochia 

retro ortum Griete (dg: -r Scrulle) Scrullen inter hereditatem (dg: J) 

liberorum quondam Johannis Kabelken ex uno et inter hereditatem Goeswini 

filii quondam Johannis de Meghen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum (dg: Berwou) Berwino Claes soen van der Stegen ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: pro) censibus dominorum fundi exinde de 

jure dandis atque pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie purificatione ex dicta medietate promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

(dg: datum supra) testes Willelmus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 08 do 04-02-1384. 

Lerija dv Henricus Scilder gaf uit aan voornoemde Berwinus Claes soen van 

der Stegen ¼ deel van voornoemde 2 stukken land; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Lichtmis te betalen. 
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Lerija filia Henrici Scilder cum tutore quartam partem dictarum duarum 

peciarum terre dedit ad hereditarium censum dicto Berwino ab eodem 

hereditarie possidendam pro censibus dominorum fundi dandis etc atque pro 

hereditario censu XXti solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificatione ex premissis promittens cum tutore warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 09 do 04-02-1384. 

Metta gnd Vilts begijn maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes gnd Henrics soen wonend in Hees met 

zijn goederen. 

 

Metta dicta Vilts #beghina# omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem dictum Hen(dg: s)rics soen commorantem in Hees cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 10 do 04-02-1384. 

Walterus zvw Walterus Steijmpel verkocht aan Gerardus van Scalunen (1) een 

huis, erf en tuin in Empel, ter plaatse gnd aan die Groet Weert, tussen 

Theodericus Lemmens soen enerzijds en erfg vw Franco gnd Halbaecs 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Kloot, aldaar, aan het eind van 

voornoemde tuin, tussen Johannes Haijkens enerzijds en Yda dvw Walterus gnd 

Ver anderzijds, belast met 3½ schreden dijk ter plaatse gnd Diependijk, 

tussen de dijk van erfg van Eelkinus enerzijds en de dijk van Stephanus gnd 

Raets soen anderzijds, en het stuk land gnd die Kloot belast met 6 

vlieguten. 

 

Walterus filius quondam Walteri Steijmpel domum aream et ortum sitos in 

parochia de Empel ad locum dictum aen (dg: Gheen) die Groet Weert inter 

hereditatem Theoderici Lemmens soen ex uno et inter hereditatem (dg: h) 

heredum quondam Franconis (dg: de) dicti Halbaecs ex alio atque peciam 

terre dictam die Cloet sitam ibidem ad finem dicti orti inter hereditatem 

Johannis Haijkens ex uno et inter hereditatem (dg: Yw) Yde filie quondam 

Walteri dicti Ver ex alio ut dicebat hereditare vendidit Gerardo de 

Scalunen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: q) 

tribus et dimidio passibus dictis screden aggeris sitis in loco dicto 

Dijependijc (dg: ad hoc de jure spectantibus atque sex si IIII 

#vlieguijten# vlieguijt ex pe dicta pecia terre die Cloet vocata de jure 

solvendis sitis) inter aggerem (dg: liberorum dicto) heredum (dg: d) 

Eelkini et inter aggerem Stephani dicti Raets soen ad hoc de jure 

spectantibus atque sex vlieguijtis ex dicta pecia terre solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 11 do 04-02-1384. 

Voornoemde Gerardus van Scalunen en Godefridus Peters soen beloofden aan 

voornoemde verkoper 27 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

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

01-10-1384). 

 

Dictus Gerardus et Godefridus (dg: Petrus) Peters soen promiserunt dicto 

venditori (dg: XXVIII) XXVII aude scilde (dg: scild) seu valorem mediatim 

pasce et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 100v 12 do 04-02-1384. 

Arnoldus zvw Andreas die Zegher verkocht aan Johannes van Bladel bakker een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jacobus te betalen, gaande uit 

(1) 1 zesterzaad roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Johannes Rijc enerzijds en Margareta gnd Zeghers 

anderzijds, (2) 1/6 deel in een erfgoed en houtwas aldaar, tussen Thomas 

Arts soen enerzijds en Henricus Oneven anderzijds, reeds belast met de 
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grondcijns. 

 

Arnoldus (dg: A) filius quondam Andree die Zegher hereditarie vendidit 

Johanni de Bladel pistori hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Jacobi ex una sextariata terre siliginee sita in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Johannis Rijc ex uno et inter hereditatem Margarete dicte 

Zeghers ex alio atque ex sexta parte ad dictum venditorem (dg: ven) 

spectante in hereditate et lignicrescentia dicta houtwas sita ibidem (dg: 

#contigue# iux) inter hereditatem Thome Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Oneven ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi et (dg: so) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 100v 13 ±do 04-02-1384. 

Johannes van Wessem droeg over aan Johannes van den Borch een stuk land gnd 

Nadenpad, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op Midakker, naast 

kinderen gnd van de Hoernic, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

welk stuk land voornoemde Johannes verworven had van Petrus nzvw hr 

Nijcholaus gnd Coel van der Aa priester. 

 

Johannes de Wessem peciam terre (dg: sitam) dictam Nadenpat sitam in 

parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum op Midacker iuxta 

hereditatem liberorum dictorum van de Hoernic tendentem cum uno fine ad 

communem viam quam peciam terre dictus Johannes erga Petrum filium 

naturalem domini quondam Nijcholai dicti Coel van der Aa presbitri 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van den Borch 

(dg: fi) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 100v 14 ±do 04-02-1384. 

Johannes zv Johannes gnd Moens soen verkocht aan Gerardus van Duijsborch 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 4 lopen roggeland, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen wijlen Gerardus van Berze enerzijds 

en voornoemde Johannes Moens anderzijds, (2) 3 lopen roggeland, gnd Kinds 

Hof, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Gerardus van Berze enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (3) 1 lopen roggeland, aldaar, tussen Willelmus 

Mijnnemere enerzijds en Elijas van der Laerscot anderzijds, {f.101r} reeds 

belast met 4½ oude groot en een b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

Johannes filius (dg: qu) Johannis dicti Moens soen hereditarie vendidit 

Gerardo de Duijsborch hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Martini et in Busco tradendam ex 

(dg: qu) domo et orto et quatuor lopinatis terre siliginee sitis in 

parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem quondam 

Gerardi de Berze [e]x !alio et inter Johannis Moens predicti ex alio item 

ex tribus lopinatis terre siliginee #dictis Kints Hof# sitis (dg: ib) in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Gerardi de Berze ex uno et 

inter (dg: w) communitatem [ex] alio item ex una lopinata terre siliginee 

sita ibidem inter hereditatem Willelmi Mijnnemere [ex uno et inter] Elije 

van der Laerscot ex alio ut dicebat 

 

1177 mf3 C 14 f.101. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 101r 01 ±do 04-02-1384. 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor et 

dimidio grossis antiquis (dg: exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere) et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus 
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et Scilder. 

 

BP 1177 f 101r 02 ±do 04-02-1384. 

Jutta dvw Petrus gnd Jutten soen van Gheffen droeg over aan haar broer 

Theodericus zvw voornoemde Petrus 2 hont land, in Geffen, op de heide 

aldaar, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en Henricus van Uden 

anderzijds. 

 

(dg: scribatur). 

Jutta filia quondam Petri #dicti Jutten soen# de Gheffen cum tutore duo 

hont terre sita in parochia de Gheffen (dg: in loc) supra mericam ibidem 

inter hereditatem Theoderici filii dicti quondam Petri ex uno et inter 

hereditatem (dg: que fuerat dudum) Henrici de Uden ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Theoderico suo fratri promittens cum tutore 

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

 

BP 1177 f 101r 03 ±do 04-02-1384. 

Henricus zvw Godefridus van Wickenvoert verkocht aan zijn moeder Erkenradis 

1/3 deel in een huis35,36 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Stierken enerzijds en erfgoed van Johannes gnd 

Screijnmaker anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Godefridi de Wickenvoert terciam partem ad se 

spectantem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Screijnmaker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Erkenradi suo (dg: 

s) matri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 101r 04 ±do 04-02-1384. 

Johannes gnd Berniers soen verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker een 

stuk land in Berlicum, naast de goederen van Overbeke enerzijds en Hilla 

Keelbrekers en haar kinderen anderzijds. 

 

Johannes dictus Berniers soen peciam terre sitam in parochia de Berlikem 

iuxta bona de Overbeke (dg: inter hereditatem s) ex uno et inter 

hereditatem Hille Keelbrekers et eius liberorum ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Keelbreker promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 101r 05 ±do 04-02-1384. 

De broers Arnoldus, Willelmus en Godefridus, kvw Godefricus van Bincken, 

beloofden aan hun moeder Bertha een lijfrente van 5 oude schilden of de 

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

gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Arnoldus Willelmus et Godefridus fratres liberi quondam Godefrici de 

Bincken promiserunt indivisi super omnia et habita et habenda se daturos 

et soluturos Berthe eorum matri vitalem pensionem quinque aude scilde seu 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus et singulis suis 

bonis habitis et habendis et cum mortua fuerit etc. Testes Heijme et 

Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 101r 06 ±do 04-02-1384. 

Reijnerus zvw Henricus gnd Mudeken verkocht aan Willelmus van Hees een 

                         
35 Zie ← BP 1177 f 075r 03 wo 23-09-1383, overdracht vruchtgebruik in het 

huis. 
36 Zie → BP 1176 f 373v 09 do 18-08-1384, verkoop van een ander 1/3 deel van 

dit huis. 
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n-erfcijns van 40 oude Franse of Vlaamse schilden of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 7 

hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd in den Eerseter, tussen Henricus 

van Lent enerzijds en een sloot anderzijds, (2) ½ morgen land aldaar, 

tussen Gerardus Jans soen enerzijds en Henricus van Lent anderzijds, (3) 1 

morgen land aldaar, tussen Aleijdis Henrics enerzijds en Jacobus Sijmons 

anderzijds, (4) 1 morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd in Rijkarts 

Beemd, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Lithoijen enerzijds en erfg 

vw Petrus Bijekens anderzijds, (5) 3½ morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd in Palken Hoeve, tussen wijlen Matheus Beckers enerzijds en 

Ludovicus van Kessel anderzijds, (6) 6½ hont land in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in Elias Hoeve, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Henricus van 

Lent anderzijds, (7) 4 hont land in Lith, ter plaatse gnd in Lijnsvelde, 

tussen Johannes gnd Hollanders enerzijds en Godefridus Meijssen soen 

anderzijds, (8) 4 hont land in Lith, ter plaatse gnd op die Akkeren, tussen 

Johannes van Dijnter enerzijds en Batha van Haesten anderzijds, (9) 1½ 

morgen land in Lith, ter plaatse gnd in des Papen Hoeve, tussen Willelmus 

van Reke enerzijds en Remboldus van Tula anderzijds, (10) ½ morgen land, in 

Lith, ter plaatse gnd op Beemden, naast Reijnerus Bernts soen, (11) 1½ 

morgen land in Lithoijen, ter plaatse gnd in der Grafthoeve, ter plaatse 

gnd in den Graskampen, tussen Truda Sluijters enerzijds en wijlen Sophija 

Bijeken anderzijds, (12) 1/3 deel in een huis, hofstad en tuin in Lith, 

tussen Reijnerus Bernts soen enerzijds en erfgoed gnd die Weert, behorend 

aan de kapel van Leuven, anderzijds, (13) 8 hont land in Lithoijen, ter 

plaatse gnd op den Ham, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Lithoijen 

enerzijds en erfg vw Willelmus van Lent anderzijds, (14) een stuk land in 

Lithoijen, ter plaatse gnd op die Smaelgraft, naast de Maas, (15) alle 

goederen en erfgoederen, die aan verkoper gekomen waren na overlijden van 

Henricus Mudeken, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

Gertrudis mv verkoper, reeds belast met de onraad. 

 

Reijnerus filius quondam Henrici dicti Mudeken hereditarie vendidit 

Willelmo de Hees hereditarium censum XL aude scilde Francie vel Flandrie 

seu valorem solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

hereditatibus infrascriptis primo (dg: de) videlicet ex septem hont terre 

sitis in parochia de Lijttoijen in loco dicto in den Eerseter inter 

hereditatem Henrici de Lent ex uno et inter fossatum ibidem ex alio item 

ex dimidio iugero terre sito ibidem inter hereditatem Gerardi Jans soen 

ex uno et inter hereditatem Henrici de Lent ex alio item ex uno iugero 

terre sito ibidem inter hereditatem Aleijdis Henrics ex uno et inter 

hereditatem (dg: li) Jacobi Sijmons ex alio item ex uno iugero terre sito 

in dicta parochia in loco dicto in Rijcarts Beemt inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Lijttoijen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Petri Bijekens ex alio item ex tribus et dimidio iugeribus terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto in Palken Hoeve inter hereditates 

quondam Mathei Beckers ex uno et inter hereditatem Ludovici de Kessel ex 

alio item ex sex et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco 

dicto in Elijaes Hoeve inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Lent ex alio item ex IIII hont terre sitis 

in parochia de Lijt in loco dicto in Lijnsvelde inter hereditatem 

Johannis dicti Hollanders ex uno et inter hereditatem Godefridi Meijssen 

soen ex alio item ex quatuor hont terre sitis in parochia de Lijt in loco 

dicto op die Ackeren inter hereditatem Johannis de Dijnter ex uno et 

inter hereditatem Bathe de Haesten ex alio item ex uno et dimidio 

iugeribus terre sitis in parochia de Lijt in loco dicto (dg: in S) in 

sPapen Hoeve inter hereditatem Willelmi de Reke ex uno et inter 

hereditatem Remboldi de Tula ex alio item ex dimidio iugero terre sito in 

parochia de Lijt in loco dicto op Beemden iuxta hereditatem Reijneri 

Bernts soen item ex uno et dimidio iugeribus terre sitis in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto in der Grafthoeve in loco dicto in den (dg: Ga) 

Grascampen inter hereditatem Trude Sluijters ex uno et inter hereditatem 
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quondam Sophije (dg: Be) Bijeken ex alio item ex tercia parte ad dictum 

venditorem spectante (dg: do) in domo et domistadio et orto sitis in 

parochia de Lijt inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et inter 

hereditatem dictam die (dg: Wee) Weert spectantem ad capellum Leodiensem 

ex alio item ex VIII hont terre sitis in parochia de Lijttoijen in loco 

dicto op den Ham inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Lijttoijen 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Willelmi de (dg: Ler.) Lent 

ex alio item ex pecia terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto 

op die Smaelgraft (dg: inter) iuxta Mosam ibidem item ex omnibus bonis et 

hereditatibus dicto venditori de morte #dicti# quondam Henrici Mudeken 

successione advolutis et post mortem Gertrudis matris dicti venditoris 

successione advolvendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus onraet ad hoc de jure 

spectantibus seu exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

Heijme et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 101r 07 ±do 04-02-1384. 

Voornoemde Reijnerus zvw Henricus gnd Mudeken droeg over aan Willelmus van 

Hees al zijn beesten, varend goed, roerende en gerede goederen. 

 

Dictus venditor omnes suas bestias et bona pecoralia sua quecumque ac 

bona sua mobilia et parata omnia et singula supportavit Willelmo de Hees 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 101r 08 ±do 04-02-1384. 

Mathias Werneer en zijn kinderen Daniel en Mathias deden tbv Henricus van 

Amerzoijen afstand van een huis en erf, eertijds van voornoemde Mathijas, 

in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Zeelkinus 

van Geffen enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus van der Rijt 

anderzijds. 

 

Mathias Werneer (dg: Danieli et) Daniel et Mathias eius liberi super domo 

et area que fuerant dicti Mathije sita in Busco in vico reparatorum 

veterum vestium inter hereditatem (dg: quond) Zeelkini de Geffen ex uno 

et hereditatem quondam Lamberti van der Rijt ex alio atque super toto 

jure competente et competituro ut dicebant ad opus Henrici de Amerzoijen 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 101r 09 za 06-02-1384. 

Luijtgardis wv Arnoldus van Roesel en haar zoon Gerardus van Roesel droegen 

over aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Andreas en de andere 

helft met Lichtmis, gaande uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, op dezelfde dagen te leveren, welke pacht van 3 mud gaat uit (1) 1/3 

deel van alle goederen die waren van wijlen Arnoldus gnd van den 

Bredeacker, vv voornoemde Luijtghardis, en van Heilwigis evw voornoemde 

Arnoldus, (2) alle goederen van voornoemde wijlen Arnoldus van Roesel, 

gelegen onder Esch, welk 1/3 deel resp. goederen Woltherus zvw Herbertus 

van den Bredeacker in cijns verkregen had van voornoemde Arnoldus van 

Roesel voor de grondcijnzen, voor een b-erfpacht rogge aan de kerk van Esch 

voor de lamp, voor een b-erfpacht hooi, en voor voornoemde b-erfpacht van 3 

mud rogge, (3) 5 lopen roggeland, gnd dat Middelrot, {f.101v} in Boxtel, 

ter plaatse gnd Lennensheuvel, naast Elijas van Overaa, die voornoemde 

Wolterus aan wijlen voornoemde Arnoldus van Roesel mede tot onderpand had 

gesteld, (4) een huis, erf en tuin in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Nijcholaus Mesmaker enerzijds en erfgoed van Egidius van 

den Dijstelberch anderzijds, dit huis en tuin belast met 2 oude schilden en 

20 schelling gemeen paijment. 
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Luijtgardis relicta quondam Arnoldi de Roesel #cum tutore# et (dg: A) 

Gerardus de Roesel eius filius (dg: cum tutore) hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie mediatim 

Andree et mediatim purificatione ex hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie terminis solucionis 

predictis ex tercia parte omnium et singulorum bonorum que fuerant 

quondam Arnoldi dicti van den Bredeacker patris dicte Luijtghardis et 

Heilwigis quondam uxoris dicti quondam Arnoldi ubicumque locorum 

consistentium sive sitorum atque ex omnibus et singulis bonis eiusdem 

quondam Arnoldi de Roesel ubicumque locorum infra parochiam de Essche 

situatis quam terciam partem dictorum bonorum et que bona predicta 

Woltherus filius quondam Herberti van den Bredeacker pro censibus 

dominorum atque pro hereditaria paccione siliginis ecclesie de Essche ad 

lampadem annuatim exinde solvendis atque pro hereditaria paccione feni 

annuatim exinde de jure solvendis et pro predicta paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure erga dictum [Arnoldum] de Roesel ad pactum 

acquisiverat atque ex quinque lopinatis terre siliginee dictis dat 

Middelrot 

 

1177 mf3 D 01 f.101v. 

 in crastino Agate: zaterdag 06-02-1384. 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1384. 

 

BP 1177 f 101v 01 za 06-02-1384. 

sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel contigue iuxta 

hereditatem Elije van Overaa que dictus Wolterus prefato quondam Arnoldo 

de Roesel pro solucione dicte paccionis trium modiorum siliginis simul 

cum premissis ad pignus imposuit prout in litteris (in margine sinistra: 

+ BP 1177 f 101v 02 invoegen} hereditarie supportaverunt (dg: Ade) 

Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco etc promittentes #cum 

tutore super habita et habenda# warandiam et obligationem in dicta 

paccione deponere exceptis II antiquis scutis et XX solidis communis 

pagamenti ex dictis domo et orto solvendis promittentes cum tutore super 

habita et acquirenda sufficientem facere. Testes Willelmus et Dicbier in 

crastino Agate. 

 

BP 1177 f 101v 02 za 06-02-1384. 

{invoegen in BP 1177 f 101v 01} 

atque ex domo et area et orto sitis in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Nijcholai Mesmaker ex uno et inter hereditatem Egidii van den 

Dijstelberch ex alio 

 

BP 1177 f 101v 03 za 06-02-1384. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1177 f 101v 04 za 06-02-1384. 

Theodericus van Loen of gnd van Hijntam droeg over aan Gerardus van Eijcke 

zvw Henricus Posteel (1) 1/3 deel, dat aan de broers Gerardus, Marcelius, 

Martinus en Theodericus, zvw Thomas zv Marcelius, behoort in een huis en 

erf, in Rosmalen, tussen Johannes van Boert enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan eerstgenoemde Theodericus overgedragen door voornoemde 

broers, (2) een tuin, in Hintham, naast Thomas gnd Baselijs soen, met een 

eind strekkend aan de weg aldaar, aan eerstgenoemde Theodericus in cijns 

gegeven door Petrus gnd Truden soen van der Dungen, (3) ½ bunder beemd, gnd 

Metten Beemd, eertijds van wijlen Wellinus van het Zand, in Hijnen, tussen 

Wellinus van Beke enerzijds en erfgoed van het leprozenhuis anderzijds, aan 

hem verkocht door Johannes gnd Scillinc, (4) 55 schapen en 9 stuks varend 

goed van eerstgenoemde Theodericus, in Hijnen, op een erfgoed van 
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eerstgenoemde Theodericus. 

 

Theodericus de Loen #vel dictus de Hijntam# terciam partem et omne jus 

(dg: ipsis quovismodo competentes in domo et area que fuerant quondam 

Marcelii) Gerardo Marcelio Martino et Theoderico fratribus filiis quondam 

Thome filii Marcelii competentes in domo et area sitis in Roesmalen inter 

hereditatem Johannis de Boert ex uno et inter communem plateam ex alio 

supportatas primodicto Theoderico a dictis Gerardo Marcelio Martino et 

(dg: Gh) Theoderico fratribus prout in litteris atque quendam ortum situm 

in Hijntham contigue iuxta hereditatem Thome dicti Baselijs soen 

tendentem cum uno fine ad plateam ibidem datum ad censum primodicto 

Theoderico a Petro dicto Truden soen van der Dungen prout in litteris 

item dimidium bonarium prati dictum communiter Metten Beemt quod fuerat 

quondam Wellini de Arena situm in Hijnen inter hereditatem Wellini de 

Beke ex uno et inter hereditatem spectantem ad domum leprosorum ex alio 

venditum sibi a Johanne dicto Scillinc prout in litteris atque LV oves et 

octo pecias (dg: pecia) pecorales primodicto Theoderici consistentes in 

Hijnen supra hereditatem primodicti Theoderici ut dicebat supportavit 

Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Scilder datum (dg: sabbato post purificationem) in crastino 

Aghate virginis. 

 

BP 1177 f 101v 05 za 06-02-1384. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384), met 

80 oude schilden of de waarde. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van hr Reijmboldus van Os priester, Johannes van de Kloot en 

Henricus Scilder. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et nativitatis Johannis proxime futurum 

cum LXXX aude scilde seu valorem ut in forma actum in camera scriptorum 

presentibus domino Reijmboldo de Os presbitro et Johanne de Globo et 

Henrico Scilder testibus datum in crastino Aghate hora prime. 

 

BP 1177 f 101v 06 za 06-02-1384. 

Johannes van Bruheze verklaarde verschuldigd te zijn aan Johannes Leonii 

van Erpe en Arnoldus Stamelart van Spanct 300 oude schilden, en stelde 

daarvoor tot onderpand zijn beesten, varend goed en gerede goederen. 

 

Johannes de Bruheze palam recognovit se debere ex iusto debito (dg: in) 

Johanni Leonii de Erpe et Arnoldo Sta de Spanct in CCC aude scilde et pro 

solucione dicte pecunie Johannes primodictus omnes suas bestias et 

pecoralia bona et bona sua mobilia et parata quecumque (dg: quecumque) 

quocumque locorum consistentia sive sita (dg: pro) dictis Johanni (dg: f) 

Leonii de Erpe et Arnoldo Sta ad pignus et obligavit. Testes Sijmon et 

Dicbier datum supra. 

 

BP 1177 f 101v 07 za 06-02-1384. 

Albertus Wael namens het Geefhuis in Den Bosch beloofde aan Willelmus van 

Vlaendren en zijn vrouw Katherina een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Albertus Wael cum consensu provisorum mense sancti spiritus in Busco 

promisit ex parte et nomine dicte mense (dg: se d) quod dicta mensa dabit 

et exsolvet Willelmo de Vlaendren et Katherine sue uxori vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dictorum Willelmi et Katherine et non ultra purificatione #ex bonis dicte 

mense# et alter diutius vivens dictam pensionem integraliter possidebit. 

Testes Willelmus et Dicbier datum supra. 
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BP 1177 f 101v 08 do 11-02-1384. 

Johannes van Beest verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van Uden een stuk 

land in Oss, ter plaatse gnd in den Krusenbeemd, tussen Hermannus zvw hr 

Godefridus van Os enerzijds en wijlen Henricus gnd Robben anderzijds. 

 

Johannes de Beest peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto in 

den Crusenbeemt inter hereditatem Hermanni filii quondam domini Godefridi 

de Os ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici) quondam Henrici dicti 

Robben ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio (dg: Ar) 

#quondam# Johannis de Uden promittens #super habita et habenda# warandiam 

et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Sijmon et Dicbier 

datum (dg: conv) in crastino Scolastice. 

 

BP 1177 f 101v 09 do 11-02-1384. 

Johannes van Beest verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van Uden een 

n-erfcijns van 8 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een 

stuk land gnd die Kesij, in Oss, naast de plaats gnd die Broekstraat, 

tussen Arnoldus die Koc enerzijds en erfg vw Godefridus die Bruijn 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Willelmus 

van Hees, (2) een huis en erf in Oss, op de plaats gnd die Heuvel, (3) een 

stuk land gnd die Brake, in Oss, tussen Johannes van Dijnther enerzijds en 

voornoemde Arnoldus die Koc anderzijds, (4) een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd Dorselaar, tussen Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover 

enerzijds en Metta Grieten anderzijds, (5) een stuk land in Oss, ter 

plaatse gnd in het Nederveld, naast Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Johannes de Beest hereditarie vendidit Arnoldo filio (dg: J) quondam 

Johannis de (dg: d) Uden hereditarium censum VIII librarum monete 

solvendum hereditarie purificatione ex pecia terre (dg: sita) dicta die 

Kesij sita in parochia de Os (dg: in loco) iuxta locum dictum die 

Broecstraet inter hereditatem Arnoldi die Koc ex uno et inter hereditatem 

(dg: qu) heredum quondam Godefridi die Bruijn ex alio item ex domo et 

area (dg: si) dicti venditoris sita in Os supra locum dictum die Hoevel 

item ex pecia terre dicta die Brake sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis de Dijnther ex uno et inter hereditatem Arnoldi die 

Koc predicti ex alio item ex pecia terre sita #in parochia predicta# in 

(dg: di) loco dicto Dorselaer inter hereditatem Theoderici Rover filii 

quondam domini Johannis Rover ex uno et inter hereditatem Mette Grieten 

ex alio item ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto int 

Nedervelt #contigue# iuxta hereditatem Goeswini filii quondam Gheerlaci 

Cnode (dg: ex uno et inter) ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta (dg: hereditaria) 

censibus dominorum fundi exinde prius solvendis et hereditaria paccione 

unius modii siliginis Willelmo de Hees ex primodicta pecia terre die 

Kesij vocata (dg: de) prius solvenda et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 101v 10 do 11-02-1384. 

Albertus van Merewijc verkocht aan Gerardus Bauderics een n-erfcijns van 5 

oude schilden of de waarde, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande 

uit een kamp, 16 morgen groot, in Herpen, tussen Johannes van Merewijc bv 

voornoemde verkoper enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds. 

 

Albertus de Merewijc hereditarie vendidit Gerardo Bauderics hereditarium 

censum quinque aude scilde seu valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendum ex quodam campo sedecim iugera terre 

continente dicti venditoris sito in territorio de Herpen in parochia de 

Herpen inter hereditatem Johannis de (dg: Herpen) #Merewijc# fratris 

dicti venditoris ex uno et inter hereditatem mense sancti spiritus in 
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Busco ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 101v 11 do 11-02-1384. 

Zegherus van Baerle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zegherus de Baerle prebuit et (dg: pre) reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 101v 12 do 11-02-1384. 

(dg: Voornoemde Albertus). 

 

(dg: Dictus Albertus). 

 

BP 1177 f 101v 13 do 11-02-1384. 

Johannes van Merewijc verkocht aan Johannes zvw Egidius van Gravia een 

n-erfcijns van 7 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus in Den Bosch 

te betalen, gaande uit een kamp, 16 morgen groot, in Herpen, tussen 

Albertus van Merewijc bv voornoemde verkoper enerzijds en Ywanus zvw Otto 

Bijlseman anderzijds. 

 

Johannes de Merewijc hereditarie vendidit Johanni filio quondam Egidii de 

Gravia hereditarium censum septem aude scilde seu valorem solvendum 

hereditarie Martini et in Busco tradendum ex quodam campo sedecim iugera 

terre continente dicti venditoris sito in parochia de (dg: Merewijc) 

#Herpen inter hereditatem# Alberti de Merewijc fratris dicti venditoris 

ex uno et inter hereditatem Ywani filii quondam Ottonis Bijlseman ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 101v 14 do 11-02-1384. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1384), steeds binnen 15 dagen voor of na Sint-Martinus, met 77 

oude schilden of de waarde. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus Loze, Arnoldus van Gheel en 

Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere a festo Martini proxime futuro ad spacium trium 

semper in festo Martini seu infra quindenam ante vel post cum septuaginta 

septem aude scilde seu valorem ut in forma acta in camera scriptorum 

presentibus dictis scabinis Jacobo Loze Arnoldo #de# Gheel Johanne de 

Globo datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1177 f 101v 15 do 11-02-1384. 

Reijnerus Ghiben soen beloofde aan Nijcholaus Kather 6 mud rogge, Bossche 

maat, na maning in Den Bosch te betalen. 

 

Reijnerus Ghiben soen promisit Nijcholao (dg: Kather) Kather sex modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 101v 16 do 11-02-1384. 

Johannes van den Amer verkocht aan Rijcoldus Borchgreve een n-erfpacht van 

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

(1) goederen, gnd ten Amer, in Veghel, (2) 1 mudzaad gerstland, in Veghel, 

ter plaatse gnd ten Woestenbogaard, tussen Theodericus molenaar enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 2½ kleine zwarte tournosen 

en een b-erfcijns van 20 schelling. Na overlijden van voornoemde koper en 

zijn natuurlijke dochter Margareta gaat de pacht terug naar voornoemde 

verkoper. 
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Solvit extraneus. 

Johannes van den Amer hereditarie vendidit Rijcoldo Borchgreve 

hereditariam paccionem (dg: .) dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco ex (dg: ex) bonis dictis 

ten Amer sitis in parochia de Vechel et ex attinentiis dictorum bonorum 

singulis et universis atque ex una modiata terre (dg: silig) #ordeacee# 

sita in dicta parochia ad locum dictum ten (dg: Weu) Wuestenboegart (dg: 

sit) inter hereditatem Theoderici multoris ex uno et inter (dg: he) 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis duobus et dimidio 

nigris parvis Turonensibus et hereditario censu XXti solidorum exinde 

prius solvendis et sufficientem facere tali condicione annexa (dg: quo 

facto repromisit dictus) quod dicta! post decessum dicti emptoris et 

Margarete sue filie naturalis amborum statim ad dictum venditorem 

devolvetur ut dictus emptor pro se suis heredibus et successoribus super 

omnia repromisit. Testes W et (dg: S) Berwout datum supra. 

 

1177 mf3 D 02 f.102. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 102r 01 do 11-02-1384. 

Elizabeth wv Arnoldus gnd Wouters soen van Essche en haar kinderen Walterus 

en Elizabeth gaven uit aan Lambertus van der Eghelvoert een huis, hofstad 

en tuin, in Esch, tussen Walterus Matheus soen enerzijds en voornoemde 

Walterus Matheus soen en Henricus Dicbier anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Henricus Dicbier; de uitgifte geschiedde voor (1) 

de nabuurcijns, en thans voor (2) een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat 

van Esch, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren aan eerstgenoemde 

Elizabeth zolang ze leeft, en daarna aan voornoemde Walterus en Elizabeth 

en aan Margareta, Johannes en Gertrudis, minderjarige kv eerstgenoemde 

Elizabeth en wijlen Arnoldus. De minderjarige kinderen zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi dicti Wouters soen de Essche cum tutore 

Walterus et Elizabeth eius liberi cum tutore domum domistadium et ortum 

sitos in parochia de Essche inter hereditatem Walteri Matheus soen ex uno 

et inter hereditatem dicti Walteri Matheus soen et Henrici Dicbier ex 

alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici Dicbier ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Lamberto van der Eghelvoert 

ab eodem hereditarie possidendos pro censu vicinorum ibidem exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione (dg: un) decem 

lopinorum siliginis mensure de Essche danda primodicte Elizabeth ad eius 

vitam et post eius vitam dictis Waltero et Elizabeth eius liberis et 

Margarete Johanni et Gertrudi liberis primodictorum Elizabeth et (dg: 

Arnoldi) quondam Arnoldi hereditarie purificatione et in (dg: f) in dicta 

domo tradenda ex premissis promittentes (dg: v) cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere(dg: et alter repromisit su) promittentes 

insuper cum tutore quod ipsi dictos Margaretam Johannem et Gertrudem 

liberos primodicte Elizabeth et quondam Arnoldi dicte [donacioni] ad 

pactum #quamcito ad annos pubertatis pervenerint# facient consentire et 

perpetue ratam servare et alter repromisit. Testes W et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 102r 02 do 11-02-1384. 

Leria dv Henricus Scilder beloofde aan haar oom Willelmus Scilder een 

n-erfcijns van 50 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit alle 

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

Zensa, gelegen onder Oss. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus 

Scilder. 
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Leria filia Henrici Scilder cum tutore promisit super habita et habenda 

se daturam et soluturam Willelmo Scilder suo avunculo hereditarium censum 

L aude scilde hereditarie pasce de et ex omnibus et singulis bonis et 

hereditatibus sibi de morte quondam Zense sue avie successione advolutis 

quocumque locorum infra parochiam de Os sitis promittens cum tutore super 

habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Traditur dicto Henrico Scilder. 

 

BP 1177 f 102r 03 do 11-02-1384. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt en Petrus zvw Mijchael gnd Loekens 

soen beloofden aan Gerardus Heerkens de oudere zvw Godefridus Heerkini, 

gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 56 lichte schilden, 

12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, te betalen. 

 

Andreas filius Jacobi van den Noddenvelt (dg: promisit super omnia) et 

Petrus filius quondam Mijchaelis dicti Loekens soen promiserunt indivisi 

super omnia se daturos et soluturos Gerardo (dg: Heerke filio) Heerkens 

filio seniori (dg: f) quondam Godefridi Heerkini ad spacium quatuor 

annorum datum presentem sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum LVI licht scilt scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato nativitatis Domini et primo termino nativitatis Domini 

proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 04 do 11-02-1384. 

De broers Stephanus en Johannes, kvw Henricus Wert, deden tbv Walterus 

Groeve afstand van een huis, erf en erfgoed in Den Bosch, over de Beurdse 

Brug, tussen de stroom enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Goeswijns 

anderzijds. 

 

Stephanus et Johannes fratres liberi quondam Henrici Wert super domo et 

area et hereditate sitis in Busco ultra pontem dictum Boertsche (dg: 

Stra) Brugge inter aquam ibidem currentem ex uno et inter hereditatem 

(dg: Theoderici) quondam Johannis Goeswijns ex alio et super jure 

competente seu competituro ad opus (dg: dic) Walteri Groeve 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 05 do 11-02-1384. 

Willelmus die Becker vernaderde een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan 

Ghisbertus Jacobs soen van Oesterwijc verkocht door Theodericus Wolf zv 

Henricus Wolf van Berkel. De ander week. Hij droeg weer over. 

 

Willelmus die Becker prebuit et exhibuit etc ad redimendum hereditariam 

paccionem unius modii siliginis venditam Ghisberto Jacobs soen de 

Oesterwijc a Theoderico (dg: Wolf) Wolf filio Henrici Wolf de Berkel ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 06 do 11-02-1384. 

(dg: Tijberius gnd Berijs37). 

 

(dg: Tijberius dictus Berijs p). 

 

BP 1177 f 102r 07 do 11-02-1384. 

Johannes gnd Berijs zvw Nijcholaus gnd Piggen soen beloofde aan Gerardus 

van Vladeracken 32 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes dictus Berijs filius quondam Nijcholai dicti Piggen soen 

promisit super omnia Gerardo de Vladeracken XXXII aude scilde (dg: si) 

                         
37 Voor afgewerkte contract zie BP 1177 f 109v 10 do 10-03-1384. 
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seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 08 do 11-02-1384. 

Johannes Cortroc szvw Rutgherus van Kessel beloofde aan Godefridus van 

Zeelst 9½ oude schild of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Cortroc (dg: f) gener quondam Rutgheri de Kessel promisit super 

omnia Godefrido de Zeelst (dg: X) novem et dimidium auden scilt seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 09 do 11-02-1384. 

Hubertus zvw Nijcholaus gnd Hubrechts soen van Alem verkocht aan Andreas 

Mol een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in Alem, tussen Petrus 

gnd Engbrechts soen enerzijds en erfg vw Ambrosius gnd Broes anderzijds, 

(2) 1 morgen land in Alem, ter plaatse gnd op die Woerd, tussen Gerardus 

van Droemt enerzijds en Walterus Liben soen anderzijds, (3) 4 hont land, in 

Alem, ter plaatse gnd op die Meeren, tussen voornoemde Walterus Liben soen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (4) 2 hont land, in Alem, tussen 

Johannes Ceps enerzijds en erfg vw Henricus Grens anderzijds, reeds belast 

met de grondcijnzen. 

 

Hubertus filius quondam Nijcholai dicti Hubrechts soen de Alem 

hereditarie vendidit Andree Mol hereditarium (dg: pact) censum duorum 

aude scilde #monete Francie# seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex ex domo domistadio et orto dicti venditoris sitis 

(dg: in p) in parochia de Alem inter hereditatem Petri dicti Engbrechts 

soen ex uno et inter hereditatem heredum quondam Ambrosii dicti Broes ex 

alio item ex uno iugero terre sito in dicta parochia in loco dicto op die 

Woerd inter hereditatem Gerardi de (dg: Roempt) #Droemt# ex uno et inter 

hereditatem Walteri Liben soen ex alio item ex quatuor hont terre sitis 

in dicta parochia in loco dicto op die Meeren inter hereditatem Walteri 

Liben soen predicti ex uno et inter communem stegam ex alio item ex 

duobus hont terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis Ceps 

ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici Grens ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: 

septem denariis census) censibus domini fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 10 do 11-02-1384. 

Henricus gnd Knijp verkocht aan Willelmus zv Willelmus van Zeland een 

hofstad onder de vrijdom van Sint-Oedenrode, tussen Henricus gnd Kecken 

enerzijds en wijlen Roverus gnd Scalvoghel anderzijds, aan hem verkocht 

door Ludekinus van Broegel zvw Johannes gnd Roetart ev Belija dvw Henricus 

van Casteren. 

 

Henricus dictus Knijp domistadium situm infra libertatem de Rode sancte 

Ode inter hereditatem Henrici dicti Kecken ex uno et inter hereditatem 

quondam Roveri dicti Scalvoghel ex alio venditum sibi a Ludekino de 

Broegel filio quondam Johannis dicti Roetart marito et tutore legitimo 

Belije sue uxoris filie quondam Henrici de Casteren prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo filio Willelmi de (dg: Zela) Zeland 

#supportavit# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 11 do 11-02-1384. 

Henricus gnd Scoetkens soen szv Henricus Knijp verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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Henricus dictus (dg: Scutke) Scoetkens soen gener Henrici Knijp prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 12 do 11-02-1384. 

Egidius van Mechlinea maakte bezwaar tegen alle verkopingen, gedaan door 

Willelmus Kepken met zijn goederen. 

 

Egidius de Mechlinea omnes vendiciones factas per Willelmum Kepken cum 

suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 13 do 11-02-1384. 

Walterus van den Bolcke verkocht aan Gerardus van Duusberch een n-erfpacht 

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

gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Walterus en zijn vrouw 

Katherina dvw Johannes van den Velde gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes van den Velde en diens vrouw Bela, ouders van 

voornoemde Katherina, gelegen onder Boxtel, reeds belast met de grondcijns. 

 

Walterus van den Bolcke hereditarie vendidit Gerardo de Duusberch 

hereditariam paccionem (dg: di) unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et in Busco tradendam ex omnibus bonis dicto 

Waltero et Katherine sue uxori filie quondam Johannis van den Velde de 

morte eiusdem quondam Johannis van den Velde et Bele eius quondam uxoris 

parentum olim dicte Katherine successione advolutis quocumque locorum 

infra parochiam de (dg: Lijemd) Bucstel (dg: seu) sitis promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 14 do 11-02-1384. 

Henricus Boef droeg over aan Jacobus van Oefel zv Willelmus een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit een 

erfgoed gnd die Vloet, in Oisterwijk, tussen voornoemde Henricus Boef 

enerzijds en Johannes van Enghelen anderzijds, strekkend van de Molendijk 

tot aan de Zwanendijk, welk erfgoed voornoemde Henricus Boef voor 

voornoemde cijns uitgegeven had aan voornoemde Johannes van Enghelen. 

 

Henricus Boef hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo beati Lamberti martiris ex quadam (dg: hereditate) 

hereditate dicta die Vloet sita in parochia de Oesterwijc inter 

hereditatem dicti Henrici Boef ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Enghelen ex alio tendente ab aggere dicto Molendijc usque ad aggerem 

dictum den Swanendijc quam hereditatem primodictam dictus Henricus Boef 

dedit ad censum dicto Johanni de Enghelen pro predicto censu prout in 

litteris hereditarie supportavit Jacobo de Oefel filio Willelmi cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 15 do 11-02-1384. 

Jacobus van Oefel zv Willelmus en zijn vrouw Bela wv Henricus Pels 

verklaarden dat Henricus Boef alle geldsommen voldaan heeft, die voornoemde 

Henricus Boef verschuldigd was aan voornoemde wijlen Henricus Pels, in 

schepenbrieven van Den Bosch. 

 

Solvit I grossum et II plac. 

Jacobus de Oefel filius Willelmi et Bela eius uxor relicta quondam 

Henrici Pels palam recognoverunt eis per Henricum Boef fore satisfactum 

ab omnibus pecuniarum summis quos dictus Henricus Boef debebat dicto 

quondam Henrico (dg: #Pels# in litteris scab) Pels in litteris scabinorum 

de Busco ut dicebant clamantes inde quitum. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 102r 16 do 11-02-1384. 

Willelmus die Weder van Helmont en Johannes van der Hautart beloofden aan 

Johannes Bathenborch 30 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384) te betalen. 

 

Willelmus die Weder van Helmont et Johannes van der Hautart promiserunt 

Johanni Bathenborch XXX aude scilde seu valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 17 do 11-02-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit ?2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102r 18 do 11-02-1384. 

Marcelius gnd Zeel Delijen soen droeg over aan Berwinus Claes soen van der 

Stegen, tbv de H.Geest in Oss, een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op de 

Paalakker, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en Sophija wv 

Johannes van Megen anderzijds. 

 

Marcelius dictus Zeel Delijen soen peciam terre sitam in parochia de Os 

ad locum dictum op den Paelacker inter hereditatem mense sancti spiritus 

in Os ex uno et inter hereditatem Sophije (dg: fi) relicte quondam 

Johannis de Megen ex alio ut dicebat in ea quantitate qua ibidem sita est 

(dg: vend) #supportavit# Berwino Claes soen van der Stegen ad opus dicte 

mense (dg: sp) sancti spiritus in Os promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 D 03 f.102v. (NB. Niet op de scans! Daar is 102v=103v) 

 in crastino Scolastice: donderdag 11-02-1384. 

 Sexta post Scolastice: vrijdag 12-02-1384. 

 

BP 1177 f 102v 01 do 11-02-1384. 

Volpkinus Stevens soen beloofde aan Jacobus van der Braensdonc 25 oude 

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

 

(dg: Volp) Volpkinus Stevens soen promisit Jacobo van der Braensdonc XXV 

aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes W et Berwout datum in crastino Scolastice. 

 

BP 1177 f 102v 02 do 11-02-1384. 

Rutgherus Cort enerzijds en Egidius Kijevit, voor zich en voor zijn zoon 

Arnoldus, anderzijds legden de oplossing van hun geschillen mbt goederen 

van wijlen Godefridus zvw mr Egidius en zijn kinderen in handen van hr 

Nijcholaus van Harwine investiet van Vlijmen, hr Willelmus van Hedechusen, 

Johannes Mallant en Johannes van Veen zv Ghisbertus gnd Groet Ghijb van 

Vlimen. 

 

Rutgherus Cort ex una et Egidius Kijevit #tam pro se quam pro Arnoldo 

filio eiusdem Egidii# ex altera parte super omnibus discensibus et (dg: 
?impetiis) querelis habitis seu motis inter dictas partes occacione 

bonorum et hereditatum quondam Godefridi filii quondam magistri Egidii 

#et liberorum eiusdem quondam Godefridi# (dg: s) ut dicebant 

compromiserunt super omnia in discretos! in dominos Nijcholaum de Harwine 

investitum de Vlimen et Willelmum de Hedechusen (dg: ad hoc a dicto 

Egidio) et in Johannem Mallant et (dg: Willelmum Ghiben soen) Johannem de 

Veen filium (dg: quondam) Ghisberti dicti Groet Ghijb de (dg: Vlimen) 

Vlimen ad hoc a dictis partibus electos et assignatos se ratum et firmum 

perpetue servare quecumque dicti arbitri concorditer dixerint et 

pronunciaverint inter dictas partes super premissis in die presenti et in 
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die crastina. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102v 03 do 11-02-1384. 

Henricus Noppen ev Heijlwigis dvw Goeswinus Aenkoij: de helft van alle 

erfgoederen, die Herswijngis gnd Bac had liggen onder Tilburg {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Henricus Noppen (dg: No) maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Goeswini Aenkoij (dg: omnes) 

medietatem omnium hereditatum quas Herswijngis dicta Bac sitas habuit 

(dg: inter) infra parochiam de Till. 

 

BP 1177 f 102v 04 do 11-02-1384. 

Johannes van den Eckerbroec, Johannes die Wael en zijn broer Ghisbertus gnd 

Ghisel beloofden aan Gerardus van Berkel 44½ oude schild (dg: van 

Frankrijk), een helft te betalen met Pasen (zo 10-04-1384) en de andere 

helft met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Johannes van den Eckerbroec Johannes die Wael et Ghisbertus dictus Ghisel 

eius frater promiserunt Gerardo de Berkel (dg: XLV) #XLIIII et dimidium# 

aude scilde (dg: #Francie# seu) mediatim pasce et mediatim Remigii 

proxime futuro persolvendos. Testes Rover et W datum supra. 

 

BP 1177 f 102v 05 do 11-02-1384. 

Theodericus van Hijntam en zijn schoonzoon Johannes van Loet beloofden aan 

Cristina dvw Johannes Loze 40 oude schilden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Theodericus de Hijntam et Johannes de Loet eius gener promiserunt (dg: 

Wellino de Beke Beke) #Cristine filie quondam Johannis Loze# XL aude 

scilde seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 102v 06 do 11-02-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102v 07 do 11-02-1384. 

Jacobus van Enghelant verkocht aan Arnoldus Berwout een n-erfcijns van 2½ 

oude Franse schild of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Rosmalen, (1) een huis en tuin, tussen 

Gerardus gnd Wouters soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 3 

stukken land, eertijds van wijlen Jacobus gnd Custer, (2a) tussen wijlen hr 

Willelmus van Den Bosch ridder enerzijds en wijlen Daniel van de Dijk 

anderzijds, (2b+c) tussen voornoemde wijlen hr Willelmus van Den Bosch 

enerzijds en wijlen hr Arnoldus van Beke priester anderzijds, (3) een stuk 

land, beiderzijds tussen Heijmericus van Dordrecht, (4) een stuk land 

aldaar, ter plaatse gnd die Heide, tussen Johannes gnd Hals enerzijds en 

Gerardus Hals zv voornoemde Johannes anderzijds, (5) de helft van een stuk 

land, tussen Jacobus Loze enerzijds en voornoemde Jacobus van Enghelant 

anderzijds, (6) 3 morgen land in een kamp gnd Ludings Kamp, tussen Arnoldus 

Aven Mari enerzijds en Johannes Balen soen anderzijds, (7) een hofstad en 

aangelegen akker, beiderzijds tussen Elizabeth wv Rodolphus van Enghelant, 

waarvan de akker 12 lopen rogge groot is, (8) de helft van een beemd ter 

plaatse gnd de Oude Vliedert, tussen Thomas van Hijntam enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, deze helft van de beemd reeds belast met een 

b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment, de onderpanden reeds belast 

met een b-erfpacht van 3 mud rogge en een b-erfcijns van 3 oude schilden en 

4 kapoenen aan voornoemde koper, en de cijnzen! met 3 obool oude cijns en 3 
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obool nieuwe cijns,  

 

Jacobus de Enghelant hereditarie vendidit Arnoldo Berwout hereditarium 

censum duorum et dimidii aude scilde Francie seu valorem solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex hereditatibus infrascriptis sitis in 

parochia de Roesmalen primo (dg: d) videlicet ex domo et orto sitis inter 

hereditatem Gerardi dicti Wouters soen ex uno et inter communem plateam 

ex alio atque ex tribus peciis terre que fuerant quondam Jacobi dicti 

Custer quarum una inter hereditatem quondam domini Willelmi Busco militis 

ex uno et inter hereditatem quondam Danielis de Aggere (dg: Aggere) #ex 

alio# et alie due pecie terre inter hereditatem dicti quondam domini 

Willelmi de Busco ex uno et inter hereditatem quondam domini Arnoldi de 

Beke presbitri ex alio sunt situate insuper ex quadam pecia terre sita 

inter hereditates quondam Heijmerici de Dordrecht ex utroque latere 

coadiacentes item ex (dg: pecia) pecia terre sita ibidem in loco dicto 

die Heijde inter hereditatem Johannis dicti Hals ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Hals filii dicti Johannis ex alio item ex medietate 

cuiusdam pecie terre site inter hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter 

hereditatem dicti Jacobi de Enghelant ex alio item ex tribus iugeribus 

terre sitis in campo dicto communiter Ludings Camp inter hereditatem 

Arnoldi Aven Mari ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Balen) Balen 

soen ex alio item ex domistadio et agro terre sibi adiacente sitis inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Rodolphi de Enghelant ex utroque 

latere coadiacentem et qui ager terre continet (dg: conti) XII lopinos 

siliginis in semine item ex #medietate# prati siti in loco dicto #den 

Auden# Vliedert inter hereditatem Thome de Hijntam ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem (dg: pl) stegam ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis et hereditario censu trium 

aude scilde et quatuor caponum dicto emptori ex supradictis hereditatibus 

prius solvendis atque tribus obulis antiqui census et tribus obulis novi 

census ex supradictis censibus! de jure solvendis atque hereditario censu 

triginta solidorum communis pagamenti ex dicta medietate dicti prati de 

jure solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 102v 08 do 11-02-1384. 

Gerardus Loij zv Willelmus beloofde aan Pijramus gnd Moers zv Egidius van 

Lijeshout 28 oude schilden op de dinsdag na Pasen aanstaande (di 12-04-

1384) te betalen, op straffe van 28 oude schilden aan de hertogin of op 

straffe van het zich begeven op de gevangentoren in Den Bosch en daaruit 

niet te vertrekken zonder toestemming van voornoemde Pijramus. 

 

Gerardus Loij filius Willelmi promisit Pijramo dicto Moers filio Egidii 

de Lijeshout (dg: XXX) XXVIII aude scilde seu valorem ad feriam (dg: 

quartam) #terciam# post pasca proxime futurum persolvendos sub pena 

XXVIII aude scilde domine duxisse etc seu introire portam captivorum in 

Busco inde non exiturus sine consensu dicti Pijrami. 

 

BP 1177 f 102v 09 do 11-02-1384. 

Cristianus van Rijswijc, Gerardus Raet zvw Henricus van den Laer, Arnoldus 

gnd Hacke en Gerardus Loij zv Willelmus hadden destijds aan Pijramus gnd 

Moers zv Egidius van Lijeshout 28 oude schilden beloofd. Voornoemde 

Gerardus Loij beloofde aan Leonius van Erpe voornoemde 28 oude schilden aan 

voornoemde Pijramus te betalen op dinsdag na Pasen aanstaande (di 12-04-

1384), op straffe van 28 oude schilden aan de hertogin of op straffe van 

het zich begeven op de gevangentoren in Den Bosch en daaruit niet te 

vertrekken zonder toestemming van voornoemde Pijramus. 

 

Notum sit universis quod cum Cristianus de Rijswijc Gerardus Raet filius 

quondam Henrici van den Laer Arnoldus dictus Hacke et Gerardus Loij 

filius Willelmi promisissent Pijramo dicto Moers filio Egidii de 
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Lijeshout viginti octo aude scilde prout in litteris consititus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Gerardus Loij promisit super omnia 

#Leonio de Erpe# quod ipse dicto Pijramo dictas XXVIII aude scilde dabit 

et exsolvet ad feriam (dg: quintam) terciam post festum pasce proxime 

futurum sub pena XXVIII aude scilde domine nostre duxisse etc seu quod 

ipse Gerardus Loij intrabit portam captivorum in dicta feria tercia inde 

non exiturus sine consensu dicti Pijrami. Testes Heijme et Dicbier datum 

supra. 

 

BP 1177 f 102v 10 vr 12-02-1384. 

Arnoldus zvw Henricus gnd Lodewijchs soen verkocht aan Hermannus Vos een 

n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Nistelrode te 

leveren, gaande uit een beemd in Nistelrode, ter plaatse gnd Grotelaar, 

beiderzijds tussen Henricus Cuijlman, reeds belast met 1 penning cijns. 

 

Solvit. Deficit I vlieguijt. 

Arnoldus filius quondam Henrici dicti Lodewijchs soen hereditarie 

vendidit Hermanno Vos hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in (dg: 

Busc) Nijsterle tradendam ex quodam prato dicti venditoris sito in 

parochia de Nijsterle in loco dicto Grotelaer inter hereditates Henrici 

(dg: Cuij Cuijl) Cuijlman ex utroque latere coadiacentes promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto denario censu exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes W et Scilder datum sexta post 

Scolastice. 

 

BP 1177 f 102v 11 vr 12-02-1384. 

Zibertus van Hoculem verkocht aan zijn broer Jordanus (1) 1/8 deel, dat aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn tante jkvr Elizabeth Jordens, en 

deels ook na overlijden van Theodericus bv voornoemde Zibertus, in goederen 

van wijlen voornoemde jkvr Elizabeth, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, en 

in toebehoren, beesten en varend goed, (2) de helft van 4/9 deel, dat aan 

Arnoldus Ysebout, Willelmus, Jordanus en Luijtgardis, kvw Arnoldus 

Tielkini, gekomen was na overijden van voornoemde jkvr Elizabeth, in 

voornoemde goederen, en toebehoren, beesten en varend goed, welk 4/9 deel 

voornoemde Zibertus en zijn broer Jordanus in pacht verkregen hadden van 

voornoemde Arnoldus Ysebout, Willelmus, Jordanus en Luijtgardis, (3) de 

helft van een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Waderle, en 4/9 

deel van 1 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis uit geheel voornoemde 

goederen, met toebehoren, beesten en varend goed, te leveren, welke pacht 

voornoemde Zibertus en zijn broer Jordanus verworven hadden van voornoemde 

Arnoldus Ysebout, Willelmus, Jordanus en Luijtgardis, (4) de helft van 

geheel het deel, dat aan hr Petrus van Hoculem priester bv voornoemde 

Zebertus gekomen was na overlijden van voornoemde jkvr Elizabeth, in 

voornoemde goederen, beesten en varend goed, welk deel voornoemde broers 

Zibertus en Jordanus verworven hadden van hun voornoemde broer hr Petrus, 

{f.103r}. Voornoemde hr Petrus van Hoculem deed afstand. 

 

Zibertus de Hoculem unam octavam partem sibi de morte quondam domicelle 

Elizabeth Jordens sue matertere successione advolutam ac eciam pro parte 

sibi de morte quondam Theoderici fratris (dg: pri) dicti Ziberti (dg: su) 

competentem in bonis dicte quondam domicelle (dg: .......) Elizabeth 

sitis in parochia de Waderle in loco dicto Loen atque in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis atque bestiis et bonis pecoralibus 

quibuscumque supra dicta bona consistentibus ut dicebat atque medietatem 

quatuor nonarum partium que Arnoldo Ysebout Willelmo et Jordano 

#fratribus# et Luijtgardi eorum sorori liberis quondam Arnoldi Tielkini 

de morte dicte quondam domicelle Elizabeth (dg: eci) fuerant advolute in 

dictis bonis (dg: cum s) et in attinentiis suis atque bestiis et bonis 

pecoralibus et quas quatuor nonas partes dictus Zibertus et Jordanus eius 

(dg: fratres) frater erga dictos Arnoldum Ysebout Willelmum et Jordanum 
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et Luijtgardem ad pactum acquisiverant prout in litteris atque 

#medietatem# hereditarie paccionis novem modiorum et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Waderle et quatuor nonis! partibus! unius modii 

siliginis dicte mensure solvende hereditarie purificatione ex dictis (dg: 

ing) integris bonis cum suis attinentiis (dg: bo..) bestiis et bonis 

pecoralibus predictis quam paccionem dicti Zibertus et Jordanus eius 

frater erga dictos Arnoldum Ysebout Willelmum Jordanum fratres et 

Luijtgardem eorum sororem acquisiverant prout in litteris item medietatem 

totius partis et juris domino Petro de Hoculem presbitro fratri dicti 

Zeberti (dg: in dictis bonis bestiis et bonis pecoralibus successione 

advolut) de morte dicte quondam domicelle Elizabeth successione 

advolutarum in dictis bonis bestiis et (dg: bestiis) et bonis pecoralibus 

quas partem et jus dicti Zibertus et Jordanus fratres erga dictum dominum 

Petrum eorum fratrem acquisiverant ut dicebant hereditarie vendidit 

Jordano suo fratri 

 

1177 mf3 D 04 f.103. Stemt overeen met scans 

 Dominica post Scolastice: zondag 14-02-1384. 

 

BP 1177 f 103r 01 vr 12-02-1384. 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto dictus dominus Petrus de Hoculem super dictis 

bonis et super bestiis et bonis pecoralibus et jure ad opus dicti Jordani 

emptoris renunciavit. Testes Willelmus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 02 vr 12-02-1384. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem prebuit et reportavit (dg: testes d). 

Willelmus et (dg: Sci) Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 03 vr 12-02-1384. 

Jordanus van Hoculem, Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Petrus Alarts 

beloofden aan Zibertus van Hoculem 205 Brabantse dobbel, 51 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1384) te betalen, 1 gulden helling geld van Holland of van de Rijn voor 30 

plakken gerekend of gouden paijment van dezelfde waarde. Als er met gulden 

hellingen wordt betaald dan uitsluitend met Hollandse of Rijnse. 

 

(dg: Joh) Jordanus de Hoculem Willelmus filius Arnoldi Tielkini et Petrus 

Alarts promiserunt Ziberto de Hoculem ducentos et quinque Brabant dobbel 

seu (dg: quinque) LI Hollant placken pro quolibet dobbel mottoen 

computato (dg: seu) #ad nativitatis Johannis proxime persolvendos hoc 

addito quod# unum gulden hellinc monete Hollandie seu de Reno pro XXXta 

placken (dg: pro comp) in predicta pecunie summa computato seu ad aureum 

pagamentum eius valorem (dg: ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos) hoc tamen addito quod in dicta pecunie summa non solvetur 

aliquis gulden hellingen nisi gulden hellingen de Reno vel monete 

Hollandie. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 04 vr 12-02-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datumn supra. 

 

BP 1177 f 103r 05 vr 12-02-1384. 

Arnoldus van den Hoeve vernaderde 2 stukken land, in Breugel, ter plaatse 

gnd Laardonk, aan Mathijas Wouters soen verkocht door Johannes Heijnen soen 

van Broegel. De ander week. Hij droeg weer over. 
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Arnoldus van den Hoeve prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum (dg: peciam) #duas pecias# terre sitas in parochia de Broegel 

in loco dicto Laerdonc (dg: iuxta hereditatem Johannis ..) venditas 

Mathije (dg: -as) Wouters soen a Johanne Heijnen soen de Broegel ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes (dg: datum supra) W et 

#Berwout# Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 06 vr 12-02-1384. 

Lambertus zvw Godefridus gnd Gruwel verkocht aan Henricus Loze (1) 1/6 deel 

van een windmolen, in Schijndel, en van een watermolen, gnd ten Steen, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, welk 1/6 deel voornoemde wijlen 

Godefridus in pacht verkregen had van Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus 

van Beke priester, (2) de helft van 1/6 deel van twee molens, gnd ten 

Steen, in Berlicum, en van de windmolen in Schijndel, welke helft van het 

1/6 deel voornoemde wijlen Godefridus Gruwel verworven had van voornoemde 

Arnoldus van Beke, en waarvan voornoemde Lambertus een helft, die aan zijn 

broer Gerardus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader 

Godefridus, resp. die aan hem zou komen na overlijden van zijn moeder 

Katherina, verworven had van zijn voornoemde broer Gerardus, belast met de 

pacht in de brief vermeld, een lijfpacht van 2 mud rogge aan Berisius van 

Gravia bakker en diens vrouw Aleijdis, en een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

die Arnoldus gnd Cnoden Suagher hieruit beurt. 

 

Lambertus filius quondam Godefridi dicti Gruwel sextam partem (dg: unius 

u) unius molendini venti siti in parochia de Scijnle atque unius 

molendini aquatilis dicti communiter ten Steen consistentis in parochia 

de Berlikem ad locum dictum Middelrode cum omnibus attinentiis et juribus 

universis dicte sexte partis predictorum molendinorum quam sextam partem 

dictus quondam Godefridus erga Arnoldum de Beke filium naturalem domini 

quondam Arnoldi de Beke presbitri ad (dg: censum) #pactum# acquisiverat 

prout in litteris atque medietatem sexte partis (dg: in dictis duobus 

molendinis dictis) #duorum molendinorum# dictorum (verbeterd uit: dictis) 

ten Steen sitorum in parochia de Berlikem atque (dg: in) molendini 

ventagilis consistentis in Scijnle (dg: atque) atque attinentia #dicte# 

medietatis dicte sexte partis singula et universa quam medietatem dicte 

sexte partis dictus quondam Godefridus Gruwel (dg: ad) erga dictum 

Arnoldum de Beke acquisiverat prout in litteris et de quibus dictus 

Lambertus medietatem (dg: ad Gerardum suum fratrem in premissis 

existentem) Gerardo suo fratri de morte dicti quondam Godefridi sui (dg: 

fratris) patris successione advolutam et (dg: ?de) post mortem Katherine 

sue matris successione advolvendam in premissis (dg: ut d) erga dictum 

Gerardum suum fratrem acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit 

Henrico Loze supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis #pactu in dictis 

litteris contento et# vitali pensione duorum modiorum siliginis Berisio 

de Gravia pistori et Aleijdi sue uxori exinde solvenda ad eorum vitam et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam (dg: Johanne) 

Arnoldus dictus Cnoden Suagher exinde habet solvendam ut dicebat. Testes 

Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 07 vr 12-02-1384. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 08 vr 12-02-1384. 

Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen verkocht aan Henricus die Hoessche kramer 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2 mudzaad roggeland, een huis, tuin en 1½ morgen 

aangelegen beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Herbertus 

Ruelens soen enerzijds en Elizabeth Goebels anderzijds, reeds belast met de 
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hertogencijns en een b-erfpacht van 20 lopen rogge. 

 

Arnoldus filius quondam (dg: q) Rodolphi Danen soen hereditarie vendidit 

Henrico die Hoessche institori hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie pruificatione et in 

Busco tradendam ex duabus modiatis terre siliginee #et domo et orto et 

uno et dimidio iugeribus prati eis adiacentibus# sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Herberti Ruelens soen ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth Goebels ex alio (dg: atque ex un) ut 

dicebat promittens warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditaria paccione XXti lopinorum siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 09 vr 12-02-1384. 

Hadewigis dvw Henricus van der Schant gaf uit aan Ludovicus gnd Lode zv 

Lambertus gnd Stevens soen (1) de goederen, gnd ten Papenrijt, in Bakel, 

uitgezonderd voor voornoemde Hadewigis, (1a) een beemd gnd die Klootsbeemd, 

(1b) een beemd gnd die Vorkens Beemd, (1c) een beemd gnd dat Lange Hout, 

(1d) een beemd gelegen achter de plaats gnd des Schants Eusel; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfcijns van 7 oude groten en thans voor een 

n-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ludovicus 

tot onderpand (2) een stuk land in Mierlo, op de plaats gnd op Ellender, 

tussen Johannes die Raven enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van 

Sint-Nijcholaus in de kerk van Mierlo anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Lodovicus verworven had van Martinus van der Donc. 

 

(dg: Hade) Hadewigis filia quondam Henrici van der Schant cum tutore bona 

dicta ten Papenrijt sita in parochia de Bakel cum suis attinentiis 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis exceptis et 

reservatis dicte Hadewigi prato dicto die (dg: Cloetsbemt) Cloetsbeemt et 

prato dicto die Vorckens Bemt et prato dicto dat Langhe Hout et prato 

sito retro locum dictum des Schants Eeusel ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Ludovico dicto Lode filio (dg: quondam) Lamberti 

dicti Stevens soen ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu 

septem aude groet annuatim exinde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione novem modiorum #et quatuor lopinorum# siliginis 

mensure de Bakel danda sibi ab alio hereditarie purificatione et (dg: in) 

supra bona tradenda ex dictis bonis cum suis attinentiis promittens cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dictus Ludovicus peciam terre sitam in 

parochia de Mierle supra locum dictum op Ellender inter hereditatem 

Johannis die Raven ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare 

sancti Nijcholai siti in ecclesia de Mierle ex alio et quam peciam terre 

dictus Lodovicus erga Martinum van der Donc acquisiverat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 10 vr 12-02-1384. 

Johannes van der Schant en Gerardus van Amstel deden tbv voornoemde 

Lodovicus afstand van voornoemde goederen, uitgezonderd voornoemde 4 

beemden. 

 

Johannes van der Schant et Gerardus de (dg: Anst) Amstel super predictis 

bonis #et jure# hodierna die competente# exceptis dictis quatuor pratis 

reservatis ad opus dicti Lodovici renunciaverunt promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 11 vr 12-02-1384. 

Gerardus Witmeri verklaarde ontvangen te hebben 12½ Brabantse dobbel en ½ 

mud rogge, in afkorting van de gehele schuld, die Johannes Rijcarts soen 
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hem, in schepenbrief, verschuldigd was. 

 

(dg: .......). 

Gerardus (dg: Rij Bro) Witmeri palam recognovit sibi fore satisfactum 

#de# XII et dimidium Brabant dobbel et dimidium modium siliginis in 

abbreviationem totius debiti quod (dg: dictus) Johannes Rijcarts soen 

sibi tenetur in litteris scabinorum ut dicebat supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 12 vr 12-02-1384. 

Henricus Maelghijs, Wiskinus snijder, Henricus van Essche en Lambertus van 

Berze beloofden aan Jacobus zv Jacobus Dunnecop 23 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Henricus Maelghijs et Wiskinus sartor Henricus de Essche et Lambertus de 

Berze promiserunt Jacobo filii! Jacobi Dunnecop XXIII licht scilde (dg: -

r) scilicet XII Hollant placken (dg: ad) pro quolibet scilt computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103r 13 zo 14-02-1384. 

De broers Egidius en Arnoldus, kvw Arnoldus Kijevits, deden tbv Rutgherus 

Cort afstand van (1) alle goederen, waarin wijlen hun grootvader mr Egidius 

timmerman, Godefridus zvw voornoemde mr Egidius en kvw voornoemde 

Godefridus waren overleden, gelegen in Den Bosch of onder de villicacio, 

(2) alle goederen, waarin voornoemde wijlen Arnoldus Kijevit was overleden, 

in Den Bosch of onder de villicacio gelegen, (3) alle brieven, die van het 

voornoemde melding maken, (4) alle geschillen waarmee zij voornoemde 

Rutgherus Kort kunnen lastigvallen. Rutgherus Cort neemt alle onraad uit 

deze goederen voor zijn rekening. ?Twee brieven?. De brief van de broers 

overhandigen aan voornoemde Egidius. 

 

Egidius (dg: Kijevit filius) et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi 

Kijevits super omnibus et singulis bonis in quibus magister quondam 

Egidius carpentarius eorum avus Godefridus filius quondam eiusdem 

magistri Egidii et liberi eiusdem quondam Godefridi seu eorum alter 

decesserint seu decesserit quocumque locorum (dg: consistentibus sive 

sitis et super to) #et in Buscoducis seu# infra villicacionem de Busco 

consistentibus sive sitis (dg: ut dicebat .) insuper !omnibus bonis (dg: 

dicti quo) in quibus dictus quondam Arnoldus Kijevit decessit quocumque 

locorum #in Busco seu# infra dictam villicacionem consistentibus sive 

sitis ut dicebant (dg: atque) atque super omnibus litteris mencionem de 

premissis facientibus necnon super toto jure sibi in premissis bonis et 

litteris competente quovismodo (dg: ad opus Rutg) insuper super omnibus 

impeticionibus et actionibus #causis# et querelis quibus mediantibus ipsi 

(dg: de) Rutgherum Kort impetere possent in judicio spirituali vel 

seculari a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: ut 

dicebat) quacumque occacione ut dicebat ad opus dicti Rutgheri Cort 

renunciaverunt promittentes #indivisi super omnia# ratam servare tali 

condicione annexa quod dictus Rutgherus #Cort# solvere tenebitur omnia 

onera dicta onraet que ex premissis de jure sunt solvenda aut facienda 

sic quod dictis Egidio et Arnoldo (dg: dampna exinde) fratribus dampna 

#exinde# non eveniant quovismodo #in futurum# ut dictus Rutgherus 

recognovit et repromisit super [omnia]. Testes W et Sijmon et datum 

dominica post Scolastice. Et ?duplicetur. Tradetur littera dictorum 

fratrum dicto Egidio. 

 

1177 mf3 D 05 f.103v. 

 Quarta post Valentini: woensdag 17-02-1384. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1384. 
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BP 1177 f 103v 01 wo 17-02-1384. 

Henricus nzvw Rodolphus Pulslauwer verklaarde dat ?Katherina wv voornoemde 

Rodolphus Pulslauwer en Petrus zvw voornoemde Rodolphus alle achterstallige 

termijnen hebben geleverd38,39,40,41 van een lijfpacht42 van 4 mud rogge, die 

voornoemde wijlen Rodolphus beloofd had aan Steeskinus smid, tbv voornoemde 

Henricus. 

 

[Henricus filius] naturalis quondam Rodolphi Pulslauwer palam recognovit 

sibi per #?Katherinam (dg: filiam dicti quondam) re[lictam] dicti quondam 

[Rodolphi Pulslauwer et])# Petrum filium dicti quondam Rodolphi plenarie 

fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi restantibus et deficientibus 

#[a] q[uocum]que tempore [evolut]o usque [in d]iem presentem# de a[nnua 

et] vitali pensione quatuor modiorum siliginis quam dictus quondam 

Rodolphus promiserat (dg: Steijn) Steeskino fabro ad opus dicti Henrici 

in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes W et Scilder datum 

quarta post Valentini. 

 

BP 1177 f 103v 02 wo 17-02-1384. 

Petrus gnd Loeder en zijn vrouw Elizabeth de jongere dv Johannes gnd van 

der Bruggen droegen over aan hr Henricus Buc een b-erfpacht van 13 lopen 

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

erfgoederen, die voornoemde Elizabeth in Helvoirt had liggen, en die zij 

uitgegeven had aan haar zwager Ghibo gnd met den Gemake, voor de cijnzen en 

pachten die eruit gaan en voor voornoemde pacht van 13 lopen rogge. Er was 

6 lopen rogge achterstallige termijn. Ter meerdere zekerheid stelden 

voornoemde Petrus en Elizabeth tot onderpand ongeveer 2 bunder in een kamp, 

in Helvoirt, naast de plaats gnd Loervoert, tussen wijlen Johannes Gorter 

enerzijds en erfgoed gnd Wouten Kamp anderzijds, te weten de 2 bunder naast 

voornoemde Johannes Gorters. De prijs, te weten 25 Brabantse dobbel, is 

voldaan. 

 

Petrus dictus Loeder maritus legitimus ut asserebat Elizabeth junioris 

sue uxoris filie Johannis dicti van der Bruggen et !cum Elizabeth cum 

eodem tamquam cum tutore hereditariam paccionem tredecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex hereditatibus quas dicta Elizabeth (dg: solven) in 

parochia de Helvoert (dg: habet si si) habuit situatas et quas 

hereditates dicta Elizabeth dederat ad pactum Ghiboni dicto met den 

Gemake suo sororio scilicet pro censibus et paccionibus annuatim exinde 

prius de jure solvendis atque pro predicta paccione XIII lopinorum 

siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie supportaverunt 

domino Henrico Buc supportaverunt cum litteris et jure #et cum sex 

lopinis siliginis sibi restantibus etc# promittentes super omnia habita 

et habenda ratam servare et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dicti 

Petrus et Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore duo bonaria (dg: ad) vel 

                         
38 Zie → BP 1178 f 091r 09 za 20-02-1389, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
39 Zie → BP 1178 f 112r 11 di 13-07-1389, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
40 Zie → BP 1178 f 190r 03 vr 19-05-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
41 Zie → BP 1179 p 270v 01 vr 07-07-1391, levering van alle achterstallige 

termijnen; mogelijk gaat het om 2 lijfpachten van 4 mud. 
42 Zie → BP 1181 p 351r 02 do 10-04-1399, Henricus nzvw Rodolphus Pulslauwer 

droeg een lijfpacht over van 4 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Rodolphus beloofd had aan Eustatius van Hedechusen, tbv voornoemde 

Henricus, een helft te leveren met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit al zijn goederen. 
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circiter ad se spectantia in quodam campo sito in parochia de Helvoert 

iuxta locum dictum (dg: Loer) Loervoert inter hereditatem Johannis 

quondam Gorter #ex uno# et inter hereditatem dictam Wouten Camp ex alio 

scilicet illa duo bonaria vel circiter que sita sunt contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti quondam Johannis Gorters ut dicebant ad pignus 

imposuerunt et promiserunt super habita et habenda sufficientem facere et 

recognoverunt sibi de pretio huiusmodi acquisitionis scilicet de XXV 

Brabant dobbel fore satisfactum per dictum (dg: dcm) dominum Henricum. 

Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 03 wo 17-02-1384. 

Johannes Cloet ev Weijndelmoedis dvw Rutgherus zvw Johannes Hutman verkocht 

aan Lambertus Smit, tbv Johannes van Zonne Gentaes soen, een b-erfcijns van 

6 pond geld, die Henricus van den Scoet beloofd had aan voornoemde 

Rutgherus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een bunder land, 

ter plaatse gnd die Schootse Hoeve, beiderzijds tussen eerstgenoemde 

Henricus, (2) een bunder land aldaar, naast voornoemde bunder richting de 

straat, welke laatstgenoemde bunder voornoemde Henricus mede tot onderpand 

had gesteld, welke cijns na erfdeling aan hem was gekomen. 

 

Johannes Cloet maritus et tutor legitimus ut asserebat Weijndelmoedis sue 

uxoris filie quondam Rutgheri filii quondam Johannis Hutman hereditarium 

censum sex librarum monete quem Henricus van den Scoet promisit se 

daturum et soluturum dicto Rutghero hereditarie Martini ex quodam bonario 

terre sito in loco dicto die Scoetsche Hoeve inter hereditatem (dg: di) 

primodicti Henrici ex utroque latere coadiacentem atque ex quodam bonario 

terre sito ibidem iuxta bonarium predictum #versus plateam# quod bonarium 

iamdictum dictus Henricus pro solucione dicti census simul cum primodicto 

bonario dicto Rutghero ad pignus imposuit prout in litteris #et quem 

censum sibi mediante divisione etc prius facta in partem prout in 

litteris ?scabinorum# hereditarie vendidit Lamberto Smit ad opus Johannis 

de Zonne Gentaes soen supportavit cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et (dg: obl in) impeticionem ex parte 

sui et quorumcumque heredum dicti quondam Rutgheri in dicto censu 

existentem deponere. Testes Will et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 04 wo 17-02-1384. 

Marcelius gnd Ridderken ev Agnes dvw Henricus zvw Arnoldus Straetmaker 

droeg over aan Philippus Jans soen het deel, dat aan hem en zijn vrouw 

Agnes behoort, in de helft43 van een ledig erfgoed in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus gnd Becker 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van Erpe anderzijds, te weten in de 

helft aan de kant van voornoemde Henricus Becker, welke helft voornoemde 

wijlen Arnoldus Straetmaker in cijns verkregen had van Rodolphus Wekel de 

oudere timmerman. 

 

Marcelius dictus Ridderken maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie quondam Henrici filii quondam Arnoldi 

Straetmaker totam partem et omne jus sibi et dicte Agneti sue uxori 

competentes in medietate cuiusdam vacue hereditatis site in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Henrici dicti Becker ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti de Erpe ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est in latere versus predictam hereditatem Henrici 

Becker prenominati quam medietatem dictus quondam Arnoldus Straetmaker 

erga Rodolphum Wekel seniorem carpentarium ad censum acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Philippo Jans soen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
43 Zie ← BP 1176 p 136r 02 di 10-07-1380, overdracht van een ander deel in 

deze helft. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 05 wo 17-02-1384. 

Gerardus van Buekel beloofde aan Johannes van Boert alias gnd Goetgesel 19 

oude schilden of de waarde en 9 Hollandse plakken met Sint-Remigius 

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

 

Gerardus de Buekel promisit Johanni de Boert alias dicto Goetgesel XIX 

aude scilde seu valorem et novem Hollant placken ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 06 wo 17-02-1384. 

Emondus zv Johannes van Ghemert ontlastte Gobelinus van Scommel van 2 last 

haring, die voornoemde Ghobelinus eerder namens voornoemde Emondus had 

vervoerd van de stad Den Bosch naar Keulen, en van alle geschillen tussen 

voornoemde Emondus en Gobelinus. 

 

Emondus filius Johannis de Ghemert (dg: palam recognovit sibi fore 

satisfactum per) #quitum clamavit# Gobelinum de Scommel de duobus last 

allecium que dictus (dg: Bo) Ghobelinus pridem vexit et deduxit pro parte 

dicti Emondi ab oppido de Busco versus Coloniam (dg: ut) ut dicebat atque 

ab omnibus causis quibus mediantibus dictus Emondus prefatum Gobelinum 

impetere a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes (dg: 

S) Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 07 wo 17-02-1384. 

Johannes Altevet, Gerardus zv Ghibekinus Mauthuus, Gerardus Moelnere en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Gerardus Writer droegen over aan Ghiselbertus gnd 

van den Gheijn en Johannes zv Emondus Writer alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Johannes gnd Writer zvw Johannes Writer. 

 

Johannes Altevet Gerardus filius (dg: quondam) Ghibekini Mauthuus et 

Gerardus Moelnere maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Gerardi (dg: G) Writer et dicta Elizabeth cum eodem tamquam 

cum tutore omnia bona eis de morte quondam Johannis dicti Writer #filii 

quondam Johannis Writer# successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt Ghiselberto dicto van 

den Gheijn (dg: promittentes ratam servare) et Johanni (dg: dicto Writer) 

filio Emondi Writer promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 08 do 18-02-1384. 

Ancelmus zvw Johannes Wael ev Margareta dvw Zebertus zv Henricus der 

Kijnder verkocht aan Paulus die Zegher zvw Arnoldus die Zegher een stuk 

beemd in Oisterwijk, op de Dieze aldaar, tussen Henricus Piggen enerzijds 

en wijlen Johannes gnd Zadeleers anderzijds, en 2 lopen roggeland in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Hupperingen, tussen Johannes die Moelner 

enerzijds en Eva van Vucht anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis Wael maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Zeberti filii olim Henrici 

der Kijnder peciam prati sitam in parochia de Oesterwijc supra Dijsam 

ibidem inter hereditatem Henrici Piggen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Jo liberorum) quondam Johannis dicti Zadeleers ex alio atque duas 

lopinatas terre siliginee sitas in dicta parochia supra locum dictum 

Hupperingen inter hereditatem Johannis die Moelner ex uno et inter 

hereditatem Eve de Vucht ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Paulo 

die Zegher filio quondam Arnoldi die Zegher promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes 

W et Sijmon datum quinta post Valentini. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 88 

BP 1177 f 103v 09 do 18-02-1384. 

Henricus Jutten soen droeg over aan Boudekinus Heijlwigen soen de helft van 

3 vrachten hooiland, in Veghel, ter plaatse gnd in Geen Abroek, tussen 

Johannes Lijsscap enerzijds en Fredericus Hoernken anderzijds. 

 

J. 

Henricus Jutten soen medietatem trium plaustratarum feni sitarum in 

parochia de Vechel in loco dicto in Gheen Abroec inter hereditatem 

Johannis Lijsscap ex uno et inter hereditatem Frederici Hoernken ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit Boudekino Heijlwigen soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes W et Sijmon datum quinta post 

Valentini. 

 

BP 1177 f 103v 10 do 18-02-1384. 

Paulus zvw Arnoldus gnd die Zegher verkocht aan Henricus van den Stake en 

Johannes zvw Willelmus Glavijmans (1) een stuk land in Helvoirt, tussen 

Arnoldus zvw Arnoldus Hadewigen soen enerzijds en Walterus zvw Nijcholaus 

Roelofs soen anderzijds, belast met 4 penning nieuwe cijns, (2) een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit een stuk land, in Venloon, naast Laurencius gnd Lichham. 

 

Paulus filius quondam Arnoldi dicti die Zegher peciam terre sitam in 

parochia de Helvoert (dg: iuxta Beck) inter hereditatem Arnoldi filii 

(dg: q) quondam Arnoldi Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem 

Walteri (dg: Claer) filii quondam Nijcholai Roelofs soen ex alio atque 

hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree (dg: ..) ex pecia terre sita in parochia de 

Venloen (dg: inter) #iuxta# hereditatem (dg: h) Laurencii dicti Lichham 

ut dicebat #hereditarie vendidit Henrico van den Stake et Johanni filio 

quondam Willelmi Glavijmans# promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: cens) IIII denariis novi census (dg: exin) ex 

primodicta pecia terre de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 103v 11 do 18-02-1384. 

Gerardus zv Jacobus Berkelman droeg over aan Gerardus van Eersel 1/9 deel 

in een b-erfpacht44 van 22 lopen rogge, die voornoemde Gerardus van Eersel 

moet leveren aan Aleijdis wv Engbertus van den Nuwenhuze en haar kinderen, 

gaande uit erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, waarvan twee 

stukken naast erfgoed van de heer van Perwijs en het derde naast erfgoed 

van Johannes die Heijnxts. 

 

Gerardus filius Jacobi Berkelman nonam partem ad se spectantem in 

hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis (dg: mensure de Oester) 

quam paccionem XXII lopinorum siliginis Gerardus de Eersel solvere 

tenetur hereditarie Aleijdi relicte quondam Engberti van den Nuwenhuze et 

eius liberis ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Berkel de quibus due pecie terre iuxta hereditatem domini 

de Perewijs et (dg: alt) tercia iuxta hereditatem Johannis die Heijnxts 

sunt site ut dicebat supportavit dicto Gerardo de Eersel promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 103v 12 do 18-02-1384. 

Lambertus Keelbreker beloofde aan zijn natuurlijke zoon Henricus 150 

Brabantse dobbel na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Lambertus. 

 

Lambertus (dg: Keelber) Keelbreker promisit Henrico suo (dg: fratri) 

filio naturali CL Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum 

                         
44 Zie → BP 1177 f 128r 07 do 16-06-1384, verkoop van een ander 1/9 deel. 
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supra. Tradetur littera dicto Lamberto. 

 

BP 1177 f 103v 13 do 18-02-1384. 

(dg: Nijcholaus zvw Engbertus van Maren). 

 

(dg: Nijcholaus filius quondam Engberti de Maren). 

 

BP 1177 f 103v 14 do 18-02-1384. 

Johannes gnd Bogart timmerman beloofde aan Arnoldus Clueckinc 12 Hollandse 

dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes dictus Bogart carpentarius promisit Arnoldo Clueckinc XII 

Hollant dobbel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf3 D 06 f.104. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1384. 

 

BP 1177 f 104r 01 do 18-02-1384. 

Gerardus Berkelman verkocht aan zijn broer Nijcholaus een n-erfcijns van 5 

pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, beiderzijds tussen Johannes 

Zelen soen, en uit alle andere erfgoederen die voornoemde verkoper daar 

heeft liggen, reeds belast met 12 groten gemeen paijment. 

 

Gerardus Berkelman hereditarie vendidit Nijcholao suo fratri hereditarium 

censum quinque librarum monete solvendum hereditarie (dg: p) 

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

in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Johannis Zelen soen ex (dg: uno 

et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem atque ex omnibus aliis 

hereditatibus quas dictus venditor infra dictas parochias habet situatas 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligtionem deponere exceptis 

XII grossis communis pagamenti exinde prius solvendis (dg: et 

sufficientem). Testes W et Sijmon datum quinta post Valentini. 

 

BP 1177 f 104r 02 do 18-02-1384. 

De broers Petrus en Johannes, kvw Jacobus Bruijnninc, droegen over aan 

Godefridus Baudens soen van den Molengrave alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Arnoldus Bathen soen van Lutter Lijemde. 

 

Solvit. 

Petrus et Johannes fratres liberi quondam Jacobi Bruijnninc omnia bona 

(dg: sibi) eis de morte quondam Arnoldi Bathen soen de Lutter Lijemde 

(dg: et) successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportaverunt Godefrido Baudens soen van den 

Molengrave promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 03 do 18-02-1384. 

Johannes Houbraken droeg over aan zijn broer Henricus zijn deel in de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Tongerlo, (1) een stuk land, gnd die 

Venne Akker, (2) een stuk land, gnd die Scoetakker, (3) een stuk land, gnd 

Lodewijchs Stukken, (4) een stuk beemd, gnd in het Heren Broek, (5) een 

stuk beemd, gnd in het Goet. 

 

Johannes Houbraken (dg: medietatem) totam partem et omne jus sibi 

competentes in (dg: p) hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de 

Tongherle scilicet in (dg: pa) pecia terre dicta die Venne Acker et in 

pecia terre die (dg: Scoetak) Scoetacker et in pecia (dg: dicti) terre 

dicta Lodewijchs Stucken et #in# pecia prati (dg: . s) dicta int (dg: 

Heren) Heeren Broec et in pecia prati dicta int Goet ut dicebat 
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hereditarie supportavit Henrico suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 04 do 18-02-1384. 

Voornoemde Henricus Houbraken verkocht aan Arnoldus van Beke nz etc een 

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

leveren, gaande uit voornoemde 5 stukken land, reeds belast met de 

grondcijnzen. 

 

Dictus Henricus Houbraken hereditare vendidit Arnoldo de Beke filio 

naturali etc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex dictis 

quinque peciis terre promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et s) exceptis censibus dominorum fundi exinde 

prius solvendis et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 05 do 18-02-1384. 

Voornoemde Henricus Houbraken beloofde aan Arnoldus van Beke nz etc 18 

Brabantse dobbel of de waarde en 18 Hollandse plakken met Sint-Jan 

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

 

Dictus Henricus Houbraken promisit Arnoldo de Beke filio naturali etc 

XVIII Brabant dobbel seu valorem et XVIII Hollant placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 06 do 18-02-1384. 

Theodericus Rover zvw Bollekinus van Os droeg over aan Cristina dvw 

Johannes Loze zijn deel in een stuk land, in Oss, tussen Johannes Weijlen 

soen enerzijds en kvw Johannes van Goch anderzijds, met een eind strekkend 

aan Metta gnd Ymmen. 

 

Theodericus Rover filius quondam Bollekini de Os #totam partem et omne 

jus sibi competentes in# pecia terre sita in parochia de Os inter 

hereditatem Johannis Weijlen soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis de Goch ex alio (dg: tendente cum) #tendente cum uno 

fine ad hereditatem Mette dicte Ymmen# hereditarie supportavit Cristine 

filie quondam Johannis Loze promittens (dg: wa) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 07 do 18-02-1384. 

Voornoemde Theodericus Rover beloofde aan Jacobus Stevens soen 5¼ oude 

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

 

Dictus Theodericus Rover promisit Jacobo Stevens soen quinque aude scilde 

et quartam partem unius aude scilde (dg: nat) ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 08 do 18-02-1384. 

Petrus gnd des Bleken soen en Andreas Verkenman beloofden aan Johannes van 

Erpe een n-erfcijns van 4 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit 

een stuk beemd en tuin in Son, tussen kvw Johannes die Clercke en kvw 

Johannes van Ghemert enerzijds en Rutgherus die Smit anderzijds, met een 

eind strekkend aan die Dommel en met het andere eind aan het Kerkpad, 

belast met grondcijnzen. 

 

Petrus dictus des Bleken soen et Andreas Verkenman promiserunt indivisi 

se daturos et soluturos Johanni de Erpe hereditarium censum quatuor 

librarum monete hereditarie penthecostes ex pecia prati (dg: sita in p) 

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

liberorum quondam Johannis die Clercke et liberorum quondam Johannis de 

Ghemert ex uno et inter hereditatem Rutgheri die Smit ex alio tendentibus 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 91 

cum uno fine ad aquam dictam die Dommel et cum reliquo fine ad viam 

dictam (dg: Kercpad Kercwech Kercp) Kercpat ex alio #cum attinentiis 

dicte pecie prati# ut dicebant et quod ipsi debitores dabunt et exsolvent 

(dg: sol) census dominorum fundi exinde de jure solvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 104r 09 do 18-02-1384. 

Voornoemde Petrus en Andreas beloofden aan Johannes van Erpe 10 gulden 

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

 

Dicti Petrus et Andreas promiserunt indivisi super omnia Johanni de Erpe 

X gulden hellingen ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 10 do 18-02-1384. 

Henricus van Heijnxstem machtigde Arnoldus van Gheel zv Egidius zijn 

cijnzen, renten en tegoeden te manen. 

 

Henricus de Heijnxstem dedit potestatem Arnoldo de Gheel filio Egidii 

potestatem monendi suos census redditus et !redditus et credita etc usque 

ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 11 do 18-02-1384. 

Matheus zvw Henricus zv Matheus verkocht aan Arnoldus van Beke nz, tbv jkvr 

Jutta van Ruve kloosterlinge van Hoedonc, een lijfpacht van 2½ mud rogge, 

maat van Nuenen, met Lichtmis te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 3 

mud rogge, maat van Nuenen, die Rutgherus van der Tangherrijt met Lichtmis 

moet leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit (1) een akker, gnd die 

Tangerrijt, en een aangelegen beemdje, gnd die Waterlaat, in Nuenen, tussen 

kv Godefridus gnd Sijmons Suager enerzijds en Amelius zvw Amelius van der 

Scueren anderzijds, (2) een beemd, in Nuenen, tussen Johannes Tempeleer 

enerzijds en Johannes gnd Meijaert anderzijds, (3) een beemdje, gnd een 

genken, in Nuenen, tussen kinderen gnd Loekenmans Kijnderen enerzijds en 

voornoemde Johannes Meijarts anderzijds. 

 

Matheus filius quondam Henrici filii Mathei legitime vendidit Arnoldo de 

Beke filio naturali ad opus (dg: J) domicelle Jutte de Ruve moniali de 

Hoedonc vitalem! (dg: trium) duorum et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Nuenen solvendam anno quolibet ad (dg: a) vitam dicte domicelle Jutte 

et non ultra purificatione ex hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure quam (dg: dictus venditor) Rutgherus van der 

Tangherrijt dicto venditori solvere tenetur hereditarie purificatione ex 

quodam agro terre dicto die Tangherrijt et ex quodam pratulo ipsi 

adiacente dicto die Waterlaet sitis in parochia de Nuenen inter 

hereditatem liberorum Godefridi dicti Sijmons Suager ex uno et inter 

hereditatem Amelii filii quondam Amelii van der Scueren ex alio atque ex 

prato sito in dicta parochia inter hereditatem Johannis Tempeleer ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Meijaert ex alio item ex quodam (dg: 

partil) pratulo dicto communiter een ghenken sito in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum dictorum Loekenmans Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Meijarts ex alio prout in litteris quas 

vidimus continetur promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicta paccione existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 12 do 18-02-1384. 

Jacobus Aven soen beloofde aan Henricus Hermans en zijn broer Gerardus 

Hermans 38 oude schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-

11-1384) te betalen. De brief overhandigen aan Willelmus die Decker. 
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Jacobus Aven soen promisit Henrico Hermans (dg: soen) et Gerardo Hermans 

suo fratri XXXVIII aude scilde seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo die Decker. 

 

BP 1177 f 104r 13 do 18-02-1384. 

Goeswinus Storme van Driel en zijn broer Baudekinus beloofden voornoemde 

Jacobus Aven soen schadeloos te houden. 

 

(dg: Joh Scu) Goeswinus Storme de Driel et Baudekinus eius frater 

promiserunt dictum Jacobum Aven soen indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 104r 14 do 18-02-1384. 

Willelmus Geroncs soen van Orthen verkocht aan Johannes nzvw Walterus van 

Erpe (1) een stuk land, in Orthen, ter plaatse gnd die Stert, tussen 

Goeswinus Moedel van den Steenwech enerzijds en voornoemde Johannie nzvw 

Walterus van Erpe anderzijds, (2) een stuk land aldaar, beiderzijds tussen 

voornoemde Goeswinus Moedel, vrij van dijk en cijns. Zou op deze twee 

stukken land een dijk komen, dan zal de koper daarvan ontlast zijn. 

 

Willelmus Geroncs soen de Orthen peciam terre sitam in parochia de Orthen 

ad locum dictum die Stert inter hereditatem Goeswini Moedel van den 

Steenwech ex uno et inter hereditatem Johannis filii naturalis quondam 

Walteri de Erpe ex alio (dg: ut dicebat) atque peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dicti Goeswini Moedel ex (dg: uno et inter hereditatem) 

utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

filio naturali quondam Walteri de Erpe promittens warandiam t 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab (dg: hereditate ab) omni 

aggere et censu libera hoc salvo si supra dictas duas pecias terre 

aliquis agger de jure advenerit ab huiusmodi aggere dictus venditor erit 

absolutus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 15 do 18-02-1384. 

Jordanus Geroncs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus (dg: de .) Geroncs soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 104r 16 do 18-02-1384. 

Hubertus van Gouberdingen verkocht aan Petrus Lijsbetten soen een stuk 

land, gnd de Lange Akker, in Erp, tussen hr Adam van Berchen ridder 

enerzijds en Aleijdis dvw Petrus van Erpe anderzijds. De koper zal de 

cijnzen betalen, die wijlen Petrus van Erpe hieruit betaalde. 

 

Hubertus de Gouberdingen peciam terre (dg: sitam in parochia de Erpe) 

dictam de Lange Acker sitam in parochia de Erpe inter hereditatem domini 

Ade de Berchen militis ex uno et inter hereditatem Aleijdi! filie quondam 

Petri de Erpe ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro Lijsbetten 

soen promittens warandiam et obligationem deponere hoc addito quod dictus 

emptor solvet (dg: solver) census #quos# Petrus quondam! Erpe ex 

premissis de jure solvere consuevit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 17 do 18-02-1384. 

Johannes Scijndelman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Scijndelman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104r 18 do 18-02-1384. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen van Erpe verkocht aan Arnoldus zvw 

Lambertus Decker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een akker, gnd die Muse Akker, in Erp, ter plaatse gnd 
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op Heze, tussen Arnoldus zv Johannes van Loe enerzijds en Johannes gnd 

Heren Rovers soen anderzijds, reeds belast met 2½ penning cijns en een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen (dg: so) de Erpe 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Lamberti Decker hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie purificatione ex quodam 

agro terre dicto die Muse Acker sito in parochia de Erpe ad locum dictum 

op Heze inter hereditatem (dg: Joh) Arnoldi filii Johannis de Loe ex uno 

et inter Johannis (dg: filii) dicti Heren Rovers soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIJ denariis 

census et hereditario censu III librarum dicte monete exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 D 07 f.104v. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1384. 

 

BP 1177 f 104v 01 do 18-02-1384. 

Johannes Becker zvw Johannes die Heirde verhuurde aan de broers Nijcholaus 

gnd Coel, Lambertus en Johannes, kvw Henricus Keelbreker, 5½ morgen land, 

ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die Maarse Hoeve, in het 

achterste kamp op een na, aldaar, welke 5½ morgen behoren aan de broeders 

Predikheren in Leuven en Den Bosch, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

heden, per jaar voor 16½ oude schild of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen. Huurders zullen de lasten van deze 5½ morgen op zich nemen. De 

brief overhandigen aan Lambertus. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis die Heir#d#e (dg: sex) quinque et 

dimidium iugera terre sita in loco dicto die Hoeven in loco dicto die 

Maerssche Hoeven (dg: ...) in (dg: ultimo) posteriori campo ibidem #uno 

de[mpto]# et que quinque et dimidium iugera terre spectant ad #fratres# 

predicatorum in Lovanio et Buscoducis #in ea quantitate qua ibidem sunt 

sita# ut dicebat locavit Nijcholao dicto Coel Lamberto et Johanni 

fratribus liberis quondam Henrici Keelbreker ab eisdem ad spacium sex 

annorum datam presentem sine medio sequentium possidenda anno quolibet 

dictorum sex annorum pro sedecim et dimidio aude scilde seu valorem 

dandis sibi ab aliis quolibet dictorum annorum Martini et pro primo 

Martini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et (dg: ali) et 

aliam obligtionem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia et 

quod ipsi onera ad dicta quinque et dimidium iugera terre spectantia cum 

zicht et zeijssen in bona disposicione dictis sex annis durantibus 

observabunt. Testes Heijme et W datum quinta post Valentini. Tradetur 

littera Lamberto. 

 

BP 1177 f 104v 02 do 18-02-1384. 

Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerkini verhuurde aan voornoemde 

broers Nijcholaus Coel, Johannes en Lambertus, ½ morgen land, in voornoemde 

achterste kamp op een na, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per 

jaar voor 1½ oude schild of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. 

Huurders zullen de lasten van voornoemde ½ morgen op zich nemen. De brief 

overhandigen aan Lambertus. 

 

Gerardus Heerken filius senior quondam Godefridi Heerkini dimidium iuger 

terre ad! spectans sito in dicto posteriori! #uno dempto in ea quantitate 

qua ibidem situm [est]# ut dicebat locavit dictis Nijcholao Coel Johanni 

et Lamberto fratribus ab eisdem ad spacium sex annorum datam presentem 

sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum sex annorum pro 

uno et dimidio aude scilt seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum sex annorum Martini promittens warandiam pro (dg: pro) premissis 

et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia 

et quod ipsi onera ad dictum dimidium iuger terre spectantia in bona 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 94 

disposicione cum zicht et zeijssen tenebunt. Testes datum supra. Tradetur 

littera Lamberto. 

 

BP 1177 f 104v 03 do 18-02-1384. 

Godefridus Peters soen van der Wordt en Lambertus zv Godefridus gnd Jans 

soen beloofden aan Jacobus Coptiten 7 Brabantse dobbel en 12 Hollandse 

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

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

 

Godefridus Peters soen van der Wordt et Lambertus (dg: Jans soen Joh) 

filius Godefridi dicti Jans soen promiserunt Jacobo Coptiten septem 

Brabant dobbel et XII Hollant placken mediatim Johannis et mediatim 

Domini persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 04 do 18-02-1384. 

Petrus, Mechtildis en Nenna, kvw Everardus gnd Robbrechts soen, en Johannes 

Snoec zvw Gerardus Snoec ev Heijlwigis dv voornoemde Everardus maakten een 

erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Mechtildis kreeg (1) een beemd, in Schijndel, tussen Jacobus van 

den Hulze enerzijds en kv Willelmus van Gherwen anderzijds, (2) een beemd 

van wijlen voornoemde Everardus, in Schijndel, tussen voornoemde Jacobus 

van den Hulze enerzijds en voornoemde Johannes van den Hoevel anderzijds. 

 

Petrus Mechtildis (dg: Heij) et Nenna liberi quondam Everardi dicti 

Robbrechts soen cum tutore Johannes Snoec filius quondam Gerardi Snoec 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti 

Everardi palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam hereditatibus ad se spectantibus ut dicebant mediante qua 

divisione quoddam pratum situm in parochia de Scijnle inter hereditatem 

Jacobi van den Hulze ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: W) 

Willelmi de Gherwen ex alio atque pratum dicti quondam Everardi situm in 

dicta parochia inter hereditatem Jacobi van den Hulze predicti ex uno et 

inter hereditatem dicti Johannis van den Hoevel ex alio dicte Mechtildi 

cesserunt in partem ut alii etc super quibus etc promittentes cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 05 do 18-02-1384. 

Voornoemde Johannes Snoec kreeg een beemd, die was van wijlen Gerongius 

schoenmaker, grootvader van voornoemde kinderen, in Schijndel, ter plaatse 

gnd in die Elsdonk, tussen Robbertus zv Johannes van den Hulze enerzijds en 

kvw Willelmus van Gherwen anderzijds, welke beemd jaarlijks wordt gedeeld 

tegen een andere beemd aldaar, behorend aan Hadewigus dvw voornoemde 

Gerongius. 

 

Et mediante qua divisione quoddam pratum quod fuerat quondam Gerongii 

sutoris (dg: ..) avi olim dictorum liberorum situm in parochia de Scijnle 

in loco dicto in die Elsdonc inter hereditatem Robberti filii Johannis 

van den Hulze ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de 

Gherwen ex alio et quod pratum annuatim dividitur contra aliud pratum 

situm ibidem spectans #ad# Hadewigem filiam dicti quondam Gerongii ut 

dicebant dicto Johanni Snoec cessit in partem promittentes cum tutore ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 06 do 18-02-1384. 

Voornoemde Petrus kreeg alle erfgoederen van wijlen voornoemde Everardus, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem en ter plaatse gnd Olland. 

Hieruit voor voornoemde Nenna gereserveerd een n-erfcijns van 40 schelling 

geld, aan haar heden beloofd door voornoemde Petrus. De brief overhandigen 

aan voornoemde Nenna. 
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Et mediante qua divisione omnes hereditates dicti quondam Everardi site 

in parochia de Rode sancte Ode #quocumque locorum# ad locum dictum 

Houthem et ad locum dictum Onlant site dicto Petro cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt promittentes cum tutore ut supra salvo tamen dicte 

Nenne in premissis hereditario censu XL solidorum monete promisso sibi a 

dicto Petro coram scabinis infrascriptis. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicte Nenne. 

 

BP 1177 f 104v 07 do 18-02-1384. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Nenna een n-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum dicte Nenne hereditarium 

censum XL solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex premissis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 08 do 18-02-1384. 

Voornoemde Nenna kreeg een b-erfcijns van 3 pond geld, die Rutgherus zvw 

Ghibo van der Heijdendonc beloofd had aan Gerongius zvw Everardus van 

Scijnle, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis en tuin van 

voornoemde Rutgherus, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, tussen 

Willelmus Grieten soen enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census trium librarum monete quem 

Rutgherus filius quondam Ghibonis van der Heijdendonc promisit se daturum 

et (dg: s) soluturum Gerongio filio quondam Everardi de Scijnle 

hereditarie Martini ex domo et orto ipsius Rugheri! sitis infra 

libertatem oppidi de Busco(dg: .....)ducis inter hereditatem Willelmi 

Grieten soen ex uno et inter communem plateam (dg: ex alio) ibidem ex 

alio prout in litteris dicte Nenne cessit in partem ut alii promittentes 

cum tutore ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 09 do 18-02-1384. 

Henricus Vortman en Mechtildis dvw Everardus Robbrechts beloofden aan 

Johannes Snoec zvw Gerardus Snoec 5 Brabantse dobbel met Pasen aanstaande 

(zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Henricus Vortman et Mechtildis filia quondam (dg: Ev) Everardi Robbrechts 

promiserunt Johanni Snoec filio quondam Gerardi Snoec quinque Brabant 

dobbel ad pasca proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 10 do 18-02-1384. 

Godefridus zvw Johannes van den Raem wonend in Uden beloofde aan Arnoldus 

zv Johannes gnd Pels 17½ lichte schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

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

 

Godefridus filius quondam Johannis van den Raem #commorans in Uden# 

promisit Arnoldo filio Johannis dicti Pels XVII et dimidium licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 11 do 18-02-1384. 

Johannes nzvw Godefridus gnd Marcelijs soen van den Dungen verkocht aan 

Nijcholaus Scilder een n-erfcijns van 24 schelling geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een 

akker, gnd die Ledig Vart, in het gebied van Herlaar, tussen wijlen 

Theodericus Heijstman enerzijds en eertijds Theodericus van Brakel 

anderzijds, (2) een huis en tuin in het gebied van Herlaar, naast 

voornoemde akker, (3) andere erfgoederen van voornoemde verkoper, in het 

gebied van Herlaar gelegen, reeds belast met lasten. 
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Johannes filius naturalis quondam Godefridi dicti Marcelijs soen van den 

Dungen hereditarie vendidit Nijcholao Scilder hereditarium (dg: 

paccionem) censum XXIIII solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quodam agro dicto die Ledich Vart sito 

(dg: inf) inter! territorio de Herlaer inter hereditatem quondam 

Theoderici Heijstman ex uno et inter hereditatem dudum Theoderici de 

Brakel ex alio et ex domo et orto dicti venditoris sitis in territorio de 

Herlaer (dg: inter hereditatem) contigue iuxta dictum agrum ut dicebat 

(dg: pro) et ex ceteris hereditatibus dicti venditoris (dg: promittens) 

sitis (dg: ib) in dicto territorio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 12 do 18-02-1384. 

Gerardus van Amstel, zvw Henricus van der Schant verwekt bij jkvr Sophija 

van Amstel, droeg over aan Truda dv Hermannus van Eijndoven een b-erfcijns 

van 50 schelling geld, die voornoemde Truda beloofd had aan Henricus van 

Wisschel, te betalen aan voornoemde jkvr Sophija, tbv kaar kinderen verwekt 

door voornoemde Henricus van der Schant, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Truda. 

Kv voornoemde jkvr Sophija en wijlen Henricus van der Scaut zullen hierop 

nimmer rechten doen gelden. 

 

Gerardus (dg: f) de Amstel filius quondam Henrici (dg: d) van der Schant 

ab eodem quondam Henrico et domicella Sophija de Amstel pariter genitus 

hereditarium censum L solidorum monete quem Truda filia Hermanni de 

Eijndoven promisit (dg: se daturam et soluturam) Henrico de Wisschel quod 

ipsa (dg: d) Truda dabit et exsolvet dicte domicelle (dg: S) Sophije ad 

opus liberorum eiusdem domicelle Sophije ab ipsa et (dg: He) dicto 

Henrico van der Schant pariter genitorum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex omnibus et singulis bonis eiusdem Trude ab ipsa 

habitis et imposterum acquirendis quocumque locorum sitis prout in 

litteris hereditarie supportavit dicte Trude cum litteris et jure 

promittens (dg: ratam servare) super habita et habenda ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte sui et (dg: q) dicte domicelle 

Sophije et quorumcumque aliorum liberorum dictorum (dg: So) domicelle 

Sophije et Henrici van der Schant deponere et quod ipse quoscumque 

liberos dicte domicelle Sophije et quondam Henrici van der Scaut perpetue 

tales habebit quod nunquam presument se jus in dicto censu neque in 

dictis litteris habere. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 13 do 18-02-1384. 

De broers Petrus en Bernardus, kvw Otto zvw Matheus van Empel, Adam zvw 

Thomas gnd Daems soen ev Oda dvw voornoemde Otto, Johannes Sluijter van 

Berlikem en zijn vrouw Lana dvw voornoemde Otto deden tbv Theodericus en 

Metta, kvw voornoemde Matheus van Empel, afstand van een b-erfcijns van 4 

pond geld, aan voornoemde wijlen Matheus van Empel beloofd door Theodericus 

gnd Sweijmer van Tijla, diens vrouw Ermegardis en Johannes gnd Moelnere zv 

voornoemde Ermgardis. Voornoemde Petrus beloofde dat zijn broer Matheus 

afstand zal doen. 

 

Petrus (dg: filius quondam Otto) et Bernardus (dg: filii) fratres liberi 

quondam Ottonis filii quondam Mathei de Empel et Adam filius quondam 

Thome dicti Daems soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris filie dicti quondam Ottonis et Johannes Sluijter de (dg: Bel) 

Berlikem maritus legitimus ut asserebat Lane sue uxoris filie dicti 

quondam Ottonis et dicta (dg: Lam) Lana cum eodem tamquam cum tutore 

super hereditario censu quatuor librarum monete vendito dicto quondam 

Matheo de Empel a Theoderico dicto Sweijmer de Tijla (dg: ... Ermg) 

Ermegarde uxore ipsius Theoderici et Johanne dicto Moelnere filio dicte 

Ermgardis prout in litteris et super jure ad opus Theoderici et Mette 
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liberorum dicti quondam Mathei de Empel renunciaverunt promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus 

Petrus super omnia quod Matheum suum fratrem super dicto censu quatuor 

librarum ad opus dictorum Theoderici et Mette liberorum dicti quondam 

Mathei de Empel [faciet] renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 104v 14 do 18-02-1384. 

Johannes van Loet, zijn broer Arnoldus en Johannes Gherijs beloofden aan 

Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 75 oude schilden, 39½ Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te 

betalen. 

 

Johannes de Loet Arnoldus eius frater et Johannes Gherijs promiserunt 

Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel LXXV {hierna een puntje} 

aude scilde seu XXXIX et dimidium Hollant placken !placken pro quolibet 

aude scilt computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris [ad] Pasca 

proxime futurum per[solvendos. Testes datum] supra. 

 

1177 mf3 D 08 f.105. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 19-02-1384. 

 in profesto Petri ad cathedram: zondag 21-02-1384. 

 in festo Petri ad cathedram: maandag 22-02-1384. 

 Quinta post Valentini: donderdag 18-02-1384. 

 

BP 1177 f 105r 01 ±do 18-02-1384. 

Johannes Sluijter zvw Andreas Berniers soen en zijn vrouw Lana dvw Matheus 

van Empel: (1) 1/5 deel in 1 morgen land van wijlen voornoemde Matheus, in 

Rosmalen, voor de plaats gnd Asmit, (2) 1/5 deel in 3 lopen roggeland, in 

de dingbank van Boxtel, ter plaatse gnd ?Roemt, tussen een zekere Elijaes 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk 1/5 deel {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Sluijter filius quondam Andree Berniers soen maritus (dg: et tu) 

legitimus ut asserebat Lane sue uxoris filie quondam Mathei de Empel et 

dicta Lana cum eodem tamquam cum tutore quintam partem ad se spectantem 

in uno iugero terre #quondam Mathei predicti# sito in parochia de 

Roesmalen ante locum dictum Asmit (dg: inter hereditatem Joh Co) et 

quintam partem ad se etc spectantem in tribus lopinatis terre siliginee 

sitis in jurisdictione de Bucstel #ad locum dictum [?Ro]emt# inter 

hereditatem (dg: El) cuiusdam dicti Elijaes ex uno et inter communem 

plateam ex alio et (dg: super hereditario censu septem sol grossorum) 

quam quintam. 

 

BP 1177 f 105r 02 vr 19-02-1384. 

Ghisbertus van Maren beloofde aan de secretaris, tbv Godefridus gnd Mutsart 

soen, 18 oude schilden of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) 

te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren promisit mihi ad opus Godefridi dicti Mutsart (dg: -s 

d) soen (dg: de Overden) XVIII aude scilde seu valorem ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Scilder datum sexta post 

Valentini. 

 

BP 1177 f 105r 03 vr 19-02-1384. 

Voornoemde Ghisbertus van Maren beloofde aan Adam van Mierd 6 franken en 6 

gulden hellingen na maning te betalen. 

 

Dictus Ghisbertus promisit (dg: mi) Ade de Mierd sex francken et sex 

gulden hellingen ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 105r 04 vr 19-02-1384. 

Hr Theodericus Rover ridder verklaarde ontvangen te hebben van Brijeno zv 

Arnoldus van Wijc 20 Brabantse dobbel, die voornoemde Brijeno met Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) aan hem verschuldigd zou zijn wegens 

huur van een kamp, gnd die Hogart, in de dingbank van Empel. 

 

Dominus Theodericus Rover miles palam recognovit sibi per Brijenonem 

filium Arnoldi de Wijc fore satisfactum de (dg: XX) #XX# Brabant dobbel 

quos dictus Brijeno (dg: debebat) et tenebitur #sibi# in festo Martini 

proxime futuro de locacione cuiusdam campi dicti (dg: di) die Hogart siti 
!de jurisdictione de Empel ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105r 05 vr 19-02-1384. 

Voornoemde Brijeno beloofde aan Henricus Erpe 20 Brabantse dobbel of de 

waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Dictus Brijeno promisit super omnia Henrico !Erpe XX Brabant dobbel seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105r 06 vr 19-02-1384. 

Jacobus van der Placke verkocht aan Hermannus Drinchellinc (1) een stuk 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Hermannus Drinchellinc 

enerzijds en kvw Johannes gnd Monnic anderzijds, (2) het deel, dat aan hem 

en zijn vrouw Batha dvw Rutgherus Writer behoort, in een beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen hr Albertus Buc enerzijds en 

erfgoederen gnd die Zeven Geswat anderzijds. 

 

Jacobus van der Placke peciam terre sitam in parochia de Berlikem (dg: 

ad) ad locum dictum Beilver inter hereditatem Hermanni Drinchellinc ex 

uno et inter liberorum quondam Johannis dicti Monnic ex alio atque (dg: 

octa) totam partem sibi et B[at]he sue uxori filie quondam Rutgheri 

Writer (dg: f) competentem in prato sito in parochia et loco predictis 

inter hereditatem domini Alberti Buc ex uno et inter hereditates dictas 

die Zeven Geswat ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Hermanno 

Drinchellinc promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 105r 07 vr 19-02-1384. 

Godefridus Mercelijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Mercelijs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105r 08 zo 21-02-1384. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe had destijds gerechtelijk verkocht aan 

Johannes gnd Vrient van Helmont 2 huizen en erven in Helmond, bij 

erfgoederen van Johannes gnd Smit van Eijndoven. Hubertus {hier is ruimte 

vrijgelaten} beloofde thans Johannes van Bruheze, Johannes van Erpe, 

Johannes Leonii van Erpe, Ywanus Stierken en Wellinus Scilder schadeloos te 

houden van het feit dat zij zegelden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Godefridi de Erpe 

duas domos et areas cum suis attinentiis sitas in Helmont prope 

hereditates Johannis dicti Smit de Eijndoven hereditarie vendidisset 

Johanni dicto Vrient de Helmont (dg: prout) per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris dicebat contineri 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Hubertus {hier is ruimte 

vrijgelaten} promisit super omnia quod ipse Johannem de Bruheze Johannem 

de Erpe Johannem Leonii de Erpe Ywanum Stierken et Wellinum Scilder ab 

omnibus dampnis eis eventibus seu eventuris super eo quod ipsi dictas 

sigillaverunt indempnes (dg: s) observabit. Testes W et Sij et Dicbier et 
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Berwout datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 105r 09 ma 22-02-1384. 

Johannes van Os steenbakker schonk aan zijn zoon Matheus en diens vrouw 

Elizabeth dvw Jacobus gnd Veer (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, aan 

Emondus van Ghemert zvw Johannes Elije tbv Heijlwigis dvw Matheus Ghegel 

overgedragen door Franco van Osse ketelaar en diens vrouw Cristina wv 

Theodericus dakpandekker, (2) een b-erfcijns45,46 van 6 pond 9 schelling 

geld, gaande uit een erfgoed van wijlen Henricus van Mierd, in Den Bosch, 

aan de straat gnd Beurde, (3) een b-erfcijns van 4 pond geld, aan 

voornoemde Johannes van Os verkocht door Mathijas zvw Willelmus gnd 

Halbake, (4) een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan voornoemde Johannes 

van Os verkocht door Nijcholaus van Kessel zvw Henricus gnd Ossen, (5) een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling, die Henricus Wuweken beurde uit een 

huis en erf van Godekinus zvw Egheno Bakker zwager van voornoemde Henricus 

Wuweken, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast huis en erf van Godekinus 

gnd Wergaren, aan de zijde richting de stad, welke cijns hij nu bezit, (6) 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, aan eerstgenoemde Johannes van Os 

overgedragen door Gerardus zvw Henricus van Os zvw Gerardus Scaden, (7) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, in een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Son, die Aleijdis Gheghels beurde uit 8 stukken land in 

Son, 27 lopen gerstzaad groot, (8) 10½ hont land, tussen de plaats gnd die 

Grienden enerzijds en de plaats gnd die Vlijmse Vaart anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes van Os verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Johannes de Os pannicida hereditarium censum trium librarum monete 

supportatum Emondo de Ghemert filio quondam Johannis Elije ad opus 

Heijlwigis filie quondam Mathei Ghegel a Francone de Osse (dg: et 

Cristina eius uxorie) cacabario et Cristina eius uxore (dg: f) relicta 

quondam Theoderici Theoderici tectoris laterum prout in litteris item 

hereditarium censum sex librarum et (dg: ove) novem solidorum monete (dg: 

solvendum here v) quem se solvendum habere dicebat ex hereditate quondam 

Henrici de Mierd sita in Busco ad vicum dictum Buerde item hereditarium 

censum quatuor librarum monete venditum dicto Johanni de Os a Mathija 

filio quondam Willelmi dicti Halbake item hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: solvendum) venditum dicto Johanni de Os a Nijcholao 

de Kessel filio quondam Henrici dicti (dg: Ossen) Ossen item hereditarium 

censum trium librarum et decem solidorum quem Henricus (dg: Wul) Wuweken 

solvendum habuit de domo et area Godekini filii quondam Eghenonis 

pistoris sororii dicti Henrici Wuweken sita in Buscoducis in vico 

Orthensi contigue iuxta domum et aream Godekini dicti Wergaren a latere 

versus oppidum de Buscoducis et quem censum nunc ad se spectare item 

hereditarium censum XXti solidorum monete supportatum primodicto Johanni 

de Os a Gerardo filio quondam Henrici de Os filio quondam Gerardi Scaden 

item hereditariam paccionem unius modii siliginis #mensure de Zonne# ad 

se spectantem in hereditaria paccione trium modiorum mensure de Zonne 

quam Aleijdis Gheghels solvendam habuit ex octo peciis terre sitis in 

Zonne viginti septem lopinos seminis ordei capientibus item decem et 

dimidium hont terre sita inter locum locum dictum die Grienden ex uno et 

inter locum dictum die (dg: Vlie) Vlijmsche Vart ex alio vendita 

primodicto Johanni de Os ab oppido de Busco supportavit Matheo suo filio 

cum Elizabeth sua uxore filia quondam Jacobi dicti Veer nomine dotis etc 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes W et Scilder datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 105r 10 ma 22-02-1384. 

Agnes dvw Zebertus van Maren schonk aan voornoemde Matheus zv Johannes van 

                         
45 Zie ← BP 1175 f 291r 03 ±vr 12-03-1372, verkoop van een cijns van 49 

schelling uit de cijns van 6 pond 10 schelling. 
46 Zie → BP 1177 f 379v 15 ±vr 07-07-1385, overdracht van deze cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 100 

Os steenbakker en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Agnes (1) een 

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

leveren, gaande uit een hofstad, gnd Hessekijns, een hofstad aldaar 

gelegen, geheel het bos, en al het toebehoren van de hofsteden, (2) een 

b-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een erfgoed van Thomas zv Bela van Hijnen, gelegen in Hijnen, 

welke pachten voornoemde wijlen Zebertus van Maren gekocht had van 

Katherina dvw Nijcholaus gnd Coel zvw Zebertus, (3) een steenoven, in 

Orthen, tussen Goeswinus Moedel van de Steenweg enerzijds en wijlen 

Johannes van Beke anderzijds, (4) ½ morgen land, ter plaatse gnd in Lege 

Spike, (5) 1 morgen land, ter plaatse gnd die Hoge Vliedert, naast de 

plaats gnd Knoden Boenhof. 

 

Agnes filia quondam Zeberti de Maren cum tutore hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et ad 

Buscum tradendam de domistadio dicto Hessekijns de domistadio (dg: su) 

ibidem sito de tota silva et de omnibus attinentiis ad dicta domistadia 

spectantibus (dg: quas) atque (verbeterd uit: qtque) hereditariam 

paccionem septem sextariorum siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie purificatione de hereditate Thome filii (dg: Be l) Bele de 

Hijnen sita in Hijnen quas pacciones dictus quondam Zebertus de Maren 

erga Katherinam filiam quondam Nijcholai dicti Coel filii qondam Zeberti 

emendo acquisiverat prout in litteris item lapificinam cum suis 

attinentiis sitam in parochia de Orthen inter hereditatem Goeswini Moedel 

(dg: f) de Lapidea (dg: ?vi) Via ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis de Beke ex alio atque cum omnibus attinentiis dicte lapificine 

atque !cum dimidium iuger terre ad se spectans situm in loco dicto in 

Leghe Spike item unum iuger (dg: si) terre #ad se spectans# situm in loco 

dicto die Hoghe Vliedert (dg: iuxta re) iuxta (dg: here) locum dictum 

Knoden Boenhof ut dicebat supportavit dicto Matheo cum dicta Elizabeth 

sua uxore filia dicte Agnetis nomine dotis etc #(dg: cum omnibus)# cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105r 11 ma 22-02-1384. 

Voornoemde Matheus verklaarde alle goederen ontvangen te hebben van zijn 

voornoemde vader Johannes, die zijn vader aan hem beloofd had, toen 

voornoemde Matheus en Elizabeth door het huwelijk werden verbonden. 

 

Dictus Matheus palam recognovit sibi fore satisfactum per Johannem suum 

patrem de omnibus bonis que dictus Johannes dicto (dg: Matheo) Matheo 

promiserat nomine dotis tempore quo dicti Matheus et Elizabeth per 

matrimonium copulabantur #clamans quitum# salvis supportacionibus 

hodierna die sibi factis [in suo vigore permansuris]. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105r 12 ±ma 22-02-1384. 

Voornoemde Matheus verklaarde alle goederen te hebben ontvangen, die zijn 

voornoemde schoonmoeder Agnes aan hem en zijn voornoemde vrouw Elizabeth 

beloofd had, toen voornoemde Matheus en Elizabeth door het huwelijk werden 

verbonden. 

 

Dictus Matheus palam recognovit sibi fore satisfactum per dictam Agnetem 

suam socrum ab omnibus bonis que ipsa dicto Matheo cum dicta Elizabeth 

promiserat nomine dotis tempore quo dicti Matheus et Elizabeth per 

matrimonium copulabantur #clamans quitam# salva supportacione hodierna 

factis in suo vigore permansura. [Testes datum supra]. 

 

BP 1177 f 105r 13 do 18-02-1384. 

Johannes Altevet, Gerardus zv Ghibekinus Mauthuus, Gerardus Moelnere en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Gerardus Writer droegen over aan Ghisbertus van 

den Gheijn alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 
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Johannes Writer zvw Johannes Writer. 

 

Johannes Altevet Gerardus filius (dg: quondam) Ghibekini Mauthuus et 

Gerardus Moelnere maritus (dg: et tutor legitimus) ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Gerardi Writer et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore omnia bona eis de morte quondam Johannis #Writer# 

filii quondam Johannis Writer successione advoluta quocumque sita 

supportaverunt Ghisberto van den Gheijn promittentes ratam servare. 

Testes Willelmus et Sijmon datum quinta post Valentini. 

 

1177 mf3 D 09 f.105v. 

 in festo Petri ad cathedram: maandag 22-02-1384. 

 anno LXXXIIII mensis februarii ipso die Petri ad cathedram: 

   maandag 22-02-1384. 

 Sabbato post Mathije: zaterdag 27-02-1384. 

 

BP 1177 f 105v 01 ±ma 22-02-1384. 

(dg: Petrus zv). 

 

(dg: Petrus fi). 

 

BP 1177 f 105v 02 ma 22-02-1384. 

Reijnerus van Vinckenscoet, Wouterus gnd Coman Jans soen en Petrus zv 

Walterus van Evershoet smid, voor zich en voor alle verwanten en vrienden 

van wijlen Johannes zvw voornoemde Walterus van Evershoet, verklaarden 

verzoend te zijn met de broers Walterus en Willelmus, kv Jacobus Willems 

soen, en hun verwanten, en met Aleijdis ev voornoemde Jacobus en met alle 

verwanten van voornoemde Aleijdis, wegens de dood van voornoemde wijlen 

Johannes zv Walterus van Evershoet, veroorzaakt door voornoemde broers 

Walterus en Willelmus, kv voornoemde Jacobus Willems. 

 

Reijnerus de Vinckenscoet Wouterus (dg: filius) dictus Coman Jans soen et 

Petrus filius Walteri de Evershoet fabri pro se (dg: s) et pro omnibus 

consanguineis et amicis (dg: quo) genitis et generandis quondam Johannis 

filii dicti (dg: W) quondam Walteri de Evershoet palam recognoverunt se 

fore reconciliatos (dg: cum omnibus consanguineis et amicis genitis et 

generandis) cum Waltero et Willelmo (dg: fil) fratribus liberis Jacobi 

Willems soen #et Aleijde uxore dicti Jacobi et cum [omnibus] 

consanguineis [?et amicis?] genitis et generandis eiusdem Aleijdis# et 

cum eorum consanguineis et amicis genitis [et generandis] occacione necis 

quondam dicti Johannis filii olim dicti Walteri de Evershoet facte ut 

dicitur per dictos Walterum et Willelmum fratres liberos dicti Jacobi 

(dg: Wille) Willems in personam dicti quondam Johannis promittentes (dg: 

su) indivisi super omnia pro se suisque consanguineis et amicis (dg: si) 

genitis et generandis dicto Jacobo ad opus sui et omnium quorum interest 

seu interesse poterit in futurum huiusmodi reconciliacione! ratam 

servare. Testes W et Sijmon datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 105v 03 ma 22-02-1384. 

Jacobus Willems soen, zijn broer Henricus Becker, Henricus Boijen, 

Nijcholaus van Kessel en Theodericus van Vucht beloofden aan voornoemde 

Reijnerus, Wouterus gnd Coman Jans soen en Petrus en Gerardus van den Wiel 

75 Brabantse dobbel mottoen of ander paijment van dezelfde waarde, 1/3 deel 

te betalen vandaag over 17 weken, 1/3 deel vandaag over 34 weken en 1/3 

deel vandaag over een jaar. Opstellen in 3 brieven. 

 

Jacobus Willems soen Henricus Becker eius frater Henricus Boijen 

Nijcholaus de Kessel Theodericus de Vucht promiserunt indivisi super 

omnia dicto Reijnero Woutero (verbeterd uit: Wouters) dicto Coman Jans 

soen et Petro #et Gerardo van den Wiel# LXXV Brabant dobbel mottoen seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris pro una tercia parte a data presente 
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ultra XVII septimanas pro secunda tercia parte a data presente ultra 

XXXIIII septimanas et pro ultima tercia parte a data presente ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1177 f 105v 04 ma 22-02-1384. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Reijnerus, Walterus en 

Petrus 4 Brabantse dobbel of de waarde te zoenrecht te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dictis Reijnero Waltero et Petro quatuor 

Brabant dobbel seu valorem ad (dg: j) omne jus reconciliacionis 

persolvendos scilicet de hereditaria reconciliacione dicte necis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 105v 05 ma 22-02-1384. 

Willelmus zvw Henricus van Broechoven verkocht aan Gerardus van Eijcke zvw 

Henricus Posteel een stuk beemd, gnd Boenre, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Broekhoven, tussen een dijk gnd die Dijk van Broekhoven enerzijds en 

Theodericus Enghele van Oerle anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven peciam prati dictam Boenre 

sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum Broechoven inter aggerem 

dictum die Dijc van Broechoven ex uno et inter Theoderici Enghele de 

Oerle ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Eijcke filio 

quondam Henrici Posteel promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: ex). Testes Sijmon et Berwout datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1177 f 105v 06 ma 22-02-1384. 

En hij kan terugkopen gedurende twee jaar, ingaande heden, met 40 oude 

schilden of de waarde. Opgesteld in Den Bosch, op de Markt, aan het 

woonhuis van Sijmon van Mijrabellum, in aanwezigheid van Theodericus 

Berwout en Theodericus van der Wagen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum datam presentem sine medio 

sequentium cum XL aude scilde seu valore ut in forma acta in Busco supra 

forum ad domum habitationis Sijmonis de Mijrabello presentibus Theoderico 

Berwout Theoderico van der Wagen et {ruimte open gelaten} anno LXXXIIII 

mensis februarii ipso die Petri ad (dg: vincula) cathedram hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 105v 07 za 27-02-1384. 

Johannes zvw Zegherus gnd Oeden soen, zijn vrouw Maria en Lambertus van der 

Eghelvoert beloofden aan Rutgherus gnd Buernics soen 38 Brabantse dobbel of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Zegheri dicti Oeden soen et Maria eius uxor #et 

Lambertus van der Eghelvoert# promiserunt indivisi super omnia Rutghero 

dicto Buernics soen (dg: XLVII) XXXVIII Brabant dobbel seu valorem ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes Willelmus et Berwout datum 

sabbato post (dg: p) Mathije. 

 

BP 1177 f 105v 08 za 27-02-1384. 

De eerste twee zullen Lambertus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt (dg: alium) Lambertum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105v 09 za 27-02-1384. 

Voornoemde Rutgherus Buernics soen beloofde aan Maria dvw Walterus van den 

Laer een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 
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gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Rutgherus Buernics soen promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum Marie filie quondam Walteri van den Laer vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam (dg: dicte) dicte Marie et non ultra purificatione et pro primo 

solucionis termino a purificatione proxime futuro ultra annum ex omnibus 

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

supra. 

 

BP 1177 f 105v 10 za 27-02-1384. 

Johannes zvw Johannes van Lijer verkocht aan Johannes Vroemken de helft in 

een huis en hofstad, in Vught, tussen Johannes zv Truda enerzijds en 

erfgoed gnd Helle, bij de kerk van Sint-Lambertus aldaar, anderzijds. 

Theodericus van der Bernen deed afstand. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Lijer medietatem ad se spectantem in 

domo et domistadio sitis (dg: in parochia) de (dg: p) Vucht (dg: sancti 

La) inter hereditatem Johannis filii Trude ex uno et inter hereditatem 

dictam Helle sitam (dg: in opp) prope ecclesiam sancti Lamberti ibidem ex 

alio ut dicebat hereditarie (dg: ve supportavit) #vendidit# Johanni 

Vroemken promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto (dg: fc) Theodericus van der Bernen super dicta medietate et 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes 

W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 105v 11 za 27-02-1384. 

Johannes zvw Johannes van Lier machtigde Johannes Vroemken zijn cijnzen, en 

tegoeden te manen, en zijn goederen en brieven te beheren?. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Lier dedit potestatem Johanni 

Vroemken potestatem monendi suos census et credita et sua bona et 

litteras impetendi! usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 105v 12 za 27-02-1384. 

Johannes zvw Johannes van Lier deed tbv Godefridus en Theodericus, nkv 

Theodericus van den Bernen, afstand van een huis en tuin in Oss, tussen hr 

Reijmboldus priester enerzijds en een zekere Wijthen anderzijds. De brief 

overhandigen aan Aleijdis van den Zande. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Lier super (dg: omnibus cas causis in 

impeticionibus quibus mediantibus) domo et orto sitis in parochia de Os 

inter hereditatem domini Reijmboldi presbitri ex uno et inter hereditatem 

cuiusdam dicti Wijthen ex alio ut dicebat ad opus Godefridi Theoderici 

(dg: l-) puerorum naturalium Theoderici van den Bernen renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera Aleijdi 

van den Zande. 

 

BP 1177 f 105v 13 za 27-02-1384. 
Vergelijk voor (2): SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.150v, 27-02-1384. 

Jacobus zvw Willelmus gnd Heirde verkocht aan Hermannus gnd Loden soen de 

helft in (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 1/3 deel van een hofstad in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, 

aan hem verkocht door Florencius gnd Florens Lodewijchs soen van Nijsterle, 

Johannes gnd van den Bossche, Theodericus en Berisius gnd Berijs broers van 

voornoemde Florencius, en Beatrix sv voornoemde broers, (2) een b-erfcijns 

van 32 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 7 hont land ter 

plaatse gnd Groot Rees en uit 4 hont land ter plaatse Luttel Rees, aan 

voornoemde Jacobus verkocht door Laurencius zvw Gerardus Peters soen van 

Orthen, (3) een b-erfcijns van 32 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en tuin in Orthen, tussen het kerkhof van de kerk van 
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Orthen enerzijds en de gemene weg anderzijds, aan voornoemde Jacobus 

verkocht door Johannes gnd Peters soen van Orthen, (4) een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit een hofstad, 63 voet breed, in Den Bosch, naast de 

Visbrug naast de nieuwe muur, aan voornoemde Jacobus verkocht door 

Willelmus zvw Bodo van Tiela, (5) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land in Veghel, tussen Agnes dvw 

Godefridus van Weert enerzijds en de gemene weg aldaar anderzijds, aan 

voornoemde Jacobus verkocht door Amelius zv Johannes Roetart, (6) een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, 

tuin en 4 morgen land, ter plaatse Oeteren, tussen Godefridus Duncop 

enerzijds en mr Arnoldus van Oesterwijc anderzijds, aan voornoemde Jacobus 

verkocht door Reijnerus Kulle, (7) een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Sint-Jan te betalen, gaande uit de helft van een huis en erf in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes van Maren enerzijds 

en erfgoed van voornoemde Jacobus zv Willelmus Heerde anderzijds, aan 

voornoemde Jacobus verkocht door Johannes van Gewanden zvw Willelmus van 

Ghewanden, (8) een b-erfcijns van 20 schelling geld, gaande uit {f.106r} de 

helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, (9) een 

b-erfcijns van 35 schelling geld, 1 oude groot en 1 oude penning, gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Huls, (10) een b-erfcijns van 20 

schelling gemeen paijment gaande uit een hofstad in Rosmalen, ter plaatse 

Heze, (11) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, welke 

cijnzen 8 t/m 11 eerstgenoemde Jacobus verworven had van Johannes Meelman 

zvw Johannes Meelman, (12) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te leveren, gaande uit 1/6 deel van een hoeve in Son, welke 

pacht eerstgenoemde Jacobus verworven had van Henricus zv Johannes 

Kersmaker, (13) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Hemelvaart te leveren, gaande uit 4 bunder beemd in Berlicum, ter plaatse 

Overbeekse Kamp, aan voornoemde Jacobus verkocht door Henricus zvw 

Gheerlacus van Overbeke en Tielmannus gnd Tiel Peters soen van der Voert. 

 

Jacobus (dg: dictus Willems soen) filius quondam Willelmi dicti Heirde 

medietatem ad se spectantem in hereditariis (dg: censibus) #censibus 

subscriptis videlicet in hereditario# censu quatuor librarum monete 

solvendo solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

tercia parte cuiusdam domistadii siti in Busco in vico tendente a vico 

dicto Colperstraet versus vicum dictum Peperstraet vendito sibi a 

Florencio dicto Florens Lodewijchs soen de Nijsterle Johanne dicto van 

den Bossche Theoderico et Berisio dicto Berijs fratribus ?predicti 

Florencii atque Beatrice sorore eorundem fratrum prout in litteris item 

(dg: he) in hereditario censu triginta duorum solidorum monete solvendo 

hereditarie Johannis ex septem hont terre sitis ad locum dictum Groet 

Rees atque ex quatuor hont terre sitis ad locum dictum Luttel Rees 

vendito dicto Jacobo a Laurencio filio quondam Gerardi Peters soen de 

Orthen #prout in litteris# item in hereditario censu triginta duorum 

solidorum monete solvendo hereditarie Johannis ex domo et orto sitis in 

parochia de Orthen inter (dg: he) cymitherium ecclesie de Orten ex uno et 

inter communem plateam ex alio vendito dicto Jacobo a Johanne dicto 

Peters soen de Orthen #prout in litteris# item in hereditario censu X 

solidorum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quodam domistadio sexaginta tres pedatas in latitudine 

continente sito in Busco inter pontem piscium iuxta novum murum ibidem 

vendito dicto Jacobo a Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela prout in 

litteris item in hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex quadam pecia terre sita in parochia de 

Vechel inter hereditatem Agnetis filie quondam Godefridi de Weert ex uno 

(dg: ?inter h) et inter (dg: hereditatem) communem plateam (dg: ex) 

ibidem ex alio vendito dicto Jacobo ab Amelio filio Johannis Roetart 

prout in litteris item in hereditario censu trium librarum monete 
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solvendo hereditarie nativitatis Johannis ex domo orto atque quatuor 

iugeribus terre sitis in loco dicto Oetheren inter hereditatem Godefridi 

(dg: Donnecop) Duncop ex uno et inter hereditatem magistri Arnoldi de 

Oesterwijc ex alio vendito dicto Jacobo a Reijnero Kulle prout in 

litteris item in hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie nativitatis Johannis ex medietate cuiusdam domus et aree site 

in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis de Maren ex uno et 

inter hereditatem predicti Jacobi filii Willelmi Heerde ex alio et ex 

attinentiis dicte medietatis universis vendito dicto Jacobo (dg: Johanne) 

a Johanne de Gewanden filio quondam Willelmi de Ghewanden prout in 

litteris item in hereditariis censibus infrascriptis videlicet in 

hereditario censu viginti solidorum monete solvendo annuatim et 

hereditarie ex 

 

1177 mf3 D 10 f.106. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 01-03-1384. 

 

BP 1177 f 106r 01 za 27-02-1384. 

medietate domus et aree site in Busco in vico Orthensi atque in 

hereditario censu (dg: ..) triginta quinque solidorum monete unius grossi 

antiqui atque unius antiqui denarii solvendo hereditarie ex domo et area 

sita in Busco ad vicum dictum Huls item in hereditario censu XXti 

solidorum (dg: primodicte monete) communis pagamenti solvendo hereditarie 

de domistadio sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze necnon in 

hereditario censu XX solidorum predicte monete solvendo hereditarie de 

domo et area sita in Busco ad finem (dg: vici H) vici Hijnthamensis quos 

census iamdictos primodictus Jacobus erga Johannem Meelman filium quondam 

Johannis Meelman acquisiverat prout in litteris item in hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

nativitatis Domini ex sexta parte cuiusdam mansi siti in parochia de 

Zonne et de attinentiis dicte sexte partis quam paccionem primodictus 

Jacobus erga Henricum filium filium Johannis Kersmaker acquisiverat prout 

in litteris item in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvenda hereditarie assumptione ex quatuor bonariis prati sitis 

in parochia de Berlikem ad locum #(dg: ...)# Overbeecschen Camp vendita 

dicto Jacobo ab Henrico filio quondam Gheerlaci de Overbeke et Tielmanno 

dicto Tiel Peters soen van der Voert prout in litteris hereditarie 

vendidit Hermanno dicto Loden soen supportavit cum litteris et jure 

occacione dicte medietatis promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berwout et Scilder datum supra. Et erunt multe 

littere. 

 

BP 1177 f 106r 02 za 27-02-1384. 

Voornoemde Jacobus droeg over aan Margareta wv Goeswinus van Os en haar 

zoon Johannes het vruchtgebruik in de helft, die aan erfg vw Elizabeth 

Nouden, eertijds ev voornoemde Jacobus, gekomen was na haar overlijden, 

resp. die aan hen zal komen na overlijden van voornoemde Jacobus, in 

voornoemde cijnzen en pachten. 

 

Dictus Jacobus (dg: me) usufructum sibi competentem in (dg: dictis 

censibus) medietate que heredibus quondam Elizabeth Nouden uxoris olim 

dicti Jacobi de morte eiusdem Elizabeth successione est advoluta et post 

mortem dicti Jacobi successione advolvetur (dg: supportavit) in dicti 

(dg: di) censibus et paccionibus supportavit Margarete relicte quondam 

Goeswini de Os et Johanni filio eiusdem Margarete promittens ratam 

servare et obligationem (dg: in dicto u) ex parte sui in dicto usufructu 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106r 03 za 27-02-1384. 

Voornoemde Margareta en haar zoon Johannes beloofden aan Jacobus zvw 

Willelmus die Heirde een lijfrente van 10 pond 12 schelling geld en ½ mud 
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rogge, Bossche maat, een helft te geven met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit al hun goederen. 

 

Dicti Margareta cum tutore et Johannes eius filius promiserunt indivisi 

super habita et habenda se daturos et soluturos Jacobo filio quondam 

Willelmi die Heirde vitalem pensionem X librarum et XII solidorum monete 

et dimidii modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti 

Jacobi et non ultra mediatim Johannis et et mediatim Domini ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis et cum dictus Jacobus mortuus fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106r 04 za 27-02-1384. 

Jacobus zvw Willelmus gnd die Heerde en zijn kinderen Walterus en Willelmus 

verkochten aan Hermannus Loden soen de helft in een b-erfpacht van 3½ mud 1 

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

uit (1) erfgoederen die waren van wijlen Walterus gnd Codde, in Sint-

Oedenrode, (2) erfpachten van wijlen Walterus Codde, te weten (2a) een 

b-erfpacht van 9 lopen graan, half rogge en half gerst, die Walterus van 

den Wijer levert, (2b) een b-erfpacht van 5½ lopen rogge, die Henricus 

Bestken levert, (2c) een b-erfpacht van 7 lopen graan, half rogge en half 

gerst, die Hessello gnd van den Eijghen levert, (2d) een b-erfpacht van 1 

zester rogge, die Metta gnd Rijcouts levert, (2e) een b-erfpacht van 1 

zester rogge die wijlen Henricus van der Hagen aan voornoemde wijlen 

Walterus Codde leverde, welke erfgoederen en erfpachten Johannes Codde zvw 

voornoemde Walterus Codde en eerstgenoemde Jacobus uitgegeven hadden aan 

Hermannus van der Hagen voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde 

b-erfpacht van 3½ mud 1 zester rogge, (3) een stukje land in Sint-Oedenrode 

naast de plaats gnd de Verre Hof, dat voornoemde Hermannus van der Hagen 

mede tot onderpand had gesteld. Voornoemde Walterus en Willelmus, kv 

eerstgenoemde Jacobus, behouden hun recht in de andere helft van deze 

erfpacht, dat hen toekomt na overlijden van Eefsa wv voornoemde Johannes 

Codde. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi dicti die Heerde Walterus et Willelmus 

eius liberi medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum (dg: siliginis mensure) et unius sextarii siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificatione et in Busco tradenda 

ex hereditatibus que fuerant quondam Walteri dicti Codde sitis in 

parochia de Rode sancte Ode atque ex quibusdam hereditariis paccionibus 

(dg: quas dictus) quondam Walteri Codde scilicet ex hereditaria paccione 

novem lopinorum bladi mediatim siliginis et mediatim ordei quam Walterus 

van den Wijer item ex hereditaria paccione quinque et dimidii lopinorum 

siliginis quam Henricus Bestken item ex hereditaria paccione septem 

lopinorum bladi mediatim siliginis et mediatim ordei quam Hessello dictus 

van den Eijghen item ex hereditaria paccione unius sextarii siliginis 

quam Metta dicta Rijcouts atque ex hereditaria paccione unius sextarii 

siliginis quam Henricus quondam van der Hagen dicto quondam Waltero Codde 

solvere consuevit annuatim quas hereditates et pacciones (dg: primodictus 

Jac et) Johannes Codde filius dicti quondam Walteri Codde et primodictus 

Jacobus dederant ad paccionem Hermanno van der Hagen scilicet pro (dg: p) 

censibus exinde prius de jure solvendis et pro predicta paccione trium 

(dg: modiorum) et dimidii modiorum et unius sextarii siliginis prout in 

in litteris atque ex quadam particula terre sita in dicta parochia 

contigue iuxta locum dictum Verren Hof quam particulam terre dictus 

Hermannus van der Hagen pro solucione primodicte paccionis cum 

supradictis hereditatibus et paccionibus ad pignus imposuerat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Hermanno Loden soen supportavit cum 

litteris et jure occacione dicte medietatis promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum in dicta (dg: paccione) medietate existentem 

deponere salvo dictis (dg: Willelmo et) Waltero et Willelmo liberis 

primodicti Jacobi suo jure eis post mortem Eefse relicte quondam Johannis 
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Codde predicti in reliqua medietate dicte paccionis competente ut 

dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106r 05 za 27-02-1384. 

Voornoemde Jacobus zvw Willelmus gnd die Heerde en zijn kinderen Walterus 

en Willelmus verkochten aan Hermannus Loden soen de helft in een b-erfpacht 

van 6 zester rogge, Bossche maat, die de broers Willelmus en Johannes, kvw 

Henricus gnd Moerken, beloofd hadden aan eerstgenoemde Jacobus en aan 

Johannes gnd Codde, met Lichtmis te leveren, gaande uit ¼ deel van de helft 

van een hoeve gnd te Onstaden gelegen in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

Neinsel, voorbij Neinsel. 

 

Dicti Jacobus Walterus et Willelmus eius liberi medietatem ad se 

spectantem spectantem in hereditaria paccione sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam Willelmus et Johannes fratres liberi quondam 

Henrici dicti Moerken promiserunt indivisi se daturos et soluturos 

primodicto Jacobo et Johanni dicto Codde hereditarie purificatione ex 

quarta parte cum suis attinentiis universis medietatis cuiusdam mansi 

dicti te Onstaden siti in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Neijnsel ultra locum Neijnsel prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Hermanno Loden soen supportaverunt cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittentes ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106r 06 za 27-02-1384. 

Henricus Becker zvw Willelmus die Heirde verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus Becker filius quondam Willelmi die Heirde prebuit et reportavit 

de omnibus predictis. 

 

BP 1177 f 106r 07 za 27-02-1384. 

(dg: Goeswij). 

 

BP 1177 f 106r 08 za 27-02-1384. 

Matheus Gheghel zv Johannes van Os gewantsnijder beloofde aan zijn 

voornoemde vader Johannes 50 Hollandse dobbel mottoen of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Matheus #Gheghel# filius Johannis de Os pannicide promisit super omnia 

Johanni suo patri predicto L Hollant dobbel #mottoen# seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106r 09 di 01-03-1384. 

Arnoldus van Gheel zvw Jacobus van Gheel en jkvr Maria dvw Godefridus van 

Erpe gaven uit aan Laurencius zvw Johannes van Gherwen voor een helft, en 

aan zijn broer Henricus en diens vrouw Yda voor de andere helft, (1) de 

goederen, die waren van wijlen voornoemde Godefridus, in Nuenen, ter 

plaatse gnd Reeftelingen, zoals Elizabeth van Reeftelingen die goederen als 

hoevenaar bezit, (2) een kamp, in Mierlo, ter plaatse gnd Bredelaar, tussen 

Godefridus van Verlaer en Hermannus Scerf enerzijds en de gemeint van 

Nuenen anderzijds, (3) 1 bunder beemd, van voornoemde wijlen Godefridus, in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Lake, (4) ½ bunder beemd van voornoemde 

wijlen Godefridus, ter plaatse gnd in Oerle Broek, tussen Wauthgerus gnd 

Wauthem Heijnmans soen enerzijds en Jutta van den Nuwendike anderzijds, 

zoals deze erfgoederen behoorden tot voornoemde goederen, uitgezonderd de 

cijnzen die op de goederen moeten worden betaald; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 13 oude groten, gaande uit voornoemd kamp in Mierlo, en thans voor 

een n-erfcijns van 6 pond geld en een n-erfpacht van 11 mud rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1386). 
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Arnoldus de Gheel filius quondam Jacobi de Gheel et domicella Maria filia 

quondam Godefridi de Erpe cum suo tutore bona (dg: dicta te dicta) que 

fuerant dicti quondam Godefridi sita in parochia de Nuenen in loco dicto 

Reeftelingen cum suis attinentiis universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout huiusmodi bona cum suis attinentiis ad 

dictum quondam Godefridum spectare consueverunt et Elizabeth de 

Reeftelingen huiusmodi bona cum suis attinentiis tamquam colonus eorundem 

possidere consuevit et ad presens possidet atque quendam campum (dg: ad 

dicta bona spectantem sit) ad dicta (dg: -m) bona spectantem sita in 

parochia de Mierle ad locum dictum Bredelaer inter hereditatem Godefridi 

de Verlaer et Hermanni Scerf ex uno et inter communitatem (dg: ex) de 

Nuenen ex alio atque unum (dg: pratum) bonarium prati #dicti quondam 

Godefridi# situm in parochia de Beke prope Arle in loco dicto (dg: in) 

die Lake (dg: inter hereditatem) atque dimidium (dg: d) bonarium prati 

(dg: situm .. in loco dicto) dicti quondam Godefridi situm in loco dicto 

in Oerle Broecke inter hereditatem (dg: W) Wauthgeri dicti Wauthem 

Heijnmans soen ex uno et inter #hereditatem# Jutte van den Nuwendike ex 

alio prout huiusmodi hereditates ibidem site sunt ad (dg: dicta bona) 

dicta bona tamquam (dg: ad te) attinentie dictorum bonorum spectare 

consueverunt #salvis omnibus censibus supra dicta bona solvendis# ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Laurencio (dg: filio quondam 

filii) #f# quondam Johannis de Gherwen (dg: et He) et Henrico eius fratri 

(dg: atque et Cristine et Yde) Yde [u]xori eiusdem Henrici (dg: ab) 

scilicet a dicto (dg: H) Laurencio pro medietate et (dg: p) a dictis 

Henrico et Yda eius uxore pro altera medietate hereditarie possidenda pro 

XIII grossis antiquis ex dicto campo in parochia de Mierle sito de jure 

solvendis dandis atque pro hereditario censu sex librarum monete ex 

premissis solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione [47XI] 

modiorum siliginis mensure de Nuenen danda dictis Arnoldo et Marie ab 

aliis hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi warandiam et aliam 

obligationem et alii (dg: repromiserunt indivisi ex) scilicet dicti 

Laurencius Henricus et Yda cum eodem tamquam cum tutore repromiserunt 

indivisi ex premissis. Testes W et Berwout datum tercia post invocavit. 

 

BP 1177 f 106r 10 di 01-03-1384. 

Voornoemde Laurencius, Henricus en Yda beloofden aan voornoemde Arnoldus 

van Gheel 160 Brabantse dobbel of de waarde en 8 mud rogge, maat van 

Nuenen, met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te geven. 

 

Dicti Laurencius Henricus et Yda promiserunt dicto Arnoldo de Gheel 

centum et LX Brabant dobbel seu valorem et octo modios siliginis mensure 

de Nuenen (dg: ad) a purificatione proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106r 11 di 01-03-1384. 

Franco van Ghestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Franco de Ghestel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 D 11 f.106v. 

 anno LXXXIIII mensis marcii die prima: dinsdag 01-03-1384. 

 Quinta post invocavit: donderdag 03-03-1384. 

 

BP 1177 f 106v 01 di 01-03-1384. 

En hij kan voornoemde pacht van 11 mud terugkopen gedurende 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (di 02-02-1384), elke mud met 20 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde en met de pacht van het jaar van wederkoop. Per 

keer moet minstens een mud worden teruggekocht. Opgesteld in de kamer van 

                         
47 Aanvulling op basis van BP 1177 f 106v 01. 
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de schrijvers in aanwezigheid van Franco van Ghestel, Pijramus gnd Moers zv 

Johannes van Gherwen en Arnoldus van Gheel zvw Egidius. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: de) dictam paccionem XI modiorum (dg: 

hereditariam paccionem) ad spacium quatuor annorum a purificatione 

proxime preterita deinceps sine medio sequentium semper dictis quatuor! 

(dg: an) pendentibus quodlibet modium cum XX Brabant dobbel mottoen seu 

valorem et cum pactione anni redempcionis et quod non redimeret ?minus 

una vice quam quatuor modios siliginis de dicta paccione ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus Francone de Ghestel et Pijramo 

dicto Moers filio Johannis de Gherwen et Arnoldo de Gheel filio quondam 

Egidii anno LXXXIIII mensis marcii die prima. 

 

BP 1177 f 106v 02 di 01-03-1384. 

Voornoemde Arnoldus en jkvr Maria herriepen alle testamenten, door hen 

opgesteld. 

 

A. 

Dicti Arnoldus et domicella Maria (dg:?omnia) omnia testamenta ab eis vel 

eorum altero ordinata et edita a quocumque tempore evoluto usque in 

presentem revocaverunt. Testes datum supra presentibus Theoderico Berwout 

Arnoldo de Gheel filio Egidii datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 03 di 01-03-1384. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde broers Laurencius en Henricus, 

gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Remigius 6 pond geld te 

betalen; voorts 30 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis over 3 jaar 

(zo 02-02-1388) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dictis Laurencio et Henrico fratribus ad spacium 

(dg: trium) #quatuor# annorum (dg: proxime) datam presentem sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum (dg: trium) #quatuor# annorum sex 

l[ibras?] monete #Remigii# atque (dg: sex libras monete) XXXta Brabant 

dobbel seu valorem a (dg: Remigii) #purificatione# proxime futuro ultra 

(dg: q) tres annos persolvendos. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 04 di 01-03-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 173, inv.nr.1881, 01-03-1384. 

Johannes zvw Conrardus gnd Cammaker gaf uit aan Godefridus van Lijt een 

deel van een huis en erf van voornoemde Johannes, in Den Bosch, naast de 

plaats gnd Zile, gelegen in een straatje dat loopt van de plaats gnd Zile 

naar het huis van Postel, tussen erfgoed van wijlen Johannes Vise Vaze 

enerzijds en erfgoed van Godefridus van Lijt anderzijds en welk deel met 

een eind reikt aan erfgoed van Heijlwigis Pelgrijms en met het andere eind 

aan erfgoed van eerstgenoemde Johannes, zoals afgepaald; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Johannes (dg: di) filius quondam Conrardi dicti Cammaker quandam partem 

domus et aree dicti Johannis site Busco iuxta locum dictum Zile (dg: 

scilicet illa et que pars) sita in viculo tendente a (dg: vi) loco dicto 

Zile versus domum de Postula inter hereditatem quondam Johannis Vise Vaze 

ex uno et inter hereditatem Godefridi de Lijt ex alio et que pars (dg: 

tenden) tendit cum uno fine ad hereditatem Heijlwigis Pelgrijms et cum 

reliquo fine ad hereditatem primodicti Johannis (dg: et que pars contin 

eandem longitudinem) in ea quantitat qua dicta pars ibidem sita est et 

limitata ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) #dedit ad hereditarium 

censum# Godefrido de Lijt (dg: promittens warandiam et obligationem de) 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu IIII librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex dicta parte promottens warandiam pro premissis et aliam 
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obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 05 di 01-03-1384. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Johannes 10 Brabantse dobbel 

of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) en 13 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Johanni X Brabant dobbel seu valorem ad 

penthecostes proxime et XIII Brabant dobbel seu valorem ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 06 di 01-03-1384. 

Paulus zvw Johannes Kersmaker verkocht aan Johannes van den Hoevel een 

n-erfcijns48 van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis49 en erf van voornoemde wijlen 

Johannes, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een gemene weg lopend 

van de Hinthamerstraat naar Windmolenberg enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gerardus Coelner smid anderzijds, strekkend van de Hinthamerstraat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Henricus zvw voornoemde Johannes Kersmaker 

en Ghibo Kesselmans de jongere, reeds belast met 8 pond voornoemd geld en 1 

oude groot. 

 

Paulus filius quondam Johannis Kersmaker hereditarie vendidit Johanni van 

den Hoevel hereditarium censum IIIIor (dg: censum) librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area dicti quondam Johannis sita in Busco in vico Hijntamensi inter 

communem plateam tendentem a dicto vico Hijntamensi versus Wijnmolenberch 

ex uno et inter hereditatem (dg: Pe) quondam Gerardi Coelner (dg: ex) 

fabri ex alio tendente a dicto vico Hijntanensi retrorsum ad 

#hereditatem# Henrici filii dicti quondam Johannis Kersmaker et Ghibonis 

Kesselmans junioris ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis octo libris dicte 

monete et uno grosso antiquo exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 07 di 01-03-1384. 

En hij kan de helft van voornoemde cijns van 4 pond terugkopen met 10 

Brabantse dobbel mottoen en 2 gulden hellingen of de waarde, tussen nu en 

het octaaf van Sint-Jan aanstaande (vr 01-07-1384). Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers in aanwezigheid van Albertus Wael en Arnoldus van Gheel. 

 

A. 

Et poterit redimere medietatem dicti census IIIIor librarum cum X Brabant 

(dg: et cu) dobbel mottoen (dg: se) et cum duobus gulden hellingen seu 

valorem infra hinc et (dg: nativitatis Johannis) octavas nativitatis 

Johannis baptiste proxime futuri ut in forma. Acta in camera scriptorum 

presentibus Alberto Wael et Arnoldo de Gheel testibus ut in forma. 

 

BP 1177 f 106v 08 do 03-03-1384. 

Johannes zvw Gerardus van der Moelen ev Elizabeth dvw Johannes van Lucel 

droeg over aan Johannes en Katherina, kv Lambertus van Hoelt, tbv hen en 

Lambertus zv voornoemde Lambertus van Hoelt, een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Boxtel, die voornoemde Lambertus met Lichtmis aan hem moet 

leveren, gaande uit de helft van de goederen van voornoemde Lambertus, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Zelizel, welke pacht was van Theodericus gnd die 

                         
48 Zie → BP 1177 f 138r 08 wo 13-07-1384, overdracht van deze erfcijns. 
49 Zie ← BP 1176 f 305v 07 do 14-05-1383 (1), Paulus zvw Johannes Kersmaker 

krijgt waarschijnlijk dit huis bij erfdeling. 
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Rijt. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes zv Lambertus. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes filius quondam Gerardi van der Moelen #maritus et tutor 

Elizabeth sue uxoris filie quondam (dg: The) Johannis de Lucel# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busco q) 

Bucstel quam Lambertus de Hoelt sibi solvere tenetur hereditarie 

purificatione ex medietate bonorum (dg: s) dicti Lamberti sitorum in 

parochia de Bucstel in loco dicto Zelizel (dg: et ex) #et que paccio 

fuerat olim Theoderici dicti die Rijt# ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni et Katherine liberis dicti Lamberti ad opus eorum et ad opus 

Lamberti filii dicti Lamberti de Hoelt promittens warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. 

Testes Sijmon et Scilder datum quinta post invocavit. Tradetur littera 

dicto Johanni filio dicti Lamberti. 

 

BP 1177 f 106v 09 do 03-03-1384. 

Petrus gnd Beijer zvw Walterus Beijer verkocht aan Cristianus Ludekens soen 

van Zeelst (1) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Zeelst, die 

voornoemde Cristianus leverde aan Petrus Beijer vv voornoemde Walterus 

Beijer, gaande uit een huis en erfgoederen, die waren van wijlen Gerardus 

van der Mere, in Zeelst, (2) de helft van alle cijnzen, die op voornoemd 

huis en erfgoederen moeten worden betaald, waarvan de andere helft behoort 

aan kv Petrus gnd Godevarts soen van Meduwen. 

 

Petrus dictus Beijer filius quondam Walteri Beijer hereditariam paccionem 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Zeelst quam Cristianus Ludekens 

soen de Zeelst solvere consueverat Petro Beijer (dg: fr) patri olim dicti 

Walteri Beijer ex (dg: hereditate) domo et hereditatibus que fuerant 

quondam Gerardi van der Mere sitis in Zeelst (dg: hereditarie vendidit 

dicto Cristiano promittens simul) atque (dg: cu) medietatem omnium 

censuum supra dictas domum et hereditates de jure solvendos et de quibus 

censibus reliqua medietas spectat ad liberos Petri dicti Godevarts soen 

de Meduwen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Cristiano promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 10 do 03-03-1384. 

Johannes die Carper van Buekel verkocht aan Johannes zvw Arnoldus gnd die 

Hoessche van Lijttoijen, tbv hem en zijn vrouw Gertrudis, een lijfpacht van 

1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een kamp met gebouwen in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen wijlen 

Theodericus van den Goer enerzijds en Luijta gnd Lijssen dochter 

anderzijds, reeds belast met 1 plakmeeuw aan de kapel van Sint-Agatha die 

daar staat. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes die Carper de Buekel (dg: he) legitime vendidit Johanni filio 

#quondam# Arnoldi dicti die Hoessche de Lijttoijen ad opus sui et ad opus 

Gertrudis sue uxoris vitalem pensionem unius modii ordei mensure de Busco 

solvendam ad vitam eorum purificatione et in Busco tradendam ex (dg: 

domo) quodam campo sito in parochia de Uden ad locum Buekel inter 

hereditatem Theoderici quondam van den Goer ex uno et inter hereditatem 

Luijte dicte Lijssen dochter ex alio et ex edificiis supra dictum campum 

consistentibus ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta una placmeuwe capelle sancte Aghate 

ibidem stanti exinde solvenda et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 11 do 03-03-1384. 

Arnoldus die Hoeghe van Bucstel gaf uit aan Gerardus gnd Arts soen van 

Tongeren een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, tussen 

Willelmus gnd Dier en een gemene weg enerzijds en Thomas gnd Ghenen soen 
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anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Boxtel, met Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Arnoldus die Hoeghe de Bucstel peciam tere sitam in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Tongeren inter hereditatem Willelmi dicti Dier (dg: ex 

uno et inter) !communem plateam ex uno et inter hereditatem Thome dicti 

G[h]enen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo 

dicto Arts soen de Tongeren ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Bucstel danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et supra dictam peciam terre 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 12 do 03-03-1384. 

Johannes gnd Paep verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus Paep prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 13 do 03-03-1384. 

Voornoemde Gerardus Arts soen beloofde aan voornoemde Arnoldus Hoeghe 12½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (zaa 02-02-1387) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus Arts soen promisit dicto Arnoldo Hoeghe XII et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem (dg: ad p) a purificatione proxime ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 106v 14 ±do 03-03-1384. 

De broers Goeswinus en Gerardus, kvw Ghibo gnd Hoze van Casteren, 

verkochten aan Henricus zvw Theodericus gnd Hadewigen soen van Casteren (1) 

een akker, in Gemonde, tussen Heijlwigis dv Elizabeth Aben enerzijds en een 

weg gnd Kerkpad anderzijds, (2) een beemd, in Gemonde, ter plaatse gnd aan 

het Gelen Bruksken, tussen Johannes van Bucstel enerzijds en Ludovicus 

Eefsen soen anderzijds, (3) de helft van een beemd, in Gemonde, voor de 

goederen van Johannes van Bucstel, ter plaatse gnd die Beke, naast 

voornoemde Johannes van Bucstel enerzijds en Gerardus van Zelant 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, deze 

helft belast met 1/6 van een opper. 

 

Goeswinus et Gerardus fratres liberi quondam Ghibonis dicti Hoze de 

Casteren agrum terre situm in parochia de Ghemonden inter hereditatem 

Heijlwigis filie Elizabeth Aben ex uno et inter et inter viam dictam 

Kercpat ex alio item pratum situm in dicta parochia ad locum dictum (dg: 

aent) aent Ghelen Bruxken inter hereditatem Johannis de Bucstel ex uno et 

inter hereditatem Ludovici Eefsen soen ex alio item (dg: pratum in dicta 

situm in dicta parochia) medietatem prati siti in dicta parochia ante 

bona Johannis de Bucstel in loco dicto die Beke iuxta hereditatem dicti 

Johannis de Bucstel #ex uno# et inter hereditatem Gerardi de Zelant ex 

alio et que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem 

eiusdam prati ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam 

Theoderici dicti Hadewigen soen de Casteren promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta sexta cumule dicte opper ex dicta medietate 

ultimodicti prati de jure solvenda. Testes datum [supra]. 

 

1177 mf3 D 12 f.107. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 107r 01 ±do 03-03-1384. 

(dg: Jordanus zvw Matheus). 
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(dg: Jordanus Jordanus filius quondam Matheu). 

 

BP 1177 f 107r 02 ±do 03-03-1384. 

Jordanus gnd Matheus soen van Erpe verkocht aan Johannes zvw Arnoldus die 

Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met 

Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 1 zesterzaad 

rogge groot, in Erp, beiderzijds tussen Henricus zvw Gheerlacus Cnode. 

 

Jordanus dictus Matheus soen de Erpe hereditarie vendidit Johanni filio 

(dg: quondam) #quondam# Arnoldi die Hoessche de Lijttoijen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de (dg: ..) Erpe solvendam 

hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendam ex (dg: domo) 

pecia terre unum sextarium siliginis in semine capiente sita in parochia 

de Erpe inter hereditatem Henrici filii quondam Gheerlaci Cnode ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes (dg: Sijmon 

et Scilder datum quinta post invocavit) Testes Sijmon et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 107r 03 ±do 03-03-1384. 

Matheus van der Ponnevoert verkocht aan Johannes gnd Buekelaer een 

n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land van wijlen Henricus van den Hezelaer, 

in Veghel, tussen Johannes van Hezelaer enerzijds en een steeg, gnd die 

Groene Steeg anderzijds, (2) een erfgoed, gnd een dries, aan het eind van 

voornoemd stuk land gelegen, reeds belast met de grondcijns. 

 

Matheus van der Ponnevoert hereditarie vendidit Johanni dicto Buekelaer 

hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Vechel solvendam 

hereditarie purificatione et in Vechel tradendam ex pecia terre quondam 

Henrici van den Hezelaer sita in parochia de Vechel inter hereditatem 

Johannis (dg: v) de Hezelaer ex uno et inter stegam dictam die Gruen 

Stege ex alio atque ex hereditate (dg: si) dicta een driessche sita ad 

finem dicte pecie terre ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. Testes Sijmon #et# Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 107r 04 ±do 03-03-1384. 

Petrus en Aleijdis, kvw Arnoldus gnd Wauthem van Berchen, en Rutgherus gnd 

Teijen soen ev Agnes dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan Robbertus 

Hennen soen van Os een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in het Broek, 

tussen Adam van den Kerchoeve en zijn broer Franco enerzijds en voornoemde 

Robbertus anderzijds. Gerardus zvw voornoemde Arnoldus zal afstand doen. 

 

Petrus (dg: Ger) et Aleijdis liberi quondam Arnoldi dicti Wauthem (dg: 

cum tu) de Berchen cum tutore Rutgherus dictus Teijen soen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris filie dicti quondam 

Arnoldi peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto int Broec 

inter hereditatem Ade van den Kerchoeve et Franconis sui fratris ex uno 

et inter hereditatem Robberti Hennen soen de Os ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Robberto promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere etc. Testes datum supra. Et quod ipsi (dg: 

dictum) Gerardum filium dicti quondam Arnoldi super dicta pecia terre ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes datum. 

 

BP 1177 f 107r 05 ±do 03-03-1384. 

Voornoemde Petrus en Aleijdis, kvw Arnoldus gnd Wauthem van Berchen, en 

Rutgherus gnd Teijen soen ev Agnes dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan 

Theodericus Ghenen Suager een stuk land, 1 zesterzaad rogge groot, in Oss, 

ter plaatse gnd in die Roden, tussen voornoemde Theodericus Ghenen Suagher 
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enerzijds en kvw Andreas Henssen soen anderzijds, belast met een spijnt 

rogge aan Theodericus Rover. Gerardus zvw voornoemde Arnoldus zal afstand 

doen. 

 

Dicti venditors cum tutore peciam terre unum sextarium siliginis in 

semine capientem sitam in parochia de Os in loco dicto in die Roden inter 

hereditatem Theoderici Ghenen (dg: soen) Suagher ex uno et (dg: inter) 

inter hereditatem liberorum quondam Andree Henssen soen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Theoderico Ghenen Suager 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto uno 

(dg: spijnt) spijnt siliginis Theoderico Rover exinde de jure solvendo et 

quod Gerardum filium dicti quondam Arnoldi super premissa et jure ad opus 

dicti emptoris facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 06 ±do 03-03-1384. 

Leonius van Langvelt en Jacobus Loze beloofden aan Sijmon van Mijrabello 

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

 

Leonius de Langvelt et Jacobus Loze promiserunt Sijmoni de Mijrabello 

centum et quinque gulden hellingen ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Rover et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 07 ±do 03-03-1384. 

Hr Theodericus Rover ridder verpachtte aan Egidius zv Willelmus gnd 

Coelkens soen zijn goederen, gnd ten Braak, in Son, voor een periode van 6 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), per jaar voor 20 mud 

rogge en 10 mud gerst, maat van Son, en voor 10 gulden pieter, met Lichtmis 

in Son te leveren en te betalen. Egidius zal elk van de 6 jaar (1) aan hr 

Theodericus een nieuwe zak en 12 ellen wol geven, (2) 10 vim stro op de 

gebouwen dekken, (3) de grondcijnzen betalen. Egidius zal de goederen in 

het zevende jaar te pachters recht bezitten. Pachter en Andreas Verkenman 

beloofden de voorwaarden na te komen. Hr Theodericus behoudt de cijnzen en 

cijnshoenderen die uit deze goederen worden betaald. 

 

Dominus Theodericus Rover miles bona sua (dg: sit) dicta ten Braec sita 

in parochia de Zonne cum suis attinentiis universis ut dicebat dedit ad 

annuum pactum Egidii! (dg: dicti Coel) filio Willelmi dicti Coelkens soen 

ab eodem ad spacium sex annorum a penthecostes proxime futuro deinceps 

sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XX modiis siliginis et X modiis ordei mensure de Zonne #et pro X gulden 

peter# dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum 

purificatione et in Zonne tradendis (dg: atque pro X gulden peter dandis 

sibi ab alio) additis condicionibus sequentibus primo quod dictus Egidius 

dicta bona cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno dictos sex 

(dg: se) annos sine medio sequente ad jus coloni possidebit item quod 

quod dictus Egidius dabit dicto domino (dg: Er) Theoderico anno quolibet 

dictorum (dg: sept) sex annorum unum novum saccum et (dg: III ..) XII 

ulnas lanei panni item quod dictus Egidius teget anno quolibet dictorum 

sex annorum X vimen straminum super edificia dictorum bonorum #item quod 

dictus Egidius solvet census domini fundi exinde slvendos# promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter et cum 

eodem Andreas Verkenman repromiserunt indivisi super omnia salvis tamen 

dicto domino Theoderico censibus et pullis censualibus supra dicta bona 

de jure solvendis. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 08 ±do 03-03-1384. 

Gerardus van Boerdonc verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van Os 

gewantsnijder de helft van 100 Hollandse dobbel, aan voornoemde Gerardus 

beloofd door voornoemde Johannes, in een schepenbrief van Den Bosch. 
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Gerardus de Boerdonc palam recognovit sibi fore satisfactum per Johannem 

de Os pannicidam de medietate centum Hollants dobbel promissorum 

dictorum! Gerardo a dicto Johanne in litteris scabinorum de Busco ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 09 ±do 03-03-1384. 

Gerardus van Essche smid verkocht aan Nijcholaus van Luijssel een heidekamp 

in Boxtel, ter plaatse gnd Luissel, tussen de gemeint enerzijds en 

Lambertus van Luijssel en voornoemde Nijcholaus van Luijssel anderzijds, 

belast met de cijns aan de heer van Boxtel. 

 

Gerardus de Essche faber quendam campum merice situm in parochia de (dg: 

Essche) #Buxstel# in loco dicto Luijssel inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex uno et inter hereditatem Lamberti de Luijssel et 

Nijcholai de Luijssel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Nijcholao de Luijssel promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu censu domino de Bucstel exinde solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 107r 10 ±do 03-03-1384. 

Henricus zv Margrieta gnd Befken verkocht aan Everardus gnd die Ledige een 

stukje land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen kvw 

Theodericus van Eirde enerzijds en Johannes gnd die Steke anderzijds. 

 

(dg: Joh) Henricus filius Margriete dicte Befken particulam terre sitam 

in parochia de Rode sancte Ode (dg: inter inter) in loco dicto Eirde 

inter hereditatem liberorum quondam Theoderici de Eirde ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti die Steke (dg: -n) ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Everardo dicto die Ledige promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 11 ±do 03-03-1384. 

Arnoldus van Dorhout verkocht aan Arnoldus gnd Creij schedemaker (1) een 

n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, (2) een n-erfcijns van 2 kapoenen, met 

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

in Kessel, tussen Arnoldus Vos enerzijds en Nijcholaus Hellinc anderzijds, 

(b) 2 hont land, in Kessel, tussen Henricus van Mameren enerzijds en wijlen 

Henricus Mudeken anderzijds, reeds belast met 2 kapoenen en 1 hoen. 

 

Arnoldus de Dorhout hereditarie vendidit Arnoldo dicto Creij (dg: den) 

vaginatori (dg: here p) hereditarium censum unius aude scilt seu valorem 

(dg: et duorum caponum) solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et hereditarium censum duorum caponum solvendum 

hereditarie nativitatis #Domini# et in Busco tradendum ex domistadio domo 

et orto sitis in parochia de Kessel inter hereditatem Arnoldi Vos ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai Hellinc ex alio atque ex (dg: pe) duobus 

hont terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Henrici de Mameren 

ex uno et inter hereditatem (dg: H) quondam Henrici Mudeken ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

(dg: pullis) #caponibus et uno pullo# exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 12 ±do 03-03-1384. 

Hermannus Claes soen verkocht aan Johannes zvw Petrus gnd Broc, tbv hem en 

zijn vrouw Katherina, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen en 

erfgoederen van verkoper, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 
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Hermannus Claes soen legitime vendidit Johanni filio quondam Petri dicti 

Broc ad opus sui et ad opus Katherine sue uxoris vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad eorum vitam 

et non ultra Andree et in Busco tradendam ex omnibus bonis et 

hereditatibus dicti venditoris sitis in parochia de Oesterwijc (dg: s) in 

loco dicto Berkel promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter 

possidebit et cum ambo mortui fuerint (dg: fui) etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107r 13 ±do 03-03-1384. 

Gerardus Kepken van Nuwelant beloofde aan Gerardus van Geffen molenaar 33 

Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) 

te betalen. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant promisit Gerardo de Geffen multori XXXIII 

Hollant dobbel seu valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf3 D 13 f.107v. 

 Quinta post invocavit: donderdag 03-03-1384. 

 

BP 1177 f 107v 01 do 03-03-1384. 

Henricus Cnode zvw Henricus Cnoden soen van Vucht en Nijcholaus gnd Coel 

Cnoden soen verkochten aan Johannes Mutsart zvw Henricus Mutsarts een huis 

en schuur, met ondergronden, en tuin, in Vught, tussen een gemene weg 

enerzijds en Metta gnd Lauwerens anderzijds, belast met 12 penning gemeen 

paijment. Ghisekinus Wouters soen van Vucht deed afstand. 

 

[H]enricus Cnode filius quondam Henrici Cnoden soen de Vucht et 

Nijcholaus dictus #Coel# Cnoden soen domum (dg: et ort) horreum cum suis 

fundis et ortum sitos in (dg: parochia) Vucht inter (dg: here) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Mette dicte Lauwerens ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Mutsart filio quondam Henrici 

Mutsarts promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis XII 

denariis communis pagamenti exinde solvendis. Quo facto Ghisekinus 

Wouters soen (dg: v) de Vucht super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare. Testes Sijmon et Berwout 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1177 f 107v 02 do 03-03-1384. 

Vastradus zvw Henricus van der Lijnde en Albertus Arts soen van Kessel 

beloofden aan Wellinus van Beke 25 oude schilden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Vastradus filius quondam Henrici van der Lijnde et Albertus Arts soen de 

Kessel promiserunt Wellino de Beke XXV aude scilde seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 03 do 03-03-1384. 

Johannes gnd Wijfs soen van Vlimen en zijn kinderen Johannes en Theodericus 

verkochten aan Johannes van Dronghelen zv Johannes gnd Scriver van Enghelen 

½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in die Wasblake, tussen Johannes 

Pijkevet enerzijds en erfgoed gnd Kostverloren anderzijds, met 20 voet 

maasdijk, gelegen naast de molen van Empel, belast met deze 20 voet. 

 

Johannes dictus Wijfs soen de Vlimen (dg: dimidium iuger) Johannes et 

Theodericus eius liberi dimidium iuger terre situm in parochia de Empel 

in loco dicto in die Wasblake inter hereditatem Johannis Pijkevet ex uno 

et inter hereditatem dictam Costverloren ex alio (dg: hereditarie 

vendiderunt Johanni de) cum XX pedatis aggeris Mose ad dictum dimidium 

iuger terre spectantibus sitis iuxta molendinum de Empel ut dicebant 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 117 

hereditarie vendiderunt Johanni de Dronghelen filio Johannis dicti 

Scriver de Enghelen promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis dictis XXti pedatis aggeris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 107v 04 do 03-03-1384. 

Ghisekinus Wouters soen van Vucht verkocht aan Henricus gnd Cnode zvw 

Henricus Cnoden soen van Vucht alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn zuster Elizabeth. Het afstand doen van een huis en 

schuur, met ondergronden, en tuin, in Vught, naast een gemene weg, blijft 

van kracht. 

 

Ghisekinus Wouters soen de Vucht omnia bona sibi de morte quondam 

Elizabeth sue sororis successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Henrico dicto Cnode filio 

quondam Henrici Cnoden soen de Vucht promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: fa) et excepta renunciacione 

facta de domo horreo cum suis fundis et orto sitis in Vucht iuxta 

communem plateam ut dicebat in suo vigore permansura. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 05 do 03-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 45 lichte schilden, 12 

plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1384) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLV licht scilde scilicet XII 

placken pro scilt computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 107v 06 do 03-03-1384. 

Johannes Buc van Lijt de jongere droeg over aan Theodericus Rover zv hr 

Emondus al zijn beesten, varend goed en gerede goederen. 

 

Johannes Buc de Lijt junior omnes et singulas suas bestias et bona 

pecoralia sua quecumque et bona sua parata quecumque quocumque locorum 

consistentes (dg: su) ut dicebat supportavit Theoderico Rover filio 

domini Emondi promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 07 do 03-03-1384. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Johannes van Beircke 84 oude schilden, 39 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384) te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit Johanni de Beircke LXXXIIII aude scilde seu 

XXXIX Hollant placken pro quolibet aude scild computato ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 08 do 03-03-1384. 

Johannes gnd Gherijts van den Verhoevel beloofde aan Henricus zvw mr 

Henricus van Ghestel, gedurende 2 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Kerstmis 22 mud rogge en 2 mud mout, Bossche maat, in Moergestel te 

leveren, wegens de huur van de windmolen in Moergestel. 

 

Johannes dictus Gherijts van den (dg: de) Verhoevel promisit super omnia 

#se daturum et soluturum# Henrico filio quondam magistri Henrici de 

Ghestel ad spacium duorum annorum datam presentem sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum duorum annorum XXII modios (dg: -rum) siliginis et 

duos (dg: -rum) modiorum! brasei mensure de Busco in festo nativitatis 

Domini persolvendos et in Ghestel prope Oesterwijc tradendos scilicet de 

locacione molendini venti siti in Ghestel predicta. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 107v 09 do 03-03-1384. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient gaf uit aan Arnoldus van den Hoeve 1/5 

deel, dat aan hem en aan zijn kinderen Jutta en Oda gekomen was na 

overlijden van Godefridus gnd Scoeps soen en diens vrouw Elizabeth, 

grootouders van voornoemde kinderen, in (1) goederen, gnd ten Venne, van 

wijlen voornoemde Godefridus, in Woensel, (2) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Nuenen, die Walterus gnd Arts soen van Nuenrebeke leverde 

aan wijlen voornoemde Godefridus, gaande uit erfgoederen, die aan wijlen 

voornoemde Godefridus Scoep soen gekomen waren na overlijden van Agnes gnd 

Kists van Eijndoven, in Nuenen; de uitgifte geschiedde voor de lasten en 

thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Woensel, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Jutta en Oda zullen hiermee 

instemmen. 

 

Roedolphus! filius quondam Arnoldi dicti Vrient unam quintam partem sibi 

et #Jutte et Ode# suis liberis de morte quondam Godefridi dicti Scoeps 

#soen# et Elizabeth sue uxoris avi et avie olim dictorum liberorum 

successione advolutam in bonis dictis ten Venne (dg: sisits in) dicti 

quondam Godefridi sitis in parochia de Woenssel atque in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis atque in hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis mensure de Nuenen quam (dg: dictus dicti quondam 

Godefridus) Walterus dictus Arts soen de Nuenrebeke dicto quondam 

Godefrido solvere consuevit et tenebatur ex hereditatibus que dicto 

quondam Godefrido Scoep soen de morte quondam Agnetis dicte Kists de 

Eijndoven successione fuerant advolute sitis in parochia de Nuenen ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo van den Hoeve ab eodem 

hereditarie (dg: pacc) possidendam anno quolibet hereditarie pro oneribus 

exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione decem 

et octo lopinis siliginis mensure de Woenssel danda dicto Rodolpho ad 

eius vitam et post eius vitam dictis Jutte et Ode hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex predicta quinta parte promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

quod ipse dictis Jutte et Ode suis filiabus huiusmodi donationi ad pactum 

faciet consentiri et perpetue ratam #et# firmam tenere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 10 do 03-03-1384. 

Walterus gnd Bulle zvw Johannes gnd Bulle verkocht aan Goeswinus gnd Cnode 

zvw Heijlwigis uten Werde een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, 

met Allerheiligen in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 zesterzaad 

roggeland, gnd die Akker op het Zand, en uit een stuk aangelegen beemd, in 

Vught Sint-Petrus, tussen Agnes wv Arnoldus gnd Engbrechts enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 2 zester rogge 

aan voornoemde koper. 

 

Walterus dictus Bulle filius quondam Johannis dicti Bulle hereditarie 

vendidit Goeswino dicto Cnode filio quondam Heijlwigis uten Werde 

hereditariam paccionem duorum (dg: modiorum) sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum et in Busco 

tradendam ex una sextariata terre siliginee dicta communiter die Acker 

opt Sant dicti venditoris et ex pecia prati dicte sextariate terre (dg: 

silig) adiacente sita in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem 

Agnetis relicte quondam Arnoldi dicti Engbrechts (dg: s) ex uno et inter 

communem plateam ex alio promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et sufficientem facere) excepta hereditaria paccione duorum 

sextariorum siliginis dicto emptori exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 11 do 03-03-1384. 

Gerardus zvw Hermannus Bac leerbewerker beloofde aan Hermannus zvw Johannes 

van Boerden van Westilborch een n-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, 
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met Sint-Andreas te leveren, gaande uit een huis50 en erf van voornoemde 

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

van Kessel enerzijds en erfgoed van kvw Johannes nzvw Arnoldus van den 

Kloot anderzijds, welk huis en erf voornoemde Gerardus gekocht51 had van 

Jacobus zvw Stephanus Broecriemmaker. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Bac frunitoris promisit super omnia se 

daturum et soluturum Hermanno filio quondam Johannis de Boerden de 

Westilborch hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis mensure de 

Busco hereditarie Andree de ex et domo et area (dg: sit) dicti Gerardi 

sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Nijcholai de Kessel ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis filii naturalis (dg: 

de) quondam Arnoldi de Globo ex alio quam (dg: dicto) domum et aream (dg: 

...) dictus Gerardus (dg: eg) erga Jacobum filium quondam Stephani 

Broecriemmaker emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 12 do 03-03-1384. 

Arnoldus van Gheel zvw Egidius verklaarde ontvangen te hebben ¼ deel van 

het geld, mbt het zoenakkoord van wijlen Petrus zvw Johannes gnd Berns 

soen, en beloofde Rijcoldus Belijen soen en diens zoon Marcelius hiervan 

schadeloos te houden. 

 

Arnoldus de Gheel filius quondam Egidii palam recognovit se quartam 

partem (dg: totius pecunie recon) #recepisse# de tota pecunia que 

provenerat de reconciliacione necis quondam Petri filii quondam Johannis 

dicti Berns soen et promisit super omnia Rijcoldo Belijen soen et 

Marcelio eius filio quod ipse eosdem Rijcoldum et Marcelium eius filium 

ab huiusmodi quarta parte indempnes servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 107v 13 do 03-03-1384. 

Voornoemde Rijcoldus Belijen soen en zijn zoon Marcelius verklaarden ¼ deel 

ontvangen te hebben van voornoemd geld, en beloofden voornoemde Arnoldus 

van Gheel hiervan schadeloos te houden. Bernardus zv voornoemde Rijcoldus 

zal voornoemde Arnoldus nimmer aanspreken wegens dit zoenakkoord of geld. 

 

Dicti Rijcoldus et Marcelius eius filius palam recognoverunt se recepisse 

quartam partem de dicta pecunia et promiserunt indivisi super omnia quod 

ipsi dictum Arnoldum de Gheel ab huiusmodi quarta parte indempnem 

servabunt et quod ipsi Bernardum filium dicti Rijcoldi perpetue talem 

habebunt quod idem Bernardus dictum Arnoldum nunquam impetet neque 

vexabit occacione dicte reconciliacionis seu occacione pecunie que 

provenerat de dicta reconciliacione. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 D 14 f.108. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 108r 01 do 03-03-1384. 

Arnoldus Luten soen van Hezewijc verkocht aan Jacobus Coptiten een 

n-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een kamp, in Heeswijk, tussen kvw Theodericus gnd 

Mechhiels soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 6 penning 

cijns en een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Arnoldus Luten soen van Hezewijc hereditarie vendidit Jacobo Coptiten 

hereditariam paccionem novem sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: 

                         
50 Zie → BP 1177 f 292r 12 ±di 03-04-1386, overdracht van dit huis. 
51 Zie ← BP 1177 f 050r 01 vr 29-05-1383, verkoop van dit huis. 
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domistadio sito in parochia de Hezewijc) quodam campo sito in Hezewijc 

inter hereditatem liberorum quondam Theoderici dicti Mechhiels! soen (dg: 

so) ex !alio et (dg: co) inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis sex denariis census et hereditario censu XXti solidorum 

communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 02 do 03-03-1384. 

Nijcholaus zvw Lambertus gnd Raet van Empel verkocht aan Arnoldus Creijer 

schedemaker een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan, en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 1½ 

morgen land in Empel, ter plaatse gnd de Heuvel, tussen Theodericus van 

Hermalen enerzijds en Metta gnd Kercwijcs anderzijds, (2) 1 morgen land, in 

Empel, in een kamp gnd Gerrit Neven Kamp, tussen Arnoldus Rover enerzijds 

en Jacobus gnd Cop Govij anderzijds, (3) 4½ hont land, in Empel, ter 

plaatse gnd in den Poel, tussen Willelmus Kuijf enerzijds en Johannes 

Rogxken anderzijds, (4) een huis en tuin in Empel, tussen voornoemde 

Willelmus Kuijf enerzijds en Cristina dv Johannes Kuijf anderzijds, reeds 

belast met 8 schelling. 

 

Nijcholaus filius quondam Lamberti dicti Raet de Empel hereditarie 

vendidit Arnoldo Creijer vaginatori hereditarium censum IIII aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

uno et dimidio iugeribus terre sitis in Empel ad locum dictum den Hoevel 

inter hereditatem Theoderici van Hermalen ex uno et inter hereditatem 

Mette dicte Kercwijcs ex alio item ex uno iugero terre sito in dicta 

jurisdictione in campo dicto Gerijt Neven Camp inter hereditatem Arnoldi 

Rover ex uno et inter hereditatem Jacobi dicti Cop Govij ex alio item ex 

quatuor et dimidio hont terre sitis in dicta jurisdictione in (dg: dicto 

den) loco dicto in den Poel inter hereditatem Willelmi Kuijf ex uno et 

inter hereditatem Johannis Rogxken ex alio atque ex domo et orto sitis in 

dicta jurisdictione inter hereditatem Willelmi (dg: Kiju) Kuijf predicti 

ex uno et inter hereditatem Cristine filie Johannis Kuijf ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis octo 

solidis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 108r 03 do 03-03-1384. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 04 do 03-03-1384. 

Henricus zv Johannes van der Hoeven droeg over aan Arnoldus gnd Brekelman 

de helft, aan verkoper behorend, van een b-erfpacht52 van 10 lopen rogge, 

maat van Oisterwijk, die Nijcholaus zvw Mathijas gnd van Baerle beloofd had 

aan de broers Henricus en Mijchael, zv Johannes van Wargaertshusen, en aan 

eerstgenoemde Henricus, met Lichtmis te leveren, gaande uit 1/8 deel van 

een hoeve die was van wijlen Petrus gnd Loder, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, tussen Arnoldus gnd Moelnere enerzijds en een zekere Stercke 

van Breda anderzijds. 

 

Henricus filius (dg: q) Johannis (dg: de Werghaertshusen) van der Hoeven 

medietatem ad se spectantem ut dicebat in hereditaria paccione decem 

lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam Nijcholaus filius quondam 

Mathije dicti de Baerle promisit se daturum et soluturum Henrico et 

                         
52 Zie → BP 1181 p 656v 05 do 05-02-1400, overdracht van 6 lopen uit de 10 

lopen. 
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Mijchaeli fratribus filiis Johannis de Wargaertshusen (dg: adc) atque 

(dg: pdicto) primodicto Henrico hereditarie purificatione ex octava parte 

cuiusdam mansi qui fuerat quondam Petri dicti Loder siti in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Arnoldi dicti 

Moelnere ex uno et inter hereditatem dicti Stercke de Breda ex alio prout 

in litteris supportavit Arnoldo dicto Brekelman cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 05 do 03-03-1384. 

Johannes van der After verkocht aan Albertus Buc van Lijt 2 hont land in 

Oss, ter plaatse gnd Osserbeemden, tussen Arnoldus Gruten soen van Hees 

enerzijds en voornoemde Albertus Buc anderzijds. 

 

Johannes van der After duo (dg: -s) hont terre sita in parochia de Os in 

loco dicto Osserbeemden inter hereditatem Arnoldi Gruten #soen# de Hees 

#(dg: soen)# ex uno et inter hereditatem (dg: q) Alberti Buc de Lijt ex 

alio ut dicebat (dg: pro) hereditarie vendidit (dg: ve) dicto Alberto Buc 

promittens warandiam et obligationem deponere (dg: testes datum) tamquam 

de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 06 do 03-03-1384. 

Emondus zvw Emondus van Nuwelant verkocht aan Johannes van Zelant een 

hofstad53 in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Lambertus zvw Henricus Godevarts soen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gheerlacus van Keeldonc anderzijds, aan hem verkocht54 door Johannes nzvw 

Theodericus van Boeghe. 

 

Emondus filius quondam Emondi de Nuwelant domistadium situm in Busco ad 

locum (dg: W) dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Lamberti filii 

quondam Henrici Godevarts soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Gheerlaci de Keeldonc ex alio venditum sibi a Johanne filio naturale 

quondam Theoderici de Boeghe prout in litteris (dg: su) vendidit Johanni 

de Zelant supportavit cum litteris et (dg: jur) aliis et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 108r 07 do 03-03-1384. 

Matheus van Merlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus de Merlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 08 do 03-03-1384. 

Elizabeth wv Reijnerus Willems maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 12 pond, die ze beurt uit een stenen huis en erf van mr 

Johannes Goutsmit, in Den Bosch. 

 

Elizabeth relicta quondam Reijneri Willems hereditarium censum XII 

librarum quem se solvendum habere dicebat hereditarie ex domo lapidea et 

area magistri Johannis Goutsmit sita in Busco in Busco ut dicebat monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 09 do 03-03-1384. 

(dg: Hilla dvw). 

 

(dg: Hilla filia q). 

 

BP 1177 f 108r 10 do 03-03-1384. 

Walterus, Arnoldus en Hadewigis, kvw Ghibo van Loen, droegen over aan Hilla 

                         
53 Zie → BP 1177 f 156v 03 do 06-10-1384, verkoop van de hofstad. 
54 Zie ← BP 1177 f 082v 05 do 15-10-1383, verkoop van de hofstad. 
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wv Johannes van Loen alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van hun voornoemde broer Johannes van Loen, gelegen onder Empel. 

 

Walterus Arnoldus et Hadewigis liberi quondam Ghibonis de Loen cum tutore 

omnia et singula bona (dg: sibi) sibi de morte quondam Johannis de Loen 

eis! fratris successione advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Empel consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt Hille (dg: filie) 

relicte dicti quondam Johannis de Loen promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 11 do 03-03-1384. 

Hilla dvw Petrus gnd die Langhe droeg over aan haar broer Ghibo zvw 

voornoemde Petrus 11 hont land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

Becu?, tussen voornoemde Ghibo enerzijds en Denkinus Hannen soen 

anderzijds, belast met 2 roeden maasdijk, gelegen in Empel, tegenover de 

plaats gnd Reiners Vliet. 

 

Hilla filia quondam Petri dicti die Langhe cum tutore undecim hont terre 

sita in (dg: par) jurisdictione de Empel ad locum dictum Becu? inter 

hereditatem Ghibonis filii dicti quondam (dg: ex uno) Petri ex uno et 

inter hereditatem Denkini Hannen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

#supportavit# dicto Ghiboni suo fratri promittens cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis duabus virgatis (dg: terre) aggeris Mose 

ad hoc spectantibus sitis in dicta jurisdictione (dg: an) in opposito 

(dg: Reijn dce) loco dicti Reijners Vliet ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 12 do 03-03-1384. 

(dg: Theodericus Rover Uden soen: een huis en tuin met). 

 

(dg: Theodericus Rover Uden soen domum et ortum cu). 

 

BP 1177 f 108r 13 do 03-03-1384. 

Voornoemde Ghibo en Godefridus Peters soen beloofden aan Walterus zvw Ghibo 

van Loen 50 oude schilden binnen 3 jaar te betalen. 

 

Dictus Ghibo (dg: promisit Waltero filio quondam Ghibonis ) et Godefridus 

Peters soen promiserunt Waltero filio quondam Ghibonis de Loen L aude 

scilde infra tres annos proxime futuros persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 14 do 03-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 15 do 03-03-1384. 

Hessello zvw Gerardus gnd Moelnere van Vucht verkocht aan Henricus Grieten 

soen ¼ deel van een beemd in Esch, ter plaatse gnd in het Halbroek, tussen 

Johannes Peters soen van den Strijpe enerzijds en Leonius van Erpe en de 

zijnen anderzijds. 

 

Hessello filius quondam Gerardi dicti Moelnere de Vucht quartam partem 

(dg: unius prati) cuiusdam prati siti in parochia de Essche in loco dicto 

int Halbroec inter hereditatem Johannis Peters soen van den Strijpe ex 

uno et inter hereditatem Leonii de Erpe et suorum consortum ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Grieten soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 16 do 03-03-1384. 

Henricus Jans soen van Werghershusen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Henricus Jans soen de Werghershusen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 108r 17 do 03-03-1384. 

Hilla dvw Petrus die Langhe beloofde aan Walterus, Arnoldus en Hadewigis, 

kvw Ghibo van Loen, alle schulden te betalen, die Johannes van Loen ev 

voornoemde Hilla staande het huwelijk van voornoemde Hilla en Johannes had 

gemaakt. 

 

Hilla filia quondam Petri die Langhe promisit super omnia Waltero Arnoldo 

et Hadewigi liberis quondam Ghibonis de Loen quod ipsa Hilla omnia debita 

que Johannes de Loen maritus olim dicte Hille stante integro thoro inter 

eosdem Hillam et Johannem (dg: promis) promiserat et (dg: #seu ...ebat# 

obligaverat #oblige#) #obligaverat# #personis [quibusqumque]# taliter 

persolvet (dg: quod) sic quod (dg: eis) dictis Waltero Arnoldo et 

Hadewigi dampna exinde non (dg: exinde) eveniant quovismodo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 108r 18 do 03-03-1384. 

Voornoemde Hilla en Godefridus Peters soen beloofden aan Arnoldus zvw Ghibo 

van Loen 13 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te 

betalen. 

 

Dicta Hilla et Godefridus Peters soen promiserunt Arnoldo filio quondam 

Ghibonis de Loen XIII aude scilde ad nativitatis Johannis proxime 

#futurum# persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 19 do 03-03-1384. 

Theodericus Rover Uden soen gaf uit aan Jacobus van Bruggen 2½ hont land 

met gebouwen, aan de Hinthamerdijk, tussen Willelmus Hake enerzijds en 

voornoemde Theodericus Rover anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Theodericus Rover Uden #soen# duo et dimidium hont terre cum suis 

edificiis sita in !ad (dg: locum fine v) aggerem Hijntamensem inter 

hereditatem Willelmi Hake ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici 

Rover ex alio ut dicebat !ut dicebat dedit ad hereditarium censum Jacobo 

de Bruggen ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu quatuor 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim) nativitatis 

Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108r 20 do 03-03-1384. 

Rodolphus Bubbe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Bubbe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 01 f.108v. 

 Quinta post invocavit: donderdag 03-03-1384. 

 Sabbato post invocavit: zaterdag 05-03-1384. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 10-03-1384. 

 

BP 1177 f 108v 01 do 03-03-1384. 

Johannes van den Hoghevenne van Vechel verkocht aan Arnoldus Heijme een 

n-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 3 lopen land ....... en 1 vracht aangelegen 

hooiland, in Veghel, ter plaatse gnd Sweenslaken, tussen Johannes gnd 

Guijnser en zijn kinderen enerzijds en het water gnd die Sweenslake 

anderzijds, (2) ¾ deel in 3 stukken land, in Veghel, ter plaatse gnd 

Sweenslaken, (2a) 3 lopen gerst groot, tussen voornoemde verkoper enerzijds 

en Aleijdis Mostarts en haar kinderen anderzijds, (2b) 5 lopen gerst groot, 
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tussen Henricus Glorien soen enerzijds en Eligius gnd Loij van der 

Sweenslaken anderzijds, (2c) 4 lopen gerst groot, tussen voornoemde 

Henricus Glorien soen enerzijds en Johannes gnd Loijen soen anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns en 3 vlieguten aan de kerk van Veghel. 

 

Johannes van den Hoghevenne (dg: here) de Vechel hereditarie vendidit 

Arnoldo Heijme hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Busco 

solvendam purificatione et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre tres) 

tribus lopinatis terre #!sibi adiacente# et una plaustra feni sibi 

adiacente sitis in parochia de Vechel ad locum Sweenslaken inter 

hereditatem Johannis dicti Guijnser (dg: ex u) et eius liberorum ex uno 

latere et inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Sweenslake ex alio 

item ex (dg: q) tribus quartis partibus ad dictum venditorem spectantibus 

in (dg: tribus) !#quatuor# peciis terre infrascriptis sitis in parochia 

(dg: de) #et# loco predictis quarum una tres lopinos !lopinos (dg: 

siliginis cont) #ordei# in semine continens (dg: sita) inter hereditatem 

dicti venditoris ex uno et inter hereditatem Aleijdis Mostarts et eius 

liberorum ex alio altera quinque lopinos (dg: siliginis) #ordei# in 

semine capiente inter hereditatem Henrici Glorien soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ludovici de) Eligii dicti Loij van der Sweenslaken ex 

alio et tercia quatuor lopinos (dg: siliginis) #ordei# in semine capiente 

inter hereditatem Henrici Glorien soen predicti ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Loijen soen ex alio #sunt site# promittens 

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

exceptis censu domini fundi exinde solvendo et III vlieguijt ecclesie de 

Vechel exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et Berwout 

datum quinta post invocavit. 

 

BP 1177 f 108v 02 do 03-03-1384. 

Everardus van Onstaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Onstaden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108v 03 do 03-03-1384. 

Alardus Reijmbouts soen verkocht aan Nijcholaus gnd Nijchoel zvw Johannes 

Rutghers soen van Os een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 7 hont land, gnd drie Gerden, in Alem, tussen wijlen 

Henricus Grous enerzijds en erfg vw Aleijdis Broes anderzijds, (2) 1 hont 

land, in Alem, tussen Vastradis van Berkel enerzijds en erfg vw Ghibo gnd 

Henrics soen anderzijds, reeds belast met 6 penningen aan de abt van Sint-

Truiden. 

 

Alardus Reijmbouts soen hereditarie vendidit Nijcholao dicto Nijchoel 

filius! quondam Johannis Rutghers soen de Os hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex septem hont 

terre dictis drie! Gherden sitis in parochia de Alem inter hereditatem 

#quondam# Henrici Grous ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Aleijdis (dg: Grous) #Broes# ex alio item ex uno (dg: hont) hont terre 

sito in dicta parochia inter hereditatem Vastradis de Berkel ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Ghibonis dicti Henrics soen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex 

denariis abbati de sancto Trudone exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108v 04 do 03-03-1384. 

Albertus zvw Henricus gnd Mutsart beloofde aan Johannes zv Truda 56 

Brabantse dobbel en 25 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) te betalen en te leveren. 

 

Albertus filius quondam Henrici dicti Mutsart promisit super omnia 

Johanni filio Trude LVI Brabant dobbel et XXV modios siliginis mensure de 
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Busco ad nativitatis Domini proxime (dg: pers) futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108v 05 do 03-03-1384. 

Willelmus Vosken zv Henricus van der Bruggen en Theodericus van den Waghen 

beloofden aan Johannes van de Kloot, tbv Thomas Asinarius en de zijnen etc, 

36 oude schilden55 met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384; 28+30+29=87 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus Vosken filius (dg: quondam) Henrici van der Bruggen et 

Theodericus van den Waghen promiserunt Johanni de Globo ad opus Thome 

Asinarii et sociorum eius etc XXXVI aude scilde ad (dg: pasc) 

penthecostes proxime persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108v 06 do 03-03-1384. 

Johannes zv Everardus van Bercke beloofde aan zijn voornoemde vader 

Everardus 300 oude schilden na maning te betalen. 

 

Johannes filius Everardi de Bercke promisit dicto Everardo suo patri CCC 

aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 108v 07 do 03-03-1384. 

Voornoemde Johannes droeg over aan zijn voornoemde vader Everardus alle 

tegoeden, aan hem door verschillende personen verschuldigd. 

 

Dictus Johannes omnia credita sua que sibi debentur a personis 

quibuscumque ut dicebat supportavit dicto Everardo suo patri. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 108v 08 ±do 03-03-1384. 

Henricus Bolle gaf uit aan Willelmus zvw Henricus van den Doeren de helft 

van een stuk land, gelegen onder de vrijdom etc, ter plaatse gnd Westlaken, 

beiderzijds tussen Zebertus van der Westlaken, met een eind strekkend aan 

erfgoed van de monniken van Porta Celi; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Lichtmis, {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Bolle #medietatem# pecie terre sitam infra libertatem etc ad 

locum dictum (dg: Westkal) Westlake inter hereditatem Zeberti van der 

Westlaken ex utroque latere coadiacentem tendentis cum uno fine ad 

hereditatem monachorum de Porta Celi ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Willelmo filio quondam Henrici van den Doeren ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu (dg: quatuor librarum mo) trium 

librarum X solidorum (dg: so) monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim purificatione ex dicta medietate promittens 

(dg: warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et) sub 

obligatione (dg: pec) medietatis ad dictum. 

 

BP 1177 f 108v 09 za 05-03-1384. 

Heijlwigis dvw Johannes gnd Middelaer droeg over aan Mauritius van Boemel 

bontwerker 1/5 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar zuster 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes, en dat aan haar zal komen na overlijden 

van Johannes gnd Boegart ev voornoemde Elizabeth, in de helft van een huis 

en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Leonius van 

Andwerpia enerzijds en erfgoed van Theodericus Gegel anderzijds. Arnoldus 

                         
55 Zie → BP 1180 p 433r 13 do 20-04-1396, Ludovicus Asinarius als knecht en 

bode van de Lombarden in Den Bosch en als houder van verschillende brieven 

maakte bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en verzwaringen gedaan 

door Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen met zijn goederen. 
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gnd Everarts soen zv voornoemde Heijlwigis deed afstand. 

 

Heijlwigis filia quondam Johannis dicti Middelaer cum tutore quintam 

partem sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis filie dicti quondam 

Johannis successione advolutam et post mortem (dg: dicti quo) Johannis 

dicti Boegart mariti olim dicte Elizabeth successione advolvendam in 

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

Leonii de Andwerpia ex uno et inter hereditatem Theoderici Gegel (dg: 

succ advolvendam) ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Mauritio de 

Boemel pellifici promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

impeticionem ex parte sui et suorum heredum quorumcumque deponere. Quo 

facto Arnoldus (dg: f) dictus (dg: er) Everarts soen filius dicte 

Heijlwigis super dicta quinta parte et jure ad opus dicti Mauricii 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Sijmon et Berwout datum 

sabbato post invocavit. 

 

BP 1177 f 108v 10 do 10-03-1384. 

Een vidimus maken van de brief beginnend met “Wij Ghisbertus van Vlochoven 

en Willelmus Coptiten”. Theodericus van Eghenrode alias Lijmbaecs Suager 

droeg over aan Arnoldus Vrieze zijn recht in voornoemde brief dat hij heeft 

wegens een belofte aan hem gedaan door Gerardus zvw Johannes zvw Gerardus 

van Vranckenvoert, te weten van de bevoegdheid af te staan. 

 

Et fiet (dg: de) vidimus de littera incipiente nos Ghisbertus de 

Vlochoven et Willelmus Coptiten etc. Quo facto Theodericus de (dg: G) 

Eghenrode alias Lijmbaecs Suager totum jus sibi competens in predictis 

litteris (dg: ..) vigore promissionis facte sibi per Gerardum filium 

quondam Johannis filium quondam Gerardi de Vranckenvoert scilicet de 

potestate tradendi et concedendi ut prenarratur supportavit Arnoldo 

Vrieze cum dictis litteris et jure promittens ratam servare. Testes W et 

Scilder datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 108v 11 do 10-03-1384. 

Alardus van Cluechoven van den Donghen droeg over aan Paulus gnd die Bije 

zvw Johannes die Bije ½ bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd Nuenveld, 

ter plaatse gnd Heikamp, beiderzijds tussen wijlen Godefridus Bitter, aan 

hem overgedragen door Arnoldus zvw Willelmus gnd van den Yvenlaer en 

Boudewinus gnd Otten soen. 

 

Alardus de Cluechoven van den Donghen dimidium bonarium terre situm in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Nuenvelt in loco dicto Heijcamp 

inter hereditatem quondam Godefridi Bitter ex utroque latere coadiacentem 

supportatum sibi ab (dg: Al) Arnoldo filio quondam Willelmi dicti van den 

Yvenlaer et Boudewino dicto Otten soen prout in litteris supportavit 

Paulo dicto die Bije filio quondam Johannis die Bije cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W 

et Scilder datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 108v 12 do 10-03-1384. 

Petrus gnd Oeden soen droeg over aan Johannes Peters soen (1) een stuk land 

in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd die Boksteeg, tussen voornoemde 

Johannes Peters soen enerzijds en Johannes die Beer anderzijds, (2) een 

stuk land gnd de Erstuk, in Haaren, tussen Wellinus van Beke enerzijds en 

eerstgenoemde Petrus anderzijds, beide stukken belast met een b-erfcijns 

van 7½ oude groot. 

 

Petrus dictus Oeden #soen# peciam terre sitam in parochia de Haren prope 

(dg: Ha) Oesterwijc in loco dicto die Bocsteghe inter hereditatem (dg: 

here) Johannis Peters soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Beer 

ex alio atque peciam terre dictam de Erstuc sitam in dicta (dg: pecia) 

parochia inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem 
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primodicti Petri ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni 

Peters soen promittens (dg: warandiam et obligationem) ratam servare et 

obligationem deponere excepto hereditario censu septem et dimidii 

grossorum antiquorum ex dictis duabus peciis terre solvendo. Testes Sij 

et Scilder datum supra. 

 

1177 mf3 E 02 f.109. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 10-03-1384. 

 

BP 1177 f 109r 01 do 10-03-1384. 

Heijlwigis dvw Henricus van der Teijnden gaf uit aan haar broer Johannes 

zvw voornoemde Henricus alle erfgoederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders (dg: gelegen in Haaren bij Oisterwijk); de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Beilver te leveren. 

 

Heijlwigis filia quondam Henrici van der Teijnden cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

(dg: sitas in parochia de Haren prope Oesterwijc) sitas ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Johanni filio dicti quondam Henrici suo fratri 

ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde de jure solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Beilver tradenda 

ex premissis promittens #cum tutore# warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes W et Scilder datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1177 f 109r 02 do 10-03-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn zuster, voornoemde Heijlwigis, een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Beilver te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. Voorts zal Johannes elk jaar voor 

voornoemde Heijlwigis, zolang zij leeft, een koe onderhouden en voor haar 

elk jaar een lopen vlaszaad zaaien. Voornoemde Heijlwigis zal haar leven 

lang een kamer hebben in het huis van voornoemde Johannes, in Beilver. 

Tenslotte zal Johannes elk jaar voor Heijlwigis een varken mesten. 

De brief van Heijlwigis overhandigen aan Zibbertus van der Scueren. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte Heijlwigi sue sorori vitalem (dg: d) unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Heijlwigis et non 

ultra purificatione et in (dg: Beild) Beilver tradendam ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis et quod ipse Johannes tenebit et emittet dicte 

Heijlwigi anno quolibet ad vitam dicte Heijlwigis unam vaccam tam in 

hyeme quam in (dg: h) estate et quod seminabit dicte Heijlwigi anno 

quolibet ad vitam dicte Heijlwigis (dg: et n) unum lopinum seminis lini 

supra hereditatem dicti Johannis et iuxta linum eiusdem Johannis et in 

tam bona terre sicut ea terra in qua seminabit (dg: su) linum dicti 

Johannis et quod ipse concedet dicte Heijlwigi ad eius vitam unam cameram 

in domo dicti Johannis siti in Beilver et quod ipse tenebit et emittet et 

depascet quod exponetur mesten dicte Heijlwigi unum porcum anno quolibet 

ad vitam dicte Heijlwigis. Testes datum supra. Tradetur littera dicte 

Heijlwigis Zibberto van der Scueren. 

 

BP 1177 f 109r 03 do 10-03-1384. 

Engbertus van Baex verkocht aan Willelmus Clijnge van Lijt smid een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land gnd die Hovelakker, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel 

Liemde, tussen Lemkinus gnd Monic enerzijds en Johannes van den Velde 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Laarakker, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Luttel Liemde, tussen voornoemde Johannes van den Velde enerzijds en 

Willelmus van den Velde anderzijds, welke pacht aan hem verkocht was door 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 128 

Walterus Marien soen van Lijemde. 

 

Engbertus de Baex hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione ex quadam pecia terre dicta die 

Hovelacker sita in parochia de Bucstel ad locum dictum #Luttel# Liemde 

inter hereditatem Lemkini dicti Monic ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Velde ex alio atque ex quadam pecia dicta die Laeracker 

sita in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Johannis van 

den Velde ex uno et inter hereditatem Willelmi van den Velde ex alio 

venditam sibi a Waltero Marien soen de Lijemde prout in litteris 

hereditarie vendidit Willelmo Clijnge de Lijt fabro #supportavit cum 

litteris# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 04 do 10-03-1384. 

Henricus gnd Boelart droeg over aan Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden 

zijn deel in een huis56 en erf van wijlen Arnoldus gnd Goutsmit van 

Waelwijc, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Philippus 

van Vucht enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Brocke anderzijds. 

 

Henricus dictus Boelart totam partem et omne jus sibi competentes in domo 

et area quondam Arnoldi dicti Goutsmit de Waelwijc sita in Busco ad forum 

inter hereditatem quondam Philippi de Vucht ex uno et inter hereditatem 

quondam Arnoldi Brocke ex alio ut dicebat supportavit Engberto Ludinc 

filio quondam Jacobi de Uden promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 05 do 10-03-1384. 

Jacobus van Bruggen beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd Langielijs 17 

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

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

 

Jacobus de Bruggen promisit Egidio filio quondam Egidii dicti Langielijs 

XVII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilde 

computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Sij et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 06 do 10-03-1384. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Petrus Oeden soen (1) 3 stukken land in 

Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse Beilver, (1a) tussen voornoemde Johannes 

gnd Peters soen enerzijds en Petrus gnd Oeden soen anderzijds, (1b) tussen 

Arnoldus van Rubussche enerzijds en voornoemde Johannes Peters soen 

anderzijds, (1c) tussen Arnoldus Bac Groet Wouters soen enerzijds en 

voornoemde Johannes Peters en andere naburen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en 2 

kapoenen, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. De stukken land waren 

belast met de schouwtuin. Ter meerdere zekerheid stelde Johanes Peters soen 

tot onderpand (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Johannes Peters 

soen enerzijds en eerstgenoemd stuk land anderzijds. 

 

Wellinus de Beke tres pecias terre sitas in parochia de Haren prope 

Oesterwijc in loco dicto Beilver quarum una inter hereditatem Johannis 

dicti Peters soen ex uno et inter hereditatem Petri dicti Oeden soen ex 

alio altera inter hereditatem Arnoldi de Rubussche ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Peters soen ex alio et tercia inter 

hereditatem Arnoldi Bac Groet Wouters soen ex uno et inter hereditatem 

#dicti# Johannis Peters et aliorum vicinorum ibidem ex alio ut dicebat 

(dg: here) dedit ad hereditariam paccionem dicto Petro Oeden soen ab 

                         
56 Zie → BP 1177 f 113v 05 wo 23-03-1384, overdracht van een ander deel in 

dit huis. 
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eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione (dg: dimidii) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco #et pro duo[bus] caponibus# 

dandis sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendis 

ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere #excepto 

scoutuijn ad premissa spectante quem dictus Petrus tenere tenebitur# et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dicti Johannis Peters #soen# ex uno et inter 

primodictam peciam terre ex alio ut dicebat ad pignus imposuit promisit 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Sijmon et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 07 do 10-03-1384. 

Petrus Oeden soen verkocht aan Wellinus van Beke een stuk land in Haaren 

bij Oisterwijk, ter plaatse die Valse Steeg, tussen Wellinus van Beke 

enerzijds en Henricus van der Voert en Arnoldus Bac Groet Wouters soen 

anderzijds. 

 

Petrus Oeden soen peciam terre sitam in parochia de Haren prope 

Oesterwijc (dg: ad lo) ad locum dictum die (dg: Vla Vl) Valsche Stege 

inter inter hereditatem Wellini de Beke et inter hereditatem Henrici van 

der Voert et Arnoldi Bac Groet Wouters soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Wellino promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 08 do 10-03-1384. 

Clemencia dvw Willelmus Vleminc gaf uit aan haar broer Godefridus Vleminc 

al haar erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, met cijnzen die 

op die erfgoederen worden voldaan; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

die eruit gaan, een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, en thans voor 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Clemencia filia quondam Willelmi Vleminc cum tutore omnes hereditates ad 

se spectantes sitas in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel cum 

censibus #supra dictas hereditates de jure solvendis# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: W) Godefrido #Vleminc# suo fratri ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus (dg: dominorum) exinde prius de jure 

solvendis (dg: dandis etc) atque pro hereditaria paccione (dg: pa) trium 

modiorum siliginis mensure de Busco exinde prius de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione (dg: un) unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 09 do 10-03-1384. 

Voornoemde Godefridus Vleminc droeg over aan zijn voornoemde zuster 

Clemencia dvw Willelmus Vleminc, 2 bunder van 6 bunders land, in 

Oisterwijk, achter Udenhout, tussen wijlen Bruijstinus van Andel enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, te weten de twee bunder richting Tilburg. 

Zodra de turf uit deze twee bunder zijn uitgegraven, gaat de ondergrond 

weer terug naar voornoemde Godefridus. 

 

Dictus Godefridus duo bonaria (dg: sita) de sex bonariis terre sitis in 

parochia de Oesterwijc (dg: inter) retro Udenhout inter hereditatem 

quondam Bruijstini de Andel ex uno et inter communem stegam ex alio 

scilicet illa duo bonaria que sita sunt versus Tilborch ut dicebat 

supportavit dicte Clemencie sue sorori promittens warandiam et 

obligationem deponere tali condicione annexa quod cum cespites de dictis 

duobus bonariis fuerint effosi et avulsi extunc fundus dictorum duorum 

bonariorum ad dictum Godefridum revertetur et devolvetur. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 109r 10 do 10-03-1384. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe beloofde aan Ludovicus van Enghelen 7 

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

 

Johannes Luwe (dg: de Empel) filius quondam Willelmi Luwe promisit 

Ludovico de (dg: Enghelen) Enghelen septem gulden hellingen ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 11 do 10-03-1384. 

Mijchael van Weert droeg over aan zijn neef Gerardus van Weert zijn deel in 

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

Nijcholaus Nouden enerzijds en erfgoed van wijlen Reijmboldus Bakker 

anderzijds. 

 

Mijchael de Weert totam partem et omne jus sibi competentes in domo et 

area sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Nijcholai Nouden 

e[x uno et] inter hereditatem quondam Reijmboldi pistoris ex alio ut 

dicebat supportavit Gerardo de Weert suo (dg: fratri) #cognato# 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109r 12 do 10-03-1384. 

Bernardus Arts soen, Hilla van den Slusen, Willelmus gnd Otten soen van den 

Graft en Zegherus zvw Johannes van Tula beloofden aan Walterus van Oekel 

110 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 

14-02-1385) en de andere helft met Pasen over een jaar (zo 02-04-1385). 

 

(dg: Joh) Bernardus Arts soen Hilla van den Slusen et Willelmus dictus 

Otten soen van den Graft (dg: pro) et Zegherus filius quondam Johannis de 

Tula promiserunt Waltero de Oekel centum et X Brabant dobbel seu valorem 

(dg: ad) mediatim ad carnisprivium et mediatim a pasca proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 03 f.109v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 109v 01 do 10-03-1384. 

Petrus zvw Ghevardus van Essche gaf uit aan Engbertus van den Eijnden een 

huis, tuin, erfgoederen en beemden, in Esch, over het water gnd die Aa, aan 

de zijde richting de kerk aldaar, en alle cijnzen die hij in Esch beurt; de 

uitgifte geschiedde voor (1) 5 pond 4 schelling geld, (2) een b-erfpacht 

van 12 lopen rogge, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en 

thans voor (4) een n-erfpacht van 3 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi de Essche (dg: peciam terre) domum ortum 

et hereditates #et prata# (dg: quondam) ad se spectantes sitas in 

parochia de Essche ultra (dg: po) aquam dictam die Aa in latere versus 

ecclesiam ibidem #et omnes census quos ibidem in Essche (dg: ....... 

..... ....... .......) habet solvendos# ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem (dg: He) Engberto van den Eijnden ab eodem hereditarie 

possidendos pro (dg: qu) quinque libris et quatuor solidis monete et pro 

hereditaria paccione XII lopinorum siliginis et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis (dg: exi) mensure de Busco exinde solvendis exinde 

solvendis dandis (dg: sibi ab alio he) ab alio atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum et quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sij et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 02 do 10-03-1384. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Petrus 13 Brabantse dobbel of 
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de waarde of 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1384), 12 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 

1 dobbel gerekend, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385), en 25 Brabantse 

dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis over 3 

jaar te betalen (zo 02-02-1388). 

 

Dictus Engbertus promisit dicto Petro XIII Brabant dobbel seu valorem seu 

L Hollant placken pro (dg: do) quolibet dobbel computato ad Remigii 

proxime et XII Brabant dobbel seu L Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato ad purificationem proxime et XXV Brabant dobbel seu L placken 

pro quolibet dobbel computato a purificatione proxime (dg: p) futura 

ultra 3 annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 03 do 10-03-1384. 

Eligius gnd Loij Luutens soen beloofde aan Arnoldus Hoernken, tbv 

Nijcholaus van den Broecke, 18 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Eligius dictus Loij Luutens soen promisit Arnoldo Hoernken ad! Nijcholai 

van den Broecke XVIII modios siliginis mensure de Busco ad (dg: pu) 

nativitatis Johannis proxime persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 04 do 10-03-1384. 

Heijmericus van der Aelsvoert verhuurde aan Johannes zv Rodolphus Rover van 

Vladeracken een kamp, gnd die Schant, 10 morgen 4 hont groot, in Deurne, 

naast de brug gnd die Deurnse Brug, tussen een gemene steeg enerzijds en 

Henricus Graet anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande heden, per 

jaar voor 21 Brabantse dobbel minus 4 Hollandse plakken of de waarde, met 

Sint-Petrus-Stoel te betalen. 

 

Duplicetur. 

Heijmericus van der Aelsvoert #campum dictum die Scaut# (dg: Sc) X iugera 

et IIII hont terre #continentem# situm in parochia de Doerne #iuxta 

pontem dictum die Doernsche Brugge# inter communem stegam ex uno 

hereditatem Henrici Graet ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Johanni filio Rodolphi Rover de Vladeracken ab eodem (dg: 

hereditarie possidendum anno quolibet ..) ad spacium sex annorum datam 

presentem sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XXI Brabant dobbel minus quatuor Hollant placken seu valorem dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum sex annorum (dg: p) ad Petri ad cathedram 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super omnia. Testes datum supra. (dg: tradetur littera 

Heijmeri). 

 

BP 1177 f 109v 05 do 10-03-1384. 

De broers Theodericus en Arnoldus, kvw Arnoldus Berwout, verkochten aan de 

broers Johannes en Gerardus van Zelant, kv Willelmus van Zeland, een huis 

en erf en rosmolen in voornoemd huis, in Den Bosch, in een straatje dat 

loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur van Den Bosch, tussen erfgoed 

van eertijds Henricus van der Bruggen, nu Henricus die Man, enerzijds en 

erfgoed van Walterus van Scerpenborch anderzijds, belast met een b-erfcijns 

van 6 pond geld, en voor voornoemde verkopers gereserveerd een n-erfcijns 

van 28 penning (dg: oude pecunia), 1 oude groot voor 9 penningen gerekend, 

vandaag hieruit aan hen verkocht. 

 

Theodericus et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi Berwout domum 

aream et molendinum equorum in dicta domo consistens sitas in Busco in 

viculo tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco inter 

hereditatem (dg: q) dudum Henrici van der Bruggen nunc ad Henricum die 

Man spectantem ex uno et inter hereditatem Walteri de Scerpenborch ex 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 132 

alio ut dicebant (dg: dederunt ad hereditarium) hereditarie vendiderunt 

Johanni (dg: de Z) et Gerardo (dg: de) fratribus de Zelant (dg: fi) 

liberis (dg: quondam) Willelmi de Zeland promittentes super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum 

monete exinde de jure solvendo salvo tamen dictis venditoribus in 

premissis hereditario censu XXVIII denariorum (dg: antique pecunie) 

antiquo grosso pro IX denariis computato promisso dicto venditoribus a 

dictis venditoribus ex premissis coram scabinis infrascriptis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 06 do 10-03-1384. 

Martinus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Martinus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 07 do 10-03-1384. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers een n-erfcijns van 28 

penningen, 1 oude groot voor 9 penning gerekend, met Kerstmis uit 

voornoemde goederen te betalen. 

 

(dg: dictus) Dicti emptores promiserunt se daturos et soluturos dictis 

venditoribus hereditarium censum XXVIII denariorum den aude groet pro IX 

denariis computato hereditarie nativitatis Domini ex premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 08 do 10-03-1384. 

Voornoemde koper beloofden aan voornoemde verkopers 50 Hollandse dobbel 

mottoen, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Jan 

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

 

Dicti emptores promiserunt dictis venditoribus (dg: X) L Hollant dobbel 

#mottoen# seu XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 09 do 10-03-1384. 

En 50 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

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

 

Atque L Brabant dobbel seu L Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 10 do 10-03-1384. 

Tijberius gnd Berijs zvw Johannes gnd Rodemans soen beloofde aan Philippus 

gnd Loden soen en zijn vrouw Elizabeth een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit 2 stukken roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel 

Liemde, (1) beiderzijds tussen Eligius gnd Loij Luttens soen, (2) tussen 

Henricus die Hoessche enerzijds en Walterus Marien soen anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Tijberius dictus (dg: Ber) Berijs filius quondam Johannis dicti Rodemans 

soen promisit super habita et habenda se daturum et soluturum Philippo 

dicto Loden soen et Elizabeth sue uxori vitalem pensionem (dg: unius m) 

unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum 

Philippi et Elizabeth et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex (dg: quinque loponatis) #duabus peciis# terre siliginee sitis in 

parochia de (dg: Bus) Bucstel ad locum dictum Luttel Liemde (dg: inter 

hereditatem) quarum una inter hereditatem Eligii dicti Loij Luttens soen 

ex utroque latere et altera inter hereditatem Henrici die Hoessche ex uno 

et inter hereditatem Walteri Marien soen ex alio sunt site et 

sufficientem facere et (dg: cum) alter diutius (dg: d) vivens 
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integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. Testes Sijmon et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 11 do 10-03-1384. 

De broers Gerardus en Johannes, kvw Henricus Ghenen soen, en Gerardus gnd 

Baudekens soen ev Agnes dvw voornoemde Henricus verkochten aan Theodericus 

Scout schoenmaker alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van Mergardis ev Ghiselbertus gnd Willems soen resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Ghisbertus. 

 

Gerardus et Johannes fratres liberi quondam Henrici Ghenen soen et 

Gerardus dictus Baudekens soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Agnetis sue uxoris filie dicti quondam Henrici omnia bona (dg: he) sibi 

de morte quondam Mergardis uxoris olim Ghiselberti dicti Willems soen 

successione advoluta et post mortem dicti (dg: di) Ghisberti successione 

successione advoluta #quocumque locorum consistentia sive sita# 

hereditarie (dg: sup) vendiderunt Theoderico Scout sutori promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 109v 12 do 10-03-1384. 

Willelmus zv Willelmus van Zelant droeg over aan Theodericus zv Zegherus 

van der Heijden de helft in een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 zester roggeland en aangelegen 

beemden, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Eschelaarse Hoeve, welke 

pacht eerstgenoemde Willelmus en voornoemde Theodericus verworven hadden 

van Gerardus van Zelant. 

 

Willelmus filius Willelmi de Zelant medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvenda hereditarie purificatione ex duabus sextariatis (dg: s) terre 

siliginee et pratis eis adiacentibus sitis in parochia de Vucht sancti 

(dg: V) Petri in loco dicto Esschelaersche Hoeve quam paccionem (dg: d) 

primodictus Willelmus et Theodericus filius Zegheri van der Heijden erga 

Gerardum de Zelant acquisiverant prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Theoderico cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 109v 13 do 10-03-1384. 

Rodolphus zv Arnoldus gnd Vrient, Petrus van der Hautart57,58 en Arnoldus zv 

Hadewigis van der Drieborch beloofden aan Philippus Jozollo 124 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1384; 21+30+31+24=106 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Rodolphus filius Arnoldi dicti (dg: .) Vrient Petrus van der Hautart et 

Arnoldus filius Hadewigis van der Drieborch promiserunt Philippo Jozollo 

C XXIIII aude scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvendos sub 

pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 14 do 10-03-1384. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

                         
57 Zie → BP 1180 p 722v 04 vr 09-03-1397, (vergelijk:) Petrus van der 

Hautart beloofde aan Ludovicus Asinarius, tbv Antonius van Monte Fiam, 19 

oude Franse schilden op 22-04-1397 te betalen, op straffe van 1. 
58 Zie → BP 1181 p 458v 10 vr 18-07-1399, (vergelijk:) Petrus van der 

Hautart en Gerardus van den Bogarde (die schadeloos zal worden gehouden) 

beloofden aan Ludovicus Asinario, tbv, 18 Franse oude schilden op 03-08-

1399 te betalen; zo niet, dan zal hij op de gevangenpoort gaan. 
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Solvit 3 plack. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 109v 15 do 10-03-1384. 

(dg: Henricus zvw). 

 

(dg: Henricus filius quondam). 

 

BP 1177 f 109v 16 do 10-03-1384. 

Ghibo gnd Bijnhuus beloofde aan Arnoldus Koijt 18 schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) 

te betalen. 

 

Ghibo dictus Bijnhuus promisit Arnoldo Koijt XVIII scilde scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 04 f.110. 

 Quinta post letare: donderdag 24-03-1384. 

 

BP 1177 f 110r 01 ±do 10-03-1384. 

Henricus zvw Arnoldus gnd Voertman verkocht aan Lambertus van Moudewijc den 

Plaetmaker, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren, en helft met Sint-Jan en de andere 

met Lichtmis. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi dicti Voertman legitime vendidit Lamberto 

de Moudewijc den Plaetmaker ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam eorum et non ultra mediatim Johannis et mediatim 

purificatione et in Busco tradendam. 

 

BP 1177 f 110r 02 ±do 10-03-1384. 

Johannes Moerken gaf uit aan Yseboldus van Asten (1) 1/3 deel, dat aan hem 

en zijn vrouw Elizabeth dvw Wellinus Ysebout gekomen was na overlijden van 

voornoemde Wellinus, in de gruit van Helmond, Bakel, Deurne, Asten, 

Someren, Liedorp, Tongeren, Nuenen, Gerwen, Wetten, Stiphout, Lieshout, 

Aarle, Beek bij Aarle en Rixtel; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en 

thans voor een n-erfcijns van 11 oude schilden of de waarde, met Pasen te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 02-04-1385). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Yseboldus tot onderpand (2) een beemd in 

Helmond, ter plaatse gnd in het Riet, welke beemd jaarlijks wordt gedeeld 

tegen erfgoed van kvw Andreas des Bevers, aldaar gelegen, (3) een akker in 

Helmond, naast kvw Reijnerus van der Wijnmolen. Voor voornoemde Johannes 

gereserveerd 1/3 deel in de gruit van hopbier en vreemd bier, in de villa 

van Helmond verkocht. 

 

Johannes Moerken terciam partem #sibi et Elizabeth sue uxori filie 

quondam Wellini Ysebout (dg: s) de morte eiusdem quondam Wellini 

successione advolutam in# maheria de Helmont de Bakel de (dg: Doerne) 

Doerne de Asten de Zoemeren de Liedorp de Tongeren de Nuenen de Gherwen 

de Wetten de Stiphout de Lieshout (dg: ..) de Arle de Beke prope Arle de 

Rijxstel ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) dedit ad hereditariam 

paccionem Yseboldo de Asten ab eodem hereditarie possidendam (dg: pro pro 

censibus dominorum) oneribus dictis onraet que dictus quondam Wellinus 

exinde solvere consuevit dandis (dg: sibi) a dicto Yseboldo atque pro 

hereditario censu XI aude scilde seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie in festo pasce et primo termino ultra annum ex premissis 

promittens (dg: warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et) #ratam servare et obligationem ex parte sui deponere# alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicti census prefatus 
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Yseboldus pratum #ad se spectans# situm in parochia de Helmont in loco 

dicto int Riet (dg: inter hereditatem) et quod pratum annuatim dividitur 

contra hereditatem liberorum quondam Andree des Bevers ibidem sitam atque 

agrum #ad se spectantem# situm in (dg: ..) Helmont (dg: inter) #contigue 

iuxta# hereditatem liberorum (dg: Reij) quondam Reijneri van der 

Wijnmolen (dg: ex uno et inter hereditatem) ad pignus imposuit. 

Salva (dg: tamen tercia parte) dicto Johanni tercia parte sibi competente 

in maheria de lupinata cervisia et in aliena cervisia in villa de Helmont 

vendita. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 03 ±do 10-03-1384. 

Nijcholaus zvw Henricus Kater verkocht aan Johannes van Hamont zvw Johannes 

die Smit van Buedel een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Metta van Rode enerzijds en erfgoed van Godefridus Moelner anderzijds, van 

welk huis en erf voornoemde Nijcholaus een helft verworven had van de 

gezusters Elizabeth en Gertrudis, dvw Henricus van Heijnsberch, en de 

andere helft van59 Rodolphus zvw Arnoldus der Kijnder bakker. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici Kater domum et aream sitam in Busco in 

vico tendente a vico Hijntamensi versus locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Mette de Rode ex uno et inter hereditatem Godefridi Moelner 

ex alio #de# qua (dg: in) domo et area dictus Nijcholaus unam medietatem 

erga Elizabeth et Gertrudem sorores filias quondam Henrici (dg: H) de 

Heijnsberch et reliquam medietatem erga Rodolphum filium quondam Arnoldi 

der Kijnder pistorem acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit 

Johanni de Hamont filio quondam Johannis die Smit de Buedel supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 04 ±do 10-03-1384. 

Johannes Philips soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Philips soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 05 ±do 10-03-1384. 

Voornoemde koper en Cristianus Becker beloofden aan voornoemde verkoper 26 

oude schilden of de waarde met Sint-Remigius (za 01-10-1384) en 25 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (za 24-06-1385) te 

betalen. 

 

Dictus emptor (dg: pro) et Cristianus Becker promiserunt dicto (dg: Em) 

venditori (dg: L) XXVI (dg: re) aude scilde seu valorem Remigii et XXV 

aude scilde seu valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

?persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 06 ±do 10-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 07 ±do 10-03-1384. 

Henricus die Bruijn verkocht aan Jacobus van Oefel Willems soen een 

n-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit 

een huis en tuin, in Oss, tussen Willelmus van Meghen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 1 morgen land, in Oss, achter Schadewijk, tussen 

Henricus Claes soen enerzijds en Johannes gnd Hens bv voornoemde verkoper, 

                         
59 Zie ← BP 1176 f 030v 01 ma 10-08-1377, verkoop van een helft van het huis 

door Rodolphus zvw Arnoldus gnd der Kijnder bakker. 
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anderzijds, (3) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Nederveld, tussen 

Johannes van Os enerzijds en kv Oda gnd Marien anderzijds, (4) een stuk 

land, gnd Valken Hostat, in Oss, ter plaatse gnd Nederveld, tussen 

Nijcholaus Pouwels soen enerzijds en kv Heijlwigis Wonders anderzijds, (5) 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in Genen Krusen Beemd, tussen 

Johannes Proefs van Bucstel enerzijds en Adam van den Kerchof anderzijds, 

(6) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Rusmut?, tussen Johannes van den 

Heijnxthoevel enerzijds en Gerardus Kepken anderzijds, (7) een stuk land, 

in Oss, ter plaatse gnd die Zijlakker, tussen hr Johannes zvw hr Godefridus 

van Os enerzijds en Henricus Cnodde anderzijds, (8) 2 morgen land, in Oss, 

tussen hr Egidius Meijssen soen enerzijds en Johannes zv Cristina 

Heijmerics anderzijds, reeds belast met 18 penning en een b-erfpacht van 9½ 

lopen gerst. 

 

Henricus die Bruijn hereditarie vendidit (dg: Nijcho) Jacobo de Oefel 

Willems soen hereditarium censum X librarum monete solvendum hereditarie 

(dg: pur) Petri ad cathedram ex domo et orto sitis in parochia de Os 

inter hereditatem Willelmi de Meghen ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio item ex uno iugero terre sito in dicta parochia retro 

Scadewijc inter hereditatem Henrici Claes soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Hens fratris dicti venditoris ex alio item ex 

pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto Nedervelt inter 

hereditatem Johannis de Os ex uno et inter hereditatem liberorum Ode 

dicte Marien ex alio item ex pecia terre #dicta Valken Hostat# sita in 

dicta parochia in loco dicto Nedervelt inter hereditatem Nijcholai 

Pouwels soen ex uno et inter hereditatem liberorum Heijlwigis Wonders ex 

alio item ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto in Ghenen 

Crusen Beemt inter hereditatem Johannis Proefs de Bucstel ex uno et inter 

hereditatem Ade van den Kerchof ex alio item ex pecia terre sita in (dg: 

p) dicta parochia in loco dicto Rus[mu?]t inter hereditatem Johannis van 

den Heijnxthoevel ex uno et inter hereditatem Gerardi Kepken ex alio item 

ex pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum die Zijlacker inter 

hereditatem (dg: Joh) domini Johannis filii quondam domini Godefridi de 

Os ex uno et inter hereditatem Henrici Cnodde ex alio item ex duobus 

iugeribus terre sitis in dicta parochia (dg: in loco dicto) inter 

hereditatem #domini# Egidii Meijssen soen [ex] uno et inter hereditatem 

Johannis filii Cristine Heijmerics ex alio ut dicebat (dg: here) 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: XVI) XVIII denariis et hereditaria paccione novem et dimidii 

lopinorum (dg: silig) ordei exinde de jure solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 08 ±do 10-03-1384. 

Johannes die Walsche, Theodericus die Cromme en Johannes die Groet zvw 

Henricus Penninc van Straten beloofden aan Johannes van Best 110½ gulden 

hellingen, Rijnse, of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes die Walsche Theodericus die Cromme et Johannes die Groet filius 

quondam Henrici Penninc de Straten promiserunt Johanni de Best centum et 

X et dimidium gulden hellingen de Reno seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 09 ±do 10-03-1384. 

(dg: Johannes van Geffen). 

 

(dg: Johannes de Geff). 

 

BP 1177 f 110r 10 ±do 10-03-1384. 

Albertus van Geffen die Koecbecker beloofde aan Wellinus van Beke 47½ 

schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pinksteren 
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aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Albertus de Geffen die Koecbecker promisit Wellino de Beke XLVII (dg: 

scilde so) et dimidium scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet 

scilt computato ad pentecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 11 ±do 10-03-1384. 

Elizabeth dv Gerardus gnd Maes soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen, gedaan met goederen van wijlen Petrus gnd Goetscalx soen 

van Berlikem. 

 

Elizabeth filia Gerardi dicti Maes soen omnes vendiciones et alienaciones 

factas cum bonis quibuscumque #quondam# Petri dicti Goetscalx soen de 

Berlikem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 12 do 24-03-1384. 

Johannes van den Berghe van Berlikem verkocht aan Hermannus gnd Pijnghe een 

stuk land in Berlicum, ter plaatse gnd op Westerakker, tussen Nijcholaus 

Morre soen enerzijds en kvw Lambertus van Enghelant anderzijds. 

 

Johannes van den Berghe de Berlikem peciam terre sitam in parochia de 

Berlikem in loco dicto op Westeracker inter hereditatem Nijcholai Morre 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti de Enghelant 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno dicto Pijnghe promittens 

#super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere. #Testes W 

et Sijmon datum quinta post letare#. (dg: Quo facto Franco filius quondam 

Jacobi dicti Wert super dicta pecia terre et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare). 

 

BP 1177 f 110r 13 do 24-03-1384. 

Goeswinus Dunnecop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Dunnecop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110r 14 ±do 24-03-1384. 

Yseboldus van Asten beloofde aan Pijramus gnd Moers zvw Johannes van 

Gherwen, tbv Mijchael molenaar zv Henricus gnd Moelnere van Waderle, 60 

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

 

Yseboldus de Asten promisit super omnia Pijramo dicto Moers filio quondam 

Johannis de Gherwen (dg: LX gulden peter seu v ad nativitatis Domini 

proxime per) ad opus Mijchaelis (dg: fili) multoris filii Henrici dicti 

Moelnere de Waderle LX gulden peter ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1177 f 110r 15 ±do 24-03-1384. 

(dg: Ghibo Herinc). 

 

BP 1177 f 110r 16 ±do 24-03-1384. 

Thomas zvw Johannes van Beke en Ghibo Herinc beloofden aan Lambertus Snoec 

35.000 gebakken stenen, gebakken naast de oven van Godefridus Moedel van de 

Steenweg, met Letare over een jaar (zo 01-04-1386) te leveren bij de trap 

van de begijnen. 

 

Thomas filius quondam Johannis de Beke et Ghibo Herinc promiserunt (dg: 

Joh Sn) Lamberto Snoec XXXV milia lapidum coctorum pistorum iuxta 

for[nacem?] Godefridi Moedel de Lapidea Via for[na]tas! a letare proxime 

futura ultra annum persolvenda et iuxta gradum beghi[narum] tradenda. 

 

1177 mf3 E 05 f.110v. 

 Tercia post oculi: dinsdag 15-03-1384. 
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 anno LXXXIIII mensis marcii die XV: dinsdag 15-03-1384. 

 Quarta post oculi: woensdag 16-03-1384. 

 Quinta post oculi: donderdag 17-03-1384. 

 Quinta post letare: donderdag 24-03-1384. 

 

BP 1177 f 110v 01 di 15-03-1384. 

Albertus zv Ludovicus van Kessel verkocht aan Ghibo Herinc een n-erfcijns 

van 7 oude schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

5 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd in die Hostaden, tussen wijlen 

Lambertus Raet enerzijds en Hermannus Scut zv Henricus gnd Jonge Heijnen 

van Heijnxstem anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond 

gemeen paijment. 

 

Albertus filius Ludovici de Kessel hereditarie vendidit Ghiboni Herinc 

hereditarium censum septem aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

Martini ex quinque iugeribus terre sitis in parochia de Empel in loco 

dicto in die (dg: Beemden) #Hostaden# inter hereditatem Lamberti quondam 

Raet ex uno et inter hereditatem Hermanni Scut filii Henrici dicti Jonge 

Heijnen #de Heijnxstem# ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu quinque librarum communis 

pagamenti exinde solvendo prius et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Scilder datum tercia post oculi. 

 

BP 1177 f 110v 02 di 15-03-1384. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande heden, met 77 oude 

schilden of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in het huis van de notaris, in aanwezigheid van Gherisius van Os en 

Arnoldus Nollekini van Berze. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum datam presentem sine medio 

sequentium semper cum (dg: LX) septuaginta #septem# aude scilde seu 

valorem et cum censu anni rdempcionis et (dg: cum ar) ut in forma. Acta 

in domo mea presentibus Gherisio de Os et Arnoldo Nollekini de Berze 

datum anno LXXXIIII mensis marcii die XV hora (dg: ...) prime. 

 

BP 1177 f 110v 03 wo 16-03-1384. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan Gerardus van der Amer de oude 

schuur60 zonder ondergrond in Erp, op de goederen gnd te Loe. 

 

Solvit. 

Leonius filius quondam (dg: Leo) Petri de (dg: P) Erpe #antiquum# horreum 

sine fundo #ad se spectans# consistens in parochia de Erpe supra bona 

dicta te Loe ut dicebat (dg: supportavit) vendidit Gerardo van der Amer 

promittens warandiam et obligationem (dg: ..) deponere. Testes (dg: S) 

Willelmus et Sijmon datum quarta post oculi. 

 

BP 1177 f 110v 04 wo 16-03-1384. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 110v 05 wo 16-03-1384. 

Johannes gnd van Eijcke bv Ghibo van Eijcke verkocht aan Johannes gnd die 

Yoede Peters soen een stenen huis en erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes Dicbier enerzijds en huis en erf van Henricus 

                         
60 Zie ← BP 1177 f 093v 04 za 02-01-1384 (1), erfdeling mbt onder meer een 

schuur zonder ondergrond. 
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Steenwech anderzijds, aan voornoemde Johannes van Eijcke verkocht61 door 

zijn voornoemde broer Ghibo. Voornoemde Ghibo deed afstand van het recht62 

van wederkoop. 

 

Johannes dictus de Eijcke (dg: filius) frater Ghibonis de Eijcke domum 

lapideum et aream sitam in Busco ad forum inter hereditatem Johannis 

quondam Dicbier ex uno et inter domum et aream Henrici (dg: Steenwe) 

Steenwech ex alio venditam dicto Johanni de Eijcke a dicto Ghibone eius 

fratre prout in litteris hereditarie vendidit Johanni dicto die Yoede 

(dg: supportavit cu) Peters soen supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto dictus Ghibo super premissis et jure redempcionis (dg: sibi in 

premissis) et quitatione in premissis competente ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare (dg: ...). Testes Willelmus et 

Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 110v 06 wo 16-03-1384. 

Johannes zv Ghibo van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes #filius# Ghibonis de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 110v 07 wo 16-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan Ghibo van Eijcke 450 oude schilden of de 

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

 

Dictus emptor promisit (dg: dicto ven) Ghiboni de Eijcke quadringentos et 

L aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum. 

 

BP 1177 f 110v 08 wo 16-03-1384. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe en Walterus zv Jacobus gnd Tijt beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 80 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 

10-04-1384; 15+10=25 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe et Walterus filius Jacobi dicti 

Tijt promiserunt Philippo Jozollo etc LXXX aude scilde Francie ad pasca 

proxime persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110v 09 do 17-03-1384. 

Gertrudis, dvw Walterus gnd Coelborner en wv Rodolphus zv Henricus gnd 

Priems, en haar zoon Walterus gaven uit aan Rodolphus zv Gerardus gnd Oelen 

soen (1) 1½ bunder land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd 

Braandonk, tussen wijlen Elizabeth gnd des Riken enerzijds en de gemeint 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot aan de heer van 

Boxtel, en thans voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Rodolphus tot onderpand (2) een vracht hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd 

in Roesbeemd, tussen Arnoldus zv Henricus Man enerzijds en Johannes gnd 

Snoec anderzijds. 

 

Gertrudis (dg: reli) filia quondam Walteri dicti Coelborner relicta 

quondam quondam Rodolphi (dg: dicti) filii Henrici dicti Priems cum 

tutore et Walterus eius filius unum et dimidium bonarium (dg: partem 

prati et) terre sita in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde ad 

locum dictum Braendonc inter hereditatem quondam Elizabeth dicte des 

Riken ex uno et inter (dg: communem plateam) communitatem ex alio ut 

dicebant dederunt ad hereditarium censum Rodolpho filio Gerardi dicti 

                         
61 Zie ← BP 1177 f 050r 13 ma 01-06-1383, verkoop van het huis. 
62 Zie ← BP 1177 f 050r 14 ma 01-06-1383, verlening recht van wederkoop. 
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#(dg: Oe)# Oelen soen ab eodem hereditarie possidenda pro uno et dimidio 

antiquis grossis domino de Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditario censu duorum aude scilde seu valorem dando (dg: sibi ab a) 

dictis Gertrudi et Waltero eius filio (dg: here) ab alio hereditarie 

Martini ex premissis promittentes cum tutore super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dicti census prefatus Rodolphus unam plaustram feni sitam in 

dicta parochia in loco dicto in Roesbeemt inter hereditatem (dg: he) 

Arnoldi filii Henrici Man ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Snoec ex alio ut dicebat ad pignus imposuit promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Sijmon datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 110v 10 do 17-03-1384. 

Voornoemde, Gertrudis dvw Walterus gnd Coelborner en wv Rodolphus zv 

Henricus gnd Priems, en haar zoon Walterus gaven uit aan Engbertus zvw 

Lambertus van Ertbruggen (1) een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, ter plaatse gnd Vellaar, tussen jkr van Boxtel enerzijds en 

Nijcholaus gnd Coelborner anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2¼ oude 

groot, aan de heer van Boxtel, en thans voor een n-erfcijns63 van 4 gulden 

hellingen en 6 Hollandse plakken of de waarde, te betalen met Sint-

Martinus. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Engbertus tot onderpand 

(2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, die Johannes van 

Helmont hem met Lichtmis levert, gaande uit erfgoederen in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, naast Godefridus van der Hoeven. 

 

Dicti Gertrudis cum tutore et Walterus eius filius peciam prati sitam in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde ad locum dictum Vellaer inter 

hereditatem domicelli de Bucstel ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Coelborner ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Engberto filio quondam Lamberti de Ertbruggen ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: he) duobus grossis antiquis et una quarta parte 

unius grossi antiqui (dg: exinde solvendis) domino de Bucstel exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu quatuor (dg: h) gulden 

hellingen (dg: seu v) et (dg: pro) sex Hollants placken seu valorem dando 

eis ab alio hereditarie Martini ex premissis promittentes #cum tutore# 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dictus Engbertus hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Oerscot quam Johannes de Helmont sibi 

solvere tenetur hereditarie purificatione ex hereditatibus sitis in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Best iuxta hereditatem Godefridi van 

der Hoeven ut dicebat ad (dg: imp) pignus imposuit promittens #super 

omnia# (dg: .. dce) de dicta paccione dimidii modii siliginis warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 110v 11 do 24-03-1384. 

Voornoemde Gertrudis, dvw Walterus gnd Coelborner en wv Rodolphus zv 

Henricus gnd Priems, en haar zoon Walterus gaven uit aan Arnoldus zvw 

Emondus gnd Loijt (1) een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd op 

Zanendonk, tussen Wautgherus zvw Johannes van Casteren enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 penningen gnd Keulse 

en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus 

tot onderpand (2) een b-erfpacht van 3 lopen raapzaad, die Johannes van 

Zanendonc moet leveren aan voornoemde Arnoldus, gaande uit een huis en tuin 

van voornoemde Johannes van Zanendonc, ter plaatse gnd Zanendonk, tussen 

voornoemde Arnoldus enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Dicti Gertrudis #cum tutore# et Walterus eius filius peciam terre sitam 

in parochia de Bucstel in loco (dg: dicto) op Zanendonc inter hereditatem 

                         
63 Zie → BP 1178 f 254r 02 di 20-07-1389, verkoop van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 141 

Wautgheri filii quondam Johannis de Casteren ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Arnoldo filio quondam Emondi dicti Loijt ab eodem 

hereditarie pssidendam pro tribus #denariis# dictis Coelsche annuatim 

exinde prius de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: dicte Gertrudi) sibi 

ab alio hereditarie purificatione et (verbeterd uit : ex) in Busco 

tradenda ex premissis promittentes (dg: wa) cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Arnoldus hereditariam paccionem trium 

lopinorum seminis raparum quam Johannes de Zanendonc dicto Arnoldo 

solvere tenetur hereditarie ex domo et orto dicti Johannis de Zanendonc 

sitis (dg: ibid) in dicto loco Zanendonc vocato inter hereditatem dicti 

Arnoldi ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ad 

pignus imposuit promittens warandiam de dicta paccione trium lopinorum 

seminis raparum. Testes W et Sijmon datum quinta post letare. 

 

1177 mf3 E 06 f.111. 

 Quinta post oculi: donderdag 17-03-1384. 

 

BP 1177 f 111r 01 do 17-03-1384. 

Walterus van Audenhoven verkocht aan Goeswinus zvw Thomas gnd Scuijters van 

Eijndoven een stuk land gnd die Meinbraak, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen Johannes van Enghelant enerzijds en Ghibo zvw Walterus metter 

Houwen anderzijds, belast met 4 penning oude cijns aan voornoemde Walterus 

verkoper, met Allerheiligen te betalen. De brief overhandigen aan Johannes 

van Middegael. 

 

Walterus de Audenhoven peciam terre dictam die Meijnbrake sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Johannis de 

Enghelant ex uno et inter hereditatem Ghibonis filii quondam Walteri 

metter Houwen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino filio 

quondam Thome dicti Scuijters (dg: promit) de Eijndoven promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: uno grosso antiq) 

#quatuor denariis antiqui census# dicto Waltero venditori exinde 

solvendis in festo omnium sanctorum. Testes Sijmon et Berwout datum 

quinta post oculi. Tradetur littera Johanni (dg: fi) de Middegael. 

 

BP 1177 f 111r 02 do 17-03-1384. 

De broers hr Johannes priester en Goeswinus, kvw Thomas gnd Scuijters van 

Eijndoven, verkochten aan Walterus van Audenhoven 2 stukken land in 

Oirschot, in de plaats gnd Aarle, ter plaatse gnd die Schoot, (1) tussen 

Luppertus van den Scoet enerzijds en Johannes van der Scoet anderzijds, (2) 

tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Luppertus en Johannes van den 

Scoet anderzijds. 

 

Dominus Johannes presbiter et Goeswinus fratres liberi quondam Thome 

dicti Scuijters de Eijndoven duas pecias terre sitas in parochia de 

Oerscot in loco dicto Arle ad locum dictum die Scoet quarum una inter 

hereditatem Lupperti van den Scoet ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Scoet ex uno et altera inter communem viam ex uno et inter 

hereditates dictorum Lupperti et Johannis van den Scoet ex alio sunt site 

hereditarie vendiderunt Waltero de Audenhoven promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exceptis quinque 

denariis #antiqui# census exinde solvendis testes datum dictis 

venditoribus exinde solvendis). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 03 do 17-03-1384. 

Henricus Loze en Arnoldus gnd Mersman verkochten aan Henricus nzvw hr 

Goeswinus Moedel investiet van Lithoijen een huis, hofstad en tuin, in Oss, 

naast het kerkhof aldaar, tussen Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen 
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enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 5 oude groten aan erfg 

vw hr Johannes Rover ridder. 

 

Henricus Loze et Arnoldus dictus Mersman domum domistadium et ortum sitos 

in parochia de Os iuxta cymitherium ibidem inter hereditatem Henrici 

filii quondam Johannis dicti Weijlen soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio (dg: 

quo) naturali quondam domini Goeswini Moedel investiti olim de Lijttoijen 

promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis quinque antiquis 

grossis heredibus #domini# quondam Johannis Rover militis exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 04 do 17-03-1384. 

Johannes van Duer zvw Johannes van Doerne verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes de Duer filius quondam Johannis de Doerne prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 05 do 17-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Loze 16 oude schilden met 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico Loze XVI aude scilde ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 06 do 17-03-1384. 

Gerardus van Vladeracken droeg over aan Rodolpus gnd Henrics soen een stuk 

land in Geffen, ter plaatse gnd in den Enge, tussen Elizabeth Henrics 

enerzijds en Henricus Ghiben soen anderzijds. 

 

Gerardus de Vladeracken peciam terre sitam in parochia de Geffen in loco 

dicto in den Enghe inter hereditatem Elizabeth Henrics ex uno et inter 

hereditatem Henrici Ghiben soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Rodolpho dicto Henrics soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 07 do 17-03-1384. 

Henricus Boennart en zijn vrouw Elizabeth dvw Willelmus gnd Reijmbouts soen 

van Berchen verkochten aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem ½ morgen 

land, in Berghem, tussen Godefridus zvw Andreas van Berlikem enerzijds en 

voornoemde Henricus Boennarts anderzijds. 

 

Henricus Boennart (dg: dimidium iuger terre situm in parochia de Berchen 

inter hereditatem) maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Willelmi dicti Reijmbouts soen de Berchen #et dicta 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore# dimidium iuger terre situm in 

parochia de Berchen inter hereditatem Godefridi filii quondam Andree de 

Berlikem ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Boennarts ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 111r 08 do 17-03-1384. 

Jordanus van Hoculem en Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofden aan 

Henricus van den Velde 24 gulden hellingen of de waarde met Sint-

Bartholomeus aanstaande (wo 24-08-1384) te betalen. 

 

Jordanus de Hoculem et Zibertus filius Ziberti de Hoculem promiserunt 

Henrico van den Velde XXIIII gulden hellingen seu valorem ad Bartholomei 
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proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 111r 09 do 17-03-1384. 

(dg: Henricus van Gheele). 

 

(dg: Henricus de Gheele). 

 

BP 1177 f 111r 10 do 17-03-1384. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Theodericus Tolinc een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, naast een gemene steeg 

enerzijds en erfgoed gnd Kesemans Kamp anderzijds, belast met 2 groten 

gemeen paijment aan het Geefhuis in Den Bosch en met waterlaten. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum peciam terre sitam in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Bruggen (dg: a) iuxta stegam communem ibidem ex 

uno et inter hereditatem dictam Kesemans Camp ex alio in ea quantitate 

(dg: qua) qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

Tolinc promittens watrandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

grossis communis pagamenti (dg: exin) mense sancti spiritus in Busco 

exinde de jure solvendis et aqueductibus ad hoc de jure spectantibus. 

Testes Sij et Berwout datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 111r 11 do 17-03-1384. 

Ghibo zv Henricus gnd Emonts soen en Paulus zv Lambertus van der Rijt 

beloofden aan Ludekinus van Zon zv Johannes 10 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Ghibo filius (dg: qu) Henrici dicti Emonts soen et Paulus filius Lamberti 

van der Rijt promiserunt Ludekino (dg: de filio Johannis de) de Zon filio 

Johannis X aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 12 do 17-03-1384. 

Ghibo gnd Pels verwer beloofde aan Johannes van Drueten 32½ oude Franse 

schild of de waarde met Pasen aanstaande (zo 10-04-1384) te betalen. 

 

Ghibo dictus Pels tinctor promisit Johanni de Drueten XXXII et dimidium 

aude scilde Francie seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 13 do 17-03-1384. 

Willelmus zvw Henricus gnd Alarts soen verkocht aan Gerardus zvw Gerardus 

van Eijcke een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Aarle, in nagenoemd huis, te leveren, gaande uit (1) de helft in een 

huis en tuin, die waren van wijlen hr Henricus gnd Nennekens soen priester, 

in Aarle, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en kvw Heijlwigis 

van Caudenberch anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Aarle, ter 

plaatse gnd op Valkendijk, tussen Johannes Knuijts enerzijds en Johannes 

van Dommellen anderzijds, (3) 1 zesterzaad roggeland, gnd die Meesse Akker, 

aldaar, tussen hr Theodericus Rover enerzijds en Arnoldus Stanssen soen 

anderzijds, (4) 3 lopen roggeland, in Aarle, achter de akkers van Aarle, 

tussen voornoemde Johannes van Dommellen enerzijds en voornoemde Johannes 

Knuijts anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti (dg: Ael) Alarts #soen# 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Gerardi de Eijcke hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificatione et in parochia de Arle in domo 

subscripta tradendam et deliberandam ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in domo et orto (dg: sitis) que fuerant quondam domini Henrici 

dicti Nennekens soen presbitri sitis in predicta parochia de Arle inter 

hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem 
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liberorum (dg: He) quondam Heijlwigis de Caudenberch ex alio atque ex 

(dg: pecia terre) una sextariata terre siliginee sita in dicta parochia 

ad locum dictum (dg: .) op Valkendijc inter hereditatem (dg: h) Johannis 

Knuijts ex uno et inter hereditatem Johannis de Dommellen ex alio item ex 

una sextariata terre siliginee #dicta die Meessche Acker# sita ibidem 

inter hereditatem domini Theoderici Rover ex uno et inter Arnoldi 

Stanssen soen ex alio item ex tribus lopinatis terre siliginee sitis (dg: 

ibidem inter) in dicta parochia retro agros de Arle inter hereditatem 

dicti Johannis de Dommellen ex uno et inter hereditatem #dicti# Johannis 

Knuijts ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde prius de jure solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 14 do 17-03-1384. 

Elizabeth wv Johannes gnd Ghiben soen van Wargartshuzen verkocht aan 

Johannes van Bladel bakker (1) 1 zesterzaad roggeland, in Vught Sint-

Petrus, voor Enode, tussen Arnoldus van den Gasthuse enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 1½ lopen lijnzaadland, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd die Riede Akker, tussen Petrus die Ridder enerzijds en Albertus 

gnd Abe Heijmans soen anderzijds, belast met 12 penning, geld waarmee ten 

tijde brood en bier worden gekocht, en ½ kwart wijn aan de kerk van Vught. 

 

Elizabeth (dg: f) relicta quondam Johannis dicti Ghiben #soen# de 

Wargartshuzen cum tutore unam sexariatam terre siliginee sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri (dg: in loco dicto die Riede Acker) #ante 

Enode# inter hereditatem Arnoldi van den Gasthuse ex uno et inter (dg: 

here) communem plateam ex alio (dg: ut dicebat) atque unam et dimidiam 

lopinatas terre seminis lini sitas in dicta (dg: di) parochia in loco 

dicto die (dg: Riede) Riede Acker inter hereditatem Petri die Ridder ex 

uno et inter hereditatem Alberti dicti Abe (dg: Heijma) Heijmans soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori promittens 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis XII denariis 

monete pro qua panis et cervisia ementur pro tempore et dimidia quarta 

vini ecclesie (verbeterd uit: exclesie) de Vucht exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 111r 15 do 17-03-1384. 

Ghibo zvw Elijas gnd Veren Berthen soen droeg over aan de secretaris, tbv 

Jacobus Coptiten, een b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf van 

Godekinus van den Straten van Helvoert, in Helvoirt, en 3 mudzaad 

aangelegen land, welke erfgoederen eertijds waren van Margareta van Yper, 

en welke pacht Hilla wv Willelmus van Sint-Oethmarus verworven had van 

voornoemde Godekinus van der Straten, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Ghibo filius quondam Elije dicti Veren Berthen soen hereditariam 

paccionem decem (dg: bonario) sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree et in Busco (dg: tradendam) tradendam de 

domo et area Godekini van den Straten de Helvoert sita in Helvoert et de 

tribus modiatis terre dicte domui et orto adiacentibus que hereditates 

predicte quondam fuerant Margarete de Yper et quam paccionem Hilla 

relicta Willelmi quondam de sancto Oethmaro erga dictum (dg: d) Godekinum 

van der Straten acquisiverat prout in litteris et quam paccionem nunc ad 

se spectare dicebat supportavit mihi ad opus (dg: op) Jacobi Coptiten cum 

litteris et jure promittens ratam servare (dg: f) et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et (dg: quorumcumque ?quorumcumque) dicte 

quondam Hille et quorumcumque heredum dicte Hille deponere. Testes (dg: 

datum) datum supra. 
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1177 mf3 E 07 f.111v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 111v 01 do 17-03-1384. 

De broers Gerardus Broc, Marcelius en Gerardus, kvw Johannes Broc, Johannes 

Buc zvw Rodolphus Broc? et Godefridus Scaep verkochten aan Lambertus zvw 

Godefridus Gruwel een hofstad bij Hintam, op het Zand, tussen Ghibo Pels? 

enerzijds en Rodolphus van Lijeshout anderzijds. Voor Ghisbertus Lijsscap 

de jongere gereserveerd 1 zesterzaad rogge, Bossche maat, uit voornoemde 

hofstad. Ghibo Lijsscap de jongere deed afstand, maar behield voornoemde 

pacht van 1 zester rogge. Eerstgenoemde Gerardus beloofde dat zijn zuster 

Metta nimmer rechten hierin zal doen gelden. 

 

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

Gerardus Broc (dg: Mecla) Marcelius et Gerardus fratres liberi quondam 

Johannis Broc Johannes Buc filius quondam Rodolphi Broc? et Godefridus 

Scaep domistadium situm in (dg: Hijn) apud Hijntam super arenam inter 

hereditatem Ghibonis Pels? ex uno et inter hereditatem Rodolphi de 

Lijeshout ex alio ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Lamberto filio quondam Godefridi Gruwel promittens 

[warandiam] et obligationem ex parte eorum deponere salva tamen Ghisberto 

Lijsscap juniori uno sextario siliginis mensure de Busco (dg: in) #ex# 

dicto domistadio solvendo. Quo facto Ghibo Lijsscap junior super dicto 

domistadio et jure ad opus dicti Lamberti renunciavit promittens ratam 

servare salva sibi dicta paccione unius sextarii siliginis. Quo facto 

primodictus Gerardus promisit super omnia qod ipse Mettam suam sororem 

perpetue talem habebit quod nunquam presumet se jus in premissis [habere. 

Testes] Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 02 do 17-03-1384. 

Johannes Nouden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Mouder) Nouden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 03 do 17-03-1384. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Ghisbertus Lijsscap de jongere 

voornoemde b-erfpacht van 1 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-

Stoel te leveren, gaande uit voornoemde hofstad. 

 

Dictus (dg: H) Lambertus promisit se daturum et soluturum dicto Ghisberto 

Lijsscap juniori dictam paccionem unius sextarii siliginis dicte mensure 

hereditarie Petri ad cathedram ex dicto domistadio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 04 do 17-03-1384. 

Thomas gnd die Hoghe gaf uit aan Everardus zvw Johannes van den Beirghelen 

(1) een stuk land, in Aarle, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds 

en een zekere Mommengus anderzijds, (2) een stuk land, in Aarle, tussen 

Willelmus van Kriekenbeke enerzijds en Theodericus van den Broec 

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

maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle op de hofstad, gnd van den Berge, 

te leveren. 

 

Solvit 3 plac Everardus. 

Thomas dictus die Hoghe peciam terre sitam in parochia de Arle inter 

hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et inter hereditatem 

cuiusdam dicti Mommengi ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Willelmi de (dg: Kriel) Kriekenbeke ex uno et 

inter hereditatem Theoderici van den Broec ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Everardo filio quondam Johannis van den Beirghelen 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificatione 
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et in dicta parochia supra domistadium dictum van den Berge tradenda 

promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 05 do 17-03-1384. 

Voornoemde Thomas gnd die Hoghe gaf uit aan Gerardus nzv Marcelius gnd die 

Bloemer de helft van een erfgoed in Beek bij Aarle, tussen kvw Petrus gnd 

Mabelen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van ½ oude schild of de waarde, met Sint-Remigius in 

Aarle, op de hofstad, gnd ten Berge, te betalen. 

 

(dg: Solvit venditor XII solidos). Solvit Gerardus. 

Dictus (dg: Theodericus) Thomas (dg: hereditatem dictam d) #medietatem# 

hereditatis (dg: quondam) site in parochia de Beke prope Arle inter 

hereditatem liberorum quondam Petri dicti Mabelen soen (dg: soe) ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Gerardo filio naturali (dg: quondam) Marcelii dicti die Bloemer ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: di) hereditario censu (dg: unius) unius 

dimidii aude scilde seu valorem dando sibi ab alio hereditarie Remigii et 

in parochia de Arle supra domistadium dictum ten Berghe tradendo ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 06 do 17-03-1384. 

Everardus zvw Johannes gnd Tielkens Brueder verkocht aan Theodericus die 

Wever een lijfpacht van 1 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Sint-

Andreas in Sint-Oedenrode, op de goederen gnd te Vendonk, te leveren, 

gaande uit (1) een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Wederhage, tussen 

Henricus Clijnkcarts soen enerzijds en Everaert Clinckart anderzijds, (2) ¼ 

deel in een kamp, gnd dat Hoveke, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eilde, 

rondom tussen de gemeint, dit ¼ deel reeds belast met 1 zester rogge. 

 

Everardus filius quondam Johannis dicti Tielkens Brueder legitime 

vendidit Theoderico die Wever vitalem pensionem unius modii ordei mensure 

de Rode sancte Ode solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non 

ultra Andree et (dg: supra bo) in parochia de Rode sancte Ode supra bona 

dicta te Vendonc tradendam ex pecia terre sita in parochia (dg: si) de 

Bucstel ad locum dictum Wederhage inter hereditatem Henrici Clijnkcarts 

soen ex uno et inter hereditatem Everaert Clinckart ex alio item ex 

quarta parte ad se spectante in quodam campo dicto dat Hoveken sito in 

parochia (dg: de Rode) de Rode sancte Ode in loco dicto Eilde inter (dg: 

here) communitatem circumquaque adiacentem ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et 

sufficientem facere) excepto uno sextario siliginis ex dicta quarta parte 

prius solvenda et sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes 

Heijme et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 07 do 17-03-1384. 

(dg: Arnoldus Heijne: zijn goederen, gelegen in Oss, ter plaatse gnd 

Schadewijk, zoals Johannes van den Heijnxthoevel die goederen thans als 

hoevenaar bezit). 

 

(dg: Arnoldus Heijne bona sua sita in parochia de Os ad locum dictum 

Scadewijc cum suis attinentiis universis prout Johannes van den 

Heijnxthoevel huiusmodi bona cum suis attinentiis tamquam colonus ad 

presens possidet). 

 

BP 1177 f 111v 08 do 17-03-1384. 

Arnoldus Heijme verpachtte aan Johannes van den Heijnxthoevel een huis, 

schuur, tuin en berging, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, met 

roggelanden, echter voor voornoemde Arnoldus gereserveerd de broeklanden en 
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4 stukken land, in Oss, (1) ter plaatse gnd in Loekart, (2) ter plaatse gnd 

Dankelaar, (3) ter plaatse gnd Dorslaar, (4) dit bezit Henricus Ghenen, 

voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1384), per jaar voor 10 mud rogge en 2 zester raapzaad, Bossche maat, en 4 

steen vlas bereid tot de hekel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Johannes zal de goederen in het zesde jaar te pachters recht bezitten; in 

dat jaar zal Johannes de roggelanden met eigen zaaigoed bezaaien. Johannes 

zal de gebouwen onderhouden, waarvoor Arnoldus het ijzerwerk en het hout 

zal leveren. 

 

Arnoldus Heijme domum horreum et ortum et granarium dictum berch ad se 

spectantes sitos in parochia de Os ad locum dictum Scadewijc cum (dg: 

terra) terris siligineis ad premissa spectantibus salvis tamen dicto 

Arnoldo terris paludialibus et quatuor peciis terre sitis in (dg: s) 

dicta parochia quarum una in loco dicto in Loekart secunda in loco dicto 

Danckelare et tercia in loco dicto Dorslaer sunt site et quartam Henricus 

Ghenen possidet ut dicebat (dg: ?locavit) dedit ad annuum pactum Johanni 

van den Heijnxthoevel ab eodem ad (dg: spacium) spacium quinque annorum 

post festum penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidendos (dg: ...) anno quolibet dictorum quinque annorum pro X modiis 

siliginis et duobus sextariis seminis raparum mensure de Busco (dg: d) et 

pro (dg: duobus) quatuor steen lini parati ad scalcrum dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum quinque annorum purificatione et in Busco 

tradendis additis condicionibus sequentibus (dg: qu) primo videlicet quod 

dictus Johannes premissa sexto anno scilicet anno dictos quinque annos 

sine medio sequente ad jus coloni possidebit (dg: item) scilicet in 

huiusmodi sexto anno dictus Johannes premissas terras siligineas cum (dg: 

suis) propriis seminibus dicti Johannis seminabit item quod dictus 

Johannes edificia dictarum domus horrei et granarii in bona disposcione 

dictis sex annis pendentibus tenebit scilicet ad huiusmodi conservacionem 

dictus Arnoldus prefato (dg: Arnoldo) Johanni (dg: ..) ferramenta et 

ligna dicta ijser en hout dabit et ministrabit et secundum istas 

condiciones promisit warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 111v 09 do 17-03-1384. 

Sijmon zvw Adam zv Adam gnd Moens: 3 stukken land, in Erp, (1) ter plaatse 

gnd die Bunt, tussen Hessello gnd Hessels soen enerzijds en Elizabeth gnd 

Emmen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Sijmon filius quondam (dg: Sijmonis) #Ade# filii (dg: qu) olim Ade dicti 

Moens tres pecias terre sitas in parochia de Erpe quarum una in loco 

dicto !dicto die Bunt inter hereditatem Hessellonis dicti Hessels soen ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Emmen ex alio secunda. 

 

BP 1177 f 111v 10 do 17-03-1384. 

Henricus gnd Voertmans soen verkocht aan Lambertus van Moudewijc, tbv hem 

en zijn vrouw Elizabeth, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in 

Den Bosch, aan het woonhuis van de koper, te leveren, een helft met Sint-

Jan en de andere helft met Lichtmis, gaande uit 1½ dagmaat beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemden, tussen Johannes van den 

Hoevel enerzijds en Jacobus van den Hulzen anderzijds, reeds belast met 4 

schelling. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Henricus dictus Voertmans soen (dg: hereditarie v) legitime vendidit 

Lamberto de Moudewijc ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum (dg: am) Lamberti et Elizabeth et non ultra mediatim 

Johannis et mediatim purificatione #et in Busco ad domum dicti emptoris 

tradendam# ex una et dimidia diurnatis prati sitis in parochia de (dg: 

de) Scijnle in loco dicto die Harde Beemde inter hereditatem Johannis van 
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den Hoevel ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Hulzen ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor solidis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens (dg: v) integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 08 f.112. 

 Quinta post oculi: donderdag 17-03-1384. 

 Sexta post oculi: vrijdag 18-03-1384. 

 

BP 1177 f 112r 01 do 17-03-1384. 

Jacobus van den Weghen verkocht aan Franco zvw Johannes gnd Vrancken soen 

van den Donghen de helft van twee kamers met ondergrond en van een ledige 

hofstad die daarbij hoort, met gebouwen, in Den Bosch, in de 

Windmolenbergse Straat, welke helft aan hem was verkocht door Willelmus van 

Volkel, belast met een b-erfcijns van 4 pond geld, aan voornoemde Willelmus 

door voornoemde Jacobus uit deze helft beloofd. 

 

Jacobus van den Weghen medietatem duarum camerarum cum suis fundis atque 

domistadii vacui ad easdem spectantis sitorum in Busco in vico 

Wijnmolenberchsche Straet #cum edificiis in dicta medietate# venditam 

sibi a Willelmo de Volkel prout in litteris hereditarie vendidit Franconi 

filio quondam Johannis dicti Vrancken soen van den Donghen supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepto hereditario censu quatuor librarum monete promisso 

dicto Willelmo a dicto Jacobo ex dicta medietate in litteris scabinorum. 

Testes W et S datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 112r 02 do 17-03-1384. 

Johannes die Jonge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Jonge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 03 do 17-03-1384. 

Arnoldus Cleijnnael deed tbv Johannes zvw Wijnricus gnd Gherijts soen 

afstand van (1) een stuk land, 1 mud rogge groot, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Heukelom, naast het hek gnd veken, tussen wijlen Bertoldus 

Papen soen enerzijds en wijlen Johannes Liesmans anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 12 schelling gemeen paijment gaande uit een huis en erf 

waarin Matheus die Brune woonde, en waarin nu Willem Luten woont, (3) een 

b-erfrente van 3 cijnshoenderen waarvan Walterus Broc er 2 en Arnoldus zv 

Engbertus Holts soen er 1 levert. 

 

Arnoldus Cleijnnael super pecia terre unum modium siliginis in semine 

capiente vel circiter sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Huculem iuxta repagulum dictum veken inter hereditatem quondam Bertoldi 

Papen soen ex uno et inter hereditatem Johannis quondam Liesmans ex alio 

atque super hereditario censu XII solidorum communis pagamenti solvendo 

hereditarie ex domo et area in qua Matheus die Brune commorari consuevit 

et qua Willem Luten nunc moratur atque super hereditario redditu trium 

pullorum censualium de quibus Walterus Broc duos et Arnoldus (dg: Eng) 

filius Engberti Holts soen unum solvere tenentur annuatim et super jure 

ad opus Johannis filius quondam Wijnrici dicti Gherijts soen renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 04 do 17-03-1384. 

Robbertus van Houthem verkocht aan Henricus van der Rijt een stuk land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, tussen Rodolphus Weijndelmoeden 

soen enerzijds en Henricus van der Rijt van Mierle anderzijds, belast met 
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de grondcijns. 

 

Robbertus van Houthem peciam terre sitam in parochia de Rode sancte Ode 

in loco dicto Boevenrode inter hereditatem Rodolphi Weijndelmoeden soen 

ex uno et inter hereditatem Henrici van der Rijt de Mierle ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico van der (dg: R.) Rijt 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 05 do 17-03-1384. 

Laurencius zvw Gerardus gnd Calizande droeg over aan Henricus van Zonne, 

voor de duur van diens leven, een tuin gnd die Boenhof, in Oisterwijk, 

naast de molen van hr Arnoldus Rover, tussen Arnoldus gnd Smit enerzijds en 

voornoemde Laurencius anderzijds, welke tuin eertijds was van Henricus van 

Eele. Voornoemde Henricus van Zonne mag de bomen die erop staan knotten 

maar niet houwen. 

 

Laurencius filius quondam Gerardi dicti Calizande (dg: domum) ortum 

dictum die Boenhof situm in parochia de Oesterwijc iuxta molendinum 

domini Arnoldi Rover inter hereditatem Arnoldi dicti Smit ex uno et inter 

hereditatem dicti Laurencii ex alio et qui ortus fuerat olim Henrici de 

Eele ut dicebat supportavit Henrico de Zonne ab eodem ad vitam eiusdem 

Henrici et non ultra possidendum promittens warandiam et obligationem 

deponere tali condicione quod dictus Henricus (dg: ligna s) arbores dicti 

orti secare poterit #quod exponetur cnoten# ..pri.. congruis scilicet 

dictus Henricus non poterit dictas arbores secare quod exponetur houwen 

iuxta terram. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 06 do 17-03-1384. 

Theodericus zv Engbertus gnd Stijlken verkocht aan Henricus van Zon een 

lijfrente van 1 oude schild of de waarde, een helft te betalen met Remigius 

en de andere helft met Pasen, gaande uit een huis, tuin en zesterzaad 

aangelegen land, in Oisterwijk, tussen Hessello van Eirde enerzijds en 

Arnoldus Emmen anderzijds. 

 

Theodericus filius Engberti dicti Stijlken (dg: hereditarie) #legitime# 

vendidit Henrico de Zon (dg: hereditarium censum) #vitalen pensionem# 

unius aude scilt seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

Henrici et non ultra mediatim Remigii et mediatim pasce et primo termino 

(dg: p) Remigii et in Oesterwijc tradendam ex domo et orto et sextariata 

terre siliginee #sibi adiacente# sitis in (dg: p) Oesterwijc inter 

hereditatem Hessellonis de Eirde ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Emmen ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere (dg: testes d) et cum 

mortuus fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 07 do 17-03-1384. 

Walterus van Audenhoven, Arnoldus van der Braken en Danijel van Vlierden 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 140 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384; 14+30+31+24=99 dgn) te betalen, op straffe van 

10. 

 

Walterus de Audenhoven et Arnoldus van der Braken (dg: promiserunt) et 

Danijel de Vlierden promiserunt Philippo Jozollo etc centum et (dg: 

quinque) XL aude scilde Francie ad (dg: Jo) nativitatis Johannis proxime 

persolvendos sub pena X. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 08 do 17-03-1384. 

Sijmon zvw Adam zv Adam gnd Moens gaf uit aan Hessello gnd Hessels soen (1) 

2 stukken land, in Erp, (1a) ter plaatse gnd Hessels Kamp, tussen 

voornoemde Hessello Hessels soen enerzijds en Elizabeth Emmen anderzijds, 
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(1b) ter plaatse gnd die Buut, tussen voornoemde Hessello enerzijds en kvw 

Gerardus Otten soen anderzijds, (2) 1/8 deel, in een stuk beemd, in Erp, 

voor de plaats gnd Empeldonk enerzijds en erfgoed gnd die Rode Akker 

anderzijds, (3) 1 cijnshoen, dat voornoemde Sijmon beurt uit een erfgoed, 

gnd Crillincs Hostat, in Erp; de uitgifte geschiedde voor 1 cijnshoen en de 

cijnzen die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Sijmon filius quondam Ade filii olim Ade dicti (dg: Moens) Moens (dg: 

tres) #duas# pecias terre sita! in parochia de Erpe quarum una in loco 

dicto Hessels Camp inter hereditatem Hessellonis dicti Hessels soen ex 

uno et inter hereditatem Elizabeth Emmen ex alio secunda in loco dicto 

die Buut inter hereditatem dicti Hessellonis ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Gerardi Otten soen ex alio (dg: et tercia) sunt site 

(dg: atque peciam prati sitam in dicta parochia ante locum dictum 

Empeldonc) octavam partem ad se spectantem in pecia prati siti in dicta 

parochia (dg: in lo) ante! locum dictum Empeldonc (dg: inter h) ex uno et 

inter hereditatem dictam die Rode Acker ex alio atque unum pullum 

censualem quem dictus Sijmon solvendum habet ex hereditate dicta 

Crillincs Hostat sita in dicta parochia ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem dicto Hesselloni Hessels soen ab eodem hereditarie possidendas 

pro (dg: uno) uno pullo censuali et censibus exinde de jure solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia 

sufficientem. Testes Heijme et W datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 09 do 17-03-1384. 

Jacobus van Brugghen gaf uit aan Johannes gnd Cannart molenaar een stuk 

land, tussen Den Bosch en Hintham, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en 

Willelmus Hake Tolincs soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Jacobus van Brugghen peciam terre sitam (dg: iuxta) inter Buscumducis et 

Hijntam inter hereditatem dicti Jacobi ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Hake Tolincs soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum (dg: XX) Johanni dicto Cannart multori ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XXti solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 10 do 17-03-1384. 

Rodolphus Bubben verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Bubben prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112r 11 vr 18-03-1384. 

Johannes van Herlaer verkocht aan Nijcholaus Stakenborch, tbv Ghibo gnd 

Jans soen van der Smedebroec, (1) de helft in een erfgoed64, 55 voet lang en 

55 voet breed, in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, buiten de stadsmuur, 

tussen erfgoed van Theodericus zvw Martinus van Megen enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, en in een deel van een tuin, 20 voet lang, direct 

naast voornoemd erfgoed gelegen, strekkend van dit erfgoed tot aan de 

stroom, welk erfgoed met deel van de tuin voornoemde Johannes en zijn zoon 

Theodericus in cijns verkregen hadden van voornoemde Theodericus zvw 

Martinus van Megen, (2) de helft van een windmolen op eerstgenoemd erfgoed 

                         
64 Zie ← BP 1177 f 070v 08 do 03-09-1383, verkoop van de andere helft van 

dit erfgoed. 
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staande, met de helft van de wind en de rechten, belast met de cijns en de 

voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Johannes de Herlaer medietatem ad se spectantem in quadam hereditate 

quinquaginta quinque pedatas in longitudine et quinquaginta quinque 

pedatas in (dg: lo) latitudine continente sitam in Busco in vico dicto 

Buerde extra murum oppidi de Buscoducis inter hereditatem Theoderici 

filii quondam Martini de Megen ex uno et inter communem stegam ibidem ex 

alio atque in quadam parte orti viginti pedatas in longitudine continente 

contigue iuxta predictam hereditatem sita tendente a dicta hereditate 

usque ad aquam ibidem currentem quam hereditatem (dg: et q) cum dicta 

parte orti dictus Johannes et Theodericus eius filius erga dictum 

Theodericum filium quondam Martini de Megen ad censum acquisiverant prout 

in litteris simul cum medietate molendini venti supra (dg: di) 

primodictam hereditatem consistentis et cum medietate venti et jurum 

dicti molendini ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao Stakenborch ad 

opus (dg: H) Ghibonis dicti Jans soen van der Smedebroec supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis censu et condicionibus in dictis litteris contentis. 

Testes Berwout et Scilder datum sexta post oculi. 

 

BP 1177 f 112r 12 vr 18-03-1384. 

Lambertus zv Johannes van Herlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus filius (dg: q) Johannis de Herlaer prebuit et reportavit. 

 

BP 1177 f 112r 13 vr 18-03-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus zvw Martinus van 

Megen” en Nijcholaus van Stakenborch beloofde, zo nodig, te brief ter hand 

te stellen aan Johannes van Herlaer. 

 

Et fiet de littera incipiente Theodericus filius quondam Martini de Megen 

etc et Nijcholaus de Stakenborch promisit tradere Johanni de Herlaer 

totiens quotiens ut in forma. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 09 f.112v. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 19-03-1384. 

 Dominica letare: zondag 20-03-1384. 

 Secunda post letare: maandag 21-03-1384. 

 

BP 1177 f 112v 01 za 19-03-1384. 

Matheus gnd Kijtsart ev Metta, en Johannes Molle ev Heijlwigis, dvw 

Walterus zvw Johannes Pijnappel, verkochten aan Henricus die Hoessche 

kramer een b-erfcijns van 8 pond 11 schelling geld, uit een b-erfcijns65 van 

25 pond geld, welke cijns van 25 pond voornoemde wijlen Johannes Pijnappel 

met Sint-Jan beurde, gaande uit (1) een huis66 en erf in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Arnoldus gnd Poeldonc enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Ysebouts anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

wijlen Johannes Pijnappel in cijns gegeven had aan Nijcholaus Pijecke, voor 

de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde cijns van 25 pond, (2) 

verschillende erfgoederen, aan voornoemde Nijcholaus behorend, in Boxtel, 

die tevens tot onderpand waren gesteld. Johannes minderjarige zvw 

voornoemde Walterus zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Matheus dictus Kijtsart maritus legitimus Mette sue uxoris et Johannes 

Molle maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

                         
65 Zie → BP 1177 f 375r 08 do 08-08-1387, verkoop van een erfcijns van 8 

pond 11 schelling uit kennelijk deze erfcijns van 25 pond. 
66 Zie → BP 1177 f 332v 03 za 12-01-1387 (2), schenking van een erfcijns van 

9 pond uit dit huis. 
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filiarum quondam Walteri #filii quondam Johannis# Pijnappel hereditarium 

censum octo librarum et XI solidorum (dg: .) monete de hereditario censu 

XXV librarum monete quem censum XXV librarum dictus quondam Johannes 

Pijnappel solvendum habuit hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

area sita in Busco ad vicum Orthensem contigue iuxta hereditatem Arnoldi 

dicti quondam Poeldonc ex uno et inter hreditatem Arnoldi Ysebouts ex 

alio quam domum et aream dictus quondam Johannes Pijnappel dederat ad 

censum Nijcholao Pijecke pro censibus exinde prius solvendis et pro 

predicto censu XXV librarum prout in litteris #ut dicebat# atque ex (dg: 

hereditatibus) diversis hereditatibus ad dictum Nijcholaum spectantibus 

sitis in parochia de Bucstel quas hereditates dictus Nijcholaus simul cum 

dicta domo et area pro solucione dicti census XXV librarum dicto Johanni 

imposuerat prout in dictis litteris #ut dicebat# continetur hereditare 

vendiderunt Henrico die Hoessche institori promittentes warandiam et 

obligationem in #(dg: ?p-)# dicto censu (dg: exi) octo librarum et XI 

solidorum existentem deponere et quod ipsi Johannem filium dicti quondam 

Walteri super dicto censu VIII librarum et XI solidorum (dg: ad op) 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit (dg: super) ad opus dicti 

emptoris facient renunciare. Testes W et Sijmon datum sabbato post oculi. 

 

BP 1177 f 112v 02 za 19-03-1384. 

Voornoemde Matheus beloofde aan voornoemde Johannes Molle 37 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: dictus emptor). 

Dictus Matheus promisit super omnia dicto Johanni Molle XXXVII Brabant 

dobbel mottoen seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 112v 03 za 19-03-1384. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere zvw Arnoldus Ysebout verkocht aan Willelmus 

Posteel een stenen huis en erf en aangelegen hofstad van wijlen voornoemde 

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

Nijcholaus Pijecs enerzijds en erfgoed van wijlen Nijcholaus zv mr 

Gerardus, nu Conrardus van den Nuwenhuze, anderzijds, belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 50 schelling gemeen paijment, een 

b-erfcijns67 van 6 oude schilden, en een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior filius quondam Arnoldi Ysebout domum lapideam 

et aream ac domistadium sibi adiacens dicti quondam Arnoldi sitas in 

Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Nijcholai Pijecs ex uno 

et inter hereditatem quondam Nijcholai filii magistri Gerardi nunc ad 

Conrardum van den Nuwenhuze spectantem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Posteel promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quinquaginta solidorum communis pagamenti et hereditario censu sex aude 

scilde et hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Busco 

exinde solvendis. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 04 za 19-03-1384. 

Gerardus van Eijcke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Eijcke prebuit et reortavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 05 za 19-03-1384. 

Henricus zvw Theodericus van Os gewantsnijder beloofde aan Theodericus 

Scalpart 38 Hollandse dobbel of de waarde en 18 Hollandse plakken met Sint-

                         
67 Zie ← BP 1176 f 323v 01 wo 30-09-1383, verkoop van een erfcijns van 6 

oude schilden uit dit huis. 
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Jan aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Os pannicide promisit Theoderico 

Scalpart XXXVIII Hollant dobbel seu valorem et XVIII Hollant placken ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 06 za 19-03-1384. 

Berwinus zvw Nijcholaus gnd van der Steghen provisor van de H.Geest in Oss 

droeg over aan Walterus Delijen soen een b-erfcijns van 3 pond, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit erfgoederen in Oss, welke cijns Johannes 

zvw Rodolphus Koijt gekocht had van de broers Benedictus gnd Bits en 

Paulus, zvw Henricus gnd Bits van Os, en welke cijns voornoemde Johannes 

overgedragen had aan voornoemde Berwinus en aan Reijmboldus van Ossen, 

provisores, tbv de H.Geest in Oss. Met achterstallige termijnen van 3 jaar. 

 

Berwinus filius quondam Nijcholai dicti van der Steghen #provisor ut 

dicebat mense sancti spiritus in Os# hereditarium censum trium librarum 

(dg: so) solvendum hereditarie in festo Remigii confessoris ex quibusdam 

hereditatibus sitis #in# Os (dg: venditum) quem censum #Johannes filius 

quondam Rodolphi Koijt erga# Benedictum dictum Bits et Paulum fratres 

filios Henrici quondam dicti Bits de Os (dg: ve) emendo acquisiverat 

prout in litteris et quem censum dictus Johannes supportavit dicto 

Berwino et Reijmboldo de Ossen provisoribus dicte mense ad opus eiusdem 

mense sancti spiritus prout hec et alia in litteris quas vidimus 

continetur #et supportavit Waltero Delijen soen cum arrestadiis trium 

annorum etc# promittens tamquam provisor dicte mense ratam servare. 

Testes (dg: W) Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 07 za 19-03-1384. 

Willelmus Loijer zvw Henricus beloofde aan Yudocus Bruijstens 26 oude 

schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Willelmus Loijer (dg: promisit) filius quondam Henrici promisit Yudoco 

Bruijstens XXVI aude scilde seu valorem ad Martini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 08 za 19-03-1384. 

Johannes zv Johannes van den Bossche en voornoemde Johannes van den Bossche 

beloofden aan Egidius Zecker 36½ Hollandse dobbel mottoen of de waarde met 

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

 

Johannes (dg: v) filius Johannis van den Bossche et dictus Johannes van 

den Bossche promiserunt super omnia Egidio Zecker XXXVIJ Hollant dobbel 

mottoen seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 09 zo 20-03-1384. 

Ghisbertus gnd van den Hazenbossche zvw Maechelinus van Utrecht verkocht 

aan de broers Ghisbertus en Henricus, kv Henricus Belen soen van Stripe, 

takken en houtwas, op een erfgoed gnd Vloit, in Blaerthem Sint-Severinus, 

behorend tot de goederen die waren van wijlen Walterus Coman, in Blaerthem 

Sint-Severinus, welke takken en houtwas wijlen voornoemde Maechelinus en 

Johannes Coman zv jkvr Elizabeth wv Henricus Coman voor zich behouden 

hadden, toen voornoemde wijlen Maechelinus en Johannes Coman voornoemde 

goederen uitgegeven hadden aan Henricus Bloijs. De brief overhandigen aan 

hen of aan Leonius van Langvelt. 

 

Solvit. 

Ghisbertus dictus van den Hazenbossche filius quondam Maechelini de 

Traiecto Inferiori ramos ac lignicrescentiam #que (dg: in hereditate 
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dicta Vloit) crescent seu crescet (dg: sita) in hereditate dicta Vloit 

sita in parochia sancti Severini de Blaertem spectante ad bona que 

fuerant quondam Walteri Coman sita in dicta parochia# quos et quam dictus 

quondam Maechelinus et Johannes Coman filius domicelle Elizabeth relicte 

Henrici quondam Coman pridem reservaverunt et obtinuerunt hereditarie et 

perpetue quando dicti quondam Maechelinus et Johannes Coman dicta bona 

cum suis attinentiis dederunt ad hereditarium pactum Henrico Bloijs prout 

in litteris scabinorum continetur hereditarie vendidit Ghisberto et 

Henrico fratribus liberis Henrici Belen soen #de Stripe# promittens 

warandiam et obligationem et (verbeterd uit : ex) impeticionem ex parte 

sui et quorumcumque heredum dictorum quondam (dg: J) Maechelini et 

Johannis Coman deponere. Testes Sijmon et Berwout datum dominica (dg: 

oculi) #letare#. Tradetur littera eis vel Leonio de Langvelt. 

 

BP 1177 f 112v 10 zo 20-03-1384. 

Voornoemde broers Ghisbertus en Henricus, kv Henricus Belen soen van 

Stripe, beloofden aan voornoemde Ghisbertus van de Hasenbossche een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Blaerthem Sint-

Severinus, op de goederen gnd het Hof Goed, waarop Petrus Wouten soen thans 

woont, te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Lievendaal, in Strijp, 

tussen Walterus Trude soen en zijn kinderen enerzijds en Elizabeth van 

Lievendonc en haar kinderen anderzijds. 

 

Dicti Ghisbertus et Henricus fratres promiserunt indivisi super omnia se 

daturos et soluturos dicto Ghisberto van de Hasenbossche hereditariam 

paccionem unius modii siliginis de Ourle hereditarie purifictione et in 

parochia de Blaerthem sancti Severini supra (dg: ...) bona dicta tHof 

Goit (dg: Go) supra qua Petrus Wouten soen ad presens moratur tradendam 

et deliberandam ex pecia terre dicta Lievendael sita in parochia de 

Strijpe inter hereditatem Walteri Trude (dg: soene) soen et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem (dg: lib) Elizabeth de Lievendonc 

et eius liberorum ex alio ut dicebant promiserunt super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 11 ma 21-03-1384. 

Henricus van Eele zvw Johannes van Eele verkocht aan Henricus van Zonne een 

lijfrente van 5 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Remigius en de andere helft met Pasen, gaande uit een huis, erf en tuin, in 

Oisterwijk, tussen Elizabeth wv Johannes Berijs enerzijds en Johannes 

Wijtman anderzijds, reeds belast met 2 cijnshoenderen. 

 

Henricus de Eele (dg: legitime v) filius quondam Johannis de Eele 

legitime vendidit Henrico de Zonne vitalem pensionem quinque aude scilde 

seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

mediatim Remigii et mediatim pasce et pro primo termino Remigii proxime 

futuro de et ex domo area et orto cum suis attinentiis sitis in 

Oesterwijc inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Johannis Berijs ex 

uno et inter hereditatem Johannis Wijtman ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus (dg: pul) pullis censualibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit etc. Testes Willelmus et 

Scilder datum secunda post letare. 

 

BP 1177 f 112v 12 ma 21-03-1384. 

Johannes Danen soen, zijn broer Danijel, Gerardus van Bruggen, Gerardus 

Hadewijgen soen, zijn broers Johannes en Arnoldus, Emondus zv Henricus van 

Rode, zijn vrouw Truda dvw Arnoldus Truden soen, Johannes Valkenborch, 

Hilla en Truda, dvw Denkinus Broes soen, en Petrus gnd Gerijts soen van 

Uden verkochten aan Aleijdis gnd Meijnnarts de helft van een kamp, onder de 

vrijdom, ter plaatse gnd den Erten, tussen Lambertus Keelbreker enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus Cnoden 
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soen en met het andere eind aan het water gnd die Aa. 

 

Johannes Danen soen Danijel eius frater Gerardus de Bruggen Gerardus 

Hadewijgen soen Johannes (dg: eius frater) et Arnoldus eius fratres (dg: 

Truda eius) Emondus filius Henrici de Rode maritus legitimus ut asserebat 

Trude sue uxoris filie quondam Arnoldi Truden soen et dicta Truda cum 

eodem tamquam cum tutore Johannes Valkenborch et Hilla #et Truda# filie 

quondam Denkini Broes soen cum tutore et Petrus dictus Gerijts soen de 

Uden (dg:M quendam campum) #medietatem cuiusdam campi# situm in (dg: 

parochia de) infra libertatem iuxta locum dictum den Ertthen inter 

hereditatem Lamberti Keelbreker ex uno et inter communem stegam ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Arnoldi Cnoden soen et cum reliquo 

fine ad aquam dictam die Aa ut dicebant hereditarie vendiderunt Aleijdi 

dicte Meijnnarts promiserunt (dg: ad opus) warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 13 ma 21-03-1384. 

Henricus Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Louwer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 14 ma 21-03-1384. 

Voornoemde verkopers verkochten de andere helft van voornoemd kamp aan 

Johannes zvw Ghibo gnd Bathen soen, tbv Arnoldus en Elizabeth, kvw Arnoldus 

Cnoden. 

 

Dicti venditores reliquam medietatem dicti campi vendiderunt Johanni 

filio quondam Ghibonis dicti Bathen #soen# ad opus Arnoldi et Elizabeth 

liberorum quondam Arnoldi Cnoden promiserunt warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 112v 15 ma 21-03-1384. 

Henricus Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Louwer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 10 f.113. 

 Tercia post letare: dinsdag 22-03-1384. 

 

BP 1177 f 113r 01 ma 21-03-1384. 

Willelmus van Langhelaer verhuurde te molenaarsrecht aan Gerardus van Zonne 

de windmolen van wijlen hr Arnoldus Rover die nu aan hem behoort, gelegen 

bij Oisterwijk, ter plaatse gnd die Nedervonderen, met zijn rechten en 

toebehoren, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (vr 

24-06-1384), jaarlijks voor 20 mud rogge Bossche maat, een helft te leveren 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. De pacht van de eerste 2 jaar 

is voldaan. 

 

Willelmus de Langhelaer molendinum venti (dg: dictum) #quondam domini 

Arnoldi Rover nunc# ad se spectans situm prope Oesterwijc ad locum dictum 

die Nedervonderen cum suis juribus et attinentiis ut dicebat locavit 

recto locacionis modo Gerardo de Zonne ab eodem ad spacium trium annorum 

a nativitatis Johannis proxime deinceps sine medio sequentium (dg: 

possidendum anno quolibet di) ad jus (dg: molendinorum) multoris et ad 

jus paccionariorum possidendum anno quolibet dictorum trium annorum #pro# 

XX modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum trium annorum mediatim Domini et mediatim Johannis promittens 

warandiam ad jus multoris et ad jus paccionariorum et obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Quo facto dictus Willelmus 

recognovit sibi de dicta siligine duorum proximorum annorum fore 
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satisfactum. Testes Willelmus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 113r 02 ±ma 21-03-1384. 

Johannes Hermans soen droeg over aan Yda dvw Theodericus gnd Willems soen 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Loekart, tussen Rutgherus Pijn van 

Derenborch enerzijds en jkvr Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os 

ridder anderzijds. 

 

Johannes Hermans soen peciam terre sitam in (dg: lo) parochia de Os in 

loco dicto Loekart inter hereditatem Rutgheri Pijn de Derenborch ex uno 

et inter hereditatem domicelle (dg: Bele) Bele relicte quondam Theoderici 

filii quondam domini Godefridi de Os militis ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Yde filie quondam Theoderici dicti Willems soen 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de alodio. 

 

BP 1177 f 113r 03 ±ma 21-03-1384. 

Katherina dvw Johannes Lijsscap en haar zoon Henricus verkochten aan de 

broers Arnoldus en Henricus, kvw Heijnmannus Oldekens soen, ¾ deel van een 

b-erfcijns van 40½ schelling oude pecunia, die voornoemde Heijmannus gnd 

Oldekens soen aan voornoemde wijlen Johannes Lijsscap met Sint-Martinus 

betaalde, gaande uit 3 roeden land, gnd gerden, van voornoemde wijlen 

Heijnmannus, in Drunen, tussen Johannes gnd Boem Oldekens soen enerzijds en 

Henricus Meijer anderzijds, strekkend van een gemene weg tot aan Udenhout. 

De kopers betalen de hertogencijns van voornoemde ¾ deel. 

 

Katherina filia quondam Johannis Lijsscap cum tutore etc Henricus eius 

filius (dg: hereditarium censum) tres quartas partes hereditarii census 

(dg: sedecim) XL et dimidii solidorum antique pecunie quem (dg: Henri) 

Heijmannus dictus Oldekens soen dicto quondam Johanni Lijsscap solvere 

consuevit hereditarie Martini ex tribus virgatis terre dictis gherden 

dicti #quondam# Heijnmanni sitis in parochia de Druenen inter hereditatem 

Johannis dicti Boem Oldekens soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Meijer ex alio (dg: ut dicebant here) tendentibus a communi platea usque 

ad locum dictum Udenhout ut dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Arnoldo et Henrico fratribus liberis dicti quondam 

Heijnmanni Oldekens soen promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: suor) 

aliorum liberorum dicte Katherine et quorumcumque heredum dicti quondam 

Johannis Lijsscap deponere hoc addito quod dicti emptores solvent (dg: 

censum domini ducis) de dictis tribus #quartis# partibus (dg: 

hereditarium) censum domini nostri ducis annuatim ex dictis tribus 

virgatis de jure solvendis. 

 

BP 1177 f 113r 04 di 22-03-1384. 

Johannes Snoec wollenklerenwever droeg over aan zijn broer Lambertus het 

vruchtgebruik in een huis68 en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van 

de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van hr Johannes van 

Puppel priester enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Carnau anderzijds. 

 

Johannes Snoec textor laneorum suum usufructum sibi competentem in domo 

et area sita in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus 

vicum dictum Peperstraet inter hereditatem domini Johannis de Puppel 

#presbitri# ex uno et inter hereditatem quondam Petri Carnau ex alio ut 

dicebat supportavit Lamberto suo fratri promittens ratam servare. Testes 

Sijmon et Berwout datum tercia post letare. 

 

BP 1177 f 113r 05 di 22-03-1384. 

Lambertus zvw Henricus gnd Godevarts soen van Uden schonk aan Lambertus 

                         
68 Zie → BP 1178 f 143v 03 za 26-03-1390, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 157 

Snoec en zijn vrouw Bela dv voornoemde Lambertus een b-erfpacht van 29 

lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Lambertus met Lichtmis in Den 

Bosch beurt, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen in Uden, (1) een 

huis, hofstad, 3 lopen land en 6 lopen land, aaneengelegen, naast de dijk 

gnd Karpers Dijk, tussen Nijcholaus gnd Colen soen enerzijds en Henricus bv 

voornoemde Lambertus anderzijds, (2) 1½ bunder beemd, tussen voornoemde 

Nijcholaus enerzijds en Wautgherus gnd Yden soen anderzijds, (3) 3 bunder 

broekland, aldaar, tussen voornoemde Henricus bv voornoemde Lambertus 

enerzijds en voornoemde Nijcholaus en Wautgherus anderzijds, (4) een stuk 

land, naast de plaats gnd die Smedeberg, beiderzijds tussen Johannes 

Snijder, (5) een stuk land, naast de plaats gnd die Monnik Hegge, tussen 

voornoemde plaats die Monnik Hegge enerzijds en Margareta van den Bossche 

anderzijds, (6) een stuk land, aldaar, aan de andere kant van de plaats gnd 

Monnik Hegge, (7) een stuk land, aldaar, tussen Henricus van Baex enerzijds 

en Yda van Baddaf anderzijds, (8) een stuk land, aldaar, tussen Johannes 

Grieten soen enerzijds en Johannes Bouman anderzijds, welke erfgoederen 

voornoemde Lambertus uitgegeven had aan Henricus van Brecht voor 5 

schelling cijns en 1 kapoen aan de grondheer, een erfpacht van 3 lopen 

slijk rogge aan het klooster Porta Celi en voor voornoemde pacht. 

 

Lambertus filius quondam Henrici dicti Godevarts soen de Uden 

hereditariam paccionem viginti novem lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam solvendam dictus Lambertus solvendam habere purificatione et in 

Busco tradendam ex hereditatibus infrascriptis sitis in parochia de Uden 

primo (dg: d) videlicet ex domo domistadio tribus lopinatis terre et sex 

lopinatis terre ipsis adiacentibus sitis (dg: inter) iuxta aggerem dictum 

communiter Carpers Dike inter hereditatem Nijcholai dicti Colen soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici fratris dicti Lamberti ex alio (dg: it) 

atque ex uno et (dg: di) dimidio bonariis (dg: paludis s) prati sitis 

inter hereditatem predicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem 

Wautgheri dicti Yden soen ex alio insuper ex tribus bonariis paludis 

sitis ibidem inter hereditatem predicti Henrici fratris eiusdem Lamberti 

ex uno et inter hereditatem predictorum Nijcholai et Wautgheri ex alio 

preterea ex quadam pecia terre sita iuxta locum dictum die Smedeberch 

inter hereditatem Johannis Snijder ex utroque latere coadiacentem necnon 

ex quadam pecia terre sita iuxta locum dictum communiter die Monic Hegge 

inter eundem locum (dg: locu) die Monic Hegge (dg: ex) vocatum ex uno et 

inter hereditatem Margarete van den Bossche ex alio (dg: pe) ex pecia 

quoque terre sita ibidem ab altero latere dicti loci die Monic Hegge 

vocati item ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem Henrici de Baex 

ex uno et inter hereditatem Yde van (dg: den) Baddaf ex alio item ex 

pecia terre sita ibidem inter hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Bouman ex alio quas hereditates dictus 

Lambertus dederat ad pactum Henrico de Brecht pro quinque solidis census 

et uno capone domino fundi atque pro hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis non cumulatorum dictorum communiter sleijc lopen conventui de 

Porta Celi exinde solvendis et pro dicta paccione prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Joh) Lamberto Snoec cum Bela sua uxore filia 

dicti Lamberti nomine dotis ad jus oppidi etc (dg: pro) cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 113r 06 di 22-03-1384. 

Willelmus zvw Nijcholaus van den Arennest verkocht aan Godefridus {hier is 

ruimte vrijgelaten} hoefslager, tbv Margareta, een n-erfcijns van 6 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ¼ deel in de windmolen bij 

Hintham, waarvan een helft behoorde aan voornoemde wijlen Nijcholaus van 

den Arennest en de andere helft nu aan Johannes Best behoort, dit ¼ deel 

reeds belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 15 schelling geld en 

een b-erfpacht van ½ mud rogge. 
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Willelmus (dg: va) filius quondam Nijcholai van den Arennest hereditarie 

vendidit Godefrido {hier is ruimte vrijgelaten} calciferratori #ad opus 

Margarete!# hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex quarta parte ad dictum venditorem spectante in 

molendini! venti (dg: dicti quondam Nij) siti prope Hijntham (dg: de) et 

(dg: ex) in attinentiis et juribus dicti molendini venti (dg: atque in) 

et de quo molendino venti cum suis attinentiis et juribus medietas ad 

dictum quondam Nijcholaum van den Arennest spectare consuevit et de quo 

molendino venti (dg: una) reliqua medietas nunc ad (dg: de) Johannem Best 

pertinere dicitur ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini! et hereditario censu XV solidorum monete 

et hereditaria paccione dimidii modii siliginis ex dicta quarta parte 

prius solvendis et sufficientem facere. 

 

BP 1177 f 113r 07 di 22-03-1384. 

Everardus zvw Arnoldus gnd Meus soen van Sint-Oedenrode verkocht aan 

Arnoldus Nolleken Geroncs een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit ¼ deel in een hoeve, gnd die Voertse Hoeve, die was van 

wijlen Leonius uten Waude svv voornoemde verkoper, in Sint-Oedenrode, welk 

¼ deel aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde 

Leonius gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Aleijdis, 

dit ¼ deel reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 13 lopen 

gerst en een b-erfcijns van 50 schelling geld. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi dicti Meus soen (dg: here) de Rode 

sancte Ode hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken Geroncs hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

ex quarta parte ad (dg: se) dictum venditorem spectante in quodam manso 

#dicto die Voertsche Hoeve# qui fuerat quondam Leonii uten Waude soceri 

dicti venditoris sito in parochia de Rode sancte (dg: .) Ode et (dg: ex) 

#in# attinentiis dicti mansi singulis et universis et que quarta pars cum 

suis attinentiis dicti mansi predicto (dg: empt) venditori et Aleijdi sue 

uxori filie dicti quondam Leonii de morte quondam parentum dicte Aleijdis 

successione est advoluta ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: hereditario) censu domini fundi 

et hereditaria paccione XIII lopinorum ordei et hereditario (dg: h) censu 

L solidorum monete ex dicta (dg: p) quarta parte prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 113r 08 di 22-03-1384. 

Godefridus zv Johannes gnd Goben soen verkocht aan Rutgherus van der Aa een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Helmond, tussen Godefridus 

Cupers soen enerzijds en Johannes gnd Huseman anderzijds, (2) 3 lopen 

roggeland in Helmond, tussen Rodolphus van Milheze enerzijds en kinderen 

gnd Goben kijnderen anderzijds, (3) een stuk beemd in Helmond, tussen 

Willelmus uten Veehuze enerzijds en kv Walterus gnd Goben soen anderzijds, 

(4) een stuk beemd in Helmond, tussen Theodericus Stockelman enerzijds en 

Johannes Goben anderzijds, (5) 1/3 deel in een akker? in Helmond, achter 

het huis gnd Heinsen Huis, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns 

van 20 schelling. 

 

Godefridus filius Johannis dicti Goben soen hereditarie vendidit Rutghero 

van der (dg: ..) Aa hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Helmont solvendam hereditarie purificatione et in Helmont 

tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in Helmont inter 

hereditatem Godefridi Cupers soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti (dg: f) Huseman ex alio item ex tribus lopinatis terre siliginee 

sitis in (dg: p) Helmont inter hereditatem Rodolphi de Milheze ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: quo) dictorum Goben (dg: f) kijnderen ex 

alio item ex pecia prati sita in Helmont inter hereditatem Willelmi uten 
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Veehuze ex uno et inter hereditatem liberorum Walteri dicti Goben soen ex 

alio item ex pecia prati sita in Helmont inter hereditatem Theoderici 

Stockelman ex uno et inter hereditatem Johannis Goben item ex tercia 

parte ad dictum venditorem spectante in quodam agro? sito in (dg: dicta 

parochia inter) #Helmont# retro domum dictam Heijnssen Huijs ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu XXti solidorum exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Dicbier et Berwout datum supra. 

 

1177 mf3 E 11 f.113v. 

 Quinta post letare: donderdag 24-03-1384. 

 Quarta post letare: woensdag 23-03-1384. 

 

BP 1177 f 113v 01 di 22-03-1384. 

Willelmus zvw Nijcholaus van den Arennest verkocht aan Godefridus Otten 

soen van Gravia smid een n-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper in Den Bosch, naast de 

Gevangenpoort, tussen erfgoed van Walterus van Berze enerzijds en erfgoed 

van wijlen Arnoldus Broc anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 10? schelling, een b-erfcijns van 45 schelling, een 

b-erfcijns van 10 schelling, en een b-erfcijns van 5 schelling geld. 

 

Willelmus filius quondam (dg: v) Nijcholai van den Arennest hereditarie 

vendidit Godefrido (dg: d) Otten soen de Gravia (dg: ..) fabro (dg: ad 

op) hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco iuxta 

portam captivorum inter hereditatem Walteri de Berze ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Broc ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 
?X solidorum et hereditario censu XLV solidorum et hereditario censu X 

solidorum et hereditario censu quinque solidorum monete exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 02 di 22-03-1384. 

Arnoldus Nollekens Geroncs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Nollekens (dg: so) Geroncs prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 113v 03 di 22-03-1384. 

Margareta wv Theodericus gnd die Velkennere droeg over aan haar schoonzoon 

Elijas van Ackeren ev Margareta, dv eerstgenoemde Margareta en wijlen 

Theodericus, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan haar voornoemde 

dochter Margareta gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader 

Theodericus, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van 

eerstgenoemde Margareta. De brief overhandigen aan Walterus zv 

eerstgenoemde Margareta. 

 

Margareta relicta quondam Theoderici dicti die Velkennere cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus bonis que Margarete sue filie de 

morte dicti quondam Theoderici eius patris successione sunt advoluta et 

post mortem (dg: d) primodicte Margarete successione advolventur 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat legitime 

supportavit Elije de Ackeren suo genero tamquam marito legitimo dicte 

Margarete filie primodicte Margarete !dicti quondam Theoderici promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Dicbier et Berwout datum supra. Tradetur 

littera Waltero filio primodicte Margarete. 

 

BP 1177 f 113v 04 do 24-03-1384. 

Elijas gnd van Ackeren ev Margareta, dv eerstgenoemde Margarete en wijlen 

Theodericus gnd die Velkennere, verkocht voornoemde goederen aan Walterus 
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zvw voornoemde Theodericus die Velkennere, tbv hem en Katherina, Sijmon en 

Yda, kvw voornoemde Theodericus. 

 

Elijas dictus de Ackeren (dg: dicta) maritus et tu[tor legitimus] dicte 

Margarete sue uxoris filie primodicte Margarete et #dicti# quondam 

Theoderici dicta bona omnia vendidit Waltero filio dicti (dg: f) quondam 

Theoderici die Velkennere ad opus sui et ad opus Katherine et Sijmonis 

(dg: et) Yde (dg: et Walt) liberorum dicti quondam Theoderici promittens 

warandiam et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

liberorum deponere. Testes Sijmon et Berwout datum quinta post letare. 

 

BP 1177 f 113v 05 wo 23-03-1384. 

Johannes Codde apotheker in Nijmegen droeg over aan Engbertus Ludinc zvw 

Jacobus van Uden zijn deel in een huis69 en erf in Den Bosch, aan de Markt, 

tussen erfgoed van wijlen Philippus van Vucht enerzijds en erfgoed van 

wijlen Arnoldus Broc anderzijds. 

 

Johannes Codde apotheca(dg: ca)rius in Novimagio totam partem et omne jus 

sibi competentes in domo et area sita in Busco ad forum inter hereditatem 

quondam Philippi de Vucht ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Broc ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Engberto Ludinc filio 

quondam Jacobi de Uden promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dicbier et Berwout datum quarta post letare. 

 

BP 1177 f 113v 06 wo 23-03-1384. 

Johannes van Herzel schonk aan zijn schoonzoon Rutgherus van der Aa en 

diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes (1) een huis en tuin in 

Helmond, tussen Godefridus gnd Andries enerzijds en Theodericus gnd 

Guedelen anderzijds, (2) een beemd, gelegen aan het einde van voornoemde 

tuin, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en Henricus Erenbrechts soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan die Aa, belast met 19 oude groten en 

een b-erfpacht van 4 lopen rogge. 

 

Johannes de Herzel domum et ortum (dg: et pratum) sitos in Helmont inter 

hereditatem Godefridi dicti Andries ex uno et inter hereditatem 

Theoderici dicti Guedelen ex alio atque pratum situm (dg: in Helmont int) 

ad finem dicti orti situm inter hereditatem dicti Godefridi ex uno et 

inter hereditatem Henrici Erenbrechts soen ex alio tendentes cum uno fine 

ad aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie supportavit Rutghero van 

der Aa suo genero cum Elizabeth sua uxore filia dicti Johannis nomine 

dotis ad jus oppidi etc promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: XV) #XIX# grossis antiquis et hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 07 wo 23-03-1384. 

Rutgherus gnd van der Aa ev Elizabeth dv Johannes van Herzel droeg over aan 

voornoemde Johannes van Herzel een b-erfcijns70 van 18 pond geld, die 

Johannes Berwout aan voornoemde Elizabeth beloofd71 had, een helft te 

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

en erf van wijlen Franco van Ghele, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Albertus zv Egidius enerzijds en erfgoed van Johannes 

Brenthen anderzijds. 

 

(dg: Rut). 

Rutgherus dictus van der Aa maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie Johannis de Herzel hereditarium censum decem 

                         
69 Zie ← BP 1177 f 109r 04 do 10-03-1384, overdracht van een ander deel in 

dit huis. 
70 Zie → BP 1179 p 506v 02 za 09-11-1392, verkoop van de cijns. 
71 Zie ← BP 1176 f 085r 01 wo 08-06-1379, uitgifte voor de cijns. 
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et octo librarum monete quem Johannes Berwout promiserat se daturum et 

soluturum dicte Elizabeth hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area quondam Franconis de Ghele sita in Buscoducis in 

vico ecclesie inter hereditatem quondam Alberti filii Egidii ex uno et 

inter hereditatem Johannis Brenthen ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Herzel cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 08 wo 23-03-1384. 

Voornoemde Rutgherus gnd van der Aa ev Elizabeth dv Johannes van Herzel 

droeg over aan voornoemde Johannes van Herzel een b-erfpacht72 van 2 mud 

gerst, maat van Nuenen, die voornoemde Elizabeth met Sint-Andreas beurt, 

gaande uit een stuk land in Nuenen, voor de hoeve gnd te Welle, tussen 

Godefridus van Dommellen enerzijds en wijlen Willelmus Moerken anderzijds. 

 

Dictus Rutgherus ut supra hereditariam paccionem duorum modiorum ordei 

mensure de Nunen quam dicta (dg: M) Elizabeth solvendam habet hereditarie 

Andree ex pecia terre sita in parochia de Nunen ante mansum dictum 

communiter te Welle inter hereditatem Godefridi de Dommellen ex uno et 

inter hereditatem quondam Willelmi Moerken ex alio ut dicebat supportavit 

dicto Johanni de Herzel cum omnibus litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 09 wo 23-03-1384. 

Voornoemde Rutgherus gnd van der Aa ev Elizabeth dv Johannes van Herzel 

droeg over aan voornoemde Johannes van Herzel 1 morgen land, eertijds van 

wijlen Franco van Gheel, uit de Duizend Morgen, ter plaatse gnd Peper. 

 

Dictus Rutgherus ut supra unum iuger terre quod fuerat quondam Franconis 

de Gheel de mille iugeribus terre situm in loco dicto Peper supportavit 

dicto Johanni de Herzel promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 10 wo 23-03-1384. 

Voornoemde Rutgherus gnd van der Aa ev Elizabeth dv Johannes van Herzel 

droeg over aan voornoemde Johannes van Herzel een vak van wijlen Franco van 

Ghele, in Den Bosch, in het gewanthuis. 

 

Dictus Rutgherus quoddam stallum dictum dictum vacker (dg: si) quondam 

Franconis de Ghele situm supra in Busco supra domum pannorum hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Herzel promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 113v 11 wo 23-03-1384. 

Arnoldus nzv Arnoldus Koijt machtigde zijn voornoemde vader Arnoldus Koijt 

en Leonius van Erpe de tegoeden te manen, die Hermannus zv Henricus gnd 

Neve soen aan eerstgenoemde Arnoldus verschuldigd is. 

 

Arnoldus filius naturalis Arnoldi Koijt dedit potestatem dicto Arnoldo 

Koijt suo patri et Leonio de Erpe seu eorum alteri monendi etc omnia 

credita !que et pecuniarum summas que et quas Hermannus filius Henrici 

dicti Neve soen primodicto Arnoldo tenetur ut dicebat et cum hiis etc 

usque ad revocacionem. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 12 do 24-03-1384. 

Matheus gnd Lemmens soen van den Put vernaderde een b-erfcijns van 2 oude 

schilden, aan Johannes van Bladel bakker verkocht door Ludovicus van 

Kessel, en droeg weer over. 

 

                         
72 Zie ← BP 1176 f 283r 21 ±do 27-11-1382, overdracht van de pacht. 
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Matheus dictus Lemmens soen van den Put prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum hereditarium censum II aude scilde venditum 

Johanni de Bladel pistori #a# Ludovico de Kessel ut dicebat et 

reportavit. Testes Berwout et Scilder datum quinta post letare. 

 

BP 1177 f 113v 13 do 24-03-1384. 

Henricus Knapen gaf uit73 aan Gerardus zvw Johannes gnd Roestenberch en 

Zelkinus gnd Decker zwager van voornoemde Gerardus (1) een stuk land gnd 

die Distelakker, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Henricus gnd 

Wilde enerzijds en Johannes gnd Stadeacker anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Baselijsakker, aldaar, tussen voornoemde Johannes Stadeacker 

enerzijds en de gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren, en voor 1½ oude groot, met Allerheiligen te betalen. 

 

Henricus Knapen peciam terre dictam die Dijstelacker sitam in parochia de 

Oerscot in pastoria de Arle inter hereditatem Henrici dicti Wilde ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Stadeacker ex alio atque peciam terre 

dictam die Baselijsacker sitam ibidem inter hereditatem #dicti# Johannis 

(dg: van den) Stadeacker ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo (dg: 

dicto) filio quondam Johannis dicti Roestenberch et Zelkino dicto Decker 

sororio dicti Gerardi ab eisdem hereditarie possidendam (dg: pro uno et 

dimidio grossis antiquis) atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de (dg: Oes) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Oerscot tradenda et pro uno et dimidio grossis 

antiquis dandis sibi ab aliis hereditarie omnium sanctorum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 113v 14 do 24-03-1384. 

Voornoemde Henricus Cnapen gaf uit aan Theodericus Goeswijns soen een stuk 

land gnd die Baselijs Brake74, in Oirschot, in de herdgang van Arle, tussen 

Willelmus van Arle enerzijds en Theodericus van den Haghelaer en Aleijdis 

van Ghiben anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot met 

Allerheiligen te betalen, en voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1386). Slechts op te geven met dubbele pacht. 

 

Dictus Henricus Cnapen peciam terre dictam die Baselijs Brake sitam in 

parochia de Oerscoet in pastoria de Arle inter hereditatem Willelmi de 

Arle ex uno et inter hereditatem Theoderici van den Haghelaer et 

hereditatem Aleijdis de Ghiben ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Theoderico Goeswijns soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

uno et dimidio grossis antiquis dandis sibi ab alio hereditarie omnium 

sanctorum et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de (dg: Bus) Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificatione et (dg: 

in Oer) pro primo termino ultra annum et in Oerscot tradenda ex premissis 

promittens warandiam prom premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes (dg: datum supra et testes datum supra) et non 

resignabit [nisi] (dg: d) cum duplo pactu. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 12 f.114. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

                         
73 Zie ← BP 1176 f 061r 10 do 22-04-1378 (1+2), uitgifte van deze twee 

goederen. 
74 Zie ← BP 1176 f 061r 10 do 22-04-1378 (3), uitgifte van dit goed. 
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BP 1177 f 114r 01 do 24-03-1384. 

Henricus Knape gaf uit aan Egidius gnd Akerijns soen een stuk land75 in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, ter plaatse gnd in het Klamergat, 

tussen Johannes gnd Stadeacker enerzijds en Johannes die Walsche 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1/3 oude groot met Allerheiligen te 

betalen, en voor een n-erfpacht 10 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Egidius tot onderpand een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Oirschot, 

gaande uit een huis en tuin van voornoemde Egidius, in Aarle voornoemd, 

tussen kv Aleijdis de Ghiben enerzijds en kv Cristina de Arle anderzijds. 

 

Henricus Knape peciam terre sitam in parochia de Oerscot in pastoria de 

Arle in loco dicto int Clamergat inter hereditatem Johannis dicti 

Stadeacker ex uno et inter hereditatem Johannis die Walsche ex alio dedit 

ad hereditariam paccionem Egidio dicto Akerijns soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro una tercia parte unius grossi antiqui danda sibi ab alio 

hereditarie omnium sanctorum ?atque pro hereditaria paccione X lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et in Oerscot tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solucionis dictorum census et paccionis dictus Egidius (dg: de) 

hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie ex domo et orto dicti Egidii sitis in Arle predicto inter 

hereditatem liberorum Aleijdis de Ghiben ex uno et inter hereditatem 

liberorum Cristine de Arle ex alio ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 114r 02 do 24-03-1384. 

Walterus van Audenhoven droeg over aan Henricus Knapen een b-erfcijns van 1 

oude groot of ander paijment van dezelfde waarde, die Theodericus nzv 

Theodericus Grieten soen beloofd had aan voornoemde Walterus met 

Allerheiligen te betalen en een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Oirschot, die eerstgenoemde Theodericus beloofd had aan voornoemde Walterus 

met Allerheiligen in Best te leveren, gaande uit 1/3 deel van een stuk land 

gnd die Rust, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen kinderen gnd van 

der Moest enerzijds en de gemene weg anderzijds, te weten het 1/3 deel dat 

ligt direct naast voornoemde gemene weg. 

 

Walterus de Audenhoven hereditarium censum unius grossi antiqui seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem (dg: The) Theodericus filius 

naturalis Theoderici Grieten soen promisit se daturum et soluturum dicto 

Waltero hereditarie omnium sanctorum atque hereditariam paccionem decem 

et octo lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam primodictus 

Theodericus promisit se daturum et soluturum dicto Waltero hereditarie 

purificatione et in Best tradendam ex tercia parte cuiusdam pecie terre 

dicte die Rust site in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem liberorum dictorum van der Moest ex uno et inter communem 

plateam ex alio scilicet ex illa tercia parte que sita est contigue iuxta 

dictam communem plateam prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 03 do 24-03-1384. 

Gerardus zvw Hermannus gnd Snider verkocht aan Henricus van Zonne een 

lijfrente van 1 oude schild, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, tussen 

Willelmus gnd Kermisse enerzijds en Johannes gnd Gruens anderzijds, reeds 

belast met 2½ schelling gemeen paijment. 

 

                         
75 Zie ← BP 1176 f 061r 10 do 22-04-1378 (4), uitgifte van dit goed. 
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Gerardus filius quondam Hermanni dicti Snider legitime vendidit Henrico 

de Zonne (dg: here) vitalem pensionem unius aude scilt seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra mediatim 

Remigii et mediatim pasce et primo termino Remigii proxime futuro ex domo 

et orto sitis in Oesterwijc inter hereditatem Willelmi dicti Kermisse ex 

uno et inter Johannis dicti Gruens ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere ex IIJ solidis 

communis pagamenti exinde solvendis et sufficientem facere et cum mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 04 do 24-03-1384. 

Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt verkocht aan Johannes Becker zvw Johannes 

gnd die Heirde, tbv Enghela van Essche, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 3½ mud rogge, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Oss, naast de plaats gnd Amstel, beiderzijds tussen erfg vw 

Zensa wv Robbertus van Doerne, (2) ½ morgen land, in Oss, aan de andere 

kant van de weg aldaar, tussen voornoemde erfg vw Zensa enerzijds en erfg 

vw Johannes gnd van Os anderzijds, deze erfgoederen reeds belast met 18 

penning, en de b-erfpacht van 3½ mud reeds belast met een b-erfpacht van 1 

mud rogge. 

 

Gerardus Vilt filius naturalis quondam Gerardi Vilt hereditariam 

paccionem (dg: trium .. et d .. et dimidii modiorum #duorum) unius modii# 

siliginis mensure de Busco (dg: quam se) solvendam habere dicebat 

hereditarie nativitatis Domini et in Buscoducis tradendam #ex hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis quam se solvendam habere 

dicebat# ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus sitis (dg: s) 

in parochia de Os (dg: in) iuxta locum dictum Amstel inter hereditatem 

heredum quondam Zense (dg: dicte Robben) relicte quondam Robberti de 

Doerne ex utroque latere adiacentem atque ex dimidio iugero terre sito in 

dicta parochia ab altero latere platee ibidem inter hereditatem dictorum 

heredum dicte quondam Zense ex uno et inter heredum quondam Johannis 

dicti (dg: dicti) de Os ex alio (dg: h) ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Becker filio quondam Johannis dicti die Heirde ad opus Enghele de 

Essche promittens super habita et et habenda warandiam et obligationem in 

(dg: dicta paccione existentem deponere et ex) dictis hereditatibus 

existentem deponere #exceptis XVIII denariis exinde solvendis# et 

obligationem in dicta paccione trium et dimidii modiorum siliginis 

existentem excepta hereditaria paccione unius modii siliginis ex dicta 

paccione trium et dimidii modiorum solvenda et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 05 do 24-03-1384. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp verkocht aan Johannes Becker zvw 

Johannes die Heirde zijn helft in 9 koeien, 4 stieren, 9 paarden, 9 stuks 

jong vee van 2 jaar, en 10 stuks jong vee van een jaar kalveren, op de 

goederen gnd te Zegeworp. De koper zal deze helft te schattinge verkrijgen, 

voor een periode van 3 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1384), voor 30 oude schilden en 16 Hollandse plakken. Zodra voornoemde 

Johannes Becker van voornoemde helft ontvangen heeft 30 oude schilden en 16 

plakken, dan zal, aan het einde van voornoemde 3 jaar, voornoemde helft en 

alles wat die meer waard is dan 30 oude schilden en 16 plakken voor de 

helft van eerstgenoemde Johannes zijn en voor de andere helft van 

voornoemde Johannes Becker. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp #medietatem ad se 

spectantem in# novem (dg: vaccas vaccas) vaccas quator (dg: boves) 

#bobus# novem equis et (dg: uno equo) novem peciis pecorum juvenum de 

duobus annis et decem peciis pecorum juvenum unius anni (dg: consist) 

vitulis consistentibus supra bona dicta te Zegheworp ut dicebat vendidit 
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Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde promittens warandiam 

tali condicione quod dictus venditor tenebit dictam (dg: pe) medietatem 

ad jus stabilationis ad spacium trium annorum a festo penthecostes 

proxime futuro deinceps (dg: se) sine medio sequentium scilicet pro XXX 

aude scilde et XVI Hollant placken ita videlicet quod cum dictus Johannes 

Becker de predicta medietate percepit XXX aude scilde #et XVI placken# 

extunc in (dg: termino) et fine dictorum annorum dicta medietas et omnia 

exinde provenienda ultra dictos XXX aude scilde #et XVI placken# erunt 

mediatim primodicti Johannis et mediatim dicti Johannis Becker. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 06 do 24-03-1384. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus van Zeghenworp beloofde aan Johannes 

Becker zvw Johannes die Heirde 50 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-03-

1385) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp promisit Johanni 

Becker filio quondam Johannis die Heirde (dg: L) quinquaginta licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scild computato ad 

letare Jherusalem proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 07 do 24-03-1384. 

Johannes van der Heijden gaf uit aan Elizabeth wv Ghibo gnd Lobbeken 1 

lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd die Voert, tussen Nijcholaus 

gnd Hagen enerzijds en Walterus gnd Reijners soen anderzijds; de uitgifte 

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

betalen. 

 

[?Solvit] Johannes. 

Johannes van der Heijden unam lopinatam terre siliginee sitam in parochia 

de Scijnle ad locum dictum die Voert inter hereditatem Nijcholai dicti 

Hagen ex uno et inter hereditatem Walteri dicti Reijners soen #(dg: 

Reijners soen)# ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Elizabeth 

relicte quondam Ghibonis dicti Lobbeken ab eadem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu XXti solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie Remigii ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 114r 08 do 24-03-1384. 

Petrus Volpen soen, zijn broer Corstianus en Henricus Reijmbouts soen 

beloofden aan Henricus Weijer zvw Steijnskinus Leijdecker 50 oude schilden 

met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (zo 01-05-1384) te betalen. 

 

Petrus Volpen soen Corstianus eius frater et Henricus Reijmbouts soen 

promiserunt indivisi Henrico Weijer filio quondam Steijnskini Leijdecker 

quinquaginta aude scilde ad festum beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 09 do 24-03-1384. 

Voornoemde drie beloofden voornoemd geld op voornoemde dag te betalen, op 

straffe van 50 oude schilden aan de hertogin. 

 

Dicti tres promiserunt indivisi super omnia dictam pecuniam persolvere 

dicto termino solucionis sub pena L aude scilde domine ducisse 

persolvendorum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 10 do 24-03-1384. 

Matheus Bliecke ev Hadewigis dvw Johannes Berniers verkocht aan zijn broer 

Henricus Bliecke ¼ deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na 
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overlijden van Johannes gnd Stof oom van voornoemde Hadewigis, in een huis 

en tuin in Helmond, tussen erfgoed gnd Hartmans Erve enerzijds en erfgoed 

gnd Erenbrechts Erve anderzijds, dit ¼ deel belast met 1 penning cijns. 

Voornoemde verkoper verklaarde dat de koopsom van 8 oude schilden is 

voldaan. 

 

Matheus Bliecke maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue 

uxoris filie quondam Johannis Berniers quartam partem sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam Johannis dicti Stof avunculi olim dicte Hadewigis 

successione advolutam in domo et orto sitis in Helmont inter hereditatem 

dictam Hartmans Erve ex uno et inter hereditatem dictam Erenbrechts (dg: 

Erme) Erve ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Bliecke suo 

fratri promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno denario 

census ex dicta quarta parte de jure solvendo. Quo facto dictus venditor 

recognovit sibi de pretio vendicionis scilicet de octo aude scilde fore 

satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 11 do 24-03-1384. 

Johannes gnd van Ghelen alias gnd van Gheldorp beloofde aan Johannes van 

Doerne wollenklerenwever, tbv hem en Berisius van Gravia bakker, 20 

Brabantse dobbel, 51 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Berisius. 

 

Johannes dictus de Ghelen alias dictus de Gheldorp promisit super omnia 

Johanni de Doerne textori laneorum ad opus sui et ad opus Berisii de 

Gravia pistoris seu ad opus alterius eorum XX Brabant dobbel seu (dg: X) 

LI Hollant placken pro quolibet (dg: .) dobbel computato dandos ad 

Remigii proxime persolvendos. Testes W et Sijmon. Tradetur littera dicto 

Berisio. 

 

BP 1177 f 114r 12 do 24-03-1384. 

Engbertus zvw Petrus gnd Emmen soen verkocht aan Cristianus Lukens soen van 

Zeelst een b-erfpacht van 1 1/6 lopen rogge, maat van Oerle, gaande uit een 

stuk land, huis en tuin, in Zeelst, tussen erfgoed gnd Volken Akker 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Petri dicti (dg: d) Emmen soen hereditariam 

paccionem unius lopini siliginis et sexte partis unius lopini siliginis 

mensure de Ourle (dg: solvendam) quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie ex pecia terre et domo et orto sitis in Zeelst inter 

hereditatem dictam Volken (dg: ?A) Acker ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Cristiano Lukens soen de Zeelst 

promittens warandiam et obligationem in dicta paccione existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114r 13 do 24-03-1384. 

Engberta dvw Willelmus gnd Coman vernaderde een stuk land gnd die Molenhof, 

in Oisterwijk, naast de molen van hr Arnoldus Rover, welk stuk land aan 

Laurencius zvw Gerardus van Calizande was verkocht door Jacobus zv Johannes 

Nouden soen. De ander week en zij droeg weer over. 

 

Engberta filia quondam Willelmi dicti Coman prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum peciam terre dictam die Molenhof sitam in parochia 

de Oesterwijc iuxta molendinum domini Arnoldi Rover venditam Laurencio 

filio quondam Gerardi de Calizande a Jacobo filio Johannis Nouden soen 

prout in litteris et alter cessit [et re]portavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 E 13 f.114v. 

 Quinta post letare: donderdag 24-03-1384. 

 anno LXXXIIII mensis marcii die in profesto annunciacionis Marie: 
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  donderdag 24-03-1384. 

 

BP 1177 f 114v 01 do 24-03-1384. 

Reijnerus van Mechhelen zv Arnoldus Hessels, Jacobus van Coman, zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Reijnerus van Mechelen, Katherina dv voornoemde Heijlwigis 

voor zich en voor Philippa dv voornoemde Heijlwigis, en Arnoldus die Writer 

zv Engbertus Writer maakten een erfdeling van erfgoederen die aan hen 

behoren. 

Eerstgenoemde Reijnerus en Arnoldus Writer kregen (1) een b-erfcijns van 4 

pond geld, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Arnoldus !Kerdriver enerzijds en erfgoed van Henricus 

van Hedel anderzijds, (2) alle cijnzen, pachten en cijnshoenderen die 

Katherina van Mechlinea onder Hilvarenbeek beurde, (3) alle erfgoederen en 

renten die voornoemde Katherina onder Moergestel beurde of had liggen. 

Voornoemde Jacobus, Heijlwigis en Katherina beloofden dat voornoemde 

Philippa, zodra zij meerderjarig is, met deze deling zal instemmen. 

 

Reijnerus de Mechhelen filius Ar[noldi] Hessels et (dg: ?He) Jacobus van 

Coman maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Reijneri de (dg: Meche) Mechelen et dicta (dg: dicta) 

Helwigis cum eodem tamquam cum tutore #Katherina filia dicte Heijlwigis 

cum tutore pro se et Philippa filia dicte Heijlwigis# et Arnoldus die 

Writer filius Engberti Writer palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam [mutuo] fecisse de quibusdam hereditatibus ad se 

spectantibus mediante qua divisione hereditarius census IIII librarum 

monete solvendus hereditarie ex domo et area (dg: .......) sita in Busco 

in (dg: vi) aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Arnoldi !Kerdriver 

ex uno et inter hereditatem Henrici de Hedel ex alio item o[mne]s census 

pacciones et (dg: census) pullos censuales quos Katherina de Mechlinea 

infra parochiam ?de de Hildwarenbeke habuit solvendos item omnes 

hereditates et redditus quas et quos dicta Katherina infra parochiam de 

Ghestel prope Oesterwijc (dg: solv) habuit solvendos et situatas ut 

dicebant (dg: dictis) #primodicto# Reijnero et dicto Arnoldo Writer 

cesserunt in partem ut alii etc promittentes ratam servare (dg: et dampna 

equaliter portabunt) promiserunt insuper dicti Jacobus Heijlwigis et 

Katherina quod ipsi dictam Philippam dictam divisionem facient consentire 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit. Testes (dg: d) W et et Sijmon 

datum quinta post letare. 

 

BP 1177 f 114v 02 do 24-03-1384. 

Voornoemde Jacobus Coman en zijn vrouw Heijlwigis dvw Reijnerus van 

Mechelen, en Katherina en Philippa, dv voornoemde Heijlwigis, kregen (1) 

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

Lambertus Rijxken enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus der Kijnder 

bakker anderzijds, (2) een huis76 en erf in Den Bosch in een straatje dat 

loopt van de Vughterstraat voor het huis van wijlen Arnoldus Berwout naar 

de stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en 

erfgoed van Enghelberna van Casselaer anderzijds, (3) een b-erfcijns van 6 

pond geld, gaande uit voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus der Kijnder, in 

de Kolperstraat, (4) een b-erfcijns van 6 schelling geld, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, naast erfgoed van Truda gnd 

Kemmers. 

 

Et mediante qua divisione domus et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem quondam Lamberti Rijxken ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi der Kijnder pistoris ex alio item domus et 

area sita in Busco in viculo tendente a vico Vuchtensi ante domum quondam 

                         
76 Zie ← BP 1175 f 009r 03 za 22-01-1368 (2), verkoop erfcijns van 20 

schelling uit 1/3 deel in dit huis en in een erfcijns van 14 pond gaande 

uit het huis en erf van Arnoldus der Kijnder. 
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Arnoldi Berwout versus murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam 

Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem Enghelberne de Casselaer ex 

alio item (dg: hereditatem) hereditarius census sex librarum monete 

solvendus hereditarie ex dicta hereditate quondam Arnoldi der Kijnder 

sita in dicto vico Colperstraet vocato item hereditarius census sex 

solidorum monete solvendus hereditarie ex domo et area sita in Busco in 

dicto vico Colperstraet vocato iuxta hereditatem Trude (dg: e) dicte 

Kemmers ut dicebant dictis Jacobo (dg: Com) dicto Coman et et Heijlwigi 

sue uxori (dg: cesserunt in partem ut dicebant promittentes ratam 

servare) Katherine et Philippe filiabus dicte Heijlwigis cesserunt in 

partem super quibus etc promittentes ratam servare tali condicione quod 

dicta Heijlwigis dictas hereditates et census possidebit quamdiu vixerit 

in humanis scilicet post dicte Heijlwigis decessum dicte hereditates et 

census ad dictas Katherinam et Philippam hereditario jure devolventur. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 03 do 24-03-1384. 

Voornoemde Jacobus van Coman, Heijlwigis en Katherina beloofden aan 

voornoemde Arnoldus Writer 10½ Brabantse dobbel en 6 oude schilden of de 

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

 

Dicti Jacobus van Coman Heijlwigis et Katherina promiserunt Arnoldo 

Writer predicto X et dimidium Brabant dobbel #et sex aude scilde# seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime persolvendos (dg: ..). Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 04 do 24-03-1384. 

Ghisbertus Lijsscap de jongere en Arnoldus Veer verklaarden ontvangen te 

hebben van Willelmus Coptiten en Henricus van Erpe al het geld, dat hen 

ontbrak, van de stad Den Bosch, in een andere afrekening, door voornoemde 

Ghisbertus en Arnoldus, als ontvangers van de stad, gedaan van goederen en 

renten van de stad. 

 

Ghisbertus Lijsscap junior et Arnoldus Veer palam recognoverunt sibi fore 

satis #factum# per Willelmum Coptiten et Henricum de Erpe de tota pecunia 

(dg: quam) que dictis Ghisberto et Arnoldo defecit et restabat ab oppido 

de Busco scilicet in computatione alia ab eisdem Ghisberto et Arnoldo 

(dg: facta de bonis et redditibus) tamquam a receptoribus dicti oppidi 

facta de bonis et redditibus dicti oppidi de Busco clamantes dictum 

oppidum et dictos Willelmum et Henricum (dg: ab h) inde quitos. Testes 

Willelmus Sijmon Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 05 do 24-03-1384. 

Nijcholaus zvw Hermannus Scuijwinc verkocht aan Henricus Buekentop 1 bunder 

broekland, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, ter plaatse gnd 

Notenhoeve, tussen Jacobus van den Noddenvelt enerzijds en Johannes van 

Berlikem van Middelrode anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint 

en met het andere eind aan de plaats gnd die Branse Hoeve, belast met 4 

kapoenen aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Nijcholaus filius quondam Hermanni Scuijwinc unum bonarium paludis situm 

#in parochia de Berlikem# in loco dicto Lengsbroec ad locum dictum 

Notenhoeve inter hereditatem Jacobi van den Noddenvelt ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Berlikem de Middelrode ex alio (dg: in e) tendens 

cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine (dg: f) ad locum dictum 

die (dg: Brans Hoeve) #Branssche Hoeve# in ea quantitate qua ibidem situm 

est (dg: s) hereditarie vendidit Henrico Buekentop #(dg: ad opus Hille et 

Letri liberorum domini Theoderici Snoec)# promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor caponibus conventui sancte Clare 

in Busco exinde solvendis. Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 
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BP 1177 f 114v 06 do 24-03-1384. 

Johannes van Boert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Boert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 07 do 24-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Nijcholaus verkoper 25 Brabantse 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Nijcholao venditori XXV Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 08 do 24-03-1384. 

Nijcholaus zvw Hermannus Scuijwinc ev Mechtildis dvw Rutgherus gnd Alarts 

soen verkocht aan Henricus Berniers soen ½ morgen land, onder de vrijdom 

van Den Bosch, naast het water gnd die Aa, tussen erfgoed van de investiet 

van Berlikem enerzijds en Johannes van Merendonc anderzijds, belast met 

cijnzen. 

 

Nijcholaus filius quondam Hermanni Scuijwinc maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Mechtildis sue uxoris filie quondam Rutgheri dicti Alarts 

soen dimidium iuger terre situm infra libertatem oppidi de Busco iuxta 

(dg: locum) #aquam# dictam die Aa inter hereditatem investiti de Berlikem 

ex uno et inter hereditatem Johannis van Merendonc ex alio ut dicebat in 

ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Berniers soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 09 do 24-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 13 Brabantse dobbel of de 

waarde en 24 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XIII (dg: Bl) Brabant dobbel seu 

valorem #et XXIIII Hollant placken# ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 10 do 24-03-1384. 

Johannes van der Leenen en zijn vrouw Agnes beloofden aan Theodericus van 

Amersoijen 16½ Brabantse dobbel mottoen of de waarde, ¼ deel te betalen met 

Pinksteren (zo 29-05-1384), ¼ deel op de eerste zondag na Sint-Jan (26-06-

1384), en ½ met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384). 

 

Johannes van der Leenen et Agnes eius uxor promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico van Amersoijen XVI #et dimidium# Brabant dobbel mottoen 

(dg: minus quarta parte unius) seu valorem pro una quarta penthecostes 

pro secunda quarta parte ad dominicam proximam post festum nativitatis 

Johannis et pro reliqua medietate Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 11 do 24-03-1384. 

Johannes Sprengher en zijn zoon Henricus Sprenger beloofden aan Johannes 

van der Dijesen, tbv Johannes van de Kloot, 100 Hollandse dobbel mottoen, 

43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Severinus aanstaande 

(zo 23-10-1384) te betalen. 

 

Johannes Sprengher et Henricus Sprenger eius filius promiserunt Johanni 

van der Dijesen ad opus Johannis de Globo centum Hollant dobbel mottoen 

seu XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad Severini 
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proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 12 do 24-03-1384. 

Theodericus van den Broec en zijn zoon Jordanus beloofden Willelmus van den 

Hoernic en Danijel van Vlierden schadeloos77 te houden van 120 oude 

schilden, bij de lombarden in Den Bosch beloofd78 door voornoemde Willelmus 

en Danijel, in een schepenbrief van Den Bosch. 

 

Theodericus van den Broec (dg: dominus Johannes eius filius presbiter) et 

Jordanus eius (dg: liberi) #filius# promiserunt indivisi super habita et 

habenda quod ipsi Willelmum van den (dg: Hoerne) Hoernic et Danijelem de 

Vlierden a centum et XX aude scilde promissis apud lombardos in Busco a 

dictis Willelmo et Danijele in litteris scabinorum in Busco ut dicebant 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 114v 13 do 24-03-1384. 

Hr Johannes priester zv Theodericus van den Broec beloofde voornoemde 

Willelmus en Danijel van voornoemd geld te ontlasten en schadeloos te 

houden, ook van de kosten die ze eventueel voor een gerecht zouden maken. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Gerardus 

Balijart, Johannes van Herzel zvw Willelmus van Hersel, Bernardus Otten 

soen van Empel en Ghisbertus Proefts soen van Empel. 

 

A. 

Dominus Johannes presbiter filius Theoderici van den Broec promisit super 

habita et habenda fide prestita etc quod ipse dictos Willelmum et 

Danijelem a predicta pecunia quitabit (dg: infra hinc) et indempnes 

servabit et si (dg: #pro# premissis) pro premissis quitandis expensas 

fecerint in judicio spirituali vel seculari a dampnis exinde et interesse 

promisit ut supra indempnes servare in quantum ipsi huiusmodi dampna 

expensas et interesse poterint probare per duos testes excepta 
?renunciacione ut in forma. Acta in camera scriptorum presentibus Gerardo 

Balijart Johanne de Herzel filius! quondam Willelmi de Hersel Bernardus! 

Otten soen de Empel et Ghisberto Proefts soen de Empel datum anno 

LXXXIIII mensis marcii die in profesto annunciacionis Marie. 

 

1177 mf3 E 14 f.115. 

 Quinta post letare: donderdag 24-03-1384. 

 anno LXXXIIII mensis marcii die in profesto annunciacionis: 

  donderdag 24-03-1384. 

 Sabbato post letare: zaterdag 26-03-1384. 

 Dominica judica: zondag 27-03-1384. 

 

BP 1177 f 115r 01 do 24-03-1384. 

Bernardus Otten soen van Empel verkocht aan Ghisbertus zvw Theodericus 

Proefst van Empel een stuk land in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd 

Salm Strekel, tussen Johannes die Smijter enerzijds en Adam gnd Maes soen 

anderzijds. 

 

Bernardus Otten soen de Empel peciam terre sitam in jurisdictione de 

Empel ad locum dictum Salm Strekel inter hereditatem Johannis die Smijter 

ex uno et inter hereditatem Ade dicti Maes soen ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghisberto filio quondam Theoderici Proefst de Empel promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ad omnibus 

aggere Mose et censibus libera. Testes W et Sijmon datum quinta post 

                         
77 Zie ← BP 1177 f 020v 07 do 29-01-1383, eerder al belofte schadeloos te 

houden van waarschijnlijk deze schuldbekentenis. 
78 Zie ← BP 1177 f 020v 06 do 29-01-1383, belofte 120 oude Franse schilden 

op 22-03-1383 ter betalen. 
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letare. 

 

BP 1177 f 115r 02 do 24-03-1384. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Kerstmis over 2 jaar (di 25-12-1386), 

met 10 oude schilden en 1 gulden helling of de waarde. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Johannes Lu zv Johannes Lu van 

Empel en Johannes zvw Lambertus van Pettelaer. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: .) infra hinc et festum nativitatis Domini 

proxime futurum et per spacium duorum annorum a dicto festo nativitatis 

Domini proxime futuro deinceps sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente cum X aude (dg: scilde) #scilde# et cum uno gulden hellinc seu 

valorem ut in forma. Acta in camera scriptorum (dg: presentibus) anno 

LXXXIIII mensis marcii in profesto annunciacionis presentibus Johanne Lu 

filio Johannis Lu de Empel et Johanne filio quondam Lamberti de 

Pettelaer. 

 

BP 1177 f 115r 03 za 26-03-1384. 

Henricus Sorghe droeg over aan zijn kinderen Johannes en Heijlwigis en aan 

zijn schoonzoon Johannes Stevens soen van Oerle ev Gertrudis dv 

eerstgenoemde Henricus, tbv hen en Willelmus zv eerstgenoemde Henricus, 

zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 8 mud 4 lopen rogge, maat van 

Oerle, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen 

Walterus gnd Coman, in Blaerthem Sint-Severinus, welke pacht Johannes van 

den Hout van Eijndoven, tbv voornoemde Henricus Sorghe, gekocht had van 

Henricus Bastart van Bucstel. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes 

Stevens soen. 

 

Henricus Sorghe suum usufructum sibi competentem in hereditaria paccione 

octo modiorum (dg: siliginis) et quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Oerle solvenda hereditarie purificatione ex bonis que fuerant quondam 

Walteri dicti Coman sitis in Blaerthem sancti Severini atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quam paccionem (dg: 

He) Johannes van den Hout de Eijndoven ad opus dicti Henrici Sorghe erga 

Henricum Bastart de Bucstel emendo acquisiverat prout in litteris (dg: 

hereditarie supp) legitime supportavit (dg: Jo) Johanni et Heijlwigi (dg: 

ad) suis liberis (dg: ad opus eorum et ad opus si ad) et Johannes! 

Stevens soen de Oerle suo genero tamquam marito Gertrudis sue uxoris 

filie primodicti Henrici ad opus eorum et ad opus Willelmi filii 

primodicti Henrici promittens ratam servare. Testes Berwout et Scilder 

datum sabbato post letare. Traditur dicto Johanni Stevens soen. 

 

BP 1177 f 115r 04 zo 27-03-1384. 

Voornoemde Johannes en Heijlwigis, kv Henricus Zorge, droegen over aan hun 

zwager Johannes Stevens soen het deel, dat aan hen en aan hun broer 

Willelmus zv voornoemde Henricus behoort, in een b-erfpacht van 5 mud 4 

lopen rogge, maat van Oerle, uit voornoemde pacht van 8 mud 4 lopen rogge. 

Voornoemde Willelmus zal hierin nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Dicti Johannes et Heijlwigis (dg: ..) liberi dicti Henrici Zorge cum 

tutore totam partem et omne eis et Willelmo eorum fratri filio dicti 

Henrici competentes in hereditaria paccione quinque modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis dicte mensure de predicta paccione octo modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis supportaverunt Johanni Stevens soen eorum 

sororio #cum litteris et jure occacione predicte paccionis# promittentes 

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

#et dicti Willelmi# deponere et quod ipsi dictum Willelmum talem habebunt 

quod nunquam presumet se jus in predicta paccione habere. Testes Berwout 

et Scilder datum dominica judica. 
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BP 1177 f 115r 05 zo 27-03-1384. 

Voornoemde Heijlwigis dv Henricus Sorghe en Johannes Stevens soen van Oerle 

ev Gertrudis dv voornoemde Henricus Sorghe droegen over aan Johannes zv 

voornoemde Henricus Zorghe hun deel in een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Oerle, uit voornoemde pacht van 8 mud 4 lopen rogge. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Johannes Stevens soen. 

 

Dicti Heijlwigis cum tutore et Johannes Stevens soen de Oerle maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris predicte totam partem 

et omne jus eis competentes in hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure de dicta paccione octo modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis supportaverunt Johanni filio dicti Henrici Zorghe cum 

litteris et jure occacione etc promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

Tradetur littera primodicto Johanni Stevens soen. 

 

BP 1177 f 115r 06 za 26-03-1384. 

Johannes Coman zvw Johannes Coman bontwerker droeg over aan Heijnricus 

Deenkens zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Henricus 

Deenkens gekomen waren na overlijden van diens moeder Heijlwigis ev 

eerstgenoemde Johannes Coman, resp. die aan voornoemde Henricus Deenkens 

zullen komen na overlijden van eerstgenoemde Johannes, welke goederen 

eerstgenoemde Johannes en wijlen zijn vrouw Heijlwigis, staande hun 

huwelijk, verworven hadden. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes 

Coman of aan Johannes Bouman. 

 

Johannes Coman filius quondam Johannis Coman pellifex suum usufructum 

sibi competentem in omnibus bonis que Henrico (dg: filio quondam Denkini) 

Deenkens de morte quondam Heijlwigis sue matris uxoris olim primodicti 

Johannis (dg: Com) Coman jure successionis advoluta et post mortem 

primodicti Johannis successione advolvenda que bona primodictus Johannes 

et Heijlwigis quondam uxor eius stante integro matrimonio inter eos (dg: 

pariter ac) seu eorum alter acquisiverant quocumque locorum (dg: acq) 

consistentia sive sita ut dicebat (dg: hereditarie) supportavit dicto 

Heijnrico Deenkens promittens ratam servare. Testes Dicbier et Berwout 

datum sabbato post letare. Tradetur littera dicto Johanni Coman vel 

Johanni Bouman. 

 

BP 1177 f 115r 07 zo 27-03-1384. 

Voornoemde Henricus zvw Denkinus voller verkocht voornoemde goederen aan 

voornoemde Johannes Coman. De brief overhandigen aan Johannes Bouman of aan 

hem. 

 

Dictus Henricus filius quondam Denkini fullonis dicta bona omnia vendidit 

dicto Johanni Coman promittens ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 

dominica judica. Traditur Johanni Bouman vel sibi. 

 

BP 1177 f 115r 08 za 26-03-1384. 

Elizabeth wv Arnoldus gnd Nolleken Quap visser droeg over aan haar zoon 

Arnoldus Quappe, tbv hem, Ancelmus zvw voornoemde Arnoldus Nolleken en 

Elizabeth, en Godefridus van Woensel ev Eefsa dvw voornoemde Arnoldus 

Nolleken en Elizabeth, zijn vruchtgebruik in een huis79,80, erf en kamer in 

Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Godefridus van Vucht 

enerzijds en erfgoed van wijlen Cristina Deenkens anderzijds. 

 

                         
79 Zie → BP 1177 f 118v 03 za 02-04-1384, verkoop van de helft van dit huis, 

erf en kamer. 
80 Zie → BP 1177 f 118v 05 za 02-04-1384, verkoop van de andere helft. 
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Elizabeth relicta quondam Arnoldi dicti Nolleken Quap piscatoris cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in domo area et camera sitis in 

Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam Godefridi de Vucht ex 

uno et inter hereditatem quondam Cristine Deenkens ex alio supportavit 

Arnoldo Quappe eius filio ad opus sui et ad opus Ancelmi (dg: et ..) 

filii dictorum quondam (dg: El) Arnoldi Nolleken et Elizabeth et ad opus 

Godefridi de Woensel tamquam mariti et tutoris legitimi Eefse sue uxoris 

filie dictorum quondam Arnoldi Nolleken et Elizabeth promittens cum 

tutore ratam servare. Testes (dg: datum supra) testes Dicbier et Berwout 

datum sabbato post letare. 

 

BP 1177 f 115r 09 za 26-03-1384. 

Theodericus gnd Roef soen van Stripe verkocht aan Rutgherus Kort (1) alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn vader Rodolphus, 

gelegen onder Aarle, ter plaatse gnd Stripe, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen Arnoldus Truden soen enerzijds en Thomas gnd Blocs soen anderzijds, 

belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 zester rogge, maat van 

Helmond. 

 

Theodericus (dg: f) dictus Roef soen (dg: omnia) de (dg:Ar) Stripe omnia 

et singula bona sibi de morte quondam Rodolphi sui patris successione 

advoluta quocumque locorum infra parochiam de Arle ad locum dictum Stripe 

consistentia sive sita atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

Arnoldi Truden soen ex uno et inter hereditatem Thome dicti Blocs soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero Kort promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria 

(dg: censu) paccione unius sextarii siliginis mensure de Helmont exinde 

solvendis. Testes Dicbier et Berwout datum sabbato post letare. 

 

BP 1177 f 115r 10 za 26-03-1384. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel beloofde aan Ghevardus Stommeken, tbv 

Belija gnd Kemkens, 30 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Rodolphus van den (dg: G) Zande de Bucstel promisit Ghevardo Stommeken ad 

opus (dg: Belij) Belije dicte Kemkens XXX aude scilde seu valorem ad 

monitionem dicte Belije persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 115r 11 za 26-03-1384. 

Johannes Boijen zvw Henricus Boijen beloofde aan Nijcholaus gnd Louwers 36½ 

gulden nobel en 12 Hollandse plakken met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1384) te betalen. 

 

Johannes Boijen filius quondam Henrici Boijen promisit Nijcholao dicto 

Louwers XXXVI et dimidium gulden nobel et XII Hollant placken ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 115r 12 za 26-03-1384. 

Arnoldus van Herende beloofde aan Nijcholaus Louwers 36½ nobel en 12 

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

 

Arnoldus de Herende promisit Nijcholao Louwers XXXVI et dimidium nobel et 

XII Hollant placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 115r 13 za 26-03-1384. 

Zanderus van Driel en Goeswinus Campen maakten een erfdeling van een huis, 

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

Gerardus Alvarden enerzijds en de straat gnd die Molenweg anderzijds. 

Voornoemde Zanderus kreeg (1) het voorste deel van voornoemd huis en erf, 

welk deel direct naast de gemene weg ligt, en welk deel 21 1/3 voet lang 

is, te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, met de wand die in het 
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midden staat, (2) het achterste deel van voornoemde tuin, 22 voet lang, af 

te meten vanaf erfgoed van Nijcholaus gnd Koc richting voornoemde gemene 

weg gnd Huls. De rest van voornoemd huis, erf en tuin, die in het midden 

ligt, ging naar Goeswinus Campen. Zanderus moet uit zijn deel de 

hertogencijns betalen en .. ..... ?14 schelling geld aan de priesters van 

de Sint-Janskerk in Den Bosch ....... {f.115v}. 

 

Zanderus de Driel et Goeswinus Campen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse #de# domo area et orto sitis in Busco ad (dg: 

vicum) #plateam dictam# Huls inter hereditatem Gerardi Alvarden ex uno et 

inter viam dictam die Molenwech ex alio ut dicebat mediante qua divisione 

anterior pars dicte domus et aree (dg: si) que anterior pars sita est 

contigue iuxta communem plateam et que anterior pars continet XXI pedatas 

et terciam partem unius pedate in longitudine mensurando a (dg: dicta) 

communi platea retrorsum #simul cum pariete ibidem in medio stante# atque 

posterior pars dicti #orti ad finem dicte anterioris# que posterior pars 

#orti dicti# continet XXII (dg: di) pedatas in (dg: lati) longitudine 

mensurando ab hereditate Nijcholai dicti Koc versus dictam plateam Huls 

vocatam dicto Zandero cessit in partem promittens ratam servare et 

mediante qua divisione totum residuum dictarum domus aree et orti sitarum 

in medio premissorum dicto Goeswino cessit in partem promittens ratam 

servare (dg: testes datum supra) tali condicione quod dictus Zanderus 

solveret ex dictis paeeticula! sibi in partem cessis censum domini ducis 

ex premissis [de jure solvendum] .. ..... ?XIIII (dg: pl) solidos monete 
?s presbitris ecclesie sancti Johannis in Busco ex dictis {1 regel 

afgescheurd}. 

 

1177 mf3 F 01 f.115v. 

 Sabbato post letare: zaterdag 26-03-1384. 

 Quarta post oculi: woensdag 16-03-1384. 

 Tercia post judica: dinsdag 29-03-1384. 

 

BP 1177 f 115v 01 za 26-03-1384. 

....... ....... et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 02 za 26-03-1384. 

Danijel van Vlierden en Walterus van de Hoernic beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 44 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-

1384; 5+30+29=64 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Danijel de Vlierden et Walterus van de Hoernic promiserunt Philippo 

Jozollo etc XLIIII aude scilde Francie ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos sub pena III. Testes Dicbier et Berwout datum sabbato post 

letare. 

 

BP 1177 f 115v 03 za 26-03-1384. 

Hermannus van den Ortingen en Willelmus van den Stake beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 20 oude schilden met het octaaf van 

Pasen (zo 17-04-1384; 5+17=22 dgn) te betalen, op straffe van ... 

Dit geld is van de secretaris, dwz de schuldenaars weten het niet en op 

deze wijze heb ik aan voornoemde Hermannus toegestaan, om mij beter en 

sneller te betalen. 

 

Hermannus van den Ortingen et Willelmus van den Stake promiserunt mihi ad 

opus Thome Asinarii etc XX aude scilde ad octavas pasce proxime 

persolvendos sub pena ... Testes Sijmon et Scilder datum supra. Ista 

pecunia est mea scilicet (dg: q) nesciunt dicti debitores et concessi 

dicto Hermanno per istum modum ut mihi melius et citius persolvet. 
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BP 1177 f 115v 04 za 26-03-1384. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus (dg: super) promisit #super# habita et habenda (dg: ....) a... 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 05 za 26-03-1384. 

Hr Leonius van Risinghen priester verkocht aan Godefridus Dachverlies een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Kerstmis in Sint-

Oedenrode te leveren, gaande uit erfgoederen van wijlen Arnoldus 

Hondertpont, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, welke erfgoederen 

Willelmus die Haen thans bezit. Met achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Dominus Leonius de Risinghen presbiter hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de (dg: .) Rode sancte Ode #quam se# solvendam habere 

dicebat hereditarie nativitatis Domini et in Rode tradendam ex 

hereditatibus quondam Arnoldi Hondertpont sitis in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Houthem (dg: inter here) et quas hereditates 

Willelmus die Haen ad presens possidet et habet ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido Dachverlies #supportavit cum arrestadiis duorum 

annorum proxime preteritorum# promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 06 za 26-03-1384. 

Ghibo zv Ghisbertus zvw Johannes van den Eijnde van Eijndoven droeg over 

aan zijn voornoemde vader Ghisbertus een huis, erf en tuin, in Eindhoven, 

tussen Henricus Zorge enerzijds en Rutgherus szv Johannes gnd Han Scales 

soen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Ghibo filius Ghisberti filii quondam #Johannis# van den Eijnde de 

Eijndoven domum aream et ortum sitos in Eijndoven inter hereditatem 

Henrici Zorge ex uno et inter hereditatem Rutgheri generi Johannis dicti 

Han Scales soen ex alio hereditarie supportavit dicto Ghisberto suo patri 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde (dg: fund) solvendo de jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 07 wo 16-03-1384. 

Laurencius Boijen droeg over aan Johannes die Jode zv Petrus een huis en 

erf, eertijds van Johannes van Dijest, in Den Bosch, aan de Markt, naast 

erfgoed dat was van Thomas van Maren, aan hem verkocht door Henricus 

Stierken als procurator van het Geefhuis in Den Bosch. Johannes zv 

Rodolphus Rover van Vladeracken ev Elizabeth dv voornoemde Laurencius deed 

afstand. 

 

Laurencius Boijen domum et aream que fuerat Johannis de Dijest sitam in 

Busco #ad forum# contigue iuxta hereditatem que fuerat Thome de Maren 

venditam sibi ab Henrico Stierken tamquam a procurator mense sancti 

spiritus in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Johanni die 

(dg: Jord) Jode filio Petri (dg: promittens ratam servare ..) cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Johannes filius Rodolphi Rover de Vladeracken maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filie dicti 

Laurencii super dicta domo et area et jure ad opus dicti Johannis Jode 

renunciavit promittens ratam servare. Testes W et Sijmon datum quarta 

post oculi. 

 

BP 1177 f 115v 08 di 29-03-1384. 

Theodericus van Haren zvw hr Theodericus van Haren ridder verkocht aan 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker een n-erfpacht van 13 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 
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b-erfrente81 van 150 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

gaande uit (1) de heerlijkheid Herpen, die eerstgenoemde Theodericus 

verworven had van zijn voornoemde vader hr Theodericus van Haren, (2) de 

korentiende in Herpen, ter plaatse gnd Belien Venne en ter plaatse gnd 

Schadewijk, (3) de korentiende, gnd die Hoftien, in Uden, voornoemde cijns 

van 150 pond voornoemd geld reeds belast met een b-erfcijns van 50 pond oud 

geld!. 

 

Theodericus de Haren filius quondam domini Theoderici de Haren militis 

hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken filio quondam Gerongii cyrothecarii 

hereditariam paccionem XIII modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex hereditario (dg: 

censu) redditu centum et quinquaginta librarum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro (dg: X) XVI denariis computato seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: s) quem (dg: se) solvendum habet 

(dg: ex pe) ex dominio de Herpen et qu[od] primodictus Theodericus erga 

dictum dominum Theodericum de Haren eius fratrem! acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus atque ex decima (dg: b consistente in) bladi 

consistente sive sita in parochia de Herpen in loco dicto Belijen #Venne# 

et in loco dicto Scadewijc atque ex decima bladi dicta die Hoftien sita 

sive consistente in parochia de Uden ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere deponere excepto 

hereditario censu L librarum antique !monete ex dicto censu (dg: X) 

centum et quinquaginta librarum dicte monete prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Sijmon datum tercia post judica. 

 

BP 1177 f 115v 09 di 29-03-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 10 di 29-03-1384. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Johannes Mongus ketelaar een n-erfpacht 

van 13 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit voornoemde cijns en tienden. 

 

Dictus venditor hereditarie vendidit Johanni Mongus cacabario 

hereditariam paccionem XIII (dg: pacc) modiorum siliginis (dg: so) 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex dicto censu et ex dictis decimis promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 11 di 29-03-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 115v 12 di 29-03-1384. 

{invoegen in BP 1177 f 115v 13}. 

+. 

Recognovit Gerardus de Uden dictas litteras ad opus sui et ad opus 

Theoderici de Haren predicti in sua custodia habere (dg: .). 

 

BP 1177 f 115v 13 di 29-03-1384. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Wij Johannes Vrancke en 

Danijel van de Dijk etc” en “Hr Theodericus van Haren ridder”. Gerardus van 

                         
81 Zie → BP 1177 f 117r 14 do 31-03-1384 tot en met BP 1177 f 117r 20 do 31-

03-1384, vier maal verkoop van een erfrente van 25 pond, uit een erfrente 

van 100 pond, uit de erfrente van 150 pond. 
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Uden verklaarde voornoemde brieven in zijn beheer te hebben, tbv hemzelf en 

voornoemde Theodericus van Haren, en beloofde, zo nodig, de brieven ter 

hand te stellen aan voornoemde Theodericus van Haren. 

 

Et fiet vidimus de 2 literis quarum una (dg: notum sit) nos Johannes 

Vrancke et Danijel de Aggere etc et secunda dominus Theodericus de Haren 

miles #+ {hier BP 1177 f 115v 12 invoegen}# et promisit #(dg: Gerardus .. 

dictus Ge)# super omnia dictus Gerardus dicto Theoderico de Haren tradere 

opus suum cum eisdem faciendo et cum opus suum in judicio perfecerit 

extunc dicto Gerardo dictas litteras illisas! reddit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 115v 13 di 29-03-1384. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Leonius van Erpe 18 oude 

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

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit Leonio de Erpe XVIII 

aude scilde ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Heijme 

et Scilder datum tercia post judica. 

 

1177 mf3 F 02 f.116. 

 Tercia post judica: dinsdag 29-03-1384. 

 anno LXXXIIII mensis marcii die XXIX: dinsdag 29-03-1384. 

 Quinta post judica: donderdag 31-03-1384. 

 

BP 1177 f 116r 01 di 29-03-1384. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis in 

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

Den Bosch te leveren, gaande uit de helft82 in goederen, gnd te Loe, van 

wijlen voornoemde Petrus, in Erp. 

 

Leonius filius quondam Petri de (dg: d) Erpe hereditarie vendidit Alberto 

Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione [et] 

in Busco tradendam ex medietate ad dictum venditorem spectante in bonis 

[dictis] te Loe dicti quondam Petri sitis in parochia de Erpe [et ex] 

attinentiis dicte medietatis universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post judica. 

 

BP 1177 f 116r 02 di 29-03-1384. 

Voornoemde Albertus Wael, als provisor van het Geefhuis in Den Bosch, 

beloofde aan Philippus Gleijns Suager en zijn vrouw Aleijdis, een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van het Geefhuis. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Albertus tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco (dg: 

pro) de consensu [et] voltuntate provisorum eiusdem mense promisit ex 

parte et nomine dicte mense quod dicta mensa dabit et exsolvet Philippo 

Gleijns Suager et Aleijdi sue uxori seu alteri [eorum] diutius viventi 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure [de] Busco anno quolibet 

ad vitam dictorum Philippi et Aleijdis seu alterius eorum p[urificatione 

ex omnibus bonis] dicte mense et alter eorum diutius vivens dictam 

pensionem integraliter possidebit et cum mortui fuerint etc. Testes 

Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 116r 03 di 29-03-1384. 

Theodericus van den Bredewater verkocht aan Henricus Lantteernmaker zvw 

                         
82 Zie ← BP 1177 f 093v 04 za 02-01-1384, erfdeling van de goederen te Loe 

in Erp. 
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Henricus Lantternmaker de helft in 2 bunder beemd, ter plaatse gnd 

Nortbroek, tussen Willelmus van den Hoernic enerzijds en Gerardus Sijmons 

soen anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus van den Bredewater medietatem ad se spectantem in duobus 

bonariis prati sitis in loco dicto (dg: No) Nortbroec inter hereditatem 

Willelmi van den Hoernic ex uno et inter hereditatem Gerardi Sijmons soen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Lantteernmaker filio 

quondam Henrici Lantternmaker promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes (dg: datum 

supra) Berwout et Scilder datum tercia post judica. 

 

BP 1177 f 116r 04 di 29-03-1384. 

Mathijas van den Nuwenhuze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mathijas van den (dg: Nuwe) Nuwenhuze prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 116r 05 di 29-03-1384. 

Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus beloofden aan Johannes van 

de Dijk 60 gulden pieter, 36 Hollandse plakken voor 1 pieter gerekend, met 

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

 

Johannes van der Dijesen et Goeswinus eius filius promiserunt Johanni de 

Aggere sexaginta gulden peter scilicet XXXVI Hollant placken pro quolibet 

petro vocato ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 116r 06 di 29-03-1384. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes van de Dijk aan voornoemde Johannes 

van der Dijese en zijn zoon Goeswinus dat, als zij met Sint-Jan aanstaande 

(vr 24-06-1384), in Den Bosch, op de zolder van het woonhuis van 

eerstgenoemde Johannes 40 mud rogge, Bossche maat, afleveren, dat dan 

voornoemde Johannes van der Dijesen en zijn zoon Goeswinus ontlast zullen 

zijn van voornoemde som gelds. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes van 

de Kloot, zijn broer Arnoldus en Albertus Buc van Lijt. 

 

A. 

(dg: D) Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur 

(dg: coram s) dictus Johannes de Aggere promisit dictis Johanni van der 

Dijese et Goeswino quod si ipsi seu eorum alter tradiderint 

deliberaverint et persolverint #in festo nativitatis Johannis proxime 

futuro# in Buscoducis in domo habitationis primodicti Johannis supra 

solarium ibidem quadraginta modios siliginis mensure de Busco quod extunc 

dicti Johannes van der Dijesen et Goeswinus a solucione dicte pecunie 

erunt quiti et absoluti. Testes Johannes de Globo Arnoldus eius frater et 

Albertus Buc de Lijt datum anno LXXXIIII mensis marcii die XXIX hora 

none. 

 

BP 1177 f 116r 07 do 31-03-1384. 

Jacobus die Laet verkocht aan Albertus zv Albertus gnd Swart Aben een stuk 

land, in Berlicum, tussen Petrus Berniers soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan hem verkocht door Zebertus gnd Dorre. 

 

Jacobus die Laet peciam terre sitam in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Petri Berniers soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

venditam sibi a Zeberto (dg: dicto) dicto Dorre prout in litteris (dg: 

promittens) hereditarie vendidit Alberto filio Alberti dicti Swart Aben 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Sijmon datum quinta post 
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judica. 

 

BP 1177 f 116r 08 do 31-03-1384. 

Johannes Berniers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Berniers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116r 09 do 31-03-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 8½ Brabantse dobbel of de 

waarde met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori octo et dimidium (dg: Brabant se) 

Brabant dobbel seu valorem ad purificationem proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116r 10 do 31-03-1384. 

Jacobus die Laet verkocht aan Johannes Berniers soen 2 stukken land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd op Denst, (1) tussen erfgoed van de monniken van 

Berna enerzijds en Heijlwigis wv Everardus van den Loecke en haar kinderen 

anderzijds, (2) tussen Heijlwigis Coelkens en haar kinderen enerzijds en 

erfgoed van voornoemde monniken van Berna anderzijds. 

 

Jacobus die Laet duas pecias terre sitas in parochia de Berlikem in loco 

dicto op Denst quarum una inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam Everardi van den Loecke et 

eius liberorum ex alio et altera inter hereditatem Heijlwigis Coelkens et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem dictorum monachorum de Berna 

ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: -s) 

Berniers soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 116r 11 do 31-03-1384. 

Voornoemde Johannes Berniers soen beloofde aan voornoemde Jacobus die Laet 

13½ Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Johannes Berniers soen promisit dicto Jacobo die Laet XIII et 

dimidium Brabant dobbel seu valorem ad purificationem proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116r 12 do 31-03-1384. 

Deliana wv Nijcholaus van Bredelaer en haar kinderen Udo en Nijcholaus 

verkochten aan Johannes van Boeghe een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Dinther, aan het woonhuis van de koper, te leveren, 

gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde Nijcholaus, gnd Weddekens Hoeve, 

in Veghel, tussen Arnoldus Jutten soen enerzijds en Nijcholaus Bauderics 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. Petrus, minderjarige zv 

voornoemde Deliana en wijlen Nijcholaus, zal, zodra hij meerderjarig is, 

hiermee instemmen. 

 

Deliana (dg: fili) relicta Nijcholai de Bredelaer cum tutore Udo et 

Nijcholaus eius liberi hereditarie vendiderunt Johanni de Boeghe 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

purificatione et in Dijnter ad domum habitationis dicti emptoris 

tradendam ex manso dicti quondam Nijcholai (dg: sito) dicto communiter 

(dg: We) Weddekens Hoeve (dg: sut) sito in parochia de Vechel inter 

hereditatem Arnoldi Jutten #soen# ex uno et inter hereditatem Nijci! 

Bauderics ex alio ut dicebat promittens cum tutore warandiam #questionem 

proximitatis# et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere et quod Petrum filium 

dictorum Deliane et quondam Nijcholai ad hoc impuberem existentem 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit dicte (dg: donacioni) 
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#vendicioni# facient consentire et perpetue ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 116r 13 do 31-03-1384. 

Vervolgens beloofde voornoemde koper dat, zodra voornoemde verkopers 

voornoemde n-erfpacht van 1 mud rogge toegewezen hebben op erfgoederen, 

binnen een mijl van de villa van Dinther, in het gebied van de hertog, 

bevestigd met een schepenbrief van Den Bosch, dat dan voornoemde verkopers 

en hun voornoemde erfgoederen van voornoemde erfpacht ontlast zullen zijn. 

De brief overhandigen aan voornoemde Udo. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita factum sit (dg: qu) constitutus igitur 

dictus emptor promisit super omnia quod cum dicti (dg: emptores) 

venditores dicto emptori hereditariam paccionem unius modii siliginis 

assignaverint ad (dg: ....) hereditates sitas infra leucam iuxta villam 

de Dijnter in territorio domini ducis et firmaverint #cum litteris 

scabinorum in Busco# prout sibi ratum est et firmum et huiusmodi 

hereditates probare poterint per duos testes legitimos sive fuerint 

scabini vel non pro dicta paccione fore sufficientes et satis securas 

extunc dicti venditores et dictas! eorum hereditates a solucione dicte 

paccionis erunt quiti. Testes datum. Tradetur littera dicto Udoni. 

 

BP 1177 f 116r 14 do 31-03-1384. 

(dg: Albertus zvw Walterus van Kessel). 

 

(dg: Albertus filius quondam Walteri de Kessel). 

 

BP 1177 f 116r 15 do 31-03-1384. 

Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling, 1 groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem verkocht 

door Henricus Goetkijnt zadelmaker. 

 

Wellinus Scilder hereditarium censum XX solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie pro XVI denariis in hiis computato seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris venditum sibi ab Henrico (dg: Goetkij) 

Goetkijnt selliparo prout in litteris monuit de 3 annis. Testes W et 

Sijmon datum quinta post judica. 

 

BP 1177 f 116r 16 do 31-03-1384. 

Voornoemde Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, aan hem verkocht door Petrus zvw 

Reijnerus van Mechelen. 

 

Dictus Vellinus! hereditarium censum XXti solidorum monete venditum sibi a 

Petro filio quondam Reijneri de Mechelen prout in litteris monuit de (dg: 

3a) 3 annis. 

 

BP 1177 f 116r 17 do 31-03-1384. 

Albertus zvw Walterus van Kessel verkocht aan Lambertus zvw Johannes van 

Evershoet een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, ter 

plaatse gnd die Braken, tussen eertijds Henricus Loze, nu Rijcardus gnd 

Willems soen, enerzijds en Metta Scoenmakers en haar kinderen en voornoemde 

Lambertus zvw Johannes van Evershoet anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemene weg. 

 

Albertus filius quondam Walteri de Kessel peciam terre sitam in parochia 

de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde #in loco dicto die (dg: ....) 

Braken# inter hereditatem #dudum Henrici Loze nunc ad# Rijcardi dicti 

Willems soen (dg: ex) spectantem ex uno et inter hereditatem Mette (dg: 
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Soenmakers) #Scoenmakers# et eius liberorum atque Lamberti filii quondam 

Johannis de Evershoet ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam 

ut dicebat cum suis attinentiis ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Lamberto filio quondam Johannis de Evershoet promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116r 18 do 31-03-1384. 

Jacobus die Deijster verkocht aan Hermannus gnd Loden soen een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaar, tussen Johannes die 

Wit enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een akker, aldaar, tussen 

voornoemde Johannes die Wit enerzijds en Walterus die Koc anderzijds, reeds 

belast met een lijfrente van 40 schelling voornoemd geld en een b-erfcijns 

van 10 schelling voornoemd geld. 

 

Jacobus die Deijster hereditarie vendidit Hermanno dicto Loden soen 

hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

purificatione) nativitatis Domini ex domo et orto et (dg: pecia terre 

sibi adiacente) sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum Hezelaer inter hereditatem Johannis die Wit ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex quodam agro sito ibidem inter 

hereditatem dicti Johannis die Wit ex uno et inter hereditatem Walteri 

die Koc ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere excepta vitali pensione XL solidorum dicte #monete# et 

hereditario censu X solidorum dicte monete exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 03 f.116v. 

 Quinta post judica: donderdag 31-03-1384. 

 

BP 1177 f 116v 01 do 31-03-1384. 

Ywanus van Gravia verhuurde aan Johannes Danen soen van Heze een kamp, ter 

plaatse gnd die Hoeve, tussen Arnoldus Louwers soen enerzijds en erfgoed 

gnd die Akens Hoeve anderzijds, voor de periode vanaf nu tot aan Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), voor 12½ oude schild, met Sint-

Martinus aanstaande te betalen. Huurder zal voor de schouw zorgen. Johannes 

zal het kamp niet bezaaien. 

Een brief voor Ywanus. 

 

Ywanus de Gravia (dg: quoddam) campum (dg: quatuor) ad se spectantem 

situm in loco dicto die Hoeven inter hereditatem Arnoldi Louwers soen ex 

uno et inter hereditatem dictam die [A]kens Hoeve ex alio ut dicebat 

locavit recto locacionis modo Johanni Danen soen de Heze ab eodem (dg: ad 

spacium) infra hinc et festum Martini proxime futurum possidendum pro 

XIIJ (dg: ad) aude scilde seu valorem dandis sibi ab alio [Martini] 

proxime promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia et quod ipse dictum campum ante scouwe observabit (dg: in 

bona di) hoc addito quod dictus Johannes dictum campum dicto spacio 

pendente non seminabit. Testes W et Sijmon datum quinta post judica. [Et 

erit] una littera pro dicto Ywano. 

 

BP 1177 f 116v 02 do 31-03-1384. 

De gezusters Elizabeth en Ermgardis, dvw Rodolphus Rover van Beirgelen, 

verkochten aan Willelmus zvw Johannes van der Espendonc, tbv Nijcholaus zvw 

Willelmus van der Heijden, een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Sint-

Oedenrode, die voornoemde wijlen Rodolphus Rover met Lichtmis in Sint-

Oedenrode, op de onderpanden, beurde, gaande uit een hoeve, gnd die 

Voerthoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in Genen Bosse. Rutgherus, 

Heijlwigis, Agnes en Bela, kvw voornoemde Rodolphus Rover, zullen afstand 

doen. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus en niet aan de ander. 
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Solvit. 

Elizabeth et Ermgardis sorores filie quondam Rodolphi Rover de (dg: Ber) 

Beirgelen cum tutore hereditariam paccionem (dg: J) unius modii ordei 

mensure de (dg: de) Rode sancte Ode (dg: sol) quam (dg: se solvendam) 

dictus quondam Rodolphus Rover solvendam habuit hereditarie purificatione 

et in (dg: Rode) parochia de Rode (dg: tradendam) supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex manso dicto die (dg: Vorth) Voerthoeve sito in 

parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum in Ghenen Bossche et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio quondam Johannis van der Espendonc ad opus 

Nijcholai filii quondam Willelmi van der Heijden promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

quod ipse Rutgherum Heijlwigem Agnetem et (dg: Be) Belam liberis dicti 

quondam Rodolphi Rover super dcta paccione ad opus dicti Nijcholai 

facient renunciare et tales habebunt quod nunquam presument se jus in 

predicta paccione habere. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Willelmo en non alteri. 

 

BP 1177 f 116v 03 do 31-03-1384. 

Ywanus van Gravia verhuurde aan Johannes Lambrechts soen, Johannes 

Dennekens soen van Geffen en Henricus van den Loecke, de twee middelste 

kampen, uit 4 kampen, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Arnoldus Louwers 

soen enerzijds en erfgoed, gnd die Akens Hoeve, anderzijds, voor de periode 

van nu tot aan Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), voor 24 oude 

schilden, met Sint-Martinus aanstaande te betalen. Huurders zullen de 

onraad van de 2 kampen op zich nemen. Voornoemde Johannes, Johannes en 

Henricus zullen het kamp niet bezaaien. Een brief voor voornoemde Ywanus. 

 

Ywanus de Gravia (dg: tres) #duos medios# campos (dg: posterior 

posteriores) #de quatuor campis# ad se spectantes sitos in loco dicto die 

Hoeven inter hereditatem Arnoldi (dg: Loi) Louwers soen ex uno et inter 

hereditatem dictam die Akens Hoeve ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Johanni Lambrechts soen Johanni Dennekens soen de Geffen 

et Henrico van den Loecke ab eisdem infra hinc et festum Martini proxime 

futurum (dg: pers) possidendos pro (dg: XXXVI) #XXIIII# aude scilde seu 

valorem dandis sibi ab aliis Martini proxime futuro promittens warandiam 

pro premissis (dg: et aliam obligationem deponere) et alii repromiserunt 

#super omnia indivisi# et quod ipsi (dg: dicta) onera dicta onraet ad 

dictos (dg: III) #duos# campos de jure spectantia dicto spacio pendente 

in bona disposicione ante scouwe observabunt et hoc addito quod dicti 

Johannes Johannes et Henricus dictos (dg: 3) campos dicto spacio pendente 

non seminabunt. Testes datum supra. Et erit una littera pro dicto Ywano. 

 

BP 1177 f 116v 04 do 31-03-1384. 

Ancelmus zvw Ancelmus van den Hecke gaf uit aan Arnoldus gnd Godens soen 

een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd aan der Wijk, tussen wijlen 

Johannes Ghenen soen enerzijds en erfg vw Willelmus Speelman anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Geffen te 

leveren. 

 

(dg: Arnoldus) Ancelmus filius quondam (dg: Ancel) Ancelmi van den Hecke 

peciam terre sitam in parochia de Geffen ad locum dictum (dg: ad) aen der 

Wijc inter hereditatem quondam Johannis Ghenen soen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Willelmi Speelman ex alio tendentem cum uno 

fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Arnoldo dicto Godens soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et in Gheffen tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis (dg: et alter repromisit) et 
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aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 05 do 31-03-1384. 

Rutgherus van Milheze en zijn vrouw Hilla, dvw Petrus van der Voert van 

Empel en wv Mijchael gnd Lokers soen, droegen over aan Petrus en Ghibo, kv 

voornoemde Hilla en wijlen Mijchael, het vruchtgebruik, dat voornoemde 

Hilla heeft, in alle erfelijke goederen, waarin voornoemde Mijchael was 

overleden, onder Berlicum. Voornoemde Hilla behoudt het vruchtgebruik in 

een b-erfcijns van 4 pond, waarvan Petrus die Moelnere 10 schelling, Petrus 

gnd der Smedinnen soen 10 schelling, kvw Johannes Vuerblaes 20 schelling en 

Johannes Cluet 40 schelling moeten betalen, en haar vruchtgebruik in ½ 

morgen land, naast de brug van Middelrode. 

 

(dg: Hilla) 

Rugherus! de Milheze maritus legitimus ut asserebat Hille sue uxoris 

filie quondam Petri van der Voert de Empel relicte quondam Mijchaelis 

dicti Lokers soen et dicta Hilla cum eodem tamquam cum tutore usufructum 

dicte Hille competentem in omnibus bonis hereditariis in quibus dictus 

quondam Mijchael decessit quocumque locorum infra parochiam de Berlikem 

sitis ut dicebant supportaverunt Petro et Ghiboni liberis dictorum Hille 

et quondam Mijcha#e#lis promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum in dicto usufructu existentem deponere salvo tamen dicte 

Hille suo usufructu sibi competente in hereditario censu quatuor librarum 

de quo censu Petrus die Moelnere X solidos et Petrus dictus der Smedinnen 

soen (dg: s) X solidos et liberi quondam Johannis Vuerblaes XX solidos et 

Johannes Cluet XL solidos solvere (verbeterd uit: solvend) tenentur et 

salva! dicte Hille suo usufructu in dimidio iugero terre sito iuxta 

pontem de Milderode! (dg: atque in). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 06 do 31-03-1384. 

Voornoemde broers Petrus en Ghibo beloofden aan hun voornoemde moeder Hilla 

en aan Rutgherus van Milheze een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

op het leven van voornoemde Hilla, met Lichtmis in Berlicum, in het huis, 

waarin voornoemde Hilla zal wonen, te leveren, gaande uit al hun goederen. 

Voornoemde broers Petrus en Ghibo zullen voor hun voornoemde moeder Hilla 

jaarlijks 1 zester lijnzaad zaaien, op land van voornoemde broers, in 

Berlicum, naar keuze van voornoemde Hilla. 

 

Dicti Petrus et Ghibo (dg: -ni) fratres promiserunt indivisi super habita 

et habenda se daturos et soluturos dicte Hille eorum matri #et Rutghero 

de Milheze# vitalem pensionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam dicte Hille et non ultra purificatione et in (dg: 

Middelrode) parochia de Berlikem in domo qua dicta Hilla morabitur pro 

tempore tradenda ex omnibus suis bonis habitis et habendis et quod ipsi 

Petrus et Ghibo fratres seminabunt dicte Hille eorum #matri# annuatim #ad 

eius vitam# unum (dg: lopinum) #sextarium# seminis lini in terra dictorum 

fratrum sita in parochia de Berlikem ubi (dg: ipsa) dicta Hilla elegerit 

et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 07 do 31-03-1384. 

Rutgherus van Milheze beloofde aan Petrus zvw Mijchael gnd Loekens soen een 

lijfrente van 16 pond geld, op het leven van Hilla wv voornoemde Mijchael, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Rutgherus. 

 

Rutgherus de (dg: Milheze) Milheze promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum Petro filio quondam Mijchaelis dicti Loekens soen 

vitalem pensionem XVI librarum monete anno quolibet ad vitam Hille 

relicte dicti quondam Mijchaelis et non ultra purificatione ex omnibus 

bonis habitis et habendis dicti Rutgheri et cum dicta Hilla mortua fuerit 

(dg: hoc addito qu). Testes datum supra. 
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BP 1177 f 116v 08 do 31-03-1384. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Rutgherus voornoemd geld niet te 

manen zolang voornoemde Rutgherus leeft. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia (dg: quod ipse) dicto Rutghero quod 

ipse dictam pecuniam non monebit quamdiu dictus Rutgherus vixerit in 

humanis salvis suis litteris in suo vigore permansuris. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 116v 09 do 31-03-1384. 

Raso die Jonghe beloofde aan Gerardus van de Doorn 15 oude schilden, met 

Pasen (zo 10-04-1384), 15 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-

1384), en 30 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Raso die Jonghe promisit Gerardo de Spina XV aude! (dg: sc) #seu valorem# 

ad ad festum pasche et XV aude scilde seu valorem nativitatis Johannis 

proxime et XXX (dg: aude) Brabant dobbel #(dg: do) mottoen# seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 10 do 31-03-1384. 

Willelmus van der Aelsvoert gaf uit aan Johannes Gruijter van Os 2 morgen 

35 roeden land, in Oss, naast de plaats gnd die Litherweg, naast de plaats 

gnd Teienkamp enerzijds en Johannes Gherijs en Goeswinus Cnode anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde 

en 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1386). 

 

Willelmus van der Aelsvoert duo iugera et XXXV virgatas terre sitas in 

parochia de Os iuxta locum #dictum# die Litterwech iuxta locum (dg: 

dictum in) dictum Teijencamp (dg: inter hereditatem Johannis) ex uno et 

inter hereditatem Johannis Gherijs et Goeswini Cnode ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Johanni Gruijter de Os ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu duorum aude scilde seu valorem et XL 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie purificatione (dg: ex pro 

primo termino ultra annum) #et pro primo termino ultra annum# ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 11 do 31-03-1384. 

Voornoemde Johannes Gruijter beloofde aan voornoemde Willelmus 27 oude 

schilden of de waarde en 31 Hollandse plakken met Lichtmis aanstaande te 

betalen. 

 

Dictus Johannes Gruijter promisit dicto Willelmo XXVII aude scilde seu 

valorem et XXXI Hollant placken ad purificationem proximam persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 12 do 31-03-1384. 

Ghisbertus van den Hasenbossche beloofde aan Arnoldus Hoernken, tbv 

Nijcholaus van der Smedebroec, 8 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den 

Bosch, in het huis van Postel, op de zolder, te leveren. 

 

Ghisbertus van den Hasenbossche promisit Arnoldo Hoernken ad opus 

Nijcholai van der Smedebroec octo modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem dicti Nijcholai persolvendos in Busco in domo de Postula supra 

solarium ibidem deliberandos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 116v 13 do 31-03-1384. 

De broers Henricus en Mijchael, kvw Mijchael Loekens soen, beloofden aan 

hun broers Petrus en Ghibo een lijfpacht van 19 lopen rogge, Bossche maat, 
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op het leven van hun moeder Hilla, met Lichtmis in Berlicum te leveren, 

gaande uit al hun goederen. 

 

Henricus et Mijchael fratres liberi quondam (dg: q) Mijchaelis Loekens 

soen promiserunt (dg: su) indivisi super habita et habenda se daturos et 

soluturos Petro et Ghiboni (dg: -s) suis fratribus vitalem pensionem XIX 

lopinorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam Hille eorum 

matris et non ultra p[urificatione] et in parochia de Berlikem tradendam 

ex omnibus suis bonis habitis et habendis etc et cum dicta (dg: dicta) 

Hilla mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 04 f.117. 

 Quinta post judica: donderdag 31-03-1384. 

 

BP 1177 f 117r 01 do 31-03-1384. 

Wouterus Reijners soen verkocht aan Elizabeth gnd Bobben een stuk land in 

Schijndel, ter plaatse gnd aan die Voert, beiderzijds tussen voornoemde 

Elizabeth, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Wouterus Reijners soen peciam terre sitam in parochia de (dg: Sci) 

Scijnle ad locum dictum aen die Voert inter hereditates Elizabeth dicte 

Bobben ex utroque latere coadiacentes #tendentem cum fine ad communem 

plateam# ut dicebat hereditarie vendidit dicte Elizabeth promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Willelmus et Sijmon datum 

quinta post judica. 

 

BP 1177 f 117r 02 do 31-03-1384. 

(dg: Johannes Plaetmaker van Moudewijc een deel van een erfgoed in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van 

Postel, tussen). 

 

(dg: Johannes Plaetmaker de Moudewijc quandam partem hereditatis sitam in 

Busco in vico tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula inter). 

 

BP 1177 f 117r 03 do 31-03-1384. 

Theodericus Rover Uden soen van Tefelen droeg over aan zijn schoonzoon 

Gerardus Wilde 1½ bunder land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, tussen Gerardus Roelen soen enerzijds en kvw Arnoldus Ghenen 

soen anderzijds, belast met 1½ oude groot. 

 

Theodericus Rover Uden soen de Tefelen unum et dimidium bonarium terre 

sita (dg: supra) infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen 

inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Ar) Arnoldi quondam Ghenen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo Wilde suo genero promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 04 do 31-03-1384. 

Rutgherus gnd Moedels soen van der Donc en hr Theodericus Rover ridder 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen, op straffe van 2. 

 

Rutgherus dictus Moedels soen (dg: s) van der Donc dominus Theodericus 

Rover miles promiserunt Philippo Jozollo etc XL aude scilde Francie ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena (dg: triu) II. Testes W et 

Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 05 do 31-03-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 06 do 31-03-1384. 

Gerardus Wilde beloofde aan zijn schoonzoon Theodericus Rover Uden soen en 

diens vrouw Katherina een lijfrente van 11 oude schilden, met Pasen te 

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

rente. 

 

Gerardus Wilde promisit super omnia se daturum et soluturum Theoderico 

Rover Uden soen #suo genero# (dg: ?fi) et Katherine sue uxori vitalem 

pensionem XI aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dictorum 

Theoderici Rover et Katherine et non ultra pasche et pro primo termino 

ultra annum ex omnibus bonis dicti Gerardi et alter eorum diutius vivens 

dictam pensionem integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. 

 

BP 1177 f 117r 07 do 31-03-1384. 

Johannes zvw Petrus van Strijpe beloofde aan Johannes Metten soen 8 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te leveren. 

 

Johannes filius quondam Petri de Strijpe promisit Johanni (dg: Mett) 

Metten soen octo modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 08 do 31-03-1384. 

Johannes zvw Godefridus gnd Moelner beloofde aan Henricus Posteel zv 

Godefridus 45 nobel met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi dicti Moelner promisit Henrico Posteel 

#filio Godefridi# XLV (dg: g) nobel (dg: ad) seu valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 09 do 31-03-1384. 

Reijnerus Hillens verkocht aan Gerardus Pels zv Johannes Ghiben soen een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Henricus van Haren aan voornoemde Reijnerus 

beloofd83 had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit de helft van een huis en erf van wijlen Johannes Hoen, 

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Franco van 

Haren enerzijds en erfgoed van Gerardus zvw Lambertus Rijxken anderzijds, 

te weten uit de helft naast erfgoed van voornoemde wijlen Franco. 

 

Reijnerus Hillens hereditarium censum trium librarum monete (dg: 

solvendum) #quem Henricus de Haren promisit se daturum et soluturum dicto 

Reijnero# hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate 

cuiusdam domus et aree quondam Johannis Hoen sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem quondam Franconis de Haren ex uno et inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Lamberti Rijxken ex alio scilicet ex 

illa medietate que sita est contigue iuxta hereditatem dicti quondam 

Franconis prout in litteris hereditarie vendidit Gerardo Pels filio (dg: 

quondam) Johannis Ghiben soen supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et 

Scilder datum supra (dg: s). 

 

BP 1177 f 117r 10 do 31-03-1384. 

Henricus Lachaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
83 Zie ← BP 1176 f 328v 05 do 03-12-1383, uitgifte aan Henricus van Haren 

van deze helft voor de erfcijns van 3 pond. 
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Henricus Lachaert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 117r 11 do 31-03-1384. 

Arnoldus van Herende beloofde aan Willelmus Coelner 45 nobel of de waarde 

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

 

Arnoldus de Herende promisit super omnia Willelmo Coelner XLV nobel seu 

valorem (dg: s) ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 12 do 31-03-1384. 

Gerardus Pels zv Johannes Ghiben soen beloofde aan Reijnerus Hillens 15 

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

betalen. 

 

Gerardus Pels filius Johannis Ghiben soen promisit Reijnero Hillens XV 

Brabant dobbel vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 117r 13 do 31-03-1384. 

Henricus Venbossche droeg over aan Bela wv Henricus Pels, tbv Johannes, Yda 

en Heijnrica, kvw voornoemde Henricus Pels, een n-erfcijns van 40 schelling 

(dg: geld), met Sint-Willibrordus te betalen, gaande uit 1 morgen land, 

gelegen achter Dure, ter plaatse gnd in Loemans Nieuwe Kamp, welke cijns 

voornoemde Henricus verworven had van Hermannus Tefelman. 

 

Henricus Venbossche hereditarium censum XL solidorum (dg: monete) 

solvendum hereditarie in festo beati Willibrordi ex uno jugero terre sito 

retro Dure in loco dicto in Loemans Nuwen Campe quem censum dictus 

Henricus #erga# Hermannum Tefelman acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Bele relicte quondam Henrici Pels ad opus Johannis Yde et 

Heijnrice liberorum dicti quondam Henrici Pels promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 14 do 31-03-1384. 

Theodericus zvw hr Theodericus van Haren ridder verkocht aan Arnoldus gnd 

Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker een n-erfrente van 25 pond, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfrente van 100 pond 

voornoemd geld, aan eerstgenoemde Theodericus behorend, in een b-erfrente84 

van 150 pond voornoemd geld, welke b-erfrente van 150 pond voornoemd geld 

eerstgenoemde Theodericus verworven had van wijlen zijn voornoemde vader hr 

Theodericus van Haren, van welke rente van 150 pond voornoemd geld 100 pond 

voornoemd geld gaan uit de tienden van Herpen en 50 pond voornoemd geld uit 

alle goederen, behorend aan de heerlijkheid Herpen, en welke rente van 150 

pond voornoemd geld eerstgenoemde Theodericus met Allerheiligen beurt. 

 

Theodericus filius quondam domini Theoderici de Haren #militis# 

hereditarium redditum XXV librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris de hereditario (dg: censu) redditu centum librarum dicte 

monete ad primodictum Theodericum adhuc spectante in hereditario redditu 

centum et quinquaginta librarum #dicte monete# (dg: quem hereditarium 

redditum CL librarum dicte monete dictus quondam dominus Theodericus de 

Haren solvendum habuit anno quolibet hereditarie ex dominio de Herpen) et 

quem redditum CL librarum dicte monete primodictus Theodericus erga 

dictum quondam dominum Theodericum de Haren eius patrem acquisiverat 

prout in litteris et de quo (dg: cen) redditu CL (dg: lbr) librarum dicte 

                         
84 Zie ← BP 1177 f 115v 08 di 29-03-1384, verkoop van een erfpacht van 13 

mud rogge uit de erfrente van 150 pond. 
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monete centum libre dicte monete annuatim ex decimis de Herpen et 

quinquaginta libre dicte monete annuatim ex omnibus bonis ad dominium de 

Herpen spectantibus sunt solvende prout #in# aliis litteris plenius 

continetur et quem (dg: centum) redditum centum #et quinquaginta (dg: l)# 

librarum dicte monete (dg: solven) promidictus Theodericus in festo 

omnium sanctorum solvendum dicebat annuatim hereditarie vendidit Arnoldo 

dicto Nolleken (dg: Geroncs) filio quondam Gerongii cyrothecarii 

#supportavit# (dg: promittens super habita et habenda warandiam) 

supportavit cum litteris et jure (dg: promittens) occacione dicti census 

XXV librarum promittens super omnia et habenda warandiam et obligationem 

#calangiam# et impeticionem ex parte sui et quorumcumque suorum coheredum 

deponere et sufficientem facere. Testes Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 15 do 31-03-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus (dg: Hermans) Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 117r 16 do 31-03-1384. 

Voornoemde Theodericus zvw hr Theodericus van Haren ridder verkocht aan 

Franco Nollekens een n-erfrente van 25 pond voornoemd geld, uit voornoemde 

erfrente. 

 

Dictus venditor hereditarium redditum (dg: de) viginti quinque librarum 

dicte monete de premisso redditu vendidit Franconi Nollekens promittens 

per totum ut supra. 

 

BP 1177 f 117r 17 do 31-03-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 18 do 31-03-1384. 

Voornoemde Theodericus zvw hr Theodericus van Haren ridder verkocht aan 

Johannes Monijns ketelaar een b-erfrente van 25 pond voornoemd geld, uit 

voornoemde erfrente. 

 

Dictus venditor hereditarium redditum XXV librarum dicte monete de 

premisso redditu vendidit Johanni Monijns cacabario promittens ut supra 

per totum. 

 

BP 1177 f 117r 19 do 31-03-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 20 do 31-03-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 175, inv.nr.3649, 31-03-1384 (In vidimus van 12-11-1463). 

Voornoemde Theodericus zvw hr Theodericus van Haren ridder verkocht aan 

Henricus van Goederheijle verwer een n-erfrente van 25 pond voornoemd geld, 

uit voornoemde erfrente. 

 

Dictus venditor hereditarium redditum XXV librarum dicte monete de 

premisso redditu vendidit Henrico de (dg: Goder) Goederheijle tinctori 

promittens ut supra per totum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117r 21 do 31-03-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 117r 22 do 31-03-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 174, inv.nr.3649, 31-03-1384 (in vidimus van 08-08-1421). 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “wij Johannes Franc en 

Danijel van de Dijk etc” en “hr Theodericus van Haren ridder”, en 

voornoemde 4 kopers verklaarden voornoemde brieven, tbv hen en Gerardus van 

Uden, in hun beheer te hebben, en die brieven, zo nodig, aan hem ter hand 

te stellen. Zouden Gerardus van Uden of zijn erfgenamen de erfrente van 50 

pond, aan hem behorend in de erfrente van 150 pond, verkopen, dan zullen 

voornoemde 4 aan die koper van de erfrente van 50 pond, een vidimus geven, 

op de wijze als hierboven, van voornoemde 2 brieven, en zullen ze beloven, 

die brieven, zo nodig, aan die koper ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de 2 litteris quarum una nos Johannes Franc et Danijel de 

Aggere etc et altera dominus Theodericus de Haren miles et dicti quatuor 

emptores recognoverunt se dictas duas litteras ad opus (dg: et) sui et ad 

opus Gerardi de Uden in sua custodia habere et promiserunt tradere ut in 

forma (dg: quo) tali condicione quod si contingat dictum Gerardum de Uden 

#seu suos heredes# (dg: d) hereditarium redditum L librarum dicte monete 

ad se spectans in dicto redditu CL librarum dicte monete vendere quod 

extunc dicti 4or huiusmodi emptori huiusmodi (dg: L l) redditus L 

librarum dabunt vidimus iuxta modum preexpressum de dictis duabus 

litteris et promitterent huiusmodi emptori dictas {hier lijken twee 

puntjes te staan} litteras tradere ut in forma scilicet (dg: illo) 

mediante illo #et# illo facto dicti 4 a presenti obligatione et 

obligatione factis dicto emptori de vidi[mo] in presenti erunt quiti et 

perpetue absoluti. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 05 f.117v. 

 mensis marcii die ultima anno LXXXIIII: donderdag 31-03-1384. 

 Quinta post judica: donderdag 31-03-1384. 

 

BP 1177 f 117v 01 do 31-03-1384. 

Theodericus zvw hr Theodericus van Haren ridder ontlastte Gerardus van Uden 

van alle verplichtingen, mbt het overhandigen van brieven. 

 

Theodericus filius quondam domini Theoderici de Haren militis quitum 

proclamavit Gerardum de Uden ab omnibus et singulis #(dg: si)# 

promissionibus et obligationibus factis et promissis primodicto 

Theoderico per prefatum Gerardum de quibuscumque litteris tradendis 

reddendis et concedendis a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 02 do 31-03-1384. 

Een instrument maken van de verkopen aan ommezijde. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers in aanwezigheid van schepenen, hr Arnoldus van Uden, zijn 

broer Gerardus, Johannes van de Kloot, Leonius van Langvelt, Johannes van 

Neijnsel en Willelmus Coptiten. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super vendicioni[bus] ab alio latere scripta 

promittens super habita et habenda et sub pena exactionis ut in forma. 

Acta in camera scriptorum presentibus scabinis domino Arnoldo de Uden 

Gerardo eius fratre J[ohann]e de Globo Leonio de Langvelt Johanne de 

Neijnsel Willelmo Coptiten datum mensis marcii die ultima hora complete 

anno LXXXIIII. 

 

BP 1177 f 117v 03 do 31-03-1384. 

Arnoldus Nollekens Geroncs, Johannes Monijns ketelaar, Franco Nollekens en 

Henricus van Goederheijle beloofden aan Theodericus van Haren zvw hr 

Theodericus van Haren ridder 400 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 

oude schild gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384), en 750 

oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-
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Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen. 

 

Arnoldus (dg: Geronc) Nollekens Geroncs Johannes Monijns cacabarius 

Franco Nollekens et Henricus de Goederheijle promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico de Haren filio quondam domini Theoderici de Haren 

militis (dg: sc) CCCC aude scilde (dg: seu valorem ad penthecostes) seu 

XL Hollant placken pro quolibet aude scild computato ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos et septingentos et quinquaginta aude scilde 

seu (dg: X L) XL Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad 

Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes W et Sijmon datum quinta post 

judica. 

 

BP 1177 f 117v 04 do 31-03-1384. 

Godefridus Peters soen van der Woerdt verkocht aan Ghibo Herinc 5 hont 

land, in Empel, ter plaatse gnd in het Vroland, tussen erfg vw Denkinus gnd 

Veer enerzijds en Theodericus Lemmens soen anderzijds, een allodium. 

 

Godefridus Peters soen van der Woerdt quinque hont terre sita in parochia 

de Empel in loco dicto int Vrolant inter hereditatem heredum quondam 

Denkini dicti Veer ex uno et inter hereditatem Theoderici Lemmens soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni Herinc promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Sijmon et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 05 do 31-03-1384. 

Voornoemde Godefridus Peters soen van der Woerdt verkocht aan Ghibo Herinc 

een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd op die Word, 

tussen Hermannus die Lange enerzijds en kvw Tielmannus gnd Tiel Peters soen 

anderzijds, (2) 5 hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Rullen, tussen 

Hermannus Peters soen enerzijds en Arnoldus Ruver anderzijds, reeds belast 

met 5½ schreden dijk, ter plaatse gnd Diependijk. 

 

Dictus Godefridus hereditarie vendidit Ghiboni Herinc hereditarium censum 

duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie (dg: Martini) 

nativitatis Domini ex domo et orto dicti venditoris sitis in parochia de 

Empel in loco dicto op die Word inter hereditatem Hermanni die Lange ex 

uno et inter hereditatem (dg: Ti) liberorum quondam Tielmanni dicti Tiel 

Peters soen ex alio atque ex quinque hont terre sitis in dicta parochia 

in loco dicto die Rullen inter hereditatem Hermanni Peters #soen# ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Ruver ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem deponere (dg: et 

suffic) exceptis (dg: se) quinque et dimidio passibus aggeris sitis in 

loco dicto Diependijc ad dictos (dg: dom) domum et ortum de jure 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 06 do 31-03-1384. 

(dg: Egho zvw Walterus gnd Jans soen van Driel). 

 

(dg: Eghoni fi 

Egho filius quondam Walteri dicti Jans soen de Driel). 

 

BP 1177 f 117v 07 do 31-03-1384. 

Boudewinus van Zelant beloofde aan Jacobus van Os wollenklerenwever 52½ 

Hollandse dobbel mottoen, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen 

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

 

Boudewinus de Zelant promisit Jacobo de Os textori laneorum (dg: X) 

quinquaginta duos et dimidium Hollant dobbel #mottoen# seu XLIII Hollant 

placken pro quolibet (dg: H) dobbel mottoen !vocato ad Jacobi proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 08 do 31-03-1384. 

Bernardus Otten soen beloofde aan Gerongius Yden soen 6 gulden hellingen 

minus 6 Hollandse plakken met Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385) te 

betalen. 

 

Bernardus Otten soen promisit Gerongio Yden soen sex gulden hellingen 

minus sex Hollant placken ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 09 do 31-03-1384. 

Johannes van Moudewijc die Plaetmaker gaf uit aan Henricus van Eijcke zvw 

Johannes van der Bruggen van Ophoven een erfgoed in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen 

erfgoed van Walterus gnd Wal met een weg van 4 voet breed ertussen 

enerzijds en Coelkinus Bresser anderzijds, welk erfgoed 44¼ voet 1 duim 

lang is aan de kant richting het erfgoed van voornoemde Walterus Wal, te 

meten vanaf voornoemde straat achterwaarts; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

Voornoemde weg zal gemeenschappelijk eigendom zijn van voornoemde Johannes 

en Henricus. Voornoemde Henricus mag op die weg bouwen, mits hoger dan 9 

voet. 

 

Johannes de Moudewijc die Plaetmaker hereditatem sitam in Busco in vico 

tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula inter hereditatem 

Walteri dicti (dg: Walteri) Wal quadam via (dg: quadam) quatuor pedatas 

in latitudine continente #interiacente# ex uno et inter (dg: v Nijcho) 

Coelkini Bresser ex alio (dg: ten) que hereditas continet in longitudine 

quadraginta quatuor pedatas quartam partem unius pedate et pollicem (dg: 

in) in latere versus hereditatem dicti Walteri Wal #mensurando a dicto 

vico retrorsum# (dg: additis condicionibus sequentibus primo videlicet 

quod dicta via eis erunt et permanebit perpetue communis dictorum Joh) 

dedit ad hereditarium censum Henrico de Eijcke filio quondam Johannis van 

der Bruggen de Ophoven ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario 

censu (dg: sex) sex librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim (dg: D) Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro ex premissis additis sequentibus videlicet quod 

dicta via #ad longitudinem primodicte hereditatis# (dg: erit) erit et 

permanebit perpetue communis dictorum Johannis et Henrici ?unus eorum 

poterit alterum impedire in dicta via nec incommodum infiere item quod 

dictus Henricus poterit edificare supra dictam viam ad longitudinem 

primodicte hereditatis ultra altitudinem novem pedatarum mensurando a 

planitie terr[a?] sursum et secundum istas condiciones promisit super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 10 do 31-03-1384. 

Nijcholaus der Kijnder verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Nijcholaus der Kijnder prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 117v 11 do 31-03-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes 3½ Hollandse dobbel 

mottoen, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend, ....... 

....... ....... met ....... aanstaande te betalen. 

 

Dictus (dg: empt) Henricus promisit dicto Johanni tres et dimidium 

Hollant dobbel mottoen scilicet XLII Hollant placken pro quolibet dobbel 

mottoen computato {afgescheurd:} ....... ....... ....... ....... ....... 
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....... ....... ....... ad ....... proxime futurum. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 06 f.118. 

 Sexta post judica: vrijdag 01-04-1384. 

 anno LXXXIIIIo mensis aprilis die prima: vrijdag 01-04-1384. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1384. 

 Sabbato post judica: zaterdag 02-04-1384. 

 

BP 1177 f 118r 01 vr 01-04-1384. 

Willelmus Scilder zvw Nijcholaus Scilders droeg over aan Adam van Mierde, 

tbv broeder Nijcholaus zv voornoemde Willelmus en Johannes van der Berch ev 

Agnes dv voornoemde Willelmus, zijn vruchtgebruik in een b-erfcijns van 4 

pond zwarte tournosen, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, eertijds van Bertoldus van Hoesden de oudere, aan voornoemde 

Willelmus verkocht door Arnoldus Stamelart van den Kelder ev Aleijdis dvw 

Thomas Meelman. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Scilder filius quondam Nijcholai Scilders suum usufructum sibi 

competentem in hereditario censu quatuor librarum nigrorum Turonensium 

denariorum solvendum annuatim hereditarie de hereditate sita in Busco in 

vico Vuchtensi que quondam fuerat Bertoldi de Hoesden senioris vendito 

dicto Willelmo ab Arnoldo Stamelart (dg: Pe) de Penu marito et tutore 

legitimo Aleijdis sue uxoris filie quondam Thome Meelman prout in 

litteris supportavit Ade de Mierde ad opus fratris Nijcholai filii 

predicti Willelmi et Johannis van der Berch tamquam mariti et tutoris 

legitimi Agnetis sue uxoris filie predicti Willelmi promittens ratam 

servare. Testes Berwout et Scilder datum sexta post judica. Traditur 

dicto W. 

 

BP 1177 f 118r 02 vr 01-04-1384. 

Henricus Maechelini en Hubertus van Gouberdingen beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 40 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1384; 29+31+30+25=115 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus Maechelini Hubertus de Gouberdingen promiserunt Philippo Jozollo 

etc XL aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub 

pena quatuor. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 03 vr 01-04-1384. 

Johannes van der Schant en Bertoldus die Voeget beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 20 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1384; 29+31+30+25=115 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes van der Schant et Bertoldus die Voeget promiserunt Philippo 

Jozollo etc XX aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos 

sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 04 vr 01-04-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 05 vr 01-04-1384. 

Bertoldus die Voeget maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen, die waren van wijlen Johannes van 

Gheldorp zv Johannes en met goederen van kv voornoemde Johannes van 

Gheldorp. 

 

Solvit 2. 

Bertoldus die Voeget omnes vendiciones et alienaciones (dg: factione) 
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factas cum bonis quibuscumque que ferant quondam Johannis de Gheldorp 

filii Johannis et cum bonis (dg: liberorum) quibuscumque liberorum dicti 

Johannis de Gheldorp seu cum bonis quibuscumque (dg: lib) alterius 

eorundem liberorum calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 06 vr 01-04-1384. 

Hermannus van Loen verkocht aan Johannes van Druenen een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 

morgen land, gnd dat Werken, in Deurne, in het gebied van Herpen, tussen 

Heijmericus van der Aelsvoert enerzijds en erfgoed, gnd Loemans Kamp, 

anderzijds, reeds belast met 4½ voet dijk. 

 

Hermannus de Loen hereditarie vendidit Johanni de Druenen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex tribus iugeribus terre 

dictis dat Werken sitis (dg: ..) in parochia de Doerne in territorio de 

Herpen inter hereditatem Heijmerici van der Aelsvoert ex uno et inter 

hereditatem dictam Loemans Camp ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et 

sufficientem fa) exceptis quatuor et dimidio pedatis aggeris ad premissa 

spectantibus ut dicebat et sufficientem facere. Testes Willelmus et 

Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 07 vr 01-04-1384. 

(dg: Johannes van der Drieborch). 

 

BP 1177 f 118r 08 vr 01-04-1384. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande heden, met 32 oude 

schilden of de waarde, met de pacht van het jaar van wederkoop en met 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid Gerardus Vuchts, Hermannus Loden soen, 

Willelmus van Mulsen en Godefridus van Rode. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: infra hinc et festum p) ad spacium duorum 

annorum datam presentem deinceps sine medio sequentium semper quando (dg: 

q) voluerit cum XXXII aude scilde seu valore et cum pactu anni 

redempcionis et cum arrestagiis promittens ut in forma. Acta in camera 

scriptorum presentibus Gerardo Vuchts Hermanno Loden soen Willelmo de 

Mulsen et Godefrido de Rode datum anno LXXXIIIIo mensis aprilis die prima 

hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 118r 09 vr 01-04-1384. 

Johannes van der Drieborch verkocht aan Petrus van Bruggen een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, 

onder de vrijdom van Den Bosch, voor de plaats gnd die Keerse Steeg, tussen 

wijlen Everardus van der Water enerzijds en Ghibo van Best anderzijds, 

reeds belast met een cijns aan de stad Den Bosch. 

 

Johannes van der Drieborch hereditarie vendidit Petro de Bruggen 

hereditarium censum XL (dg: .. solidorum) solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duobus iugeribus terre sitis in (dg: f) 

libertate oppidi de Busco (dg: ad) ante locum dictum die Keersche Stege 

inter hereditatem (dg: liberorum qu) quondam Everardi van der Water ex 

uno et inter Ghibonis de Best ex alio ut dicebat promittens super omnia 

(dg: et) habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu (dg: d) oppido de Busco exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 10 do 05-05-1384. 

Voornoemde Petrus van Bruggen droeg voornoemde cijns over aan Henricus zvw 
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Nijcholaus Scilder de oudere. 

 

Dictus Petrus dictum censum supportavit Henrico (dg: Scilder) filio 

quondam Nijcholai Scilder senioris promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Scilder datum quinta 

jubilate. 

 

BP 1177 f 118r 11 vr 01-04-1384. 

Willelmus van Mulsen en zijn zoon Willelmus beloofden aan Hermannus Loden 

soen 32 Hollandse dobbel mottoen (dg: of de waarde), 43 Hollandse plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-

1384) te betalen. 

 

Willelmus de Mulsen et Willelmus eius filius promiserunt super omnia 

Hermanno Loden soen XXXII Hollant dobbel mottoen (dg: seu valorem) seu 

pro quolibet Hollant dobbel XLIII Hollant placken ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes W et Berwout datum (dg: supra) sexta post 

judica. 

 

BP 1177 f 118r 12 vr 01-04-1384. 

Voornoemde Willelmus van Mulsen en zijn zoon Willelmus beloofden aan 

Godefridus van Rode 28 Hollandse dobbel mottoen, 43 Hollandse plakken voor 

1 Hollandse dobbel gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te 

betalen. 

 

Dicti Willelmus et Willelmus eius filius promiserunt Godefrido de Rode 

XXVIII Hollant dobbel mottoen seu pro quolibet Hollant dobbel (dg: XLVII) 

XLIII Hollant placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 13 za 02-04-1384. 

Ywanus van Vauderic ev Oda dvw Egidius van Ghele verkocht85 aan Albertus Buc 

van Lijt (1) een erfgoed in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat over de 

stroom aldaar, achter het woonhuis van voornoemde wijlen Egidius, tussen 

erfgoed van wijlen hr Hermannus van Os ridder enerzijds en erfgoed van 

wijlen Hermannus zvw Wijnricus van Oijen anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde stroom achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde wijlen hr 

Hermannus, (2) het woonhuis86 van voornoemde wijlen Egidius, met ondergrond, 

aldaar naast voornoemde stroom, aan de kant van de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van voornoemde wijlen hr Hermannus van Os enerzijds en de gemene 

weg anderzijds, (3) een erfgoed, gelegen voor voornoemd woonhuis, met een 

eind, onder de gemene weg, strekkend aan erfgoed van Johannes van den Velde 

riemmaker en met het andere einde naast erfgoed van wijlen voornoemde hr 

Hermannus van Os tot aan erfgoed van wijlen Petrus van Hijnen, met het 

recht in gebouwen van voornoemde wijlen hr Hermannus van Os, behorend bij 

dit woonhuis en erfgoederen, (4) een weg aldaar, lopend van voornoemd 

woonhuis en erfgoed tot aan de Hinthamerstraat, zoals die weg daar thans 

ligt, tussen Johannes van den Velde en Egidius van Mechlinea enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus van Hijnen anderzijds. De goederen waren belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling oude pecunia. 

Voornoemde Egidius van Mechlinea en Petrus van Hijnen of hun erfgenamen 

mogen hun gebouwen bouwen naast de Hinthamerstraat, op de brug van 

voornoemde weg, de hoogte in. Voornoemde Egidius en Petrus van Hijnen mogen 

met hun osendrup afwateren op voornoemde weg, zoals ze dat ook thans doen. 

Voornoemde Egidius, Petrus van Hijnen en Johannes van de Velde mogen noch 

                         
85 Zie → BP 1177 f 127v 06 wo 15-06-1384, verklaring dat de koopsom van 360 

oude schilden is voldaan. 
86 Zie → BP 1182 p 340v 01 wo 16-03-1401, melding dat Albertus Buc van Lijt 

verkocht had aan Eustatius van Hedechusen het woonhuis, erfgoed en weg (2, 

3 en 4). 
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een latrine noch een goot richting voornoemde weg bouwen. Evenmin mogen ze 

vensters maken, tenzij zo hoog dat voornoemde Albertus koper daarvan geen 

hinder ondervindt. 

 

Ywanus de Vauderic maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue (dg: 

fi) uxoris filie quondam Egidii de Ghele quandam hereditatem (dg: dicti 

quondam) sitam in Busco ad vicum Hijnthamensem ultra aquam ibidem 

currentem retro domum habitationis dicti quondam Egidii inter hereditatem 

quondam domini Hermanni de Os (dg: ex) militis ex uno et inter 

hereditatem quondam Hermanni filii quondam Wijnrici de Oijen (dg: ex 

Oijen) ex alio tendentem a dicta aqua retrorsum usque ad (dg: aquam dicti 

qu) hereditatem dicti quondam domini Hermanni atque domum habitationis 

dicti quondam Egidii #cum suo fundo# sitam ibidem (dg: ab supra f) 

#juxta# dictam aquam in latere versus dictum vicum Hijntamensem inter 

hereditatem dicti quondam domini (dg: Egidii) Hermanni de Os ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque hereditatem sitam ante dictam domum 

habitationis tendentem cum uno fine #(dg: iuxta do) sub communem plateam# 

ad hereditatem Johannis van den Velde (dg: ex uno et inter) corrigiatoris 

(dg: et cum) et cum reliquo fine iuxta hereditatem dicti quondam domini 

Hermanni de Os usque ad hereditatem quondam Petri de Hijnen simul cum 

jure dictis domui et hereditatibus competente in (dg: edidif) edificiis 

dicti quondam domini Hermanni de Os ut dicebat atque quandam viam sitam 

ibidem tendentem !dictis domo habitationis et (dg: hereditatibus te) 

hereditate usque ad vicum Hijnthamensem in ea quantitate qua dicta via 

ibidem sita est pro presenti (dg: ut dicebat hereditarie vendidit Alberto 

Buc de Lijt additis condicionibus sequentibus) inter! Johannis van den 

Velde et Egidii de Mechlinea ex uno latere et inter hereditatem quondam 

Petri de Hijnen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: ven) vendidit Alberto 

Buc de Lijt additis condicionibus sequentibus primo videlicet quod dicti 

Egidius de Mechlinea et Petrus de Hijnen seu eius heredes poterint 

edificare sua edificia iuxta dictum Hijntamensem supra portam dicte vie 

sursum (dg: ultra altitudinem) et huiusmodi edificia obtinere iuxta 

continentiam litterarum exinde confectarum item quod predicti (dg: -us) 

Egidius et (dg: Johannes) #Petrus# de Hijnen poterint stillare cum (dg: 

s) cum stillicidiis #supra dictam viam# sicut huiusmodi edificia stillant 

pro presenti quod dicti Egidius et (dg: Johannes) #Petrus# de Hijnen (dg: 

non poterint) et Johannes van de Velde non poterint cloacas (dg: si) nec 

guttarium dictum gote construere versus dictam viam nec edificare aliquas 

fenestras nisi tam altas quod dicto (dg: e) Alberto emptori #per easdem 

(dg: fenestras)# dampna (dg: exinde non eveniant quovismodo) vel gravamen 

non fiat vel eveniat quovismodo et secundum istas condiciones promisit 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini ducis (dg: exinde) et hereditario censu XXX solidorum 

antique pecunie exinde solvendis (dg: quo facto Arnoldus de Ghele filius 

quondam Egidii de Ghele predicti super premissis juribus ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens ratam servare). Testes Sijmon et Berwout 

datum sabbato post judica. 

 

BP 1177 f 118r 14 za 02-04-1384. 

Rodolphus van Gravia verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Gravia prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 15 za 02-04-1384. 

Een vidimus maken van de brief beginnend met “Arnoldus zvw Egidius gnd van 

Ghele en Ywanus gnd van Vauderic” en voornoemde Ywanus beloofde, zo nodig, 

de brief aan voornoemde koper ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera divisionis incipiente Arnoldus filius quondam 

Egidii dicti de Ghele et Ywanus dictus de Vauderic et dictus Ywanus 

promisit dictas litteras tradere (dg: ut in f) dicto emptori ut in forma. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118r 16 za 02-04-1384. 

Voornoemde Albertus, Leonius van Langvelt en Johannes van Ghemert beloofden 

aan voornoemde Ywanus 200 oude schilden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen. 

 

Dictus Albertus Leonius de Langvelt et Johannes de Ghemert promiserunt 

dicto Ywano ducentos aude scilde seu valorem in bono auro ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 07 f.118v. 

 Sabbato post judica: zaterdag 02-04-1384. 

 Secunda post dominicam palmarum: maandag 04-04-1384. 

 Quarta post palmarum: woensdag 06-04-1384. 

 

BP 1177 f 118v 01 za 02-04-1384. 

Broeder Nijcholaus zv Willelmus Scilder en Johannes van der Borch ev Agnes 

dv voornoemde Willelmus deden tbv Reijnerus van Berleham afstand van alle 

goederen, die aan voornoemde broeder Nijcholaus en Agnes, of aan hun moeder 

Yda, gekomen waren na overlijden van Theodericus gnd Appelman en diens 

vrouw Hilla. 

 

Frater Nijcholaus filius (dg: Nijchi) Willelmi Scilder et Johannes van 

der Borch maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris 

filie dicti Willelmi super omnibus et singulis bonis dicti fratri 

Nijcholao et Agneti #seu Yde eorum matri# de morte quondam Theoderici 

dicti Appelman et Hille quondam eius uxoris successione advolutis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant (dg: ....) ad 

opus Reijneri de Berleham renunciaverunt promittentes (dg: s) indivisi 

super omnia atam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

W et Sijmon datum sabbato post judica. 

 

BP 1177 f 118v 02 za 02-04-1384. 

Destijds had Willelmus Scilder beloofd87 dat zijn minderjarige kinderen, 

door voornoemde Willelmus verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda dvw 

Ghiselbertus Bruijt, zodra ze meerderjarig zouden zijn, tbv Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, de broers Johannes en Boudewinus en hun zusters 

Elizabeth en Batha, kvw Boudewinus gnd Appelman, afstand zouden doen van 

alle goederen, die aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw Yda gekomen waren 

na overlijden van voornoemde !Theodericus Appelman en zijn vrouw Hilla. 

Vervolgens had Reijnerus van Berleham al de voornoemde goederen verworven 

van voornoemde Arnoldus Stamelart van de Kelder, de broers Johannes en 

Boudewinus en hun zusters Elizabeth en Batha. Thans verklaarde voornoemde 

Reijnerus dat voornoemde kv voornoemde Willelmus afstand hebben gedaan van 

voornoemde goederen, zoals voornoemde Willelmus Scilder beloofd had. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus Scilder promisisset super se et 

bona sua omnia quod ipse suos liberos ab eodem Willelmo et quondam Yda 

sua uxore filia quondam Ghiselberti Bruijt pariter genitos quamcito ad 

[annos] sue [pubertatis per]venerint ad opus Arnoldi Stamelart de Penu 

Johannis Boudewini fratrum Elizabeth et Bathe sororum dictorum fratrum 

lib[erorum] quondam Boudewini dicti Appelman super omnibus et singulis 

bonis tam hereditariis quam paratis (dg: dicti q) dictis Willelmo et Yde 

sue uxori de morte dictorum quondam !Theoderici Appelman et Hille sue 

uxoris successione advolutis facient renunciare prout hec et alia in 

litteris scabinorum continentur et cum deinde (dg: dictus) Reijnerus de 

Berleham dicta bona omnia et singula erga dictos Arnoldum Stamelart de 

Penu Johannem Boudewinum (dg: Eli) fratres Elizabeth et Batham sorores 

                         
87 Zie ← BP 1175 f 013r 03 di 01-02-1368, belofte dat de kinderen afstand zullen doen. 
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eorundem fratrum acquisivisset prout in litteris constitutus igitur coram 

(dg: con) scabinis infrascriptis dictus Reijnerus palam recognovit dictos 

liberos dicti Willelmi renunciasse (dg: in omnibus et per omnia ..) super 

dictis bonis in omnibus et per omnia prout dictus Willelmus Scilder 

promiserat et prout in dictis litteris continetur clamans dictus 

Reijnerus prefatum Willelmum ab huiusmodi promissione quitum et 

absolutum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 03 za 02-04-1384. 

De broers Arnoldus Quappe en Ancelmus, kvw Arnoldus gnd Nolleken Quap 

visser, en Godefridus gnd Lambrects soen van Woenssel ev Eefsa dvw 

voornoemde Arnoldus Nolleken verkochten aan Gerardus Vuchts de helft van 

een huis88,89, erf en kamer, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed 

van wijlen Godefridus van Vucht enerzijds en erfgoed van wijlen Cristina 

Deenkens anderzijds, welke helft voornoemde wijlen Arnoldus Nolleken 

gekocht had van Cristina dvw Johannes van Haren, en welke helft zij nu 

bezitten. Elizabeth en Arnoldus, kvw Johannes zvw voornoemde Arnoldus 

Nolleken Quap zullen afstand doen; Johannes van Best deed afstand, en 

beloofde nimmer rechten te doen gelden op basis van een brief aan hem 

gegeven door eerstgenoemde Ancelmus, voor schepenen van Den Bosch. 

 

Arnoldus Quappe Ancelmus fratres liberi quondam Arnoldi dicti Nolleken 

Quap piscatoris et Godefridus dictus Lambrects soen de Woenssel maritus 

et tutor legitimus ut asserebat (dg: Go) Eefse sue uxoris filie dicti 

quondam Arnoldi Nolleken medietatem domus aree atque camere sitarum in 

Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam Godefridi de Vucht ex 

uno et inter hereditatem quondam Cristine Deenkens ex alio quam 

medietatem dictus quondam Arnoldus Nolleken erga Cristinam (dg: De) 

filiam quondam Johannis de Haren (dg: ac) emendo acquisiverat prout in 

litteris #et# quam medietatem nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo Vuchts supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: quorumcumque he) dicti 

quondam Arnoldi Nolleken quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi 

Nolleken Quap deponere promiserunt insuper super habita et habenda quod 

ipsi (dg: liber) Elizabeth et Arnoldum liberos quondam Johannis filii 

dicti quondam Arnoldi Nolleken Quap super premissa et jure ad opus dicti 

emptoris facient renunciare et eosdem liberos perpetue tales habebunt 

quod nunquam presument se jus in premissa habere. Quo facto Johannes de 

Best super premissa et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

super omnia quod ipse nunquam petet et prosequetur jus (dg: su) ad et 

supra predictam medietatem mediantibus quibus litteris sibi datis seu 

alteri ad opus suum a primodicto Ancelmo coram scabinis in Busco. Testes 

(dg: datum supra) W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 04 za 02-04-1384. 

Goeswinus van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 05 za 02-04-1384. 

Voornoemde verkopers verkochten aan voornoemde koper een helft van 

voornoemd huis90, erf en kamer, het gehele erfgoed belast met 20 schelling 

aan de infirmerie van de Begijnen in de Bosch, 15 schelling aan Batha Loden 

                         
88 Zie ← BP 1177 f 115r 08 za 26-03-1384, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
89 Zie → BP 1177 f 118v 05 za 02-04-1384, verkoop van de andere helft aan 

dezelfde koper. 
90 Zie ← BP 1177 f 115r 08 za 26-03-1384, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
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en 35 schelling aan Willelmus Vrancken. Johannes van Best deed afstand, 

zoals hierboven. 

 

Dicti venditores unam medietatem dictarum domus aree et (dg: duarum) 

camere vendiderunt dicto emptori promittentes (dg: su) indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XXti 

solidis infirmarie beghinarum in Busco quindecim quoque solidis Bathe 

(dg: d) Loden atque triginta quinque solidis Willelmo Vrancken ex dicta 

integra hereditate solvendis annuatim promittentes insuper ut supra per 

totum. Quo facto Johannes de Best ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 06 za 02-04-1384. 

Goeswinus van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 07 ma 04-04-1384. 

Rutgherus zvw Arnoldus van der Braken verkocht aan Henricus Posteel ?zvw 

Godefridus Posteel een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een b-erfpacht van 4½ mud rogge, maat van Oirschot, die 

voornoemde verkoper met Lichtmis beurt, gaande uit alle erfgoederen die aan 

voornoemde Rutgherus, verkoper, gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Arnoldus, in Oirschot, ter plaatse gnd ter Notelen, en uit alle erfgoederen 

die aan Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus van der Braken gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Arnoldus, gelegen in in Oirschot, ter plaatse gnd 

ter Notelen. 

 

Rutgherus filius quondam Arnoldi van der Braken hereditarie vendidit 

Henrico (dg: Postel) Posteel !quondam Godefridi Posteel hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie purificatione ex 

hereditaria paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerscot quam dictus venditor se solvendam habere dicebat hereditarie 

termino solucionis predicto ex omnibus hereditatibus dicto Rutghero 

venditori de morte dicti quondam Arnoldi successione advolutis sitis in 

parochia de Oerscot ad locum dictum ter Notelen atque ex omnibus 

hereditatibus #que# Arnoldo filio dicti quondam #Arnoldi# van der Braken 

de morte eiusdem quondam (dg: Johannis) Arnoldi successione advolutis 

(dg: in s) in (dg: p) dictis parochia et loco sitis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem in dicta paccione 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et Scilder 

datum (dg: in c) secunda post (dg: pa do) dominicam palmarum. 

 

BP 1177 f 118v 08 ma 04-04-1384. 

Ghibo van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Loen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 09 wo 06-04-1384. 

Bruijstinus zvw Reijnerus Palart verkocht aan Nijcholaus gnd Bollen verwer 

een b-erfcijns van 55 schelling, die voornoemde wijlen Reijnerus beurde, 

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

en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van voornoemde 

wijlen Reijnerus enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Weelken 

anderzijds, welke cijns hij nu bezit. 

 

Bruijstinus filius quondam Reijneri Palart hereditarium censum LV 

solidorum monete quem dictus quondam Reijnerus solvendum habuit annuatim 

et hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita 

in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem dicti quondam 

Reijneri ex uno et inter hereditatem quondam Johannis (dg: Wee) Weelken 

ex alio et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 
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Nijcholao dicto Bollen tinctori promittens warandiam et obligationem in 

dicto censu existentem deponere. Testes W et Berwout datum quarta post 

palmarum. 

 

BP 1177 f 118v 10 wo 06-04-1384. 

Thomas van Hijntham gaf uit aan Theodericus zv Johannes van Herlaer 

timmerman 2 morgen land, gelegen naast de plaats gnd Eindhouts, tussen 

wijlen Theodericus van Herlaer enerzijds en Willelmus Hake anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 9 pond 12 penning geld, en een 

n-erfrente van 4 kapoenen, een helft te geven met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis (zo 25-12-1384). 

 

Thomas de Hijntham duo iugera terre sita (dg: ad) iuxta locum dictum 

Eijndhouts inter hereditatem #quondam# Theoderici de Herlaer ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Hake ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum (dg: dicto) Theoderico filio (dg: primo) Johannis de Herlaer 

carpentatoris ab eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu novem 

librarum et duodecim denariorum monete (dg: dando sibi ab alio 

hereditarie) et pro hereditario redditu quatuor caponum dandis sibi ab 

alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: da) Sijmon 

et (dg: Will) Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 11 wo 06-04-1384. 

Gerardus van Berkel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Berkel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 12 wo 06-04-1384. 

Hubertus Steenwech verkocht aan Ghibo van Eijcke een huis91 en erf in Den 

Bosch, aan de plaats gnd Zile, tussen erfgoed van Bartholomeus zvw 

Theodericus enerzijds en erfgoed van Rodolfus Wise anderzijds, strekkend 

van de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes van Os, aan hem 

overgedragen92 door Johannes van Zonne zvw Johannes gnd Zeelmaker. 

 

Hubertus Steenwech domum et aream sitam in Busco ad locum dictum Zile 

inter hereditatem Bartholomei filii Theoderici quondam ex uno et inter 

hereditatem Rodolfi Wise ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Johannis de Os supportatam sibi a Johanne de Zonne filio 

quondam Johannis dicti Zeelmaker prout in litteris hereditarie (dg: su) 

vendidit Ghiboni de Eijcke supportavit cum litteris et (dg: jure) aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 13 wo 06-04-1384. 

Gerardus van Berkel verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Gerardus (dg: van) de Berkel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 14 wo 06-04-1384. 

Godescalcus Moelner droeg over aan zijn schoonzoon Johannes van den Berghe 

een morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd 

Onderstalle, tussen Henricus Keelbreker enerzijds en kv {hier staan twee 

puntjes} gnd Terken anderzijds, aan hem verkocht door Hilla wv Nijcholaus 

zv Johannes gnd Belen soen en haar kinderen Johannes en Mechtildis. 

 

                         
91 Zie → BP 1177 f 294v 03 do 12-04-1386, verkoop van dit huis. 
92 Zie ← BP 1177 f 022v 11 di 10-02-1383, overdracht van dit huis. 
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Godescalcus Moelner quoddam iuger terre situm in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Beilver in loco dicto Onderstalle inter hereditatem Henrici 

Keelbreker ex uno et inter hereditatem liberorum {hier staan twee 

puntjes} dicti Terken ex !uno venditum sibi ab Hilla relicta quondam 

Nijcholai filii Johannis dicti Belen soen Johanne et Mechtilde eius 

liberis prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van den (dg: 

Berge) Berghe suo genero supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligtionem ex parte sui deponere. Testes W et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 118v 15 wo 06-04-1384. 

Voornoemde Godescalcus Moelner droeg over aan zijn schoonzoon Johannes van 

den Berge ½ morgen land, in Berlicum, in een kamp gnd dat Koekempke, aan 

hem overgedragen door Gerardus zvw Theodericus van der Stegen. 

 

Dictus Godescalcus dimidium iuger prati situm in parochia de Berlikem in 

campo dicto dat Coekempken supportatum sibi a Gerardo filio quondam 

Theoderici van der Stegen prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni van den Berge suo genero supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 08 f.119. 

 Quinta post palmarum: witte donderdag 07-04-1384. 

 anno LXXXIIII mensis aprilis die septima: witte donderdag 07-04-1384. 

 

BP 1177 f 119r 01 wo 06-04-1384. 

Godescalcus Moelner droeg over aan zijn schoonzoon Johannes van den Berghe 

de helft van 1½ morgen beemd, die waren van wijlen Johannes gnd Bruijn, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde Godescalcus Moelner 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke helft aan voornoemde 

Godescalcus was verkocht door Metta dvw voornoemde Johannes Bruijn. 

 

Godescalcus Moelner medietatem unius et dimidii iugerum prati que fuerant 

(dg: dicti) quondam Johannis dicti Bruijn sitorum in parochia de Berlikem 

ad locum dictum Beilver inter hereditatem Godescalci Moelner predicti ex 

uno et inter communem plateam ex alio venditam dicto Godescalco a Metta 

filia dicti quondam Johannis Bruijn prout in litteris supportavit 

Johannis! van den (dg: Berg) Berghe suo genero cum litteris (dg: et 

aliis) et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 02 wo 06-04-1384. 

Godescalcus Moelner droeg over aan zijn schoonzoon Johannes van den Berge 

(1) 2½ lopen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde 

Godescalcus enerzijds en Margareta van Best anderzijds, (2) een b-erfcijns 

van 5 schelling gemeen paijment, die voornoemde Godescalcus met Sint-

Remigius moest betalen aan Johannes Lodder van Berlikem, gaande uit een 

stuk land, dat was van wijlen Lijda gnd Cloenen, welke goederen aan 

voornoemde Godescalcus waren verkocht door voornoemde Johannes Lodder. 

 

Godescalcus Moelner duas et dimidiam lopinatas terre sitas in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem dicti Godescalci ex 
!alio et inter hereditatem Margarete de Best ex alio atque hereditarium 

censum quinque solidorum communis pagamenti quem dictus Godescalcus 

Johanni Lodder de Berlikem solvere tenebatur hereditarie Remigii ex pecia 

terre que fuerat quondam Lijde dicte Cloenen venditos dicto Godescalco a 

(dg: Jo) dicto Johanne Lodder prout [in litteris] hereditarie supportavit 

Johanni van den Berge suo genero cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 119r 03 wo 06-04-1384. 

Godescalcus zvw Arnoldus Kemmer van Melcrode droeg over aan voornoemde 

Johannes van den Berge zijn deel in een b-erfcijns93 van 3 pond geld, een 

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

een huis en erf in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen erfgoed van Johannes 

van Wederhout enerzijds en erfgoed van Heijlwigis Gevarts anderzijds, aan 

hem verkocht door Boudewinus gnd Scenkel. 

 

(dg: Dictus) Godescalcus #filius quondam Arnoldi Kemmer de Melcrode# 

totam partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu trium 

librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex domo et area sita in Busco (dg: ?i) supra antiquum Dijesam inter 

hereditatem Johannis de Wederhout ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

Gevarts ex alio vendito sibi a Boudewino dicto Scenkel prout in litteris 

supportavit dicto Johanni van den Berge (dg: promittens) cum litteris et 

jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 04 wo 06-04-1384. 

Godescalcus zvw Arnoldus van Melcrode droeg over aan Johannes van den Berge 

zijn deel in een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit de helft van een akker gnd die Scobrake, in Best, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Melkrode, direct naast een erfgoed gnd die Schoot, aan 

voornoemde Godescalcus verkocht door Henricus zv Gerardus van Melcrode. 

 

(dg: dictus) Godescalcus (dg: ..) filius quondam Arnoldi de Melcrode (dg: 

hereditarium censum XXti solidorum monete) totam partem et omne jus sibi 

competentes in hereditario censu XXti solidorum monete solvendo 

hereditarie pasce de medietate cuiusdam agri dicti communiter die 

Scobrake siti in Best in parochia de Oerscot in loco dicto Melcrode 

contigue iuxta hereditatem quandam dictam communiter die Scoet (dg: pro) 

vendit[o?] dicto Godescalco ab Henrico filio (dg: quo) Gerardi de (dg: 

Mel) Melcrode prout in litteris supportavit Johanni van den Berge cum 

litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 05 wo 06-04-1384. 

Godescalcus zvw Arnoldus van Melcrode droeg over aan Johannes van den Berge 

zijn deel in een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit goederen gnd Melkrode, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, aan 

hem verkocht door Gerardus van Melcrode. 

 

(dg: dictus) Godescalcus #filius quondam Arnoldi (dg: de M)# de Melcrode 

totam partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu XX 

solidorum monete solvendo hereditarie purificatione ex bonis quibusdam 

dictis communiter Melcrode sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Best et ex attinentiis eorundem bonorum vendito sibi a Gerardo de 

Melcrode prout in litteris supportavit Johanni van den Berge cum litteris 

#et# jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 06 do 07-04-1384. 

Broeder Nijcholaus van de Predikheren zv Godefridus van Bussel nzvw 

Godefridus van Bussel verkocht aan Johannes van Gheffen kramer een stenen 

huis94 en erf van wijlen Nijcholaus gnd Tesschemaker, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen enerzijds en erfgoed 

van kvw Adam gnd Tesschemaker anderzijds, van welk stenen huis en erf een 

helft geschonken was aan eerstgenoemde Godefridus, samen met zijn vrouw 

Cristina dvw voornoemde Nijcholaus Tesschemaker, en de andere helft 

eerstgenoemde Godefridus gekocht had van Lambertus gnd Plaetmaker en diens 

vrouw Katherina dvw voornoemde Nijcholaus, met het recht in een wand tussen 

                         
93 Zie → BP 1179 p 590v 07 ma 04-08-1393, verkoop van de erfcijns. 
94 Zie → BP 1178 f 243r 11 za 19-06-1389, verkoop van erfcijns uit dit huis. 
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voornoemd stenen huis en voornoemd erfgoed van kvw Adam Tesschemaker, in de 

goot op die muur, en met ander toebehoren, belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns95,96 van 25 pond 5 schelling geld. Johannes van Zidewijnden en 

Walterus Delijen soen verklaarden in te stemmen met deze verkoop. De 

koopsom is voldaan. 

 

Frater Nijcholaus #ordei predicatorum# filius Godefridi de (dg: Buss) 

Bussel filii naturalis quondam Godefridi de Bussel (dg: ar) domum 

lapideam et aream quondam Nijcholai dicti Tesschemaker sitam in Busco ad 

forum inter hereditatem quondam Wijnrici de Oijen ex uno et inter 

hereditatem puerorum quondam Ade dicti Tesschemaker ex alio latere et de 

qua domo (dg: et area) lapidea et area primodicta primodictus Godefridus 

unam medietatem cum Cristina quondam sua uxore filia dicti quondam 

Nijcholai Tesschemaker nomine dotis sumpserat #ut dicebat# et reliquam 

medietatem erga Lambertum dictum Plaetmaker maritum (dg: et tutorem) 

legitimum Katherine sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai #et eandem 

Katherinam# emendo acquisiverat prout in litteris simul cum jure ad 

primodictam domum lapideam et aream spectante in pariete consistente 

inter primodictam domum lapideam et inter dictam (dg: do) hereditatem 

dictorum puerorum quondam Ade Tesschemaker et in guttario dicto goete 

(dg: supra) supra eundem murum (dg: et inter dictas) consistente seu sito 

et cum aliis attinentiis primodicte domus (dg: .) lapidee et aree ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gheffen institori #supportavit 

cum litteris et aliis et jure# promittentes et cum eo dictus Godefridus 

eius pater indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem in (dg: d) primodicta domo lapidea et area cum suis 

attinentiis existentem exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XXV (dg: -I) librarum et quinque solidorum monete exinde de jure 

solvendis. Quo facto Johannes de Zidewijnden et Walterus Delijen soen 

palam recognoverunt quod dicta vendicio (dg: et alienacio) facta est cde 

et cum eorum voluntate et ordinacione #....... ....... .......# et 

recognoverunt se de pretio emptionis fore satisfactum. Testes W et 

Berwout datum quinta post palmarum. 

 

BP 1177 f 119r 07 do 07-04-1384. 

Johannes Bovinc? verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Bovinc? prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 08 do 07-04-1384. 

Een instrumentum hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van de schepenen, 

Johannes Bovinc en Johannes van den Kloot. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Johanne Bovinc 

Johanne de Globo datum anno LXXXIIII (dg: L) mensis aprilis die septima 

hora none. 

 

BP 1177 f 119r 09 do 07-04-1384. 

Johannes van Zidewijnden droeg over aan Johannes van Geffen kramer een 

huis97 en erf van Godefridus van Bussel nzvw Godefridus van Bussel, in Den 

Bosch, aan de Markt, naast erfgoed van wijlen Wijnricus van Oijen, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Johannes gnd Cuper. 

 

                         
95 Zie → BP 1183 f 295r 01 ma 24-03-1404, geschil over een erfcijns van 40 schelling die ook 
uit dit huis moest worden betaald. 
96 Zie ← BP 1177 f 027r 07 ma 23-02-1383 (2), deling onder meer van een erfcijns van 40 
schelling, die uit dit huis gaat. 
97 Zie ← BP 1175 f 197r 06 za 11-08-1369, overdracht van de helft van dit 

huis. 
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Johannes de Zidewijnden domum et aream Godefridi de Bussel filii 

naturalis quondam Godefridi de Bussel sitam in Buscoducis ad forum 

#contigue# iuxta hereditatem quondam (dg: Wij) Wijnrici de Oijen venditam 

sibi a Johanne dicto Cuper per judicem mediante sententia etc prout in  

(dg: litteris) hereditarie supportavit Johanni de Geffen institori #cum 

litteris et jure# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 10 do 07-04-1384. 

Johannes van Gheffen kramer beloofde aan Johannes van Zidewijnden, tbv hem 

en Willelmus Coptiten, 100 Brabantse dobbel (dg: of de waarde), 50 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Jan over 3 jaar (ma 24-

06-1387) te betalen. 

 

Johannes de Gheffen institor (dg: et Conrardus van den Nuwenhuse) 

promiserunt (dg: indivisi) super omnia Johanni de Zidewijnden #ad opus 

sui et ad opus Willelmi Coptiten# centum Brabant dobbel (dg: seu valorem) 

#seu L Hollant placken pro quolibet dobbel computato# a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 119r 11 do 07-04-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan Johannes van Zidewijnden, tbv hem en 

Willelmus Coptiten, gedurende de drie komende jaren, elk jaar 10 Brabantse 

dobbel (dg: of de waarde), 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Pasen te betalen. 

 

Dicti (dg: duo) #emptor# promiserunt Johanni de Zidewijnden ad opus sui 

et ad opus Willelmi Coptiten (dg: et) quod ipsi dabunt dictis Johanni de 

Zidewijnden et Willelmo ad spacium trium annorum proxime futurorum anno 

quolibet eorundem trium annorum X Brabant dobbel (dg: seu valorem) #seu L 

Hollant placken pro quolibet dobbel# in festo pasce et pro termino a 

festo pasce proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 12 do 07-04-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan Johannes van Zidewijnden, tbv hem en 

Willelmus Coptiten, 76 Brabantse dobbel (dg: of de waarde), 50 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-

1384) te betalen. 

 

Dicti (dg: duo) #emptor# promisit Johanni de Zidewijnden ad opus sui et 

ad opus Willelmi Coptiten LXXVI Brabant dobbel seu (dg: valorem) #L 

Hollant placken# ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 119r 13 do 07-04-1384. 

Rutgherus Cort verklaarde ontvangen te hebben van Henricus zvw Gerardus 

Monics en Hubertus Steenwech alle goederen, die voornoemde Henricus en 

Hubertus beloofd hadden aan voornoemde Rutgherus en wijlen zijn vrouw 

Cristina dvw voornoemde Gerardus Monics, ten tijde dat voornoemde Rutgherus 

en Cristina in het huwelijk werden verbonden. 

 

Rutgherus Cort palam recognovit (dg: sibi) sibi fore satisfactum per 

Henricum filium quondam Gerardi Monics et Hubertum Steenwech (dg: se) ab 

omnibus bonis et rebus que et quas dicti Henricus et Hubertus promiserant 

dicto Rutghero cum Cristina quondam sua uxore filia dicti quondam Gerardi 

Monics tempore quo dicti Rut et Cristina per matrimonium copulabantur 

clamans inde quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 14 do 07-04-1384. 

Henricus zvw Gerardus Monics deed tbv Rutgherus Cort afstand van alle 
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goederen, die voornoemde Rutgherus, staande zijn huwelijk met Cristina dv 

voornoemde Gerardus, had verworven. 

 

Henricus filius quondam Gerardi Monics super (dg: b) omnibus bonis que 

Rutgherus Cort stante integro thoro et matrimonio inter eundem Rut et 

Cristinam eius uxorem filiam dicti Gerardi acquisiverat ad opus dicti Rut 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 15 do 07-04-1384. 

Henricus zvw Gerardus Monics ontlastte Martinus Monics en Hubertus 

Steenwech van alle goederen, die voornoemde Martinus en Hubertus ontvangen 

hadden namens voornoemde Henricus en wijlen Cristina. 

 

....... Duplicetur. 

Henricus filius quondam Gerardi Monics quitum clamavit Martinum Monics et 

Hubertum Steenwech ab omnibus bonis et rebus que et quas dicti Martinus 

et Hubertus nomine et ex parte dicti Henrici et quondam Cristine sue (dg: 

ux) #sororis# preceperunt et levaverunt a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 16 do 07-04-1384. 

Gerardus Vuchts zvw Johannes Vuchts verkocht aan Sophija Bellens de helft 

van een erfgoed in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, te weten de helft 

naast het huis en erf van Johannes gnd Mersken, aan hem verkocht door 

Godefridus Punder. 

 

Gerardus Vuchts #filius quondam Johannis Vuchts# medietatem (dg: 

hereditatis) cuiusdam hereditatis site in Busco ad vicum scriniparorum 

videlicet illam medietatem que sita est contigue iuxta domum et aream 

Johannis dicti Mersken venditam sibi a Godefrido Punder prout in litteris 

hereditarie vendidit Sophije Bellens supportavit cum litteris aliis jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 119r 17 do 07-04-1384. 

Walterus van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus (dg: va) de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf3 F 09 f.119v. 

 Sexta post palmarum: Goede vrijdag 08-04-1384. 

 Quinta post Pascha: donderdag 14-04-1384. 

 

BP 1177 f 119v 01 vr 08-04-1384. 

Willelmus die Landmeter zvw Johannes van Hamvelt verkocht aan Johannes van 

Bucstel zvw Johannes Pape Jan al zijn erfgoederen, beesten en varend goed, 

onder Vught. 

 

Willelmus (dg: filius) die Landmeter filius quondam (dg: Willelmi) 

#Johannis# de Hamvelt omnes et singulas hereditates ad !primodictum 

Willelmum spectantes #et bestias et pecoralia quecumque ad dictum 

Willelmum ?competentes# quocumque locorum infra parochiam de Vucht sitas 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Bucstel filio quondam Johannis 

Pape Jan promittens warandiam. Testes Sijmon et Berwout datum sexta post 

palmarum. 

 

BP 1177 f 119v 02 vr 08-04-1384. 

Jacobus van Bruggen verkocht aan Lambertus gnd Gruwel 2½ hont land, aan de 

Hinthamerdijk, tussen erfgoed van Willelmus Hake enerzijds en erfgoed van 

Theodericus Rover Uden soen van Tephelen anderzijds, met gebouwen, aan 

voornoemde Jacobus in cijns uitgegeven door voornoemde Theodericus, belast 
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met de cijns in de brief vermeld. 

 

Jacobus (dg: fi) de Bruggen duo et dimidium hont terre sita ad aggerem 

Hijntamensem inter hereditatem Willelmi Hake ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Rover Uden soen de Tephelen ex alio (dg: d) simul cum 

edificiis in dictis duobus et dimidio hont terre consistentibus data ad 

censum dicto Jacobo a dicto Theoderico prout in litteris hereditarie 

vendidit Lamberto dicto Gruwel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119v 03 vr 08-04-1384. 

Rodolphus Danen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Danen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119v 04 vr 08-04-1384. 

Ghisbertus die Veer droeg over aan Nijcholaus Spijerinc Jans soen de helft 

van 1/3 deel, dat aan hem behoort, in (1) 1½ morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd in het Westerbroek, (2) 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse 

gnd die Scorf, tussen Henricus Ruver enerzijds en Hugho gnd Swartken 

anderzijds, (3) ½ morgen land, ter plaatse gnd die Scorf, tussen voornoemde 

Hugo enerzijds en Franco bv Mathijas gnd Knevel anderzijds, welke 

erfgoederen Denkinus Luwe van Empel, Lodekinus zv Theodericus Proeft van 

Empel en Hermannus Scut zv Johannes Luwe van Empel, tbv hen en voornoemde 

Ghisbertus Veer, verworven hadden van Johannes zv Jacobus Roefts en Metta 

ndvw Theodericus Luwe, te weten voor 1/3 deel voor voornoemde Ghisbertus, 

en voor 2/3 deel voor voornoemde Denkinus, Lodekinus en Hermannus. 

 

Ghisbertus die Veer (dg: unam terciam partem) #medietatem unius tercie 

partis# ad se spectantis in uno et dimidio iugeribus terre sitis in 

parochia de Empel in loco dicto int Westerbroec atque in uno et dimidio 

iugeribus (dg: sitis) terre sitis in dicta parochia in loco dicto die 

Scorf inter hereditatem Henrici Ruver ex uno et inter hereditatem 

Hughonis dicti Swartken ex alio atque in dimidio iugero terre sito in 

dicto loco die Scorf vocato inter hereditatem dicti Hugonis ex uno et 

inter hereditatem Franconis fratris Mathije dicti Knevel ex alio quas 

hereditates Denkinus Luwe de Empel Lodekinus filius Theoderici Proeft de 

Empel et Hermannus Scut filius Johannis Luwe de Empel ad opus eorum et ad 

opus dicti Ghisberti Veer erga Johannem filium Jacobi Roefts (dg: soen) 

et Mettam filiam naturalem quondam Theoderici Luwe acquisiverant scilicet 

ad opus dicti Ghisberti pro una tercia parte et ad opus dictorum Denkini 

Lodekini et Hermanni pro duabus terciis partibus ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao Spijerinc Jans soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119v 05 vr 08-04-1384. 

Arnoldus Veer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Veer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 119v 06 do 14-04-1384. 

Henricus Vos zvw Henricus Vos verkocht aan Walterus Delijen soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

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

plaatse gnd in Geen Mecscoet, tussen Petrus gnd Loefort enerzijds en 

Arnoldus van Lijebergen anderzijds, (2) een stuk land, in Nistelrode, 

tussen Gerardus Heijnen soen enerzijds en Johannis Kijevit anderzijds, (3) 

2 stukken land in Nistelrode, ter plaatse gnd Runne, tussen hr Gerardus Vos 

priester enerzijds en Batha gnd Lonijs anderzijds, over welke 2 stukken de 
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gemene weg gaat naar de kerk van Nistelrode. 

 

Henricus Vos filius quondam Henrici Vos hereditarie vendidit (dg: 

Waltero) Waltero (dg: Delijen) Delijen soen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex domistadio domo et orto sitis 

in parochia de Nijsterle in loco dicto (dg: d) in Gheen Mecscoet inter 

hereditatem Petri dicti Loefort ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Lijebergen ex alio item ex (dg: domistadio sit) pecia terre sita in 

#dicta# parochia (dg: ad lo) inter hereditatem Gerardi Heijnen soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: et ?te) Johannis Kijevit ex alio item ex 

(dg: pecia ter) duabus #peciis# terre sitis in dicta parochia #ad locum 

dictum (dg: in Dun) Runne# inter hereditatem (dg: quondam) #domini# 

Gerardi Vos #presbitri# ex uno et inter hereditatem Bathe dicte Lonijs ex 

alio et per quas duas pecias terre transit communis via (dg: ecclesie) 

tendens versus ecclesiam de Nijsterle ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Berwout datum quinta post Pascha. 

 

BP 1177 f 119v 07 do 14-04-1384. 

Johannes van Wijflit zv Johannes Bac Bertouts soen verkocht aan Johannes 

van de Dijk een n-erfcijns van 100 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit alle goederen van voornoemde verkoper. De brief overhandigen aan 

voornoemde verkoper. 

 

Johannes de Wijflit (here filius Bertoldi) filius Johannis Bac Bertouts 

soen hereditarie vendidit Johanni de Aggere hereditarium censum centum 

aude scilde (dg: se) solvendum hereditarie (dg: Joh) Johannis ex omnibus 

et singulis bonis dicti venditoris habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens warandiam. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1177 f 119v 08 do 14-04-1384. 

Henricus zv Johannes van Wergaertshusen verkocht aan Johannes van den Zande 

(voor ½) en aan Erenbertus en Aleijdis, kvw Ludovicus gnd Erenbrechts soen, 

(voor ½), (1) de helft in 1/3 deel, dat aan Johannes zv Erenbertus van der 

Scoervoirt behoorde, in een schuur en schop met toebehoren, ter plaatse gnd 

Scoervoirt, tussen wijlen Jacobus van der Scoervoirt enerzijds en 

voornoemde Erenbertus anderzijds, (2) de helft, aan eerstgenoemde Henricus 

behorend, in 1/3 deel, dat aan voornoemde Johannes zv Erenbertus behoorde, 

van een stuk land aldaar, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en kv 

voornoemde Erenbertus anderzijds, welke beide 1/3 delen eerstgenoemde 

Henricus en voornoemde Johannes van den Zande verworven hadden van 

voornoemde Johannes zv Erenbertus. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes van den Zande. Kennelijk was een deel van het schop niet vrij. 

 

Henricus filius Johannis de Wergaertshusen medietatem ad se spectantem in 

tercia parte que ad Johannem filium Erenberti van der (dg: Scoerw) 

Scoervoirt spectabat in horreo ac domo dicta communiter scop et eorum 

attinentiis sitis in loco dicto Scoervoirt inter hereditatem quondam 

Jacobi (dg: d) van der Scoervoirt ex uno et inter hereditatem predicti 

Erenberti ex alio atque medietatem ad primodictum Henricum spectantem in 

tercia parte que ad dictum Johannem filium dicti Erenberti spectabat 

cuiusdam pecie terre site ibidem inter hereditatem dicti Jacobi ex uno et 

inter hereditatem liberorum ipsius Erenberti ex alio quas tercias partes 

primodictus Henricus et Johannes van den Zande erga dictum Johannem 

filium dicti Erenberti acquisiverant prout in litteris hereditarie 

vendidit dicto Johanni van den Zande pro una medietate et Erenberto et 

Aleijdi liberis quondam Ludovici dicti Erenbrechts soen pro secunda 

medietate supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta parte dicte domus dat scop 
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vocata ut dicebat. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni van 

den Zande. 

 

BP 1177 f 119v 09 do 14-04-1384. 

Henricus zv Johannes van Wargartshusen ev Metta dvw Erenbertus van der 

Scoervoert verkocht (voor ½) aan Johannes van den Zande en (voor ½) aan 

Erenbertus en Aleijdis, kvw Ludovicus zvw voornoemde Erenbertus, 1/7 deel, 

dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

voornoemde Metta, in een tuin in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Schoorvoort, tussen voornoemde Johannes van den Zande enerzijds en 

voornoemde Erenbertus en Aleijdis anderzijds, zoals dit 1/7 deel aan 

eerstgenoemde Henricus ten deel was gevallen. Belast met cijnzen aan de 

naburen van Esch. De brief overhandigen aan Johannes van den Zande. 

 

Henricus filius Johannis de Wargartshusen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris filie quondam Erenberti van der Scoervoert 

unam septimam partem sibi (dg: de) et dicte sue uxori de morte quondam 

parentum dicte Mette successione advolutam in (dg: domistadio sito in) 

orto sito in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Scoervoirt 

inter hereditatem Johannis van den Zande ex uno et inter hereditatem 

Erenberti et Aleijdis liberorum quondam Ludovici filii dicti quondam 

Erenberti ex alio in ea quantitate qua dicta septima pars ibidem sita est 

et primodicto Henrico cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni van den Zande (dg: ex uno et inter hereditatem) #pro una 

medietate# et dictis Erenberto et Aleijdi (dg: -s) liberis dicti quondam 

(dg: Ludo) Ludovici (dg: pro) pro reliqua medietate promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censibus vicinorum de Essche exinde de 

jure solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni van den 

Zande. 

 

BP 1177 f 119v 10 do 14-04-1384. 

Henricus gnd Claes soen verkocht aan Johannes zvw Petrus gnd Broc een 

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

te leveren, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, tussen Mechtildis Coptiten enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met 12 schelling gemeen paijment. 

 

(dg: H) Henricus dictus Claes soen hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Petri dicti Broc hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Berkel inter hereditatem Mechtildis Coptiten ex uno et inter (dg: 

communem pla) communitatem ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis duodecim solidis communis pagamenti 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Willelmus et 

Berwout datum supra. 

 

1177 mf3 F 10 f.120. 

 Quinta post Pascha: donderdag 14-04-1384. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 21-04-1384. 

 

BP 1177 f 120r 01 do 14-04-1384. 

Nijcholaus van Heze en zijn zoon Johannes verkochten  aan Jacobus Berten 

soen een stukje land in Rosmalen, tussen Bruggen en Rosmalen, tussen 

voornoemde Jacobus Berten soen enerzijds en Henricus Keijser anderzijds. 

 

Nijcholaus de Heze et Johannes eius filius particulam terre sitam in 

parochia de Roesmalen (dg: in loco dicto) inter Bruggen et Roesmalen 

inter hereditatem Jacobi Berten #soen# ex uno et inter hereditatem 

Henrici Keijser ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Jacobo 

Berten soen promittentes warandiam et obligationem deponere. Testes W et 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 208 

Berwout datum quinta post pasca. 

 

BP 1177 f 120r 02 do 14-04-1384. 

Henricus zvw Johannes van Wergartshusen gaf uit aan Johannes Leenman en 

Erenbertus zvw Ludovicus Erenbrechts soen (1) 2 stukken land, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Scoervoirtse Hoeve, (1a) gnd die 

Straatakker, tussen kv voornoemde Ludovicus gnd Engbrechts soen enerzijds 

en Rutgherus gnd Buerincs soen anderzijds, (1b) ter plaatse gnd in het 

Kwade Land, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en wijlen Johannes van 

Lijer anderzijds, (2) een stuk beemd, aldaar, tussen voornoemde kvw 

Ludovicus enerzijds en Goeswinus Steenwech anderzijds, (3) de helft van een 

stuk beemd aldaar, tussen wijlen Johannes Erenbrechts soen enerzijds en 

Johannes van den Zande anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. De brief van de pachters overhandigen aan voornoemde Johannes 

Leenman. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Wergartshusen (dg: quatuor) #duas# 

pecias terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum die 

Scoervoirtssche Hoeve quarum una dicta die Straetacker inter hereditatem 

liberorum Ludovici dicti Engbrechts soen ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri dicti Buerincs soen ex alio (dg: sunt) et altera in loco dicto 

int (dg: Qua) Quade Lant inter hereditatem dicti Rutgheri ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis de Lijer ex alio #sunt site# atque (dg: duas 

pecias) #peciam# prati sitam (dg:-s) ibidem (dg: quarum una) inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Ludovici ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Steenwech ex alio (dg: et altera inter hereditatem 

Jo quondam Johannis Erenbrechts soen ex uno) atque medietatem pecie prati 

site ibidem inter hereditatem quondam Johannis Erenbrechts soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Zande ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam Johanni Leenman et Erenberto filio dicti quondam Ludovici 

Erenbrechts soen ab eisdem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et (dg: alter) 

alii repromiserunt. Testes datum supra. Tradetur littera pactionariorum 

dicto Johanni Leenman. 

 

BP 1177 f 120r 03 do 14-04-1384. 

Voornoemde Johannes en Erenbertus beloofden aan voornoemde Henricus 7½ 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan (vr 24-06-1384), en 3 Brabantse 

dobbel of de waarde en 9 Hollandse plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

(dg: dictus) Dicti Johannes et Erenbertus promiserunt dicto Henrico (dg: 

octo Brab) septem et dimidium Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Johannis et tres Brabant dobbel seu valorem et novem Hollant placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 04 do 14-04-1384. 

Nijcholaus van der Bijeshorst verkocht aan Arnoldus Zelen soen van Erwen 

den Pasteijbecker, tbv hem en zijn vrouw Frederima, een lijfrente van 1 

Brabantse dobbel of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen akker, in Aarle, tussen Henricus Scanssen 

enerzijds en kv Jutta van Hijnen anderzijds, reeds belast met 4 kapoenen en 

20 schelling gemeen paijment. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Nijcholaus van der Bijeshorst (dg: hereditarie ven) legitime vendidit 

Arnoldo Zelen soen de Erwen den Pasteijbecker ad opus sui et ad opus 

Frederime sue uxoris vitalem pensionem unius Brabant dobbel seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum nativitatis Domini ex (dg: 
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quodam agro terre quinque) domo et orto et (dg: pe) agro eis adiacente 

sitis in parochia de Arle inter hereditatem Henrici Scanssen ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: quo) Jutte de (dg: Heij) Hijnen ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor caponibus et XXti solidis communis 

pagamenti exinde prius solvendis et sufficientem facere et alter eorum 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 05 do 14-04-1384. 

Arnoldus Zanders soen en Henricus van Loet beloofden aan Walterus Delijen 

soen 18 franken of de waarde met de zomermarkt van Megen aanstaande te 

betalen. 

 

Arnoldus Zanders soen et Henricus de Loet (dg: eius soror eius) 

promiserunt Waltero Delijen soen XVIII (dg: gulden) francken seu valorem 

ad nundinas #Meghenses# estivales proxime futuras persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 06 do 14-04-1384. 

Albertus gnd Arts soen van Kessel en Albertus Goeswijns soen beloofden aan 

Godescalcus Steijmpel van den Hoevel 16 gulden hellingen minus 11 Hollandse 

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

 

Albertus dictus Arts soen de Kessel et Albertus Goeswijns soen 

promiserunt (verbeterd uit: promittens) Godescalco Steijmpel van den 

Hoevel sedecim gulden hellingen minus XI Hollant placken ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 07 do 14-04-1384. 

Godescalcus Steijmpel van den Hoevel verklaarde ontvangen te hebben van 

Albertus Arts soen van Kessel alle achterstallige termijnen van lijfrenten, 

die voornoemde Albertus moet betalen aan voornoemde Godescalcus. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Godescalcus Steijmpel van den Hoevel palam recognovit sibi per Albertum 

Arts soen (dg: s) de Kessel fore satisfactum ab omnibus arrestadiis sibi 

restantibus et deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem de vitalibus pensionibus quas dictus Albertus dicto Godescalco 

solvere tenetur ad eius vitam ut dicebat salvis dicto Godescalco suis 

litteris pro terminis futuris in suo vigore ad vitam dicti Godescalci 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 08 do 14-04-1384. 

Aleijdis wv Johannes gnd Monics droeg over aan haar zoon Johannes haar 

vruchtgebruik in 1/5 deel, dat aan haar voornoemde zoon Johannes gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes Monics, resp. dat aan 

hem zal komen na overlijden van voornoemde Aleijdis, in een stuk land, in 

Berlicum, beiderzijds tussen Elizabeth Loden. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Monics cum suo tutore suum 

usufructum sibi competentem in quinta parte que Johanni filio dicte 

Aleijdis de morte dicti quondam Johannis Monics sui patris successione 

est advoluta #et post mortem dicte Aleijdis successione advolvenda# in 

pecia terre sita in parochia de Berlikem inter hereditatem Elizabeth (dg: 

Loden) Loden ex (dg: alio) utroque latere coadiacentem ut dicebat 

supportavit dicto Johanni suo filio promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 09 do 21-04-1384. 

Voornoemde Johannes verkocht voornoemd 1/5 aan Rodolphus nzv Rodolphus van 

der Sporct, belast met 1/5 deel van 7 sterling gnd Engelsen en met 1/5 deel 
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van 1 kleine zwarte tournose. 

 

Dictus Johannes dictam quintam partem vendidit Rodolpho filio naturali 

Rodolphi van der Sporct promittens (dg: warandiam) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepta quinta parte septem 

stirlingorum dictorum Enghelssche exinde solvenda et (dg: conventui) 

quinta parte unius nigri parvi Turonensis denarii exinde solvenda. Testes 

W et Berwout datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1177 f 120r 10 do 21-04-1384. 

Danijel van den Pettelaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Danijel van den Pettelaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 11 do 14-04-1384. 

Lambertus die Monic verkocht aan Gerardus van Duusborch een n-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit 2½ 

bunder broekland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen kvw Lucas van 

Erpe enerzijds en Jacobus van der Hamsvoert anderzijds, reeds belast met 2½ 

oude groot. 

 

Lambertus die Monic hereditarie vendidit Gerardo de Duusborch 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: in octavis) pasce in Busco tradendam ex duobus et 

dimidio bonariis paludis sitis in parochia de Bucstel (dg: in) ad locum 

dictum Lijemde inter hereditatem liberorum quondam Luce de Erpe ex uno et 

inter hereditatem Jacobi van der Hamsvoert ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis duobus et dimidio grossis 

antiquis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes W et 

Berwout datum quinta post pasca. 

 

BP 1177 f 120r 12 do 14-04-1384. 

Johannes zv Henricus verwer van Helmont en zijn vrouw Heijlwigis wv 

Johannes gnd Coepalle van Eijndoven droegen over aan Jacobus zvw Johannes 

Comans soen van Gherwen een b-erfcijns van 20 schelling, die voornoemde 

Heijlwigis met Sint-Remigius beurt, gaande uit een huis en schop met 

hofsteden en tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd Zoetersbeek, tussen Arnoldus 

Beelkens soen enerzijds en Arnoldus Truden soen anderzijds. 

 

Johannes filius Henrici tinctoris de Helmont maritus legitimus ut 

asserebat Heijlwigis sue uxoris (dg: filie quondam) relicte quondam 

Johannis dicti Coepalle de Eijndoven et dicta Heijlwigis cum eodem 

tamquam cum tutore hereditarium censum XX solidorum quem dicta Heijlwigis 

solvendum habet hereditarie Remigii ex domo et domo dicta scoppe cum suis 

domistadiis et orto ad has spectante cum suis attinentiis sitis in 

parochia de Nuenen ad locum dictum Zoetersbeke inter hereditatem Arnoldi 

Beelkens soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Truden soen ut diceban 

supportaverunt Jacobo filio quondam Johannis Comans soen de Gherwen 

promittentes ratam servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) 

impeticionem ex parte sui et heredum dicti quondam Johannis Coepalle 

deponere. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 13 do 14-04-1384. 

Johannes zvw Theodericus van Zanbeke verkocht aan Godescalcus Roesmont zijn 

deel in een huis en tuin van wijlen Theodericus gnd Jutten soen, grootvader 

van voornoemde Johannes, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van 

Johannes Bathenborch enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Boegarts 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Zanbeke totam partem et omne jus 

sibi (dg: de) competentes quovismodo seu per mortem cuiusdam persone 
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competituras aut #successione# devolvendas in domo et orto quondam 

Theoderici dicti Jutten soen avi olim dicti Johannis sitis in Busco ultra 

pontem dictum Tolbrugghe inter hereditatem Johannis Bathenborch ex uno et 

inter hereditatem quondam Petri Boegarts ex alio ut dicebat (dg: ut 

dicebat) hereditarie vendidit Godescalco Roesmont promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sij et Scilder 

datum quinta post pasca. 

 

BP 1177 f 120r 14 do 14-04-1384. 

Arnoldus Avemari maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

verzwaringen, gedaan met goederen die waren van Johannes van Gheldorp en 

Bertoldus die Voeghet. 

 

Arnoldus Avemari omnes vendiciones et alienaciones et obligationes factas 

cum bonis quibuscumque que fuerant Johannis de Gheldorp et Bertoldi die 

Voeg[het] calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120r 15 do 14-04-1384. 

Cristina dvw Thomas gnd Stinen soen ontlastte Henricus Zelen soen en 

Johannes Jacobs soen van der Oeter van 15 oude schilden, die voornoemde 

Henricus en Johannes beloofd98 hadden aan voornoemde Cristina, in een 

schepenbrief van Den Bosch. 

 

(dg: Yda filia quondam Thome) Cristina filia quondam Thome dicti Stinen 

soen quitos clamavit Henricum Zelen soen et Johannem Jacobs soen (dg: Yda 

filia quondam Thome dicti S) van der Oeter a XV aude scilde quos dicti 

Henricus et Johannes dicte Cristine promiserant in litteris scabinorum de 

Busco. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

1177 mf3 F 11 f.120v. 

 Quinta post pasca: donderdag 14-04-1384. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 21-04-1384. 

 

BP 1177 f 120v 01 do 14-04-1384. 

Bela dvw Arnoldus van Ludic en haar dochters Elizabeth en Jutta, verwekt 

door wijlen hr Johannes van Bakel investiet van Dinther, verkochten aan 

Theodericus gnd Hanenbert 2/9 deel, behorend aan Margareta en Goeswinum 

Moedes, minderjarige nkvw voornoemde hr Johannes van Bakel en voornoemde 

Bela, (1) van een hoeve, die was van wijlen Willelmus gnd Haecs en diens 

vrouw Katherina, deels gelegen in Dinther en deels in Heeswijk, (2) in een 

kamp, in Dinther, rondom tussen de gemeint, welke hoeve en kamp voornoemde 

wijlen Johannes van Bakel placht te bezitten, belast met de onraad. 

Voornoemde Margareta en Goeswinus Moedel zullen, zodra ze meerderjarig 

zijn, afstand doen. 

 

Bela filia quondam Arnoldi de Ludic Elizabeth et Jutta eius filie ab 

eadem Bela et domino quondam #Johanne# de Bakel investito de Dijnther 

pariter genite cum tutore duas nonas partes (dg: sitas) #spectantes ad 

Margaretam et Goeswinum Moedel pueros naturales dicti quondam domini 

Johannis de Bakel !predicte Bele# cuiusdam mansi qui fuerat (dg: .. Wil) 

quondam Willelmi dicti Haecs et Katherine sue uxoris siti partim in 

parochia de Dijnther et partim in parochia de Hezewijc ut dicebant atque 

in quodam campo sito in dicta parochia de Dijnther inter (dg: ..) 

communitatem circumquaque coadiacentem et quos mansum et campus! dictus 

quondam Johannes de Bakel possidere consuevit ut dicebant hereditarie 

(dg: supportaverunt) vendiderunt Theoderico dicto Hanenbert promittentes 

cum tutore (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam et 

obligationem (dg: ex parte eorum) deponere #exceptis oneribus dictis 

                         
98 Zie ← BP 1177 f 005v 12 do 06-11-1382, belofte 15 oude schilden op 24-06-

1383 te betalen. 
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onraet exinde de [jure] solvendis# et quod ipsi dictos Margaretam et 

Goeswinum Moedel quamcito ad annos pubertatis pervenerint (dg: su) ad 

opus dicti eptoris facient renunciare super dictis duabus (dg: d) nonis 

partibus. Testes Sijmon et Scilder datum quinta post pasca. 

 

BP 1177 f 120v 02 do 14-04-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde drie verkopers 13 gulden pieter, 

36 Hollandse plakken voor 1 gulden pieter gerekend, met Pinksteren over een 

jaar (zo 21-05-1385) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Bela. 

 

Dictus emptor promisit dictis 3 venditoribus XIII gulden peter seu 

XXXV[I] Hollant #placken# pro quolibet gulden peter computato (dg: ad) a 

penthecostes proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicte Bele. 

 

BP 1177 f 120v 03 do 14-04-1384. 

Henricus van den Velde en Egidius die Moelnere beloofden aan Gerardus 

Lambrechts soen van Ghestel 26 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1384) te betalen. Is de knecht van Johannes van 

Neijnsel. 

 

(dg: He) Henricus van den Velde et Egidius die Moelnere promiserunt 

Gerardo Lambrechts soen de Ghestel XXVI aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Est famulus Johannis de Neijnsel. 

 

BP 1177 f 120v 04 do 14-04-1384. 

Johannes zvw Henricus van Zeghenworp zal voornoemde Egidius schadeloos 

houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes filius quondam Henrici de Zeghenworp promisit dictum Egidium 

indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 05 do 14-04-1384. 

(dg: Theodericus gnd Hanenbert beloofde). 

 

(dg: Theodericus dictus Hanenbert promisit). 

 

BP 1177 f 120v 06 do 14-04-1384. 

Alardus zvw Johannes gnd Olij van Berlikem verkocht aan Hermannus gnd 

Pijnghe 1 1/5 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen 

Gerardus gnd Morre enerzijds en Mechtildis van Rode anderzijds, welke 1 1/5 

bunder Jacobus gnd Dorre gekocht99 had van de broers Antonius en Yvels, kv 

Johannes van Berlikem zvw voornoemde Johannes Olij, en Henricus Buc ev 

Elizabeth dv voornoemde Johannes van Berlikem, en welke 1 1/5 bunder 

voornoemde Alardus vernaderd100 had van voornoemde Jacobus Dorre. Voornoemde 

Alardus behoudt hieruit een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, heden 

aan hem beloofd door voornoemde koper. 

 

Alardus filius quondam Johannis dicti Olij de Berlikem unum bonarium 

pratum et quintam partem unius bonarii prati sitas in parochia de 

Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Gerardi dicti Morre 

ex uno et inter hereditatem Mechtildis de Rode ex alio quas unum bonarium 

et quintam partem unius bonarii Jacobus dictus Dorre erga Antonium et 

Yvels fratres liberos Johannis de Berlikem filii dicti quondam Johannis 

Olij et Henricum Buc maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris 

                         
99 Zie ← BP 1177 f 048r 04 ±za 16-05-1383, verkoop van deze 1 1/5 bunder. 
100 Zie ← BP 1177 f 048r 05 ±za 16-05-1383, Alardus zvw Johannes gnd Olij 

van Berlikem vernaderde. 
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filie dicti (dg: quo) Johannis de Berlikem emendo acquisiverat et quas 

unum bonarium et quintam partem unius bonarii dictus Alardus erga dictum 

Jacobum Dorre per modum redemptionis e jure proximitatis acquisiverat 

prout in litteris hereditarie vendidit Hermanno dicto Pijnghe supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: testes datum supra) salva tamen dicto Alardo 

venditori in premissis hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco promissis! sibi a dicto (dg: ven) emptore coram scabinis 

(dg: int) infrascriptis. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 07 do 14-04-1384. 

Zebertus zv Johannes gnd Dorre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zebertus filius Johannis dicti Dorre prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 120v 08 do 14-04-1384. 

Voornoemde Hermannus gnd Pijnghe beloofde aan voornoemde Alardus zvw 

Johannes gnd Olij van Berlikem een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Maria-Boodschap in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde 1 

1/5 bunder. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Alardo venditori 

hereditariam paccionem dimidii (dg: si) modii siliginis mensure de Busco 

anno quolibet hereditarie (dg: purificatione et in Busco trade) in festo 

annunciacionis Marie et in Busco tradendam ex dicto bonario prati et 

quinta parte unius bonarii. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 09 do 14-04-1384. 

Lambertus Keelbreker verkocht aan zijn broer Nijcholaus gnd Coel ongeveer 2 

morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Ondiep, tussen 

Johannes zvw Arnoldus Bathen soen enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds. 

 

Lambertus Keelbreker duo (dg: -s) iugera terre vel circiter sita infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Ondiep inter hereditatem 

Johannis filii quondam Arnoldi Bathen soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio #in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt# ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel suo 

fratri promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 10 do 14-04-1384. 

Hermannus Pijnge beloofde aan Alardus van Berlikem 10 Brabantse dobbel of 

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

 

Hermannus Pijnge promisit super omnia Alardo de Berlikem X Brabant dobbel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 11 do 14-04-1384. 

Alardus van Berlikem vernaderde erfgoederen101 in Berlicum, aan Hermannus 

Pijnge verkocht door Godescalcus zvw Petrus gnd Goetscalcs soen. De ander 

week. En hij droeg weer over. 

 

Alardus de Berlikem prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

hereditates quasdam sitas in parochia de Berlikem venditas Hermanno 

Pijnge a Godescalco filio quondam Petri dicti Goetscalcs soen et alter 

                         
101 Zie ← BP 1177 f 095v 13 do 07-01-1384, verkoop van goederen door 

Godescalcus zvw Petrus gnd Goetscalcs soen aan Hermannus Pijnge. 
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cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 12 do 14-04-1384. 

Arnoldus zvw Zegherus gnd Reijners soen verkocht aan Johannes gnd die 

Coelborner een huis en tuin in Vught Sint-Lambertus, tussen Walterus gnd 

Dens enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 12 schelling geld. 

 

Arnoldus filius quondam Zegheri dicti Reijners soen domum et ortum sitos 

in (dg: parochia) Vucht in parochia sancti Lamberti inter hereditatem 

Walteri dicti Dens ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: -s) dicto die Coelborner 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XII solidis monete 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 120v 13 do 14-04-1384. 

(dg: Willelmus). 

 

BP 1177 f 120v 14 do 21-04-1384. 

Arnoldus die Ruver beloofde aan Gerardus Peters soen van Enghelen 30 oude 

schilden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (di 01-11-1384) te 

betalen. 

 

Arnoldus die Ruver promisit Gerardo Peters soen de Enghelen XXXta aude 

scilde seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. 

Testes W et Berwout datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1177 f 120v 15 do 21-04-1384. 

Gertrudis dvw Walterus Coelborner wv Rodolphus Priems soen en haar zoon 

Walterus gaven uit aan Danijel zv Godefridus van den Kerchove (1) een huis 

en schuur met ondergronden, en tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

rondom tussen een gemene weg, (2) 4 stukken land, aldaar, (2a) tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes van Meijelsvoert anderzijds, (2b) tussen 

Jacobus van Vrilichoven enerzijds en Walterus Grieten soen anderzijds, (2c) 

tussen een gemene weg enerzijds en Johannes gnd Teije anderzijds, (2d) ter 

plaatse gnd in die Badendonk, tussen voornoemde Jacobus van Vrilichoven 

enerzijds en Henricus gnd die Bont anderzijds; de uitgifte gescheidde voor 

(a) 2½ oude groot, (b) 1 zester rogge, en thans voor (c) een n-erfpacht van 

4 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Danijel tot onderpand (3) de helft 

van 3½ bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Delija 

Ghevarts enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gertrudis filia quondam Walteri Coelborner relicta quondam Rodolphi 

Priems soen cum tutore et Walterus eius filius (dg: peciam quinque 

pecias) domum et horreum cum suis fundis et ortum sitos in parochia de 

(dg: Lijemde d) Bucstel in loco dicto Lijemde inter (dg: hereditatem) 

communem plateam circumquaque adiacentem atque quatuor pecias terre sitas 

ibidem quarum una inter communem viam ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Meijelsvoert ex alio secunda inter hereditatem Jacobi de 

Vrilichoven ex uno et inter hereditatem Walteri Grieten soen ex alio 

tercia inter communem plateam ex uno et inter Johannis dicti Teije ex 

alio et quarta (dg: inter) in loco dicto (dg: die) in die Badendonc inter 

hereditatem dicti Jacobi de Vrilichoven ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti die Bont ex alio sunt site dederunt ad hereditariam 

paccionem Danijeli filio (dg: quondam) Godefridi van den Kerchove ab 

eodem hereditarie possidendas pro duobus et dimidio grossis antiquis et 

una sextaria siliginis annuatim exinde de jure solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione (dg: h) quatuor modiorum et sex (dg: et dimidii) 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab alio) ipsis ab 

alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem 
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deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dictus 

Danijel (dg: peciam prati sitam ib) medietatem #ad se spectantem (dg: 

in)# trium et dimidii bonariorum prati sitorum in parochia et loco 

predictis inter hereditatem (dg: Johannis) Delije Ghevarts ex uno et 

inter communem plateam ex alio (dg: scili) ad pignus imposuit. Testes W 

et Berwout datum quinta post octavas pasce. 

 

BP 1177 f 120v 16 do 21-04-1384. 

Nijcholaus Scilder en Thomas Willems soen als procuratores van het gasthuis 

in Den Bosch bij de gevangenpoort verpachtten aan Petrus van den Gasthuze 

de goederen van voornoemd gasthuis in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Evershoet, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 

29-05-1384), per jaar voor de cijnzen die eruit gaan, en voor 20 mud rogge, 

4 mud gerst en ½ mud raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

Petrus zal de goederen in het zevende jaar te pachters recht beziten. 

Petrus zal de gebouwen te pachters recht bezitten. 

Petrus zal aan het gasthuis elk van de 6 jaar 6 steen vlas, bereid tot de 

hekel leveren, en elk jaar met Sint-Martinus 6 Brabantse dobbel of de 

waarde {f.121r} voor de opbrengst van de beesten. Petrus zal, na afloop van 

het 7e jaar, op de goederen beesten en varend goed achterlaten, ter waarde 

van 68½ Brabantse dobbel, die voor de helft van het gasthuis zullen zijn. 

Petrus zal voor het gasthuis 12 vrachten turf vervoeren vanaf een kamp van 

het gasthuis in Gemonde naar het gasthuis; het gasthuis zal die turf laten 

uitgraven en drogen. Petrus zal als bode van het gasthuis in Sint-Oedenrode 

7 mud rogge, Bossche maat, in ontvangst nemen, en 3 mud rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, en die rogge afleveren bij de molen van Schijndel. 

 

Nijcholaus Scilder et Thomas Willems soen tamquam procuratores hospitalis 

in Busco prope portam (dg: camp) captivorum ex parte et nomine dicti 

hospitalis bona ad dictum hospitale spectantia sita in parocia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Evershoet cum suis attinentiis universis 

dederunt ad annuum pactum Petro van den Gasthuze ab eodem ad spacium sex 

annorum a festo penthecostes proxime futuro deinceps sine medio 

sequentium possidenda pro censibus annuatim de jure solvendis dandis etc 

atque pro viginti modiis siliginis et quatuor modiis ordei #et dimidio 

modio seminis raparum# mensure de Busco dandis dicto hospitali a dicto 

Petro anno quolibet dictorum (dg: qu) sex annorum purificatione et in 

Busco in dicto hospitali tradendis additis condicionibus sequentibus quod 

dictus Petrus dicta bona cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno 

dictos sex annos sine (dg: anno) #medio# sequente ad jus coloni 

possidebit item quod dictus Petrus edificia dictorum bonorum ad jus 

coloni possidebit #dictis septem annis# item quod dictus Petrus dabit 

dicto hospitali anno quolibet dictorum sex annorum (dg: quatuo) sex steen 

lini parati ad scalcrum item quod dictus Petrus dabit dicto hospitali 

[quolibet] dictorum sex annorum sex Brabant dobbel seu valorem (dg: 

scilicet pro) 

 

1177 mf3 F 12 f.121. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 21-04-1384. 

 

BP 1177 f 121r 01 do 21-04-1384. 

(dg: emel) in festo Martini scilicet pro emolimento dicto bate bestiarum 

dictorum bonorum [item quod] dictus Petrus relinquet in exitu dictorum 

septem annorum bestias et bona pecoralia supra dicta bona valentia 

sexaginta octo et dimidium Brabant dobbel (dg: seu valo) que erunt #?cul# 

mediatim #(dg: ?cul)# dicti hospitalis item quod dictus Petrus deducet et 

deliberabit dicto hospitali ad opus dicti hospitalis XII plaustra (dg: 

cespitum) cespitum a campo dicti hospitalis sito in Ghemonden usque in 

dicto hospitali scilicet dictum hospitale huiusmodi cespites faciet 

effodi et siccare item quod dictus Petrus tamquam nuntius dicti 
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hospitalis (dg: deduce) inferet et recipiet (dg: et deducet) in Rode 

septem modios siliginis mensure de Busco et tres modios siliginis mensure 

de Rode et huiusmodi siliginem dictus Petrus deliberabit iuxta molendinum 

de Scijnle [et] secundum istas condiciones promittentes ... dicti 

hospitalis warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia. Testes W et Berwout datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1177 f 121r 02 do 21-04-1384. 

(dg: Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder: haar 

vruchtgebruik). 

 

(dg: Bela relicta quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis cum tutore suum usufructum ...). 

 

BP 1177 f 121r 03 do 21-04-1384. 

Walterus Steijmpel zvw Walterus Steijmpel droeg over aan Johannes Lippen 

soen, Johannes die Keijser en Henricus Keijser, tbv Thomas zvw Cristina dvw 

Thomas gnd Stinen soen van Merewijc, zijn deel in alle goederen die waren 

van wijlen voornoemde Cristina. 

 

(dg: .. Joh) Walterus Steijmpel (dg: maritus et tutor) filius quondam 

(dg: Walteri Johannis) #Walteri# Steijmpel totam partem et omne jus sibi 

competentes in omnibus bonis que fuerant quondam Cristine filie quondam 

Thome dicti Stinen soen de Merewijc (dg: quonda) quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: ad opus) supportavit Johanni 

Lippen soen Johanni die Keijser et Henrico Keijser ad opus Thome filii 

dicte quondam Cristine promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 04 do 21-04-1384. 

Bela wv Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan haar 

schoonzoon Godefridus van Beest haar vruchtgebruik in een stuk land, in 

Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, ter plaatse gnd Langebraak, tussen 

Walterus Delijen soen enerzijds en kv Johannes van Megen anderzijds. 

 

Bela relicta quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis cum tutore suum usufructum sibi competentem in pecia terre (dg: 

sta dicta dat L) sita in parochia de Os in loco dicto (dg: Oestervelt) 

Oestervelt in loco dicto Langhebraec inter hereditatem Walteri Delijen 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum Johannis de Megen ex alio ut 

dicebat supportavit Godefrido de Beest suo genero promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 05 do 21-04-1384. 

Enghelberna van Essche droeg over aan Enghelbertus van Baex een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Engelbertus beloofd had aan 

voornoemde Enghelberna, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, gnd die Hellinc Hoeve, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Scoenvelt, (2) een stuk land, gnd dat Nieuweland, aldaar, naast een weg gnd 

die Molenweg, (3) zijn deel in een beemd, gnd die Regenbeemd. 

 

Enghelberna de Essche cum tutore hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Engelbertus de Baex promisit se daturum 

et soluturum dicte Enghelberne hereditarie purificatione ex quadam pecia 

dicta die Hellinc Hoeve sita in parochian de Vucht sancti Petri ad locum 

dictum Scoenvelt atque ex quadam pecia terre dicta dat Nuwelant sita 

ibidem iuxta viam quandam dictam die Molenwech necnon ex tota parte et 

omni jure dicto Enghelberto competentibus in quodam prato dicto die 

Reghenbeemt prout in litteris hereditarie supportavit dicto Enghelberto 

cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem 
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ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 06 do 21-04-1384. 

Petrus gnd Rommels soen beloofde aan Theodericus zv Godefridus gnd die 

Hoijlt 30 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, na 

maning te betalen. 

 

Petrus dictus Rommels soen promisit Theoderico filio Godefridi dicti die 

Hoijlt XXXta licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 07 do 21-04-1384. 

Petrus die Veer en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus van der Word verkochten 

aan Johannes Ocker van Enghelen 1 hont land in Empel, ter plaatse gnd die 

Kort Delen, ter plaatse gnd den Nieuwe Kamp, tussen Godefridus van 

Hedechusen enerzijds en een zekere Heijne Aelbrechts soen anderzijds, 

belast met waterlaten en sluizen. 

 

Petrus die Veer maritus (dg: et tu) legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Henrici van der Word et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore unum hont terre situm in parochia de Empel in loco 

dicto die Cort Delen in loco dicto den Nuwen Camp inter hereditatem 

Godefridi de Hedechusen ex uno et inter hereditatem (dg: He) cuiusdam 

dicti Heijne Aelbrechts soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Ocker de Enghelen promittentes indivisi super omnia warandiam 

(dg: et obligationem depo) tamquam de hereditate ab omni aggere et censu 

libera et obligationem deponere exceptis aqueductibus et slusis ad hoc de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 08 do 21-04-1384. 

Henricus Boef gaf uit aan Nijcholaus zvw Gerardus gnd Steijnen een stuk 

beemd in Oisterwijk, tussen de gemeint enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 oude groten, 

met Sint-Thomas te betalen; voornoemde Henricus behoudt de visvijver 

hierin. 

 

Henricus Boef peciam prati sitam in parochia de Oesterwijc inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Nijcholao (dg: dicto) filio quondam 

Gerardi dicti Steijnen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario 

censu quinque aude grossis// seu valorem dando sibi ab (dg: h) alio 

hereditarie Thome ex premissis promittens warandiam et obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: salva) super omnia #exceptis aliis suis 

(dg: sis) bonis# salva tamen dicto Henrico piscaria dicte pecie prati. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 09 do 21-04-1384. 

Gertrudis dvw Walterus Coelborner wv Rodolphus Priems soen en haar zoon 

Walterus gaven uit aan Danijel zv Godefridus van den Kerchove 3 bunder 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd Wijchmans Broek, 

tussen Henricus van Uden enerzijds en Johannes Roetart anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 3 oude groten aan de heer van Boxtel en thans voor 

een n-erfcijns van 6 gulden hellingen of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen. Slechts op te geven met 12 gulden hellingen. 

 

Gertrudis filia quondam Walteri Coelborner relicta quondam Rodolphi 

Priems soen cum tutore et Walterus eius filius (dg: peciam) #tria 

bonaria# prati sitam! in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde in 

loco dicto Wijchmans Broec inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et 

inter hereditatem Johannis Roetart ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium censum (dg: ded) Danijeli filio Godefridi van den Kerchove 
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ab eodem hereditarie possidenda pro III grossis antiquis domino de 

Bucstel exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu (dg: X) 

sex gulden hellingen seu valorem dando sibi ab alio hereditarie (dg: pur) 

Martini ex premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit nisi cum XII 

gulden hellingen. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 10 do 21-04-1384. 

Ludekinus zvw Gerardus Claes soen verklaarde ontvangen te hebben 24 oude 

schilden, in afkorting van 114 oude schilden, aan hem in een schepenbrief 

beloofd102 door Sijmon van Mijrabello en Gerardus clericus van de jonker van 

Kuijc. 

 

Ludekinus filius quondam Gerardi Claes soen palam recognovit sibi XXIIII 

aude scilde fore persolutos in abbreviationem (dg: X) centum et XIIII 

aude scilde promissorum sibi a Sijmone de Mijrabello et Gerardo clerico 

domicelli de Kuijc in litteris scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 11 do 21-04-1384. 

Theodericus van Meervoert verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd Decker een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo, ter 

plaatse gnd Hout te leveren, gaande uit ½ bunder beemd en een half stuk 

beemd, gnd een halve sulle, in Mierlo, ter plaatse gnd Hout, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en Johannes die Rover anderzijds. 

 

[Solvit] .. plack. 

Theodericus (dg: v) de Meervoert hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Henrici dicti Decker hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Mierle solvendam hereditarie purificatione et in 

parochia de Mierle (dg: tr) ad locum dictum Hout (dg: tra) tradendam ex 

dimidio bonario prati et dimidia pecia (dg: terre) #prati# dicta een 

#halve# sulle sitis in dictis parochia et loco inter hereditatem dicti 

venditoris ex uno et inter hereditatem Johannis die Rover ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 12 do 21-04-1384. 

Petrus zvw Reijnerus van Meervort verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius quondam Reijneri de Meervort prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 13 do 21-04-1384. 

Arnoldus van Haenwijc beloofde aan Johannes van den Hoevel zv Andreas 15 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

leveren. 

 

Arnoldus de (dg: Ha) Haenwijc promisit Johanni van den Hoevel filio 

Andree XV modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 14 do 21-04-1384. 

De broers Henricus en Mijchael, gnd van der Moest, beloofden aan Yda dv 

Johannes gnd Andries soen een n-erfpacht103 van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land en een stuk 

beemd, gnd die Voest, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, naast de kapel van 

                         
102 Zie ← BP 1177 f 081r 02 zo 11-10-1383, belofte 114 oude schilden op 10-

04-1384 te betalen; waarschijnlijk gaat het om deze schuldbekentenis. 
103 Zie → BP 1179 p 620v 02 do 06-11-1393, extra onderpand voor de erfpacht, 

die inmiddels verkocht was aan Henricus gnd Hacke. 
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Sint-Odulphus, tussen Johannes Ackerman enerzijds en Willelmus Hennens soen 

anderzijds. Belofte104 van voldoende waarde te houden. 

 

(dg: Nijcholaus) Henricus et (dg: Ghisbertus) Mijchael fratres dicti van 

der Moest promiserunt (dg: s) indivisi (dg: super) se daturos et 

soluturos Yde filie Johannis dicti Andries soen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex pecia terre et pecia (dg: terre) prati dictis die 

Voest sitis in parochia de (dg: Oesco) Oerscot ad locum dictum Best iuxta 

capellam sancti (dg: d) Odulphi inter hereditatem Johannis Ackerman ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Hennens soen ex alio ut dicebat 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121r 15 do 21-04-1384. 

Johannes Andries soen en zijn kinderen Egidius en Yda deden tbv Nijcholaus 

van der Moest afstand van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes eertijds verworven had van voornoemde Nijcholaus. 

 

Johannes Andries soen Egidius et Yda eius liberi cum tutore super 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco (dg: v) quam 

dictus Johannes dudum erga Nijcholaum van der Moest acquisiverat in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat ad opus dicti Nijcholai 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf4 A 01 f.120v is dezelfde bladzijde als 1177 mf3 F 11 f.120v. 

 

1177 mf4 A 02 f.121 is dezelfde bladzijde als 1177 mf3 F 12 f.121. 

 

1177 mf4 A 03 f.121v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 121v 01 do 21-04-1384. 

Johannes zvw Godescalcus gnd Scalc van Vucht droeg over aan Ghisbertus van 

den Brekelen alle goederen, die aan Hermannus gnd Boden die Plattijnmaker 

en zijn vrouw Agnes dvw Henricus Mutsart gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Agnes, onder Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hoernic, aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Heijlwigis gnd Mutsarts 

verkocht door voornoemde Hermannus en Agnes, belast met een erfcijns van 20 

schelling geld, hieruit aan Petrus Loekart verkocht door voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes filius quondam Godescalci dicti Scalc de Vucht omnia et singula 

bona hereditaria Hermanno dicto Boden die Plattijnmaker et Agneti sue 

uxori filie quondam Henrici Mutsart (dg: et dicte) de morte quondam 

parentum dicte Agnetis successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Hoernic consistentia 

                         
104 Zie → VB 1799 f 066r 12, ma 19-02-1392; VB 1799 f 067r 13, ma 04-03-

1392; VB 1799 f 068v 04, ma 22-04-1392: Henric Hacke was gericht … aen alle 

goide Henrics ende Machiels gebruederen geheijten van der Moest overmids 

geloeften die voers Henric ende Machiel gebruederen geloeft hadde Yden 

dochter Jans Andries soen van occasoens een erfpacht van enen mud roggen 

der maten van tsHertogenbossche te vergelden jaerlijcs ende erfelijcs uijt 

enen stuc lants ende enen stuc beemts geheijten die Voest gelegen in die 

prochi van Oerscot ter stat geheijten Best bi der capellen sente Odolfs 

tusschen den erve Jan Ackermans ende tusschen den erve Willem Hennens soen 

(dg: welc stuc lants of stuc beemts die vors Henric ende Machiel 

gebruederen geloeft hadde op hen ende op alle hoer goide voirs die gulde 

des voirs pachts wael dogende te maken ende altoes zeker genoech) ende welc 

geloeft voirs nu den voirs Henric Hacke toebehoert ende van welken geloeft 

vors die voirs Henric Hacke scade met recht leden heeft. 
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sive sita vendita (dg: ..) dicto Johanni et Heijlwigi dicte Mutsarts sue 

uxori a dictis Hermanno et Agnete prout in litteris hereditarie 

supportavit Ghisberto van den Brekelen cum litteris #et aliis# et jure 

promittens [ratam servare] et obligationem ex parte sui deponere excepto 

hereditario censu XX solidorum monete Petro Loekart exinde (dg: .) a 

dicto Johanne vendito. Testes (dg: d) W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 02 do 21-04-1384. 

Lambertus zvw Lambertus den Plaetmaker gaf uit aan Willelmus zvw Johannes 

Cavelmans alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Johannes Cavelman en diens vrouw Jutta, grootouders van 

eerstgenoemde Lambertus, gelegen onder Gemonde; de uitgifte geschiedde voor 

de lasten, die voornoemde wijlen Johannes Cavelman hieruit had, en thans 

voor een n-erfpacht van 3 zester rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in 

Gemonden, aan het huis van voornoemde Willelmus, te leveren. 

 

(dg: E) Lambertus filius quondam Lamberti den Plaetmaker omnes 

hereditates sibi de morte quondam Johannis Cavelman et Jutte sue uxoris 

avi (dg: -e) et avie olim primodicti Lamberti successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Gemonden sitas ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Willelmo filio dicti quondam Johannis Cavelmans ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus (dg: exinde) que dictus 

quondam Johannes Cavelman exinde solvere consuevit dandis etc atque pro 

hereditaria paccione trium sextariorum siliginis (dg: sil) mensure de 

Bucstel danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Ghemonden ad 

domum dicti Willelmi tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 03 do 21-04-1384. 

Rodolphus gnd Hillen soen droeg over aan Gerardus Scaden zvw Henricus van 

Os 15 oude schilden, aan hem beloofd door Ancelmus zvw Henricus Willems. 

 

Rodolphus dictus Hillen soen quindecim aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos promissos sibi ab Ancelmo filio quondam 

Henrici Willems prout in litteris supportavit Gerardo (dg: de Os) Scaden 

filio quondam Henrici de Os cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 04 do 21-04-1384. 

Johannes Hoelcorf verkocht aan Everardus Mijs soen van Lieshout een stuk 

beemd, in Beek bij Aarle, tussen Elizabeth Scoerkens enerzijds en Johannes 

Piets soen anderzijds, belast met 1 penning cijns. 

 

Johannes Hoelcorf peciam prati sitam in parochia de Beke prope Arle inter 

hereditatem Elizabeth Scoerkens ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: 

Pit) Piets soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: v) Everardo 

Mijs soen de Lieshout promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto uno denario census exinde de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 05 do 21-04-1384. 

Johannes Loij Willems soen beloofde aan Henricus Posteel zv Godefridus 7½ 

oude schild, 40 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

(dg: Johannes) Johannes Loij Willems soen promisit (dg: Jordano) Henrico 

Posteel filio Godefridi septem et dimidium aude scilde seu pro quolibet 

aude scilt XL Hollant placken ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 06 do 21-04-1384. 

Bertoldus zvw Bertoldus snijder verkocht aan Johannes Hoelcorf 2 stukken 
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land in Schijndel, (1) gnd die Brugakker, beiderzijds tussen Gerardus van 

Aa, (2) tussen kv Margareta van Gherwen enerzijds en voornoemde Johannes 

Hoelcorf anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Bertoldus filius quondam Bertoldi sartoris duas pecias terre sitas in 

parochia de Scijnle quarum (dg: inter hereditatem) dicta die Brugacker 

inter hereditatem Gerardi de Aa ex utroque latere coadiacentem et altera 

inter hereditatem (dg: dicti Gerardi) liberorum Margarete de Gherwen ex 

uno et inter hereditatem (dg: dicti) Johannis Hoelcorf ex alio sunt site 

ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) hereditarie vendidit 

dicto Johanni Hoelcorf promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco mense 

sancti spiritus in Busco exinde de jure solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 07 do 21-04-1384. 

Johannes van Vorlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van Vorlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 08 do 21-04-1384. 

Johannes zvw Tielmannus gnd Pouwels soen verkocht aan Henricus zv Henricus 

van den Loecke een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

beiderzijds tussen wijlen Johannes Meelman. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni dicti Pouwels soen peciam terre sitam 

in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem quondam 

Johannis Meelman ex (dg: alio) utroque latere coadiacentem #(dg: 

tendentem a communi platea sita retro Zandberch usque ad locum dictum 

Broec)# ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: van den Loecke) 

filio Henrici van den Loecke promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: et alt). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 09 do 21-04-1384. 

(dg: Paulus zv). 

 

(dg: Paulus filius). 

 

BP 1177 f 121v 10 do 21-04-1384. 

Gerardus zvw Paulus Ghiselen soen deed tbv Nijcholaus gnd Peters soen 

afstand van een hofstad, in Geffen, tussen kv Theodericus gnd Pelser 

enerzijds en Heijlwigis Heijnen anderzijds. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Pauli Ghiselen soen super domistadio sito in 

parochia de Geffen inter hereditatem liberorum Theoderici dicti Pelser ex 

uno et inter hereditatem Heijlwigis Heijnen (dg: so) ex alio ut dicebat 

ad opus Nijcholai dicti Peters soen renunciavit promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 121v 11 do 21-04-1384. 

Goeswinus zvw Gobelinus gnd Smeets soen droeg over aan zijn neef Nijcholaus 

gnd Goeswijns soen van Scijnle 1/3 deel in (1) een stuk land gnd die 

Grootbrake, in Schijndel, in de Bunders, tussen Henricus zv Arnoldus 

Goetweert enerzijds en Willelmus van Zelant anderzijds, (2) 2 stukjes land, 

gnd Wijnekens Hostat, in Schijndel, ter plaatse gnd Helperic, belast met de 

grondcijns. 

 

Goeswinus filius quondam Gobelini dicti Smeets soen terciam partem ad se 

spectantem in pecia terre dicta die Groetbrake sita in parochia de 

Scijnle in bonariis inter hereditatem Henrici filii Arnoldi Goetweert ex 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 222 

uno et inter hereditatem Willelmi de Zelant ex alio atque in duabus 

particulis terre dictis Wijnekens Hostat sitis in dicta parochia ad locum 

dictum Helperic ut dicebat (dg: ad) supportavit Nijcholao dicto Goeswijns 

soen de Scijnle suo cognato promittens (dg: wa) warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 121v 12 do 21-04-1384. 

Henricus Bertouts en zijn vrouw Metta dvw Marcelius van den Placke 

verkochten aan Arnoldus van den Placke alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Metta gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Marcelius en na 

overlijden van haar grootmoeder Hilla van der Placke, gelegen onder het 

gebied van Herlaar. 

 

Henricus Bertouts maritus legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filie 

quondam Marcelii van den Placke et dicta Mette cum eodem tamquam cum 

tutore omnes hereditates (dg: s) #dicte Mette# de morte (dg: quond) dicti 

quondam Marcelii sui patris atque de morte quondam Hille van der Placke 

avie olim dicte Mette successione advolutas quocumque locorum infra 

territorium de Herlaer sitas ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo 

van den Placke promittentes warandiam et obligationem (dg: deponere 

exceptis oneribus dictis onraet) ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 121v 13 do 21-04-1384. 

Arnoldus van den Steen verwerkte zijn recht tot vernaderen 

 

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

 

BP 1177 f 121v 14 do 21-04-1384. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Willelmus Engbrechts soen, verkochten 

aan Arnoldus van Rut en Engbertus gnd Emme Ghiben soen van Wergartshusen 2 

stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1) ter plaatse gnd Wetuin, tussen 

Engbertus van Baex enerzijds en Metta dv Johannes gnd Han Bullen 

anderzijds, (2) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Johannes gnd Reijners soen anderzijds. De brief aan een van hen 

overhandigen, die het eerst komt. 

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Engbrechts soen 

duas pecias terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri quarum una (dg: 

inter he) ad locum dictum Wetuijn inter hereditatem Engberti de Baex ex 

uno et inter hereditatem Mette filie Johannis dicti Han Bullen ex alio et 

altera inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Reijners soen ex alio sunt site ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo de Rut et Engberto dicto Emme Ghiben soen 

de Wergartshusen promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera alteri eorum prius 

venienti. 

 

1177 mf4 A 04 f.122. 

 in crastino Philippi et Jacobi: maandag 02-05-1384. 

 anno LXXX quarta mensis maij die secunda: maandag 02-05-1384. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1384. 

 

BP 1177 f 122r 01 do 21-04-1384. 

Emondus zv Henricus van Rode verkocht aan Arnoldus van den Straten een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Goeswinus zvw Ghibo van 

Casteren aan voornoemde Emondus beloofd had, met Lichtmis op de plaats gnd 

Dungen te leveren, gaande uit een huis en tuin, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd aan die Keer, tussen 
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Rutgherus Ghiben soen enerzijds en Johannes gnd van den Camp anderzijds. 

 

Emondus filius (dg: quo) Henrici de Rode hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Goeswinus filius quondam Ghibonis 

de Casteren promisit se daturum et soluturum dicto Emondo hereditarie 

purificatione et supra locum dictum Dunghen traditurum ex domo et orto 

sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen ad locum 

dictum aen die Keer inter hereditatem Rutgheri Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti van den Camp ex alio prout in litteris 

hereditarie vendidit Arnoldo van den Straten supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: da) W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 122r 02 ma 02-05-1384. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem gaf uit aan zijn zwager Henricus Boden 

soen van Kuijc zijn helft in (1) een hoeve, die was van wijlen zijn 

grootvader Godefridus gnd Kenen, in Lommel, tussen Lommel en de windmolen 

van Lommel, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Lommel, die 

Henricus gnd Arts van Lommel in Lommel leverde aan wijlen voornoemde 

Godefridus, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Lommel, en 2 

kleine zwarte tournosen, die kinderen gnd Weeldemans Kijnderen in Lommel 

plachten te geven aan wijlen voornoemde Godefridus, (4) een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Lommel, die Henricus die Bruijn in Lommel moest 

betalen aan wijlen voornoemde Godefridus, (5) een b-erfpacht van 1½ halster 

rogge, die Johannes die Hopper in Lommel moest leveren aan wijlen 

voornoemde Godefridus; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor 

een n-erfpacht van 11 mud rogge, maat van Lommel, met Lichtmis op 

voornoemde hoeve te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Henricus de andere helft tot onderpand. Voornoemde Zibertus deed vervolgens 

tbv voornoemde Henricus Bruijn afstand van een b-erfcijns van 8 penning, 

die voornoemde Henricus betaalde aan wijlen voornoemde Godefridus. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem medietatem ad se spectantem in quodam 

manso (dg: dic) qui fuerat quondam Godefridi dicti Kenen (dg: f) avi olim 

primodicti Ziberti siti in parochia de Lommel inter Lommel et inter 

molendinum venti de Lommel et in attinentiis dicti mansi singulis et 

universis (dg: simul cum omnibus) quocumque locorum consistentibus sive 

sitis atque in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Lommel quam [paccionem] Henricus dictus Arts de Lommel dicto quondam 

Godefrido solvere consuevit annuatim #et in Lommel tradenda# item in 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure et in duobus 

denariis Turonensibus parvis quas (dg: quondam) liberi dicti Weeldemans 

Kijnderen dicto quondam Godefrido solvere consueverunt annuatim et in 

Lummel tradenda item in hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

dicte mensure #(dg: et octo denariis)# quam Henricus die Bruijn dicto 

quondam Godefrido solvere tenebatur hereditarie et in Lommel tradenda 

item in hereditaria paccione unius et dimidii mensure dicte halster 

siliginis (dg: quam) dicte mensure quam Johannes die Hopper dicto quondam 

Godefrido solvere tenebatur hereditarie et in Lummel tradenda (dg: item 

in hereditaria paccione) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Henrico Boden soen de (dg: Gravi) Kuijc suo (dg: sorro) sororio ab eodem 

hereditarie possidendam pro #omnibus# oneribus dictis onraet annuatim 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione XI modiorum 

siliginis mensure de Lummel danda sibi ab alio hereditarie purificatione 

et (dg: in) supra dictum mansum tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus reliquam medietatem 

ad se spectantem in dicto manso cum suis attinentiis et in dictis 

paccionibus hereditariis primodicto Ziberto ad pignus imposuit. Quo facto 

[dictus?] Zibertus super hereditario censu octo denariorum quem dictus 

Henricus Bruijn dicto quondam Godefrido solvere consueverat ad opus dicti 
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Henrici Boden soen renunciavit. Testes W et Berwout datum in crastino 

Philippi et Jacobi. 

 

BP 1177 f 122r 03 ma 02-05-1384. 

En hij mag 5 mud van voornoemde pacht terugkopen, gedurende 3 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (di 02-02-1384), elke mud met 20 Brabantse 

dobbel of de waarde, met Lichtmis terug te kopen, en met de volledige pacht 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld in het woonhuis van de secretaris, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jordanus van Hoculem, Ghibo Herinc 

en Johannes van Mulsen. 

 

A. 

Et poterit redimere quinque modios siliginis de dicta paccione ad spacium 

trium annorum a purificatione proxime preterita sine medio sequentium 

scilicet quem! (dg: q) modium de (dg: q) dictis quinque modiis cum XX 

Brabant dobbel seu valorem in festo purificationis !purificationis et cum 

plena paccione (dg: unius modii si) anni redempcionis ut in forma et 

poterit redimere (dg: de dic) #dictos# quinque modios siliginis simile 

veli? unum vel duos vel plures modios siliginis ad eius suum placitum 

promittens ut in forma presentibus dictis scabinis Jordano de Hoculem 

Ghiboni Herinc Johanne de Mulsen testibus acta in domo mei habitationis 

anno LXXX quarta mensis maij die secunda hora prime. 

 

BP 1177 f 122r 04 do 05-05-1384. 

Johannes zv Udemannus gnd Meester verkocht aan Bertholdus gnd die Meester 

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

Ermgardis resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde 

Udemannus. 

 

Johannes filius Udemanni dicti Meester omnia bona sibi de morte quondam 

Ermgardis sue matris successione advoluta et post mortem dicti Udemanni 

successione advolvenda quocumque locorum (dg: infra villa) consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Bertholdo dicto die Meester 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sij et 

Scilder datum quinta post jubilate. 

 

BP 1177 f 122r 05 do 05-05-1384. 

Zegherus zv Udemannus gnd Meester verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Zegherus filius Udemanni dicti Meester prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 122r 06 do 05-05-1384. 

Albertus en Sophija, kvw Albertus gnd Becker van Bucstel, droegen over aan 

Johannes zvw Arnoldus gnd Nollen van der Vesten een hofstad in Boxtel, 

tussen Petrus Weihaze enerzijds en Willelmus Priem anderzijds, belast met 

de grondcijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld. 

 

Albertus (dg: filius) et Sophija liberi quondam Alberti dicti Becker de 

Bucstel cum tutore domistadium situm in Bucstel (verbeterd uit: Busstel) 

inter hereditatem Petri Weihaze ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Priem ex alio ut dicebant supportaverunt Johanni filio quondam Arnoldi 

dicti Nollen van der Vesten promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et hereditario censu XL 

solidorum monete exinde de jure solvendis. Testes Sij et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 122r 07 do 05-05-1384. 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere verkocht aan Petrus van 

Bruggen de helft van een stuk land in Rosmalen, tussen de plaats gnd Heze 

en de plaats gnd Bruggen, tussen Willelmus Coptiten enerzijds en Jacobus 
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Loze anderzijds, aan hem verkocht door Nijcholaus zvw Rodolphus Ghenen 

soen. 

 

Henricus Scilder filius quondam Nijcholai Scilder senioris medietatem 

pecie terre site in parochia de Roesmalen inter locum dictum Heze et 

inter locum dictum Bruggen inter hereditatem Willelmi Coptiten ex uno et 

inter hereditatem Jacobi Loze ex alio venditam sibi a Nijcholao filio 

quondam Rodol;hi Ghenen soen prout in litteris hereditarie vendidit Petro 

de Bruggen (dg: pro) supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 122r 08 do 05-05-1384. 

Henricus van Hees verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Hees prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122r 09 do 05-05-1384. 

Petrus van Bruggen droeg over aan Henricus zvw Nijcholaus Scilder de oudere 

een b-erfcijns105 van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis, tuin en aangelegen stuk land, 2 zester rogge groot, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Reijnerus van Lijt 

enerzijds en Henricus van der Boijdonc anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht106 door Arnoldus Bollen soen van Wetten. 

 

Petrus de Bruggen hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo orto et pecia terre ipsis 

adiacente duo sextaria siliginis in semine capiente sitis infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen inter hereditatem 

Reijneri de Lijt ex uno et inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex 

alio venditum sibi a Arnoldo Bollen soen de Wetten prout in litteris 

supportavit Henrico filio quondam Nijcholai (dg: cum) Scilder senioris 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122r 10 do 05-05-1384. 

Voornoemde Petrus van Bruggen droeg over aan Henricus zvw Nijcholaus 

Scilder de oudere een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en tuin, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen 

Arnoldus Didden soen enerzijds en Heijlwigis Didden anderzijds, aan hem 

verkocht door Nijcholaus gnd Coel Roelen soen. 

 

Dictus Petrus hereditarium censum XL (dg: li) solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto sitis in loco dicto 

Poeldonc inter hereditatem Arnoldi Didden soen ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Didden ex alio venditum sibi a Nijcholao dicto 

Coel Roelen soen prout in litteris hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Nijcholai Scilder senioris (dg: pro s) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 122r 11 do 05-05-1384. 

Nijcholaus gnd Coel Keelbreker gaf uit aan Arnoldus van Beke nzv etc (1) de 

helft van 2 bunder, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, tussen 

Rutgherus van Milheze enerzijds en Petrus gnd Enghelberen soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan Johannes van de Dijk, en thans voor 

een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen. Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Arnoldus tot onderpand (2) de helft van 1 

bunder beemd aldaar, tussen Margareta van Best enerzijds en Aleijdis 

                         
105 Zie → BP 1177 f 209v 01 vr 13-10-1385, overdracht van de cijns. 
106 Zie ← BP 1176 f 276r 05 ma 06-10-1382, verkoop van de erfcijns. 
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Meijnaerts anderzijds. 

 

(dg: Jaco) Nijcholaus dictus Coel Keelbreker medietatem duorum 

bonariorum! sitorum in parochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec 

inter hereditatem Rutgheri de Milheze ex uno et inter hereditatem Petri 

dicti Enghelberen soen ex alio #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit Arnoldo) dedit ad hereditarium censum 

Arnoldo de Beke filio naturali etc ab eodem hereditarie possidendam pro 

censibus Johanni de Aggere exinde solvendis (dg: atq) dandis etc atque 

pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisitet ad maiorem 

securitatem dicte solucionis dictus Arnoldus (dg: dimidium bonarium prati 

situm) #medietatem unius bonarii prati siti# ibidem inter hereditatem 

Margarete de Best ex uno et inter hereditatem Aleijdis Meijnaerts ex alio 

ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122r 12 do 05-05-1384. 

Gerardus van Rees droeg over aan Aleijdis wv Gerardus Kepkens timmerman een 

stuk land met gebouwen in Geffen, ter plaatse gnd op den Ham, beiderzijds 

tussen Agnes wv Johannes Dachverlies, aan voornoemde Gerardus in pacht 

uitgegeven door Franco Splijtaf. Voornoemde Gerardus en Heijlwigis dv 

Thomas Hennekens soen beloofden lasten af te handelen. 

 

Gerardus de Rees peciam terre sitam in parochia de Gheffen in loco dicto 

(dg: ..) op den Ham inter hereditatem Agnetis relicte quondam Johannis 

Dachverlies ex utroque latere coadiacentem datam ad (dg: censum) #pactum# 

dicto Gerardo a Franco! Splijtaf prout in litteris #cum edificiis in 

dicta pecia terre consistentibus# hereditarie supportavit Aleijdis! (dg: 

f) relicte quondam Gerardi Kepkens carpentatoris cum litteris et jure 

promittentes et cum eo Heijlwigis filia Thome Hennekens soen cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf4 A 05 f.122v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1384. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1384. 

 in festo Johannis ante portam latinam: vrijdag 06-05-1384. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 

 

BP 1177 f 122v 01 do 05-05-1384. 

Hubertus zvw Henricus Elijaes soen vernaderde erfgoederen in Vught Sint-

Petrus aan Henricus Jans soen van Wargartshusen uitgegeven door Delijana wv 

Henricus van Wargartshusen en haar schoonzoon Godefridus. 

 

Hubertus filius quondam Henrici Elijaes soen prebuit et exhibuit etc ad 

redimendum hereditates sitas in parochia de Vucht sancti Petri datas ad 

pa[ctum] Henrico Jans soen de Wargartshusen a Delijana (dg: fi) relicta 

quondam Henrici de Wargartshusen et Godefrido de Beke genero [predicte] 

Delijane (dg: .) ut dicebat et alter cessit [et reportavit]. Testes 

Sijmon et Scilder datum quinta post [ju]bilate. 

 

BP 1177 f 122v 02 ±do 05-05-1384. 

Arnoldus van ?Bekerdike verkocht/droeg over aan ....... van Oekel 1/5 deel 

in 2 bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes 

van den ?Scoer... enerzijds en Henricus Coelborner anderzijds, te weten het 

1/5 deel dat direct naast voornoemde Henricus Coelborner ligt, belast met 3 

1/5 oude groot ....... ....... ........ 

 

Arnoldus de ?Bekerdike quintam partem ad se spectantem in duobus bonariis 

p[rati sitis] in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 
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hereditatem Johannis van den ?Scoer... [ex uno et inter hereditatem 

Herici Coelborner] ex alio ut dicebat [scilicet illam quintam] partem que 

sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Henrici Coelborner 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Oekel 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis tribus grossis 

antiquis et quinta parte unius grossi antiqui ....... ....... ....... 

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

 

BP 1177 f 122v 03 ±do 05-05-1384. 

Henricus van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Globo prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122v 04 ±do 05-05-1384. 

Enghelbertus die Zegher verkocht107 aan Walterus van Oekel een n-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit (1) 1 

zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes Zelen soen 

enerzijds en Mechtildis Riken en haar kinderen anderzijds, (2) 1 bunder 

land in Cromvoirt, tussen voornoemde Johannes Zelen soen enerzijds en 

Johannes van Brolijo anderzijds, deze bunder reeds belast met een 

b-erfcijns van 20 groot gemeen paijment en een lijfpacht van 7 lopen rogge. 

 

Enghelbertus die Zegher hereditarie vendidit Waltero de [Oe]kel 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex 

(dg: se) una sextariata [terre] siliginee sita in loco dicto Crumvoert 

inter hereditatem Johannis Zelen soen ex uno et inter hereditatem 

Mechtildis Riken et eius liberorum ex alio atque ex uno bonario terre 

sito in Crumvoirt inter hereditatem dicti Johannis Zelen soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Brolijo ex alio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu XXti grossorum communis 

pagamenti et vitali pensione septem lopinorum siliginis (dg: ad vitam 

Henrici Oneven) ex dicto bonario prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122v 05 ±do 05-05-1384. 

Johannes Brenthen molenaar droeg over aan zijn schoonzoon Johannes gnd 

Mathijs soen (dg: en diens vrouw Maria dv) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis, hofstad en tuin, 

in Orthen, tussen Johannes van Overbeke enerzijds en Theodericus zv 

Bartholomeus anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Henricus 

Pauwe zvw Lambertus die Wert. 

 

Johannes Brenthen multor hereditarium censum XXti solidorum monete 

solvendum Remigii ex domo et domistadio et orto sitis in Orten inter 

hereditatem Johannis de Overbeke ex uno et inter hereditatem Theoderici 

filii Bartholomei ex alio venditum sibi ab Henrico Pauwe filio quondam 

Lamberti (dg: dicti) die Wert prout in litteris hereditarie supportavit 

Johannis! dicti! Mathijs soen suo genero (dg: cum litteris et jure cum 

Maria eius f uxore filia) cum litteris et jure promittens [ratam servare] 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122v 06 ±do 05-05-1384. 

Adam zvw Thomas van den Kerchoeve beloofde aan Wellinus van Beke 8 

Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) 

te betalen. Adam zal de waterlaten, behorend bij 6 morgen land van 

voornoemde Wellinus, ter plaatse gnd die Vliedert, ter plaatse gnd Bruggen, 

naast Willelmus Hels, tussen nu en Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) 

                         
107 Zie → BP 1179 p 265r 08 do 06-07-1391, verkoop van een erfpacht uit deze 

onderpanden; vermelding van een lijfpacht van 7 lopen rogge op het leven 

van Henricus gnd Enoden. 
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onderhouden. 

 

Adam filius quondam Thome van den Kerchoeve promisit super omnia Wellino 

de Beke octo Brabant dobbel seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos et quod ipse Adam aqueductus spectantes ad sex iugera terre 

(dg: in) dicti Wellini sita in loco dicto die Vliedert in loco dicto 

Bruggen iuxta hereditatem Willelmi Hels ut dicebat infra hinc et festum 

Martini proxime futurum in bona disposicione cum zicht et zeijssen 

observabit. 

 

BP 1177 f 122v 07 do 30-06-1384. 

Johannes zv Ghibo Hels beloofde aan Wellinus van Beke, gedurende 3 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 2 Brabantse dobbel en 3 

Hollandse dobbel of de waarde te betalen. Johannes zal de waterlaten, 

behorend bij 1 bunder van voornoemde Wellinus, ter plaatse gnd Bossche 

Boenre, en bij ½ bunder ter plaatse gnd in den Blok, gedurende deze 3 jaar 

onderhouden. Ook zal hij de bunder en ½ bunder niet bezaaien. 

 

Johannes filius Ghibonis Hels promisit super omnia se daturum et 

soluturum Wellino de Beke ad spacium trium annorum datam presentem sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium! duos Brabant dobbel et 

(dg: d) tres Hollant dobbel seu valorem Martini et primo termino Martini 

[proxime] et quod ipse Johannes aqueductus spectantes ad unum bonarium 

dicti Wellini situm in loco dicto Bossche Boenre et ad (dg: a) dimidium 

bonarium situm in loco dicto in den Bloc dictis tribus annis durantibus 

cum zicht ende zeijssen in bona disposcione observabit et quod ipse dicta 

bonarium et dimidium bonarium dictis tribus annis (dg: in bona 

disposcione observabit) non seminabit. Testes Dicbier et Scilder datum 

(dg: quinta) in crastino Pe Pau. 

 

BP 1177 f 122v 08 do 30-06-1384. 

(dg: Destijds had Lambertus zvw Engberti snijder). 

 

(dg: Notum sit universis quod cum Lambertus filius quondam Engberti 

sartoris). 

 

BP 1177 f 122v 09 vr 06-05-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Arnoldus Rover ridder: 

zijn vruchtgebruik etc”. Vervolgens droeg Ghibo zv Johannes gnd Wouter 

Scoefs soen over aan Lambertus zv Engbertus snijder en Henricus nzvw hr 

Willelmus van Eijcke priester 1/3 deel in (1) een stuk land, gnd die 

Meerakker, 8 lopen rogge groot, (2) een stukje aangelegen erfgoed gnd die 

Groese, in Sint-Oedenrode, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-

Katherina enerzijds en Philippus van Eersscot en het water gnd die Dommel 

anderzijds, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

A. 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Arnoldus Rover miles suum 

usufructum etc quibus litteris auditis constitutus coram nobis (dg: 

Ghisbertus) Ghibo filius Johannis dicti Wouter Scoefs soen terciam partem 

ad se spectantem in pecia terre dicta communiter die Meeracker octo 

lopinos siliginis annuatim in semine (dg: se) capiente et in particula 

hereditatis die Groese sibi adiacente sitis in parochia de Rode sancte 

Ode inter hereditatem spectantem ad altare beate Katherine ex uno et 

inter hereditatem Philippi de Eersscot et aquam dictam die Dommel ex alio 

supportavit Lamberto filio Engberti sartoris Henrico filio naturali 

domini quondam Willelmi de Eijcke presbitri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes Heijme et Sijmon datum in festo Johannis ante portam 

latinam. 
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BP 1177 f 122v 10 vr 06-05-1384. 

Destijds hadden Lambertus zv Engbertus snijder, Henricus nzvw hr Willelmus 

van Eijcke priester en Ghibo zv Johannes gnd Wouter Scoefs soen in cijns 

verkregen van Willelmus van Langhelaer (1) een stuk land, gnd die Klein 

Verelt, 6 lopen rogge groot, in Sint-Oedenrode, in goederen gnd te 

Pardelaar, tussen Mijchael van Tartwijc enerzijds en Nijcholaus van den 

Broec anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Meerakker, 8 lopen rogge 

groot, en een stukje aangelegen land, gnd die Groese, in Sint-Oedenrode, 

tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Katherina enerzijds en 

Philippus van Eerscot en het water gnd die Dommel anderzijds, te weten voor 

een b-erfcijns van 4 oude schilden. Thans beloofden voornoemde Lambertus en 

Henricus aan voornoemde Ghibo, voornoemde cijns te zullen betalen, zodat 

het 1/3 deel, dat van voornoemde Ghibo is, in voornoemd stuk land, gnd die 

Klein Verelt, daarvan geen nadeel ondervindt. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Gh) Lambertus filius Engberti sartoris 

Henricus filius naturalis domini quondam Willelmi de Eijcke presbitri et 

Ghibo filius Johannis dicti Wouter Scoefs soen (dg: quasdam) hereditates 

infrascriptas scilicet in! pecia! terre dictam communiter die Cleijn 

Verelt sex lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de Rode 

sancte Ode in bonis dictis te Pardelaer inter hereditatem Mijchaelis de 

Tartwijc ex uno et inter hereditatem Nijcholai van den Broec ex alio 

atque peciam terre dictam die Meeracker octo lopinos siliginis annuatim 

in semine capiente et in! particula! terre dicta! die Groese sibi 

adiacente sitis in dicta parochia inter hereditatem spectantem ad altare 

beate Katherine ex uno et inter hereditatem Philippi de Eerscot (dg: ex 

alio) et aquam dictam die Dommel ex alio erga Willelmum de Langhelaer ad 

censum acquisivisset (dg: prout in litteris) scilicet pro hereditario 

censu quatuor aude scilde prout in litteris constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis dicti Lambertus et Henricus promiserunt indivisi 

super omnia dicto Ghiboni quod ipsi dictum censum perpetue taliter dabunt 

et exsolvet! sic quod dicto Ghiboni et supra terciam partem ad dictum 

Ghibonem spectantem in dicta (dg: dicta) pecia terre die Cleijn Verelt 

vocata dampna occacione dicti census eveniant quovismodo in futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 122v 11 do 12-05-1384. 

Johannes zvw Henricus gnd Weert droeg over aan Johannes gnd Bruijstens een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Everardus zv 

Nijcholaus enerzijds en Rutgherus van Kessel anderzijds, aan hem verkocht 

door Gerisius van Os zvw Gerardus gnd Bessellen soen. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Weert quandam peciam terre sitam in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Everardi 

filii Nijcholai ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Kessel ex alio 

venditam sibi a Gerisio de Os filio quondam Gerardi dicti Bessellen soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni dicto Bruijstens cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Scilder datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 122v 12 ±do 12-05-1384. 

Hermannus van Ertingen beloofde aan Walterus zvw Johannes gnd Lijsbetten 

soen van Mierd een n-erfpacht108 van 1 mud rogge, maat van Mierde, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit alle erfgoederen van 

wijlen voornoemde Johannes Lijsbetten soen, in Nedermierde, welke 

erfgoederen voornoemde Hermannus thans bezit. 

 

Hermannus de Ertingen promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Waltero filio quondam Johannis dicti Lijsbetten soen #de Mierd# 

                         
108 Zie → BP 1177 f 137v 09 wo 13-07-1384, overdracht? van deze pacht. 
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hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Mierd hereditarie 

purificatione et (dg: in) supra hereditates infrascriptas tradendam ex 

omnibus hereditatibus dicti quondam Johannis Lijsbetten soen sitis in 

parochia de Nedermierd et quas hereditates dictus Hermannus ad presens 

possidet ut dicebat. Testes Berwout et Scilder datum quinta post ?c...... 

 

BP 1177 f 122v 13 ±do 12-05-1384. 

Voornoemde Walterus zvw Johannes gnd Lijsbetten soen van Mierd droeg over 

aan voornoemde Henrmannus van Ertingen het deel, dat aan hem, zijn moeder 

en erfg vw voornoemde Johannes Lijsbetten soen behoort, in voornoemde 

erfgoederen, belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Dictus Walterus totam partem et omne jus #sibi et sue matri et# 

quibuscumque heredibus (dg: dicti quo) et successoribus dicti quondam 

Johannis Lijsbetten soen in dictis hereditatibus competentes seu 

competituras quovismodo supportavit dicto Henrmanno promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem in premissis ex parte sui 

#sue matris# et heredum et successorum predictorum deponere salva 

hereditaria paccione unius modii siliginis. Testes datum supra. Et quod 

omnes heredes [numquam] presument se jus in premissis habere. 

 

1177 mf4 A 06 f.123. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 29-04-1384. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 06-05-1384. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 07-05-1384. 

 

BP 1177 f 123r 01 do 12-05-1384. 

Yseboldus van Asten beloofde aan Mijchael zv Henricus gnd Moelner van 

Waderle 60 gulden pieter of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

(dg: Well) Yseboldus de Asten promisit super omnia Mijchaeli filio 

Henrici dicti Moelner de Waderle LX gulden peter seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime (dg: pers) futurum persolvendos. Testes Heijme 

et Sijmon datum (dg: in festo nat Johannis ante portam latinam) quinta 

post cantate. 

 

BP 1177 f 123r 02 do 12-05-1384. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest gaf uit aan zijn broer Henricus 

1/10 deel en 1/3 deel van 1/10 deel in de goederen gnd het Goed ten 

Arennest, in Son; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te 

leveren. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest unam decimam partem 

atque terciam partem unius decime partis ad se spectantes in bonis dictis 

tGoet ten Arennest sitis in parochia de Zonne et #in# attinentiis 

predictorum bonorum singulis et universis ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus domini fundi exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Zonne danda sibi ab alio hereditarie purificatione et (dg: in Zonne supra 

d) in parochia de Zonne tradenda ex premissis promittens warandiam (dg: 

w) pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Berwout et Scilder datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 123r 03 ±do 12-05-1384. 

Henricus Cnoden soen en Hubertus Jordens soen beloofden aan Orri van 

Mijrabello 29 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 
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01-10-1384) te betalen. 

 

Henricus Cnoden soen et Hubertus Jordens soen promiserunt Orri de 

Mijrabello XXIX aude scilde seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 123r 04 vr 29-04-1384. 

Johannes zv Henricus verwer van Helmont en zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Johannes gnd Happen soen van Wetten droegen over aan Katherina ndv hr 

Thomas zvw Gerardus van der Straten priester een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit 

erfgoederen van wijlen Arnoldus gnd Naghels, in Nuenen, tussen Heijlwigis 

wv Johannes van den Vonderen en haar kinderen enerzijds en Arnoldus Hermans 

soen anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde hr Thomas. 

 

Johannes filius Henrici tinctoris de (dg: He) Helmont maritus legitimus 

ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie quondam (dg: H) Johannis dicti 

Happen soen de Wetten et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Nuenen quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie purificatione et in Nuenen tradendam 

ex (dg: Ard) hereditatibus quondam Arnoldi dicti Naghels sitis in 

parochia de Nuenen inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam Johannis 

van den Vonderen (dg: ex uno et inter he) et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Hermans soen ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Katherine filie naturali domini Thome (dg: de) filii 

quondam (dg: domini) Gerardi van der Straten presbitri promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes Rover et Berwout datum sexta post miam. 

Tradetur littera dicto domino Thome. 

 

BP 1177 f 123r 05 vr 29-04-1384. 

Ghisbertus zvw Bernijerus gnd Nierken Hoernkens soen verkocht aan {niets 

ingevuld} een stuk beemd, gnd die Hezebeemd, in Erp, naast de plaats gnd 

Hezemeer enerzijds en Johannes Metten soen anderzijds, belast met de 

grondcijns. Zijn minderjarige broer Johannes zal, zodra hij meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

Ghisbertus filius quondam (dg: Egi) Bernijeri dicti Nierken Hoernkens 

soen peciam prati dictam die Hezebeemt sitam in parochia de Erpe (dg: 

supra) #iuxta# locum dictum Hezemeer ex uno et inter hereditatem Johannis 

Metten soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit {niets ingevuld} 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo promisit insuper super omnia quod ipse Johannem suum 

fratrem quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit super premissis et 

jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. 

 

BP 1177 f 123r 06 vr 29-04-1384. 

(dg: Elizabeth wv Henricus). 

 

(dg: Elizabeth relicta quondam Henri). 

 

BP 1177 f 123r 07 vr 29-04-1384. 

Andreas van Ursoij en zijn vrouw Elizabeth dvw Deenkinus Ghenen soen 

droegen over aan Henricus en Johannes, kv voornoemde Elizabeth, alle 

goederen, die aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, gelegen onder Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt. 

 

Andreas de Ursoij maritus legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam (dg: Dan) Deenkini Ghenen soen et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore omnia et singula bona dicte Elizabeth de morte quondam 

parentum dicte Elizabeth successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Vucht #sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert# consistentia 
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sive sita ut dicebant supportaverunt Henrico et Johanni liberis dicte 

Elizabeth promittentes ratam servare. Testes Rover et Berwut datum sexta 

post miam. 

 

BP 1177 f 123r 08 vr 29-04-1384. 

Arnoldus Allentier, Johannes Vinninc goudsmid en Walterus die Geijnser 

beloofden aan Andreas Weijhaze 54 lichte schilden, 12 Hollandse plakken 

voor 1 schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (vr 24-06-1384) 

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

 

Arnoldus Allentier Johannes Vinninc aurifaber et Walterus die Geijnser 

promiserunt Andree Weijhaze LIIII licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato mediatim Johannis et (dg: me) 

mediatim Remigii proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 123r 09 vr 29-04-1384. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios duos indempnes. 

 

BP 1177 f 123r 10 vr 29-04-1384. 

Johannes zvw Johannes van Gherwen verkocht al zijn goederen aan zijn broer 

Pijramus gnd Moers. Belast met onraad. 

 

Johannes filius (dg: The) #quondam# Johannis de Gherwen omnia et singula 

bona (dg: sibi ad) mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Pijramo 

dicto Moers suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes Rover et 

Berwout datum sexta post miam. 

 

BP 1177 f 123r 11 vr 29-04-1384. 

Katherina ndv hr Thomas investiet van Nuenen beloofde aan Johannes zv 

Henricus verwer van Helmont 14 Brabantse dobbel of de waarde minus 12 

Hollandse plakken met Sint-Lambertus aanstaande (za 17-09-1384) te betalen. 

 

Katherina filia naturalis domini Thome investiti de Nuenen promisit 

Johanni filio Henrici tinctoris de Helmont XIIII Brabant dobbel seu 

valorem minus XII Hollant placken ad festum Lamberti proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123r 12 vr 06-05-1384. 

Willelmus van Berghe van Brede gaf uit aan Walterus gnd des Vroeden soen de 

goederen, gnd ter Verscoer, in Someren; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen die eruit gaan, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, 

aan de kerk van Someren, en thans voor een n-erfpacht van 20 mud rogge, 

maat van Someren, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

 

Willelmus van Berghe de Brede bona dicta ter Verscoer sita in parochia de 

Zoemeren cum suis attinentiis universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Waltero dicto des 

Vroeden soen ab eodem hereditarie possidenda pro (dg: censibus onerib 

censibus dominorum) censibus exinde de jure solvendis (dg: dan) et pro 

hereditaria paccione (dg: ?I) #unius modii siliginis mensure de Zoemeren# 

ecclesie de Zoemeren exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione XXti modiorum siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et (dg: supra dicta bona tradenda ex premissis 

#in villa de Zoemeren#) supra dicta bona tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit promisit insuper omnia dictus Walterus super omnia quod ipse 

dictos census et pacciones unius modii siliginis perpetue (dg: talit) 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 233 

dabit et exsolvet sic quod dicto Willelmo dampna exinde non eveniant. 

Testes (dg: Rov) #Sijmon# et Berwout datum sexta post jubilate. 

 

BP 1177 f 123r 13 vr 06-05-1384. 

Johannes van Berghe van Brede deed tbv voornoemde Walterus afstand van deze 

goederen. 

 

(dg: Quo facto) Quo facto Johannes de Berghe de Brede super dictis bonis 

et jure ad opus dicti Walteri renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123r 14 za 07-05-1384. 

Destijds had Arnoldus van Haenwijc ¼ deel van een broekland, gnd dat Dode 

Broek, en van 2 bunder beemd, gnd Keijots Beemd, aan het eind van voornoemd 

broekland gelegen, van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Gestel bij 

Herlaar, tussen voornoemde Arnoldus van Haenwijc enerzijds en een gemene 

steeg, gnd die Pettelaarse Steeg, anderzijds, met een eind strekkend aan 

Theodericus Heijstman en met het andere eind aan Aleijdis gnd Pijekenvet, 

gekocht van Theodericus zvw voornoemde hr Godefridus van Os. 

En destijds had voornoemde Arnoldus van Haenwijc ¼ deel van voornoemd 

broekland, gnd dat Dode Broek, en van voornoemde 2 bunder, gnd Keijots 

Beemd, gekocht van Marcelius zvw voornoemde hr Godefridus van Os ridder. 

Voornoemde Arnoldus van Haenwijc verkocht thans aan Hermannus Loden soen 

beide voornoemde ¼ delen van het broekland, gnd dat Dode Broek, echter 

zonder de 2 bunder, die Gerardus die Sluijter van Herlaer verworven had van 

voornoemde Arnoldus van Haenwijc. Belast met een b-erfcijns van 6 pond 

geld, aan Walterus van Oekel verkocht door voornoemde verkoper, en ....... 

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

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus de Haenwijc quartam partem cuiusdam 

(dg: do) paludis dicte communiter dat Dode Broec atque duorum bonariorum 

pratri dictorum communiter Keijots Beemt sitorum ad finem dicte paludis 

quondam domini Godefridi de Os #militis# sitorum [in parochia] de Ghestel 

prope Herlaer inter hereditatem dicti Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter 

(dg: h) communem stegam dictam communiter die Pettelaersche Steghe (dg: 

ex alio) #ex alio# tendentium cum uno fine ad hereditates Theoderici 

Heijstman (dg: ex uno et inter he) et cum reliquo fine ad hereditatem 

Aleijdis dicte Pijekenvet erga Theodericum filium quondam domini 

Godefridi de Os predicti emendo acquisivisset prout in litteris (dg: at) 

et cum dictus Arnoldus de Haenwijc quartam partem dicte paludis dat Dode 

Broec vocate atque dictorum duorum bonariorum Keijots Beemt (?dg: vo) 

vocatorum erga Marcelium filium dicti quondam domini Godefridi de Os 

militis emendo acquisivisset prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Arnoldus dictas (dg: duas) quartam partem 

et quartam partem dicte paludis dat Dode Broec vocate minus #enim# duobus 

bonariis dictarum quarte partis et partis partis que duo bo[naria] prati 

Gerardus die Sluijter de Herlaer erga dictum Arnoldum de Haenwijc 

acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno Loden soen cum 

litteris et jure {afgescheurd:} ....... ....... promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario censu sex 

librarum monete Waltero de Oekel a dicto venditore vendito et exceptis 

dictis duobus ....... ....... ....... ....... dicto Arnoldo de Haenwijc 

dictis quarta parte et quarta parte dictorum duorum bonariorum prati 

Keijots Beemt vocatorum. Testes Sijmon et Berwout datum sabbato post 

jubilate. 

 

BP 1177 f 123r 15 za 07-05-1384. 

....... de Os (dg: ev Yda dv ....... .......) verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 
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....... de Os (dg: maritus Yde sue uxoris filie ....... .......) 

[prebuit] et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf4 A 07 f.123v. 

 Quinta post jubilate: donderdag 05-05-1384. 

 Secunda post cantate: maandag 09-05-1384. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 

 

BP 1177 f 123v 01 do 05-05-1384. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Theodericus zvw hr 

Godefridus van Os ridder” en “Marcelius zvw hr Godefridus van Os” en 

Hermannus Loden soen beloofde, zo nodig, voornoemde brieven aan voornoemde 

Arnoldus ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de (dg: littera) duabus litteris quarum una Theodericus 

filius quondam domini Godefridi de Os militis et altera Marcelius filius 

quondam domini Godefridi de Os et Hermannus Loden (dg:promisit) soen 

promisit (dg: dicto) super omnia dicto Arnoldo dictas litteras Arnoldo 

tradere ut in forma. Testes Sijmon et Berwout datum quinta post jubilate. 

 

BP 1177 f 123v 02 ma 09-05-1384. 

Johannes zvw Henricus gnd Colen soen van Herpen verkocht aan Theodericus 

zvw Johannes Bathen soen een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 morgen land met 

gebouwen, deels roggeland, deels akkerland en deels weide, in Herpen, ter 

plaatse gnd Aan die Koelwijk, tussen erfgoed van de heer van Herpen 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, en de gebouwen hierop, (2) 10 

lopen roggeland, in Herpen, ter plaatse gnd Aan die Koelwijk, tussen 

Hermannus van Langel enerzijds en voornoemde 6 morgen anderzijds, (3) .. 

lopen land aldaar, tussen Johannes Coninc enerzijds en Henricus Heijmerics 

soen anderzijds, (4) 5 lopen roggeland, in Herpen, ter plaatse gnd in het 

Winterschoot, tussen erfgoed van de heer van Herpen enerzijds en voornoemde 

Henricus Heijmerics soen anderzijds, (5) 2 lopen roggeland, in Herpen, ter 

plaatse gnd Winterschoot, tussen wijlen Willelmus Eelkini enerzijds en 

erfgoed van de heer van Herpen anderzijds, belast met grondcijnzen en een 

b-erfcijns van 22 schelling oude pecunia aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Colen soen de Herpen hereditarie 

vendidit Theoderico filio quondam Johannis Bathen soen hereditariam 

paccionem trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Buscoducis 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex sex (dg: 

peci) iugeribus terre siliginee et partim terre arablis et partim pascue 

sitis in parochia de Herpen (dg: .....) ad locum dictum Aen die Coelwijc 

inter hereditatem domini de Herpen ex uno et inter communem stegam ex 

alio et ex edificiis in dictis sex [iugeribus terr]e consistentibus item 

ex decem lopinatis terre siliginee sitis in dictis parochia et loco inter 

hereditatem Hermanni de Langel !et inter (dg: hereditatem dicti) dicta 

sex iugera terre ex alio item ex (dg: uno) #....... ....#natis terre 

sitis ibidem inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et inter Henrici 

Heijmerics soen ex alio item ex quinque lopinatis terre siliginee sitis 

(dg: ibid) in dicta parochia in loco dicto int Wijnterscoet inter 

hereditatem domini de (dg: Herp) Herpen ex uno et inter hereditatem dicti 

[Henrici] Heijmerics soen ex alio item ex duabus lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia in dicto loco Wijnterscoet vocato inter 

hereditatem quondam Willelmi Eelkini ex uno et inter hereditatem domini 

de Herpen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et 

hereditario censu XXII solidorum antique pecunie mense sancti spiritus in 

Busco exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Heijme et 

Dicbier datum secunda post cantate. 
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BP 1177 f 123v 03 ma 09-05-1384. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus gnd Colen soen van Herpen verkocht aan 

Willelmus zvw Hubertus van Volkel een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus venditor hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Huberti de 

Volkel hereditariam paccionem trium et !modii modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex 

premissis per totum ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123v 04 ma 09-05-1384. 

Thomas van Kessel en zijn vrouw Elizabeth ndvw Jacobus Coptiten zv Gerardus 

droegen over aan Elizabeth dv Johannes Conincs het vruchtgebruik, dat aan 

eerstgenoemde Elizabeth behoort, in een b-erfcijns van 40 schelling, gaande 

uit een huis en erf van wijlen Matheus Posteels, waarin Batha Loden wv 

voornoemde Matheus woont, in Den Bosch, over de Visbrug, welke cijns 

voornoemde Jacobus aan zijn voornoemde nd Elizabeth voor de duur van haar 

leven vermaakt had. 

 

Thomas de Kessel maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie #naturalis# 

quondam Jacobi Coptiten filii Gerardi et dicta Elizabeth cum eodem 

tamquam cum tutore usufructum atque totum jus dicte Elizabeth competentes 

in in hereditario censu XL solidorum (dg: quem dictus) solvendo 

hereditarie ex domo et area quondam Mathei Posteels in qua Batha Loden 

relicta eiusdem quondam Mathei ad presens moratur sita in Busco ultra 

pontem Visschebrugge et quem censum dictus Jacobus prefate Elizabeth sue 

filie naturali ad vitam eiusdem Elizabeth legaverat ut dicebant 

supportaverunt Elizabeth filie Johannis (dg: -is) Conincs promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 123v 05 ma 09-05-1384. 

Walterus van Herzel nzvw hr Rutgherus van Hoeschot investiet van Geldrop 

verkocht aan Arnoldus zvw Johannes gnd Lemkens soen een n-erfcijns109 van 40 

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

die Huisstad, in Oirschot, ter plaatse gnd Hedel, tussen kvw Henricus gnd 

Oem enerzijds en Willelmus Dircs soen anderzijds, reeds belast met 2½ 

schelling. 

 

Walterus de Herzel filius naturalis quondam #domini# Rutgheri de Hoeschot 

investiti olim de Gheldorp hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Johannis dicti Lemkens soen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii ex pecia terre dicta die Huijstat sita in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Hedel inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici dicti Oem ex uno et inter hereditatem Willelmi Dircs soen 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis IIJ solidis annuatim exinde prius solvendis (dg: su) et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123v 06 ma 09-05-1384. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Theodericus Tolinc 4 

hont land in Rosmalen, naast de plaats gnd die Bruggense Steeg, tussen 

voornoemde Theodericus Tolinc enerzijds en een gemene, kleine steeg die 

daar loopt naar de plaats gnd Kesemans Kamp anderzijds, belast met 

waterlaten en dijken. Johannes zv voornoemde Nijcholaus deed afstand. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum quatuor hont terre sita in parochia de 

Roesmalen iuxta locum dictum die Bruggensche (dg: sche) Stege inter 

                         
109 Zie → BP 1179 p 356v 02 ±zo 17-03-1392, vermelding van waarschijnlijk 

deze cijns. 
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hereditatem (dg: d) Theoderici Tolinc ex uno et inter (dg: he) communem 

parvam stegam tendentem ibidem ad locum dictum Kesemans Camp ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Theoderico Tolinc promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis aqueductibus et (dg: Zeghediken) 

aggeribus ad hoc de jure spectantibus. Quo facto Johannes filius dicti 

(dg: Joh) Nijcholai super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123v 07 ma 09-05-1384. 

Egidius gnd Loij Luntens soen van den Berghe gaf uit aan Henricus gnd 

Moerkens soen van Lijemde een stuk land in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

tussen Zebertus van Collenberch enerzijds en Katherina Langherbeens en haar 

kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

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

over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Egidius dictus Loij Luntens soen #van den Berghe# peciam terre sita in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem Zeberti de 

Collenberch ex uno et inter hereditatem Katherine Langherbeens et eius 

liberorum ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico 

dicto Moerkens soen de Lijemde ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio purificatione et pro primo termino a purificatione proxime ultra 

annum et in Busco tradendam ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et 

Sijmon datum quinta post cantate. 

 

BP 1177 f 123v 08 do 12-05-1384. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe droeg al zijn goederen over aan Johannes Camp, 

tbv hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnia et singula sua bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive 

sita supportavit Johanni Camp ad opus domini Gheerlaci de (dg: Ghee) 

Ghemert decano! Rodensis promittens (dg: ratam servare) #warandiam#. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123v 09 do 12-05-1384. 

Emondus zv Henricus van Rode beloofde aan Boudewinus gnd Peters soen 23½ 

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

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Emondus filius Henrici de Rode promisit (dg: p) Boudewino dicto Peters 

soen (dg: XII) XXIII et dimidium licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro scilt computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 123v 10 do 12-05-1384. 

Yda dv Henricus gnd Yden soen beloofde aan Adam van Mierd, tbv Johannes en 

Yda, nkv eerstgenoemde Yda, een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Son, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die aan 

eerstgenoemde Yda gekomen waren na overlijden van haar moeder Aleijdis, 

resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar voornoemde vader 

Henricus, en uit alle andere goederen van eerstgenoemde Yda. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Yda. 

 

Yda filia (dg: quondam) Henrici dicti Yden soen #cum tutore# (dg: 

promisit super habita et habenda {niets ingevuld} ad opus Yde et Johannis 

puerorum naturalium predicte Yde) promisit super habita et habenda se 

daturam et soluturam #Ade de Mierd ad opus# Johannis et Yde (dg: lib) 
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pueris! naturalibus! primodicte Yde hereditariam paccionem IIII modiorum 

siliginis mensure de Zonne hereditarie nativitatis Domini et in (dg: 

parochia de) Busco tradendam ex omnibus bonis (dg: bo ...) primodicte Yde 

de morte quondam Aleijdis sue matris successione advolutis atque post 

mortem dicti Henrici sui patris successione advolvendis (dg: atq) atque 

ex ceteris bonis omnibus et singulis primodicte Yde habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis. Testes Sij et Scilder datum 

supra. Tradetur littera primodicte Yde. 

 

BP 1177 f 123v 11 do 12-05-1384. 

Oda wv Henricus gnd Roelofs soen van Uden en haar zoon Rodolphus verkochten 

aan Henricus van Merlaer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp, gnd Moerkens 

Kamp, in Uden, ter plaatse gnd Oosterheze, tussen Johannes van den Hoernic 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de helft in een kamp, aldaar, voor 

de deur van voornoemde verkopers, tussen voornoemde Johannes van den 

Hoernic enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Oda relicta quondam Henrici dicti Roelofs soen de Uden cum tutore et 

Rodolphus eius filius hereditarie vendiderunt Henrico de Merlaer 

hereditariam [paccionem] dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: 

medietate cuiusdam) #quodam# campo #dicti! Moerkens Camp# sito in 

parochia de Uden ad locum dictum Oesterheze inter hereditatem Johannis 

van den Hoernic ex uno et inter communitatem ex alio atque ex medietate 

ad se spectante in quodam campo sito ibidem ante januam dictorum 

venditorum inter hereditatem dicti Johannis van den Hoernic ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebant promittentes cum tutore warandiam 

et [aliam] obligationem deponere exceptis censibus domini fundi et 

sufficientem facere. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

1177 mf4 A 08 f.124. 

 Quarta post cantate: woensdag 11-05-1384. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 

 

BP 1177 f 124r 01 wo 11-05-1384. 

Hr Theodericus Rover ridder beloofde aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 

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

 

Dominus Theodericus Rover miles promisit (dg: pro) Johanni filio quondam 

Godefridi de Erpe XII aude scilde seu valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. [Testes] ....... .. ....... [datum] quarta post cantate. 

 

BP 1177 f 124r 02 do 12-05-1384. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen verkocht aan Johannes zv Johannes gnd 

Stanssart? een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in 

Veghel te leveren, gaande uit een bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd 

in die ......., tussen kinderen gnd Hubrechts Kijnderen enerzijds en 
?Luijta Bauderics anderzijds, reeds belast met 1 oude groot. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen hereditarie vendidit 

(dg: Ar) Johanni filio Johannis dicti Stanssart (dg: s) hereditariam 

p[accionem] d[imid]ii mo[dii siligi]nis [mensure] de Vechel [solvendam] 

purificatione et in Vechel tradendam ex uno bonario (dg: b) prati sito in 

parochia de Vechel in loco dicto in die ....... [inter] hereditatem 

liberorum dictorum Hubrechts Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem ?Luijte Bauderics ex alio [ut] dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere [excepto uno] grosso antiquo exinde prius [de 

jure solvendo et] sufficientem facere. Testes Sij et Scilder datum quinta 

post cantate. 
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BP 1177 f 124r 03 do 12-05-1384. 

Willelmus Balijart beloofde aan Mechtildis wv Johannes Berwout en haar 

zuster Aleijdis wv Adam van Ghestel alle sloten, dijken, waterlaten, 

sluizen en onraad op zich te nemen, behorend bij erfgoederen van voornoemde 

Mechtildis en Aleijdis, onder Maren en Kessel, gedurende 6 jaar, ingaande 

Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1385). 

 

Willelmus Balijart promisit super omnia Mechtildi (dg: et Ale) relicte 

quondam Johannis Berwout et Aleijdi (dg: -s) sue (dg: ..) sorori relicte 

quondam Ade de Ghestel quod ipse Willelmus omnes et singulos (dg: ..) 

fossatos aggeres aqueductus et slusas atque omnia et singula onera dicta 

onraet spectantes (dg: ad here) de jure (dg: et) et provenienda (dg: aa) 

ad et supra hereditates dictarum Mechtildis et Aleijdis quocumque locorum 

infra parochias de Maren et de Kessel sitas taliter tenebit et 

conservabit et portabit ad spacium sex anno! post festum Petri ad (dg: d) 

cathedram sine medio sequentium sic quod dictis Mechtildi et Aleijdi (dg: 

-s) dampna exinde non eveniant quovis modo. Testes (dg: datum supra) Sij 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 04 do 12-05-1384. 

Voornoemde Willelmus Balijart beloofde aan voornoemde Mechtildis, gedurende 

6 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1385), elk jaar met Sint-

Petrus-Stoel 30 oude schilden of de waarde te betalen. Een brief voor elk 

jaar. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicte Mechtildi ad spacium sex 

annorum post festum Petri (dg: fe) ad cathedram sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum sex annorum XXX aude scilde seu valorem ad Petri 

ad cathedram #?persolvendos# et pro primo termino a beati Petri ad 

cathedram proxime ultra annum et erunt sex littere de quolibet anno una 

littera. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 05 do 12-05-1384. 

Voornoemde Willelmus Balijart beloofde aan voornoemde Aleijdis wv Adam van 

Ghestel, gedurende 6 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel (wo 22-02-1385), elk 

jaar met Sint-Petrus-Stoel 30 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicte Aleijdi relicte quondam Ade 

de Ghestel ad spacium sex annorum (dg: anno) post festum Petri ad 

cathedram sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum XXX 

aude scilde seu valorem ad Petri ad cathedram persolvendos et pro primo 

termino a festo beati Petri ad cathedram proxime ultra annum (dg: per). 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 06 do 12-05-1384. 

Voornoemde Aleijdis verhuurde aan Willelmus Balijart al haar erfgoederen, 

gelegen onder Maren en Kessel, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-

Petrus-Stoel (wo 22-02-1385). 

 

Dicta Aleijdis omnes hereditates ad se spectantes quocumque locorum infra 

parochias de Maren et de Kessel sitas ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Willelmo Balijart ab eodem ad spacium sex annorum post festum beati 

Petri ad cathedram deinceps sine medio sequentium possidendas promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 07 do 12-05-1384. 

Voornoemde Mechtildus verhuurde aan Willelmus Balijart al haar erfgoederen, 

gelegen onder Maren en Kessel, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (wo 22-02-1385). 
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Dicta Mechtildis omnes hereditates ad se spectantes quocumque locorum 

infra parochias de Maren et de Kessel sitas locavit Willelmo Balijart 

(dg: promittens w) ab eodem ad spacium sex annorum post Petri ad 

cathedram proxime futurum deinceps sine medio sequentium promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 08 do 12-05-1384. 

Wij Albertus. 

 

#Nos Albertus#. 

 

BP 1177 f 124r 09 do 12-05-1384. 

Wellinus van Beke gaf uit aan Matheus zv Johannes Ponnenborch een stuk land 

in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Veldakker, tussen Johannes Jacobs soen 

enerzijds en Denkinus gnd Langh Deenken anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de afscheidingen, gnd schouwtuin, en thans voor een n-erfpacht van 1 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Wellinus de Beke peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco in 

den Veltacker inter hereditatem Johannis Jacobs soen ex uno et inter 

hereditatem Denkini dicti Langh Deenken ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Matheo filio Johannis Ponnenborch ab eodem 

hereditarie possidendam pro sepibus dictis scoutuijn ad hanc de jure 

spectantibus (dg: dandis) tenendis etc atque pro hereditaria paccione 

unius sextarii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

(dg: pur) #nativitatis Domini# et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

super omnia ex premissa et aliis suis bonis quibuscumque. [Testes] datum 

supra. 

 

BP 1177 f 124r 10 do 12-05-1384. 

Zibertus van Hoculem beloofde aan de secretaris, tbv hr Arnoldus Vos 

kanunnik van de H.Maria van Utrecht, jkvr Foijnsa van Oije en Theodericus 

zvw Marcelius zv Arnoldus Vos van Driel, 1200 Brabantse dobbel na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Zibertus. 

 

Zibertus de Hoculem promisit super habita et habenda mihi ad opus (dg: 

...) domini Arnoldi Vos canonici beate Marie Traiecti Inferioris et 

domicelle (dg: Foijse) Foijnse de Oije et Theoderici filii quondam 

Marcelii filii (dg: Godefridi) #Arnoldi# Vos de Driel seu alterius eorum 

XIIc Brabant dobbel ad monitionem ipsorum seu alterius eorum 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Ziberto. 

 

BP 1177 f 124r 11 do 12-05-1384. 

Johannes van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde van Heze verkocht aan 

Wellinus van Beke een n-erfcijns110 van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd aan den Huisberg, tussen Gerardus Machiels soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met 4½ lopen rogge jaarlijks. 

 

Johannes van den Eijnde filius quondam Johannis van den Eijnde de Heze 

hereditarie vendidit Wellino de Beke hereditarium censum (dg: ..) XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum (dg: ade) 

aen den Huijsberghe inter hereditatem Gerardi Machiels soen ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor [et] dimidio 

lopinis siliginis annuatim prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

                         
110 Zie → BP 1178 f 078v 04 do 17-12-1388 (2), verkoop van de erfcijns. 
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datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 12 do 12-05-1384. 

Walterus die Vetter zvw Johannes gnd Vetter beloofde aan Henricus van Zonne 

32 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

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

 

Walterus die Vetter filius quondam Johannis dicti Vetter (dg: He) 

promisit Henrico de Zonne XXXII licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro quolibet scilt computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 13 do 12-05-1384. 

Henricus Boertman zvw Henricus Boertman van Vechel beloofde aan Katherina 

wv Jacobus Ludolps soen van Zitert 4½ mud rogge, maat van Veghel, en 12 

Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) in Veghel te 

leveren en te betalen. 

 

Henricus Boertman filius quondam Henrici Boertman de Vechel promisit 

Katherine (dg: filie J) relicte (dg: Ja) quondam Jacobi Ludolps! soen de 

Zitert quatuor et dimidium modios siliginis mensure de Vechel et XII 

Hollant placken ad Remigii proxime persolvendos (dg: testes datum supra) 

et in Vechel tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124r 14 do 12-05-1384. 

De broers Lambertus en Arnoldus, kvw Lambertus van Enghelant, verhuurden 

aan Johannes gnd Aechtenman (1) 3 stukken land in Berlicum, ter plaatse gnd 

die Loe, (1a) tussen Fija van den Ham enerzijds en erfgoed van de abdij van 

Berne anderzijds, (1b) tussen Johannes Bruijstens soen enerzijds en erfgoed 

van de abdij van Berne anderzijds, (1c) tussen erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en Johannes van den Berge anderzijds, (2) een beemd gnd die 

Heesterbeemd, aldaar, naast het water gnd die Aa, tussen erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara enerzijds en hr Albertus Buc anderzijds, behalve 

voor Margareta van Best het recht gereserveerd, haar om het jaar in 

voornoemde beemd behorend, voor een periode van 9 jaar, ingaande Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), elk jaar voor 7 pond, een helft te 

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

 

Lambertus et Arnoldus fratres liberi quondam Lamberti de Enghelant (dg: 

q....) tres pecias terre sitas in parochia de (dg: p) Berlikem in loco 

dicto die Loe quarum una inter hereditatem Fije van den Ham ex uno et 

inter hereditatem conventus de Berna ex alio altera inter hereditatem 

Johannis Bruijstens soen ex [uno] et inter hereditatem conventus de Berna 

ex alio et tercia inter hereditatem dicti conventus de Berna ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Berge ex alio sunt site [at]que pratum 

dictum die Heesterbeemt situm (dg: in dicta pa) ibidem (dg: inter) iuxta 

aquam dictam die Aa inter hereditatem conventus sancte Clare ex uno et 

inter hereditatem domini Alberti Buc ex alio (dg: et quod pratum 

annuatim) salvo Margarete de Best jure sibi alternatis annis in dicto 

prato competente locaverunt Johanni (dg: -s) dicto Aechtenman ab eodem ad 

spacium novem annorum post festum Martini proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium anno quolibet [dictorum] novem annorum pro septem libris 

monete dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum IX annorum mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis ....... ultra 

annum promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia. Testes datum supra. 

 

1177 mf4 A 09 f.124v. 

 Quinta post cantate: donderdag 12-05-1384. 
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BP 1177 f 124v 01 ±do 12-05-1384. 

....... ......., Petrus Goeswijns soen van Vucht, Arnoldus van Ru..... en 

Johannes Willems soen beloofden aan Godefridus ....... ......., ?68 gulden 

hellingen, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1384) en de andere 

helft met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385). 

 

....... ....... ....... ....... et Petrus Goeswijns soen de Vucht 

Arnoldus de Ru..... Johannes Willems soen promiserunt Godefrido ....... 

....... ....... ....... ....... ?LXVIII gulden hellingen ....... mediatim 

nativitatis Domini proxime et mediatim a nativitatis Domini proxime ultra 

annum persolvendos ....... ....... ....... ....... ....... post cantate. 

 

BP 1177 f 124v 02 do 12-05-1384. 

Een grotendeels onleesbaar contract mbt een erfgoed in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd Loervoert, tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

enerzijds en ?voornoemde ?Arnoldus anderzijds dat werd overgedragen aan 
?Theodericus (verder onleesbaar). 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... situm in parochia de 

Vucht sancti Petri (dg: inter) ad locum dictum Loervoert in[ter 

hereditatem spectantem ad] hospitale in Buschoducis [ex uno] et inter 

hereditatem ?dicti ?Arnoldi ex alio supportavit ?dicto ?Theoderico cum 

litteris et jure promittens warandiam et obligationem de[ponere] 

ex[cept].. ....... ....... ....... ....... (dg: .......) ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ?quod 

extunc ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... datum 

presentium sine medio sequentium effodere teneb[untur]. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 124v 03 ±do 12-05-1384. 

(dg: Lambertus Keelbreker: een erfcijns van 6). 

 

(dg: Lambertus Keelbreker hereditarium censum sex ...). 

 

BP 1177 f 124v 04 ±do 12-05-1384. 

Johannes Weijgherganc verkocht aan Walterus nzvw Walterus van Hijntam 3 

bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd Veren Guedelden Hoeve, tussen 

Johannes van der Espendonc enerzijds en Henricus gnd Weijgherganc 

anderzijds, waarschijnlijk aan hem in cijns uitgegeven door Lambertus 

Keelbreker, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes Weijgherganc tria bonaria terre sita in p[111arochia de Berlikem 

in loco dicto Veren] Guedelden Hoeve inter hereditatem Johannis van der 

Espendonc ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Weijgherganc [ex 

alio] datum ....... ....... ....... a Lamberto Keelbreker prout in 

litteris hereditarie vendidit Waltero filio naturali quondam Walteri de 

Hijntam #supportavit# cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: si) deponere excepto censu in dictis 

litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 05 ±do 12-05-1384. 

Rutgherus van Os maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Arnoldus van Haenwijc met zijn goederen. 

 

Rutgherus de Os omnes vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum de 

Haenwijc #cum suis bonis# calumpniavit. Testes datum supra. 

 

                         
111 Aanvulling op basis van BP 1176 f 107v 01. 
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BP 1177 f 124v 06 ±do 12-05-1384. 

Ghibo zvw Willelmus van den Brekelen ev Oda dvw Gerardus Andries soen 

verkocht aan Johannes gnd Sluijter zvw Andreas Berniers soen, tbv Lana ev 

voornoemde Johannes Sluijter en kv voornoemde Johannes Sluijter en Lana, 

alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Oda gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Gerardus vv voornoemde Oda en van Andreas Berniers soen en 

diens vrouw Oda, grootouders van eerstgenoemde Oda, gelegen onder Berlicum. 

 

Ghibo filius quondam Willelmi van den Brekelen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Ode sue (dg: f) uxoris filie quondam Gerardi Andries soen 

omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi et dicte Ode 

de morte quondam (dg: parentum) #dicti quondam Gerardi patris# dicte Ode 

atque de morte quondam (dg: Ode .......) #Andree Berniers soen et Ode sue 

uxoris avi et avie olim# primodicte Ode successone advoluta quocumque 

locorum in parochia de Berlikem consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni dicto Sluijter filio quondam Andree Berniers 

soen ad opus Lane uxoris dicti Johannis Sluijter et ad opus liberorum a 

dictis Johanne Sluijter et Lana pariter genitorum et generandorum 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 07 ±do 12-05-1384. 

Voornoemde Johannes Sluijter beloofde aan voornoemde Ghibo 60 Brabantse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), en 30 

Brabantse dobbel112 of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes Sluijter promisit dicto Ghiboni LX Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime et XXX Brabant dobbel seu valorem a 

nativitatis Johannis proxime (dg: ul) futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 08 ±do 12-05-1384. 

Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle gaf uit aan Johannes die Sot 1/3 

deel van een erfgoed in Den Bosch, over de Visbrug, achter erfgoederen van 

voornoemde Johannes gnd die Sot en Gerardus gnd Cloet, tussen erfgoed van 

Walterus Gheijnser enerzijds en wijlen Paulus Mandemaker anderzijds, 

strekkend vanaf erfgoederen van voornoemde Johannes die Sot en Gerardus 

Cluet tot aan de stadsmuur; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

9 schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Domina Ermgardis filia quondam Arnoldi de (dg: B V) Waderle cum tutore 

terciam partem (dg: ad se) cuiusdam hereditatis {hier staan twee puntjes} 

site in Busco ultra pontem piscium retro hereditates Johannis dicti die 

Sot et Gerardi dicti Cloet inter hereditatem Walteri Gheijnser ex uno et 

inter! Pauli quondam Mandemaker ex alio tendentis ab hereditatibus 

dictorum Johannis die Sot et Gerardi Cluet usque ad (dg: ...) murum 

oppidi de Busco ut dicebat dedit ad herdditarium censum dicti (dg: -s) 

Johanni die (dg: Scot) Sot (dg: et Ger) ab eodem (verbeterd uit: eisdem) 

hereditarie possidendam {hier staan twee puntjes} pro hereditario censu 

novem solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie Domini ex dicta 

tercia parte promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 09 ±do 12-05-1384. 

Theodericus Buc gaf uit aan Gerardus gnd Cluet 1/3 deel van voornoemd 

erfgoed; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 9 schelling geld, 

                         
112 Zie → BP 1177 f 390r 04 do 31-08-1385, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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met Kerstmis te betalen. 

 

Theodericus Buc unam terciam partem dicte hereditatis dedit ad 

hereditarium censum Gerardo dicto Cluet ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu novem solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex predicta tercia (dg: ..) parte 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 10 ±do 12-05-1384. 

Vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van Waderle gaf uit aan Udo gnd Gheenmans 

soen een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd op Wijen, tussen 

voornoemde Udo enerzijds en kv Rijcoldus Goetscalcs soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemde vrouwe Ermgardis; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde vrouwe Ermgardis heeft recht van weg in voornoemd stuk land. 

 

Domina Ermgardis filia quondam Arnoldi de Waderle cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Nijsterle ad locum dictum op Wijen inter hereditatem 

Udonis dicti Gheenmans soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

Rijcoldi Goetscalcs soen ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem 

et cum reliquo fine ad hereditatem dicte .... domine Ermgardis ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dicto Udoni ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione trium (dg: lib) lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens (dg: warandiam) cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit salva tamen 

dicte domine Ermgardi via in dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 11 ±do 12-05-1384. 

Aleijdis, wv Adam van Ghestel en dvw Gerardus Coptiten, droeg over aan 

Elizabeth dv Johannes Coninc haar vruchtgebruik en aandeel in de helft van 

een hoeve van voornoemde wijlen Gerardus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, welke hoeve allodiaal en censuaal goed is, en welke hoeve 

Theodericus Venman als hoevenaar bezit. 

 

Aleijdis (dg: fi) relicta quondam Ade de Ghestel #filia quondam Gerardi 

Coptiten# cum tutore suum (dg: s) usufructum #et jus vitalis 

possessionis# insuper totam partem et omne jus sibi competentes in (dg: 

quodam manso) medietate cuiusdam mansi predicti quondam Gerardi siti in 

parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout et in attinentiis dicti 

mansi universis quocumque sitis #et qui mansus est bonum allodiale et 

censuale et quem mansum Theodericus Venman tamquam colonus possidet pro 

presenti# supportavit Elizabeth filie Johannis Coninc promittens cum 

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

supra. 

 

BP 1177 f 124v 12 ±do 12-05-1384. 

Johannes Coninc en zijn dochter Elizabeth beloofden aan voornoemde 

Aleijdis, wv Adam van Ghestel en dvw Gerardus Coptiten, een lijfrente113,114 

van 26 pond geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft 

met Pasen, gaande uit al hun goederen. 

 

Johannes Coninc et Elizabeth eius filia cum tutore promiserunt indivisi 

super habita et habenda se daturos et soluturos dicte Aleijdi vitalem 

                         
113 Zie → BP 1178 f 015r 01 do 23-01-1388, betaling van achterstallige 

termijnen. 
114 Zie → BP 1178 f 155v 12 vr 24-06-1390, betaling van achterstallige 

termijnen. 
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pensionem XXVI librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et 

non ultra mediatim Remigii et mediatim pasce de et ex omnibus et singulis 

suis bonis habitis et (dg: habitis) habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 13 ±do 12-05-1384. 

Voornoemde Elizabeth beloofde haar vader schadeloos te houden. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore promisit super habita et habenda !indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 14 ±do 12-05-1384. 

Johannes Buekentop gaf uit aan Johannes van den Camp van Scijnle (1) 3 

stukken land, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbosse, (1a) gnd Putstuk, 

tussen de plaats gnd Waterlaat enerzijds en erfg van Bela van Ende 

anderzijds, (1b) achter de tuin van Bela van Ende, tussen voornoemde Bela 

enerzijds en Johannes van Scijndel anderzijds, (1c) tussen Johannes van 

Houthem enerzijds en erfg van Rutgherus S....s anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 15 zester rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Johannes van den Camp tot onderpand (2) een stuk land in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Gemene Beemden, beiderzijds tussen Lambertus van den 

Hanenberch. 

 

Johannes Buekentop tres pecias terre sitas in parochia de Scijnle ad 

locum dictum Wijbussche quarum una (dg: inter hereditatem) dictam 

[P]utstuc inter locum dictum Waterlaet ex uno et inter hereditatem 

heredum Bele de Ende ex alio et altera retro ortum Bele de Ende inter 

hereditatem eiusdem [Bele] ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Scijndel ex alio et tercia inter hereditatem Johannis de Houthem ex uno 

et inter hereditatem heredum Rutgheri S....s ex alio sunt site dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni van den Camp de Scijnle ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione (dg: duorum modiorum 

siliginis mensure) XV (dg: lopinorum) #sextariorum# siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

[obligationem] deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Johannes van den Camp peciam terre sitam in dicta parochia in loco 

dicto die Ghemeij[n] (dg: .......) Beemde inter hereditatem Lamberti van 

den Hanenberch ex utroque latere coadiacentem ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 124v 15 .. 15-03-1605. 

De pacht van 15 zester rogge is teruggekocht, zoals uitvoerig beschreven in 

het nieuwe prothocol. 

 

Pactus quindecim sextariorum siliginis redemptus et extinctus est prout 

latius in novo prothocollo actum XVa marcii anno XVIc quinto. 

 

1177 mf4 A 10, mf5 A 01 en A 02, f124A. 

 Jaar 1384. 

 

BP 1177 f 124Ar 01 ±do 12-05-1384. 

XIIIc LXXXIIII. Multum deficit. 

 

1177 mf5 A 03 f.125. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 02-06-1384. 

 ....... post octavas penthecostes: na zondag 05-06-1384. 

 

BP 1177 f 125r 01 do 02-06-1384. 

Johannes van Zeland, zijn vrouw Margareta dvw Henricus gnd Margrieten soen, 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 245 

Robbertus zvw Johannes van den Eijnde en Nijcholaus zvw voornoemde Johannes 

van den Eijnde maakten een erfdeling van goederen, die aan hen behoren, en 

die waren van wijlen Willelmus zvw ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... dvw voornoemde Henricus Margrieten soen, in Rosmalen. 

Johannes van Zeland kreeg een beemd van wijlen voornoemde Willelmus, ter 

plaatse gnd Heze, achter de ....... aldaar, tussen ....... ....... 

enerzijds en ....... van Willelmus Loijens anderzijds, met een eind 

strekkend aan de ?tuin van wijlen eerstgenoemde Willelmus ....... ....... 

....... ....... die Hogedijk, met de lasten en cijnzen die bij deze beemd 

horen. Ermgardis dv voornoemde Robbertus en Johannes zv voornoemde 

Nijcholaus deden afstand. 

 

Johannes de Zeland maritus legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

filie quondam Henrici dicti Margrieten soen et dicta Margareta [cum eodem 

tamquam cum tutore] Robbertus [filius] quondam Johannis van den Eijnde 

atque Nijcholaus filius dicti quondam Johannis van den [Eijnde palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo] fecisse de quibusdam 

bonis ad se spectantibus que fuerant quondam Willelmi filii quondam 

[Jo]h[annis] ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... filie dicti quondam Henrici Margrieten soen (dg: 

ut dicebant) sitis in parochia de Roesmalen ut dicebant et mediante qua 

divisione pratum dicti quondam Willelmi situm in loco dicto Heze retro 

....... ibidem inter hereditatem ....... ....... ex uno et inter ....... 

....... Willelmi Loijens ex alio tendens cum uno fine ad ?ortum 

primodicti quondam Willelmi ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... die Hoghedijc in ea quantitate qua dictum pratum ibidem 

situm est et ad primodictum quondam Willelmum spectare consuevit simul 

cum [oneribus ad dictum] pratum spectantantibus #et censibus exinde 

solvendis# dicto Johanni de Zeland cessit in partem ut alii recognoverunt 

promittens ratam servare. Quo facto Ermgardis filia dicti Robberti cum 

tutore et Johannes filius dicti Nijcholai super dicto prato et jure ad 

opus dicti Johannis de Zel[and] renunciaverunt promittentes cum tutore 

ratam servare. Testes W et Berwout datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 125r 02 do 02-06-1384. 

Voornoemde Robbertus zvw Johannes van den Eijnde kreeg (1) een huis en 

tuin, in Heze, tussen wijlen Bertha gnd Godens enerzijds en wijlen 

Willelmus Voets anderzijds, (2) een huis, erf en aangelegen stuk land, ter 

plaatse gnd aan de Huisberg, tussen Gerongius gnd Betten soen enerzijds en 

voornoemde Robbertus anderzijds, (3) 1 zesterzaad roggeland, aldaar, tussen 

Gerardus Arts soen enerzijds en Henricus Wautghers soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene steeg en met het andere eind aan de plaats gnd 

Tielkens Hoeve, zoals deze goederen aan wijlen voornoemde Willelmus ten 

deel waren gevallen!, met lasten en cijnzen. Johannes zv voornoemde 

Nijcholaus deed afstand. Voorts (4) 3 lopen land, naast de heide, tussen de 

gemeint enerzijds en voornoemde Robbertus en voornoemde Gerongius Betten 

soen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione domus et ortus siti in Heze inter hereditatem 

quondam Berthe dicte Godens ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi 

V[o]ets ex alio item domus area et pecia terre sibi adiacentes site ad 

locum dictum aen den Huusberch inter hereditatem Gerongii dicti Betten 

soen [ex uno] et inter hereditatem dicti Robberti ex alio item una 

sextariata terre siliginee sita ibidem inter (dg: here communem steg) 

Gerardi Arts soen ex uno et inter Henrici Wautghers soen ex alio tendens 

cum uno fine ad communem stegam et cum reliquo fine ad locum dictum 

Tielkens Hoeve ut dicebant (dg: dicto Robberto cesserunt in partem ut 

alii recognoverunt promittens ratam servare) #prout ibidem sunt site et 

ad dictum quondam Willelmum !cesserunt !in !partem# simul cum oneribus ad 

hoc spectantibus et censibus exinde solvendis dicto Robberto cesserunt in 

partem [ut] alii recognoverunt super quibus et jure promittens ratam 
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servare. Quo facto Johannes filius dicti Nijcholai super premissis 

renunciavit (dg: promittens ratam servare) ad opus dicti Robberti 

promittens ratam servare #atque# tres lopinate terre site iuxta mericam 

inter (dg: mer) communitatem ex uno et inter dicti Robberti et dicti 

Gerongii Betten soen ex alio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 125r 03 do 02-06-1384. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Johannes van den Eijnde kreeg (1) een stuk 

broekland, gnd Wellens Strepen, in het Broek gelegen, tussen wijlen 

Zebertus zv Ghibo Kesselman enerzijds en Rodolphus Hals anderzijds, (2) een 

stuk roggeland, eveneens gnd Wellens Strepen, in Heze, tussen voornoemde 

Nijcholaus enerzijds en Katherina van den Wier anderzijds, (3) ¼ deel van 1 

morgen land, ter plaatse gnd Roemput, tussen Gerardus Arts soen enerzijds 

en Thomas van Hijntham anderzijds, (4) ½ morgen aldaar, naast de plaats gnd 

aan die Voert, tussen Johannes van der Veerdonc enerzijds en Johannes Hals 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd die Slag, in Bruggen, ter plaatse gnd op 

die Stege, tussen erfgoed, gnd Kestmans Kamp, enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, (6) een stuk land, ter plaatse gnd in het Rot, tussen Johannes 

van den Kolke enerzijds en Godefridus van den Kolke anderzijds, (7) een 

stuk land, gnd dat Vlasland, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Aleijdis 

Ponnenberchs enerzijds en kvw Nijcholaus gnd Daems soen anderzijds, (8) een 

stuk land, gnd die Lange Strepe, in Bruggen, over de dijk aldaar, tussen 

Willelmus Hels enerzijds en Jacobus Betten soen anderzijds, (9) een stuk 

land, gnd Bits Akker, tussen Rosmalen en Bruggen, tussen Willelmus Hels 

enerzijds en wijlen Johannes Balen soen, met een weg ertussen, anderzijds, 

(10) een stukje land, 1 spijnt rogge groot, aldaar, tussen Henricus Keijser 

enerzijds en Jacobus Berten? soen anderzijds, (11) 1 lopen land, in Heze, 

tussen Ghibo Hels enerzijds en eerstgenoemde Nijcholaus anderzijds, (12) 

een stukje land, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch enerzijds en Ghibo Hels anderzijds, met lasten en cijnzen. Ermgardis 

dv voornoemde Robbertus deed afstand. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre #paludialis# dicta Wellens Strepen 

sita in palude inter hereditatem #quondam# Zeberti filii Ghibonis 

Kesselman ex uno et inter hereditatem Rodol[phi] Hals ex alio atque pecia 

terre siliginee dicta eciam Wellens Strepe sita in Heze inter hereditatem 

dicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem (dg: Philippi de) 

K[a]th[eri]ne van den Wier ex alio item (dg: quarta pars et unum et 

dimidium bo) quarta pars unius jugeris terre sita ad locum dictum Roemput 

inter hereditatem Gerardi Arts soen ex uno et inter hereditatem Thome de 

Hijntham ex alio item dimidium iuger situm ibidem iuxta locum dictum aen 

die Voert inter he[reditatem] Johannis van der Veerdonc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hals ex alio item pecia terre dicta (dg: -m) die 

Slach sita in Bruggen ad locum dictum op die Stege inter hereditatem 

dictam Kestmans Camp ex uno et inter communem stegam ex alio item pecia 

terre sita in loco dicto int Rot inter hereditatem Johannis van den Kolke 

ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Kolke item pecia terre 

dicta dat Vlaslant sita in loco dicto Bruggen inter hereditatem Aleijdis 

Ponnenberchs ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Nijcholai 

dicti Daems soen ex alio item pecia terre dicta die Lange Strepe sita 

(dg: ultra aggerem) in Bruggen ultra aggerem ibidem inter hereditatem 

Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem Jacobi Betten soen ex alio (dg: 

..) item pecia terre dicta Bits Acker sita inter (dg: Br) Roesmalen et 

Bruggen inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem 

#quondam# Johannis Balen soen quadam via interiacente ex alio (dg: item 

particula terre unum spijnt siliginis in semine capiente) item particula 

terre unum spijnt siliginis in semine capiens sita ibidem inter 

hereditatem Henrici Keijser ex uno et inter hereditatem Jacobi Bert[en?] 

soen ex alio item una lopinata terre sita in Heze inter hereditatem (dg: 

W) Ghibonis Hels ex uno et inter primodicti Nijcholai ex alio item 

particula terre sita inter hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex 
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uno [et inter hereditatem] Ghibonis Hels ex alio ut dicebat in ea 

quantitate qua ibidem site sunt ad (dg: di) primodictum Willelmum 

spectare consueverunt #cum oneribus ad hoc spectantibus et cum [censibus 

exinde] solvendis# ut dicebant dicto Nijcholao [filio dicti quondam] 

Johannis van den Eijnde cesserunt in partem promittens ratam servare. Quo 

facto Ermgardis filia dicti Robberti cum tutore super premissis 

renunciavit promittens ....... ....... Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 125r 04 do 02-06-1384. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Johannes van den Eijnde droeg over aan zijn zoon 

Johannes zijn vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in Den Bosch, 

naast de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Henricus Wellens 

enerzijds en erfgoed van wijlen Denkinus Gruijter anderzijds. De brief 

overhandigen Robbertus zvw Johannes van den Eijnde. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: et Johannes) suum usufructum sibi competentem in 

medietate domus et aree site in Busco iuxta locum dictum Wijnmolenberch 

[inter] hereditatem Henrici Wellens ex uno et inter hereditatem quondam 

Denkini Gruijter ex alio supportavit Johanni suo filio promittens ratam 

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

Traditur Robberto filio quondam (dg: D) Johannis van den (dg: Eijnde) 

Eijnde. 

 

BP 1177 f 125r 05 ±di 07-06-1384. 

Hilla wv Baudewinus gnd Kist droeg over aan haar kinderen Henricus, 

Johannes en Luijtgardis haar vruchtgebruik in ¾ deel115, dat aan haar 

voornoemde kinderen Henricus, Johannes en Luijtgardis gekomen was na 

overlijden van voornoemde Baudewinus, resp. aan haar kinderen zal komen na 

overlijden van voornoemde Hilla, in goederen116 van voornoemde wijlen 

Baudewinus Kist, in Oirschot, ter plaatse gnd Herzel. 

 

Hilla (dg: q) relicta quondam Baudewini dicti Kist cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in tribus quartis partibus que Henrico 

Johanni et Luijtgardi suis liberis de morte dicti quondam Baudewini 

successione (dg: ad) sunt advolute et post mortem dicte Hille eorum 

matris successione advolventur in bonis dicti quondam (dg: quo) Baudewini 

Kist sitis in parochia de (dg: H) Oerscot in loco dicto Herzel et in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat (dg: ut d) legitime supportavit 

dictis Henrico Johanni et [Luijtgardi] #dictorum# suorum liberorum (dg: 

et effest) promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui in dicto usufructu existentem deponere. Testes Sijmon et Berwout 

[datum tercia] post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 125r 06 ±di 14-06-1384. 

Hr Rodolphus Vos en zijn broer Johannes, kvw Gerardus Vosse, verpachtten te 

pachters recht aan Margareta wv Theodericus gnd Velkennere en haar zoon 

Walterus hun goederen, gnd Bijsterveld, in Uden, zoals die aan voornoemde 

wijlen Gerardus behoorden, voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen 

Pinksteren. Margareta en Walterus zullen alle cijnzen, die hieruit gaan, 

betalen en de helft van een erfpacht van 2 mud rogge, die hieruit gaat. Elk 

jaar zullen ze op de gebouwen 6 vimmen stro dekken. Ook zullen ze elk jaar 

3 steen vlas leveren, bereid tot de hekel, en 1 gulden geven. Rodolphus en 

Johannes zullen de helft van de oogst hebben, uitgezonderd de vlas, welke 

helft Margareta en Walterus, voor hun kosten, in Den Bosch moeten 

afleveren. Margareta en Walterus mogen alleen landerijen bebouwen die bij 

de goederen horen. Niemand zullen ze met hun beesten om geld dienen behalve 

                         
115 Zie → BP 1177 f 126r 09 di 07-06-1384, verkoop erfpacht uit dit ¾ deel. 
116 Zie → BP 1179 p 714v 02 do 10-07-1393, deling goederen van wijlen 

Boudewinus. 
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hr Rodolphus en Johannes. Ook zullen Margareta en Walterus geen beesten en 

varend goed houden, tenzij ze voor de helft van voornoemde hr Rodolphus en 

Johannes zijn. {125v} Een bepaling mbt de kalveren van voornoemde beesten, 

en waarschijnlijk dat een kalf, als dat zou sterven, vervangen moet worden. 

Margareta en Walterus zullen een broek, gnd Rubroek, bij voornoemde 

goederen behorend, omwallen. Margareta en Walterus zullen geen bomen of 

takken zagen of knotten. Magareta en Walterus zullen geen eikenhout en 

berken zagen. Margareta en Walterus zullen de beemd van voornoemde 

goederen, naast de dijk, niet weiden, maar hooien. Een brief voor 

voornoemde hr Rodolphus en Johannes. 

 

Dominus Rodolphus Vos et Johannes eius frater liberi quondam Gerardi 

Vosse bona sua (dg: sita) dicta communiter Bijstervelt sita in parochia 

de Uden cum suis attinentiis unversis prout ad dictum quondam Gerardum 

spectare consueverunt ut dicebant dederunt ad (dg: annuum pactum) #jus 

coloni quod exponetur te halven# Margarete relicte quondam Theoderici 

dicti Velkennere et Waltero eius filio [ab] eisdem ad spacium trium 

annorum post festum penthecostes proxime (dg: futurum) preteritum 

deinceps sine medio sequentium (dg: possidenda anno quolibet il dictorum) 

ad jus co[loni] quod exponetur te halven possidenda additis condicionibus 

sequentibus primo videlicet quod dicti Margareta et Walterus eius filius 

solvent omnes census ex dictis bonis ex (dg: premissis) dict.. ....... 

....... et #eius# attinentiis solvendos (dg: item et quod ipsi) atque 

medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis ex dictis 

bonis cum suis attinentiis solvende item quod (dg: quod) ipsi Margareta 

[et Walterus] tegent anno quolibet dictorum trium annorum supra edificia 

dictorum bonorum (dg: octo) #sex# vimas straminum item quod dicti 

Margareta et Walterus dabunt dictis domino Rodolpho et Johanni anno 

quolibet dictorum trium annorum tres steen lini parata ad scalcrum et 

unum florenum dictum gulden [ro curialitate dicta zeijnde item quod dicti 

(dg: -s) dominus Rodolphus et Johannes habebunt medietatem (dg: s) omnium 

fructuum crescendorum et proveniendorum de dictis bonis cum suis 

attinentiis excepto lino (dg: item) quam medietatem dictorum fructuum 

dicti Margareta et Walterus sub suis laboribus et expensis in Busco 

tradere et deliberare et vehere tenebuntur item quod dicti Margareta et 

Walterus non colent aliquas terras m...... ....... ....... ....... 

....... .....es ad dictas! bona spectantes et quod ipsi Margareta et 

Walterus non sevient alicui cum suis bestiis (dg: inst) pro pretio (dg: 

dicti) nisi dicti domino Rodolpho et Johanni [item quod dicti Margareta] 

et Walterus non tenebunt aliquas bestias nec bona pecoralia dictis tribus 

annis durantibus nisi fuerint mediatim dictorum domini (dg: -orum) 

Rodolphi [et Johannis] 

 

1177 mf5 A 04 f.125v. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 14-06-1384. 

 

BP 1177 f 125v 01 di 14-06-1384. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... #quod 

exponetur afdoen# alia pecoralia vel bestias dictorum bonorum nisi de 

voluntate dictorum domini (dg: Jo) Rodo[lphi et Johannis] item ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... vitulos qui prevenient de 

vaccis supra dicta bona consistentibus et si aliquis dictorum morietur 

extunc dicti Margareta et [Walterus] ....... ....... ....... ....... 

alium vitulum item quod dicti Margareta et Walterus tenebunt et 

habebunt ?cotidie dictis tribus annis durantibus unum (dg: ?sa) nu..... 

(dg: .) ....... ....... ....... ....... ....... ....... dictorum bonorum 

(dg: nichil) item quod dicti Margareta et Walterus tenebunt et habebunt 

#quod exponetur# dicta bona cum suis attinentiis dictis tribus annis 

durantibus sic quod fructus (dg: .) non destruentur nec annullentur et 

(dg: bonis) #.......# ....... item quod dicti Margareta et Walterus (dg: 

circumvalla) circumvallabunt paludem dictam Rubroec ad dicta bona 
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spectantem sic quod virgule et (dg: ....) ?virgulte ....... ....... 

....... ....... (dg: bois) #bestiis# ....... et quod ipsi Margareta et 

Walterus non secabunt (dg: aliquas arbores) nec detruncabunt aliquas 

arbores vel ramos in dicto ....... ....... ....... ....... item quod ipsi 

Magareta et Walterus non secabunt supra dicta bona cum suis attinentiis 

(dg: non) aliqua ligna quercina et aliquas scobas dictas beircken item 

quod dicti Margareta et Walterus non pascent pratum situm (dg: iuxta) in 

dictis bonis iuxta aggerem scilicet ipsi dicti! pratum metent pro feno et 

secundum istas condiciones promittentes ratam servare et alii 

repromiserunt indivisi super omnia (dg: ...) premissa omnia adimplere. 

Testes Willelmus et Henricus datum tercia post sacramenti. Et erit una 

littera pro dicto domino Rodolpho et Johanni. 

 

1177 mf5 A 05 f.126. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 06-06-1384. 

 anno LXXXIIII mensis junii die sexto: maandag 06-06-1384. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 07-06-1384. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 08-06-1384. 

 

BP 1177 f 126r 01 ±ma 06-06-1384. 

Walterus van Audenhoven verkocht aan Johannes nzv hr Johannes van Spulle, 

investiet van Moergestel, een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van 

Oirschot, uit een b-erfpacht van 20 mud rogge, maat van Oirschot, welke 

pacht van 20 mud rogge voornoemde Walterus aan Emondus van Zuelen levert 

uit goederen gnd ten Heuvel, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, welke pacht 

van 6 mud rogge voornoemde Walterus verworvan had van voornoemde Emondus 

van Zuelen. 

 

Walterus de Audenhoven hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

mensure de [Oe]rscot de hereditaria paccione [viginti modiorum siliginis 

dicte mensure] quam paccionem XXti modiorum siliginis Walterus (dg: 

dictus) predictus Emondo de Zuelen (dg: annuatim et he) solvere ....... 

....... ....... ....... ....... parochia de Oerscot tradere ex bonis 

dictis ten Hoevel sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Best [atque 

ex attinentiis dictorum bonorum singulis] et universis quam paccionem sex 

modiorum siliginis dicte mensure prefatus Walterus erga dictum Emondum de 

Zue[len] ....... ....... prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

filio naturali domini Johannis de [Spulle] investiti de Gestel prope 

[Oesterwijc] ....... ....... ....... promittens ....... ....... et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 126r 02 ±ma 06-06-1384. 

(dg: Nijcholaus gnd Nijcoel). 

 

(dg: Nijcholaus dictus Nijcoel). 

 

BP 1177 f 126r 03 ma 06-06-1384. 

Jacobus zv Jacobus de Baest verkocht aan Henricus van Zonne een lijfrente 

van 6 oude schilden, op het leven van voornoemde Jacobus te betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), gaande uit 1/3 deel in goederen gnd 

Stouten Goet, in Middelbeers, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Jacobus filius Jacobi de Baest legitime vendidit Henrico de Zonne vitalem 

pensionem sex aude scilde seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Jacobi et non ultra mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo [termino] Domini #proxime futuro# ex tercia parte ad dictum 

venditorem spectante in bonis dictis Stouten Goet sitis in parochia de 

Middelberze et in attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 
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dominorum fundi et sufficientem facere et cum mortuus fuerit. Testes W et 

Scilder datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 126r 04 ma 06-06-1384. 

Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Nijcholaus gnd Nijcoel schoenmaker van 

Oesterwijc droeg over aan Henricus van Zonne en Willelmus zv Johannes van 

Haren, voor de duur van hun leven, ¼ deel in 2 bunder beemd, gelegen tussen 

Oisterwijk en Nemelaar, tussen Robbertus van Wisschel enerzijds en Zibertus 

van der Scueren anderzijds, welk ¼ deel eerstgenoemde Nijcholaus verworven 

had van Arnoldus Coppen. Voornoemde Henricus van Zonne zal dit ¼ deel 

gedurende zijn leven bezitten en, na overlijden van Henricus, zal 

voornoemde Willelmus, als hij dan leeft, dit ¼ deel gedurende zijn leven 

bezitten. 

 

Solvit Willelmus. 

Nijcholaus dictus Nijcoel filius quondam Nijcholai dicti Nijcoel sutoris 

de Oesterwijc (dg: quartam partem dimid) quartam partem ad se spectantem 

in duobus bonariis prati sitis (dg: in parochia de) inter Oesterwijc et 

Nemelaer inter hereditatem Robberti de Wisschel ex uno et inter 

hereditatem Ziberti van der Scueren ex alio et quam quartam partem 

primodictus Nijcholaus erga Arnoldum Coppen acquisiverat ut dicebat 

supportavit Henrico de Zonne #et Willelmo filio Johannis de Haren# ab 

eisdem ad vitam eorundem (verbeterd uit: eiusdem) Henrici possidendam 

promittens super (dg: habita et habenda) warandiam et obligationem 

deponere hoc addito quod dictus Henricus de Zonne dictam quartam partem 

ad suam vitam integraliter possidebit et habebit videlicet dictus 

Willelmus post (dg: dicti) decessum dicti Henrici (dg: di) si ipsum 

pertunc vivere contingat dictam quartam partem ad vitam eiusdem Willelmi 

possidebit et habebit integraliter. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 126r 05 ma 06-06-1384. 

Voornoemde Jacobus kan terugkopen, wanneer hij wil, op de vervaldag, met de 

lijfrente van dat jaar en elke oude schild met 6 oude schilden of de 

waarde. Per keer moet hij tenmiste de helft terugkopen. Opgesteld in de 

kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Marcelius van Os, Albertus 

Wals en Johannes Nouden. 

 

A. {Haal naar BP 1177 f 126r 03}. 

Dictus Jacobus poterit redimere semper quando sibi placuerit in termino 

solucionis cum (dg: pl) pensione huiusmodi termini solucionis provenienda 

et quodlibet scutum antiquum cum sex scutis antiquis seu valorem (dg: ut 

in forma) et non redimet minus una vice quam medietatem dicte pensionis. 

Acta in camera scriptorum presentibus Marcelio de Os et Alberto Wals 

Johanne Nouden datum anno LXXXIIII mensis junii die sexta hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 126r 06 ma 06-06-1384. 

Henricus Hake van Gravia en zijn vrouw Enghela dvw Henricus van Tricht 

droegen over aan Gerardus Vilt nzvw Gerardus Vilt hun deel in een huis en 

tuin in Oss, ter plaatse gnd aan de Heuvel, tussen wijlen Arnoldus gnd 

Bloemelincs enerzijds en wijlen Hermannus gnd Scotelmans anderzijds. 

 

Henricus Hake (dg: maritus f) de Gravia maritus legitimus ut asserebat 

Enghele sue uxoris filie quondam Henrici de Tricht et dicta Enghela cum 

eodem tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis seu eorum alteri 

competentes in domo et orto sitis in Os ad locum dictum (dg: #aen# den) 

aen den Hoevel inter hereditatem Arnoldi quondam dicti Bloemelincs ex uno 

et inter hereditatem quondam Hermanni dicti Scotelmans ex alio ut 

dicebant supportaverunt Gerardo Vilt filio (dg: f) naturali quondam 

Gerardi Vilt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126r 07 ma 06-06-1384. 

Voornoemde Gerardus Vilt beloofde aan Marcelius van Os 6 oude schilden of 

de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), en 5 oude schilden 

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

 

Dictus Gerardus Vilt promisit Marcelio (dg: sex) de Os sex aude scilde 

seu valorem Martini proxime futurum et quinque aude scilde seu valorem 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126r 08 ma 06-06-1384. 

Adam van Mierd droeg over aan Arnoldus zvw Theodericus van Loet alle 

goederen van Rodolphus gnd Wise, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Johannes Nouden. 

 

Adam de Mierd omnia et singula bona Rodolphi dicti Wise vendita sibi a 

Johanne Nouden per judicem etc prout in litteris supportavit Arnoldo 

filio quondam Theoderici de Loet cum litteris #et# jure promittens ratam 

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

supra. 

 

BP 1177 f 126r 09 di 07-06-1384. 

Henricus, Johannes en Luijtgardis, kvw Boudewinus gnd Kijst van Eijndoven, 

verkochten aan hr Ancelmus van Baest, tbv Willelmus zvw Godefridus gnd 

Bijerken van Zeelst, een n-erfpacht117 van 3½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit ¾ deel118 in goederen van 

voornoemde wijlen Boudewinus, in Oirschot, ter plaatse gnd Herzel, reeds 

belast met de grondcijns. De verkopers mogen altijd hout zagen en meenemen 

dat op deze goederen staat. 

 

Henricus Johannes et Luijtgardis liberi quondam Boudewini dicti Kijst de 

Eijndoven cum tutore hereditarie vendiderunt (dg: Henrico Vos ad) #domino 

Ancelmo de Baest# ad opus Willelmi (dg: filii dicti) filii quondam 

Godefridi dicti Bijerken de Zeelst hereditariam paccionem trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex tribus quartis partibus ad dictos 

venditores spectantibus in bonis dicti quondam Boudewini sitis in 

parochia de Oerscot in loco dicto Herzel et in attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere hoc addito quod dicti venditores semper poterint 

secare et amovere ligna pro tempore supra dicta bona cum suis attinentiis 

consistentia. Testes Sijmon et Berwout datum tercia post octavas 

penthecostes. Tradetur littera sibi vel domino Ancelmo. 

 

BP 1177 f 126r 10 di 07-06-1384. 

Walterus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126r 11 di 07-06-1384. 

Willelmus zvw Nijcholaus van den Arennest maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Henricus Bruijn zvw Godefridus 

                         
117 Zie → BP 1181 p 291r 01 vr 07-02-1399, deze erfpacht valt weg tegen een 

andere erfpacht van 3½ mud rogge. 
118 Zie ← BP 1177 f 125r 05 ±di 07-06-1384, overdracht vruchtgebruik in dit 

¾ deel. 
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Bruijn met zijn goederen. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai van den Arennest omnes vendiciones et 

alienaciones factas ab Henrico Bruijn filio quondam Godefridi Bruijn cum 

suis bonis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126r 12 di 07-06-1384. 

Henricus, Johannes en Luijtgardis, kvw Boudewinus gnd Kijst van Eijndoven, 

droegen over aan hun moeder Hilla, voor de duur van haar leven, ¾ deel in 

de goederen van voornoemde Boudewinus, in Oirschot, ter plaatse gnd Herzel. 

Voornoemde Hilla moet hieruit betalen een b-erfpacht van 3½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Henricus, Johannes en Luijtgardis uit die 

goederen verkocht hadden aan hr Ancelmus van Baest, tbv Willelmus zvw 

Godefridus Bijerken van Zeelst. De brief aan hen overhandigen of aan 

Walterus van Audenhoven. 

 

Henricus Johannes et Luijtgardis liberi quondam Boudewini dicti Kijst de 

Eijndoven #cum tutore# tres quartas partes ad se spectantes in bonis 

dicti quondam Boudewini sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Herzel 

et in attinentiis dictorum bonorum ut dicebant supportaverunt Hille eorum 

matri ab eadem Hilla quamdiu vixerit et non ultra possidendas 

promittentes ratam servare hoc addito quod dicta Hilla solvet ex dictis 

tribus quartis hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis 

mensure (dg: Bu) de Busco quam dicti Henricus Johannes et Luijtgardis 

vendiderunt domino Ancelmo de Baest ad opus Willelmi filii quondam 

Godefridi Bijerken de Zeelst scilicet quamdiu dicta Hilla dictas tres 

quartas partes apprehendet. Testes datum supra. Traditur sibi vel Waltero 

de Audenhoven. 

 

BP 1177 f 126r 13 wo 08-06-1384. 

Arnoldus zvw Johannes zvw Arnoldus van Grienden gaf uit aan Theodericus gnd 

Moelnere van der Donc een huis, tuin, akkers, beemden en erfgoederen van 

wijlen voornoemde Arnoldus van Grienden, in Lieshout, zoals die aan wijlen 

voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Arnoldus van Grienden en na overlijden van Walterus en Jacobus, bvw 

voornoemde Johannes, en zoals ze aan eerstgenoemde Arnoldus gekomen waren 

na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes; de uitgifte geschiedde 

vooor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 8 mud rogge, maat 

van Lieshout, met Lichtmis in Lieshout te leveren, voor het eerst over een 

jaar (vr 02-02-1386). 

 

Arnoldus filius quondam Johannis filii quondam Arnoldi de Grienden domum 

ortum agros prata et hereditates quascumque dicti quondam Arnoldi (dg: 

sit) de Grienden sitos in parochia de Lijeshout (dg: et que) #prout# 

dicto quondam Johanni de morte dicti quondam Arnoldi de Grienden sui 

patris et de morte quondam Walteri et Jac[obi] fratrum dicti quondam 

Johannis successione fuerant advoluti et (dg: que dicto) #prout# 

primodicto Arnoldo de morte dicti quondam Johannis sui patris successione 

sunt advoluti ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Theoderico dicto 

Moelnere van der Donc ab eodem hereditarie possidendos pro censibus 

dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione octo modiorum siliginis mensure de Lijeshout danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et primo termino a purificatione proxime ultra 

annum et in parochia de Lijeshout tradenda ex premissis promittens 

warandiam [pro premissis] et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Willelmus et Sijmon datum quarta post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1177 f 126r 14 wo 08-06-1384. 

Johannes zvw Willelmus gnd Crabben soen verwerkte zijn recht tot 
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vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Crabben soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126r 15 wo 08-06-1384. 

Petrus Geroncs gaf uit aan Gerardus van de Wijnssem den Mesmaker een huis 

en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van 

Helvoert enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus Leijten soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van .. 

....... geld, en thans voor (3) een n-erfcijns van 13 pond voornoemd geld, 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). Walterus zv voornoemde 

Petrus beloofde dat waarschijnlijk hij, als zoon van zijn vader Petrus, 

geen rechten op dit huis en erf zal doen gelden, maar wel, na overlijden 

van voornoemde Petrus, recht houdt in voornoemde cijns van 13 pond. 

 

(dg: Walterus) Petrus Geroncs domum et aream sitam in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Arnoldi de Helvoert ex uno et inter 

hereditatem quondam Walteri Leijten soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Gerardo (dg: Wil) de Wijnssem den Mesmaker ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini ducis et pro hereditario censu 

....... ....... [mon]ete exinde prius solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu XIII librarum dicte monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino 

nativitatis Domini proxime promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et Berwout datum 

supra. 

 

BP 1177 f 126r 16 wo 08-06-1384. 

Quo facto Walterus filius dicti Petri promisit super omnia quod ipse 

....... ....... dicti Petri sui patris nunquam presumet se jus in dicta 

domo et area habere nec dictam domum et aream impetere salvo tamen sibi 

jure sibi post decessum dicti ....... ....... in censu XIII librarum 

....... competent.. ....... ....... ....... 

 

BP 1177 f 126r 17 wo 08-06-1384. 

Walterus zv voornoemde Petrus Geronc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus filius dicti Petri Geronc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf5 A 06 f.126v. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 08-06-1384. 

 Secunda post sacramenti: maandag 13-06-1384. 

 anno LXXXIIII mensis junii die XIII: maandag 13-06-1384. 

 

BP 1177 f 126v 01 wo 08-06-1384. 

Nijcholaus van Baerle, voor zich en zijn kinderen, en Willelmus Donc, voor 

zich, zijn vrienden en verwanten, verklaarden verzoend te zijn met Gerardus 

Loije zv Theodericus Zoetmelc, Johannes zv Ghibo Buijc en Johannes zv 

Henricus van Haren en hun vrienden en bloedverwanten, en met vrienden en 

bloedverwanten van wijlen Henricus gnd Mercelijs soen mbt de dood van 

Jacobus zvw Nijcholaus van Baerle, veroorzaakt door voornoemde wijlen 

Henricus Marcelijs soen. Ze beloofden aan handen van Johannes van Ghemert 

de jongere, tbv voornoemde Gerardus, Johannes en Johannes, en vrienden en 

verwanten van voornoemde wijlen Henricus Marcelijs soen, dit zoenakkoord 

van waarde te houden. 

 

[Nijcholaus de Baerle pro se et] suis liberis quibuscumque et Willelmus 

Donc pro se et suis amicis et consanguineis genitis et generandis 
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quibuscumque [palam recognoverunt se fore reconci]liatos cum Gerardo 

Loije filio Theoderici Zoetmelc Johanne filio Ghibonis Buijc et Johanne 

filio Henrici de Haren et cum eorum amicis [et consanguineis genitis et] 

generandis [quibuscumque] et cum amicis et consanguineis quibuscumque 

quondam Henrici dicti Marcelijs soen .... super nece quondam Jacobi filii 

quondam [Nijcholai] de Baerle facta ut dicebant per dictum quondam 

Henricum Marcelijs soen (dg: et suos complices ut d et sos complices) 

promittentes (dg: pro s) indivisi super omnia pro se suisque amicis et 

consanguineis genitis et generandis ad manus Johannis de Ghemert junioris 

{ruimte vrijgelaten} ad opus dictorum Gerardi Johannis [et Johannis et 

amicorum et consanguineorum dicti] quondam Henrici [Marcelij]s so[en] 

huiusmodi reconciliacionem ratam servare. Testes W et Berwout datum 

quarta post octavas penthecostes. Et ?duplicetur. 

 

BP 1177 f 126v 02 wo 08-06-1384. 

Theodericus zvw Theodericus van Meghen, Johannes Bessellen en Theodericus 

zvw Johannes van Heze, voor zich, hun vrienden en bloedverwanten, 

verklaarden verzoend te zijn met vrienden en bloedverwanten van wijlen 

Henricus Marcelijs soen en met voornoemde Gerardus Loije, Johannes zv Ghibo 

Buijc en Johannes zv Henricus van Haren en hun vrienden en bloedverwanten, 

mbt de dood van voornoemde Jacobus zvw Nijcholaus van Baerle en mbt het 

gevecht en de letsels. Ze beloofden aan handen van Johannes van Ghemert het 

zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Meghen Johannes Bessellen et 

Theodericus filius quondam [Johannis de] Heze (dg: pal) pro se suisque 

amicis et consanguineis genitis et generandis palam recognoverunt se fore 

reconciliatos cum amicis et consanguineis [quibuscumque] genitis et (dg: 

genitis) et generandis quondam Henrici Marcelijs soen et cum dictis 

Gerardo Loije Johanne filio Ghibonis Buijc et cum Johanne filio Henrici 

de Haren (dg: super nec) et cum eorum amicis et consanguineis genitis et 

generandis super (dg: dicta) nece (dg: dicti quondam Henrici Mercelijs 

soen et super pugna et) dicti Jacobi filii quondam (dg: J) Nijcholai de 

Baerle et super pugna et lesionibus exinde habitis promittentes ut supra 

ad manum Johannis de Ghemert junioris etc. Testes (dg: datum supra) 

Willelmus et Berwout datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 126v 03 wo 08-06-1384. 

De broers Hermannus en Johannes, zvw Henricus Marcelijs soen, Gerardus 

Loije, Johannes zv Ghibo Buijc, Johannes zv Henricus van Haren, Johannes 

van Zonne zvw Johannes gnd Zeelmaker, Gerardus zvw Henricus gnd Neve, de 

broers Hermannus en Cristianus, kvw Henricus Neve zvw voornoemde Henricus 

Neve, Henricus Neve zvw Henricus Goeswijns soen, zijn zoon Willelmus, 

Bertoldus Bertouts soen en Arnoldus die Goutsmit zvw Petrus Sloetmakers, 

voor zich en hun vrienden en verwanten, verklaarden verzoend te zijn met 

Nijcholaus van Baerle, Theodericus zvw Theodericus van Megen, Johannes 

Bessellen en Theodericus zvw Johannes van Heze en hun vrienden en 

verwanten, mbt de dood van Henricus Mercelijs soen, veroorzaakt door wijlen 

Jacobus zv Nijcholaus van Baerle en door voornoemde Theodericus, Johannes 

Bessellen en Theodericus zvw Johannes van Heze. Ze beloofden, aan handen 

van Johannes van Ghemert de jongere, de verklaring van waarde te houden, 

tbv etc. 

 

Hermannus et Johannes fratres quondam Henrici Marcelijs soen Gerardus 

Loije Johannes filius Ghibonis Buijc et Johannes filius Henrici de Haren 

et Johannes de Zonne filius quondam Johannis dicti Zeelmaker Gerardus 

filius quondam Henrici dicti Neve Hermannus (dg: fili) et Cristianus (dg: 

filius) #fratres liberi# quondam Henrici Neve filii dicti quondam Henrici 

Neve Henricus Neve filius quondam Henrici Goeswijns soen Willelmus eius 

filius Bertoldus Bertouts soen et Arnoldus die Goutsmit filius quondam 

Petri Sloetmakers pro se suisque amicis et consanguineis quibuscumque 
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genitis et generandis palam recognoverunt se fore reconciliatos cum 

Nijcholao de Baerle cum Theoderico filio quondam Theoderici de Megen 

Johanne Bessellen et Theoderico filio quondam Johannis de Heze et cum 

eorum amicis et consanguineis quibuscumque genitis et generandis super 

nece quondam Henrici Mercelijs soen facta ut dicitur per Jacobum quondam 

filium Nijcholai de Baerle et per dictos Theodericum Johannem Bessellen 

et (dg: Joh) #Theodericum# filium quondam Johannis de Heze (dg: et cum 

eorum amicis et consanguineis genitis et generandis) promittentes 

indivisi super omnia ratam servare ad manum Johannis de Ghemert junioris 

ad opus etc. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 126v 04 wo 08-06-1384. 

Nijcholaus van Baerle, voor zich en zijn kinderen, verklaarde verzoend te 

zijn met Theodericus zvw Theodericus van Megen, Johannes Bessellen en 

Theodericus zvw Johannes van Heze mbt de dood van Jacobus zv voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Nijcholaus de Baerle pro se et suis liberis quibuscumque palam recognovit 

fore (dg: reconco) reconciliatum cum Theoderico filio quondam Theoderici 

de Megen Johanne Bessellen et Theoderico filio Johannis quondam (dg: He) 

de Heze super nece quondam Jacobi filii olim dicti Nijcholai et promisit 

super omnia reconciliacionem factam super dicta nece ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126v 05 wo 08-06-1384. 

Voornoemde Theodericus, Johannes en Theodericus verklaarden verzoend te 

zijn met Nijcholaus van Baerle en zijn kinderen mbt de dood van Jacobus zv 

voornoemde Nijcholaus. 

 

Dicti Theodericus Johannes et (dg: Jo) Theodericus palam recognoverunt se 

fore reconciliatos cum Nijcholao de Baerle et suis liberis super nece 

quondam Jacobi filii dicti Nijcholai promittentes reconciliacionem factam 

et habitam super dicta nece ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126v 06 wo 08-06-1384. 

Godefridus Andries soen van Berlikem, Gerardus Broc en Johannes van Vucht 

handschoenmaker beloofden aan Henricus van Malsen 50 gulden hellingen of de 

waarde, voor 1/3 deel te betalen vandaag over 17 weken, voor 1/3 deel 

vandaag over 36 weken, en voor 1/3 deel vandaag over een jaar (dg: wegens 

zoenakkoord mbt de dood van Henricus Marcelijs soen). 

 

Godefridus Andries soen de Berlikem Gerardus Broc et Johannes de Vucht 

cyrothecarius promiserunt Henrico de Malsen (dg: pro) L gulden hellingen 

seu valorem pro una tercia parte (dg: in) a data presente ultra XVII 

septimanas pro secunda (dg: sep) tercia parte a data presente ultra XXXVI 

septimanas et pro ultima tercia a data presente ultra annum persolvendos 

(dg: occacione reconciliacionis necis quondam Henrici Marcelijs soen). 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126v 07 wo 08-06-1384. 

Ghibo Herinc, Theodericus zvw Franco van Orthen en Henricus van Arkel zvw 

Reijnerus Willems beloofden aan Johannes zv Truda, Theodericus Rover zv hr 

Emondus en Rodolphus van der Hagen, tbv hen en Hubertus Steenwech, 37 

gulden hellingen of de waarde, voor 1/3 deel te betalen vandaag over 17 

weken, voor 1/3 deel vandaag over 36 weken, en voor 1/3 deel vandaag over 

een jaar; voorts 24 gulden hellingen of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1384). 

 

(dg: Ghibo Herinc). 

Ghibo Herinc Theodericus filius quondam Franconis de Orthen et Henricus 

de Arkel filius quondam Reijneri Willems promiserunt (dg: He) Johanni 
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filio Trude #Theoderico Rover filio domini Em[on]di# Rodolpho van der 

Hagen ad opus eorum et ad opus Huberti Steenwech (dg: LXI) #XXXVII# 

gulden hellingen seu valorem dictis terminis persolvendos atque XXIIII 

gulden hellingen seu valorem ad festum Jacobi proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126v 08 wo 08-06-1384. 

Theodericus zv Theodericus van Megen, Johannes Bessellen en Theodericus zvw 

Johannes van Heze beloofden hen? schadeloos te houden. 

 

+. 

Theodericus filius Theoderici de Megen Johannes Bessellen et Theodericus 

filius quondam Johannis de Heze promiserunt indempnes servare. Testes 

datum. 

 

BP 1177 f 126v 09 wo 08-06-1384. 

Ghibo Buijc vleeshouwer, Theodericus Zoetmelc, Johannes van Haren en 

Henricus van Haren beloofden aan Willelmus Donc 24 gulden hellingen of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) te betalen, en 90 gulden 

hellingen of de waarde, voor 1/3 deel te betalen vandaag over 17 weken, 

voor 1/3 deel vandaag over 36 weken, en voor 1/3 deel vandaag over een 

jaar. 

 

Ghibo Buijc carnifex Theodericus Zoetmelc Johannes de Haren et Henricus 

de Haren promiserunt Willelmo Donc XXIIII gulden hellingen seu valorem a 

Jacobi proxime persolvendos atque (dg: X) nonaginta gulden hellingen seu 

valorem pro una tercia parte a data presente ultra XVII septimanas pro 

secunda ultra XXXVI septimanas et pro ultima tercia parte a data presente 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 126v 10 wo 08-06-1384. 

(dg: Theodericus zvw Theodericus van Megen, Johannes Bessellen en 

Theodericus zvw Johannes van Heze beloofden schadeloos te houden). 

 

(dg: Theodericus filius Theoderici quondam de Megen Johannes Bessellen et 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze promiserunt indempnes 

servare. Testes datum supra). 

 

BP 1177 f 126v 11 ma 13-06-1384. 

Petrus die Moelnere zvw Arnoldus gnd Moelnere deed tbv Henricus Buc zvw 

Johannes Buc afstand van alle geschillen, waarmee hij en andere erfg vw 

voornoemde Arnoldus, voornoemde Henricus Buc kan aanspreken, wegens 

goederen van wijlen Thomas zvw voornoemde Arnoldus Moelnere. De brief 

overhandigen aan hem, aan Franco Nollekens of aan Theodericus van den 

Hoevel. 

 

Petrus die Moelnere filius quondam Arnoldi dicti Moelnere super omnibus 

et singulis (dg: bon) impeticionibus causis et actionibus quibus 

mediantibus ipse Petrus seu quicumque #alii# heredes et successores dicti 

quondam Arnoldi impetere possent seu vexare Henricum Buc filium quondam 

Johannis Buc in judicio spirituali vel seculari occacione quorumcumque 

bonorum mobilium et immobilium hereditariorum et paratorum (dg: quondam 

que fuera) quondam Thome filii dicti quondam Arnoldi Moelnere (dg: aut 

alias quovismodo) #?aut exinde .......# ut dicebat ad opus dicti Henrici 

Buc renunciavit promittens super habita et habenda (dg: q) ratam servare 

et quod ipse dictum Henricum ab huiusmodi impeticionibus causis et 

actionibus omnibus et singulis (dg: sibi) #dicto Henrico# a dicto (dg: 

di) Petro (dg: et) seu a quibuscumque #liberis# heredibus et 

successoribus dicti quondam Arnoldi evenientibus seu eventuris seu 

fiendis vel faciendis occacione dictorum bonorum dicti quondam Thome seu 

exinde eveniendis aut #(dg: aliis quovismodo)# in judicio spirituali vel 
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seculari (dg: a) quitabit relevabit et penitus indempnem observabit. 

Testes #W# Sijmon et Berwout datum secunda post sacramenti. Traditur sibi 

vel Franconi Nollekens vel Theoderico van den Hoevel. 

 

BP 1177 f 126v 12 ma 13-06-1384. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in 

aanwezigheid van voornoemde 3 schepenen, Franco Nollekens, Theodericus van 

den Hoevel, hr Ancelmus van Baest, Johannes Coninc, Willelmus Coptiten en 

Johannes Lijsscap. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis 3 scabinis Francone 

Nollekens Theoderico van den Hoevel domino Ancelmo de Baest Johanne 

Coninc Willelmo Coptiten Johanne Lijsscap actum in camera scriptorum anno 

LXXXIIII mensis junii die XIII hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 126v 13 ma 13-06-1384. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 175½ 

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

betalen. 

 

Gerardus Bauderics promisit Gerardo Broc filio quondam Petri Broc centum 

et septuaginta quinque et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 A 07 f.127. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 08-06-1384. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 10-06-1384. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 11-06-1384. 

 Secunda post sacramenti: maandag 13-06-1384. 

 

BP 1177 f 127r 01 wo 08-06-1384. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 79, inv.nr. 40.079, 08-06-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd Uleman verkocht aan Hadewigis van Neijnsel, tbv 

de infirmerie van het Groot Begijnhof, een n-erfcijns van 3 pond geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), gaande uit een b-erfcijns119 

van 7 pond 12 schelling voornoemd geld, die eerstgenoemde Johannes met 

Sint-Jan resp. Kerstmis beurt, gaande uit een huis120 en erf in Den Bosch, 

op de Oude Dieze, tussen erfgoed van Luijtgardis van der Dijesen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Ghibo gnd Bruijt anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Johannes Uleman voor 48 schelling voornoemd geld 

b-erfcijns en voor voornoemde cijns van 7 pond 12 schelling voornoemd geld 

in cijns gegeven had aan Henricus gnd Pijlet van Osse, en welke cijns van 7 

pond 12 schelling eerstgenoemde Johannes nu bezit. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Uleman hereditarie vendidit 

Hadewigi de Neijnsel ad opus infirmarie mai[oris121 curie beginarum 

hereditarium censum] trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro ex hereditario censu sep[tem librarum et duodecim solidorum dicte 

monete] quem primodictus Johannes solvendum habet hereditarie terminis 

(dg: pre) solucionis predictis de et ex domo et area sita in Busco supra 

antiquam Dijes[am inter hereditatem Luijtgar]dis van der Dijesen ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis quondam dicti Bruijt ex alio quam domum et 

                         
119 Zie → BP 1177 f 176v 10 do 26-01-1385, verkoop van 3 pond uit de cijns 

van 7 pond 12 schelling. 
120 Zie → BP 1177 f 210v 06 vr 20-10-1385, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
121 Aanvulling op basis van GAH Groot Begijnhof regest 79, inv.nr. 40.079, 

08-06-1384. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 258 

aream dictus quondam Johannes Uleman pro quadraginta octo solidis 

hereditarii census dicte monete exinde prius solvendis et pro predicto 

censu septem librarum et XII solidorum dicte monete [dederat] ad censum 

Henrico dicto Pijlet de Osse prout in litteris quas vidimus et quem 

censum septem librarum et XII solidorum primodictus Johannes nunc ad se 

spectare dicebat promittens super [omnia] habita et habenda warandiam et 

obligationem aliam in dicto censu septem librarum et XII solidorum (dg: 

de) existentem deponere (dg: s) et sufficientem facere. Testes W et 

Berwout datum quarta post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 127r 02 wo 08-06-1384. 

Aleijdis dv Maria ndvw hr Egidius van de Doorn priester droeg over aan de 

secretaris, tbv Ghisbertus van Vlochoven, en aan Theodericus van den Hoevel 

alle goederen, aan haar door wijlen voornoemde hr Egidius in zijn testament 

vermaakt. De brief overhandigen aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Aleijdis filia Marie filie naturalis quondam domini Egidii de Spina 

presbitri cum tutore omnia et singula bona sibi (dg: de morte quondam) 

sibi per dictum quondam dominum Egidium (dg: s) legata in suo testamento 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat supportavit mihi ad 

opus Ghisberti de Vlochoven #et Theoderico van den Hoevel# promittens cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: dicto 

alteri dictorum) dicto Ghisberto. 

 

BP 1177 f 127r 03 vr 10-06-1384. 

Reijnerus, zvw Johannes van der Hegghen verwekt bij zijn vrouw Aleijdis van 

Buekelaer, gaf uit aan Albertus Zuermont zvw Johannes gnd Zuermont zvw hr 

Arnoldus Rover investiet van Veghel een stuk land en een stukje beemd dat 

aan het eind van voornoemd stuk land ligt, in Veghel, ter plaatse gnd in 

die Druijn Stuckel, tussen voornoemde Albertus Zuermont enerzijds en een 

gemene weg, gnd de Nieuwe Dijk anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes van Besel en met het andere eind aan voornoemde Albertus Zuermont; 

de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, en thans voor een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, voor het 

eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Reijnerus filius quondam Johannis van der Hegghen ab eodem quondam 

Johanne et Aleijde de Buekelaer eius uxore pariter genitus peciam terre 

#et particulam prati sitam ad finem dicte (dg: particule) pecie terre# 

(dg: d) sitam in parochia de Vechel in loco dicto (dg: die) in die Druijn 

Stuckel inter hereditatem Alberti Zuermont filii (dg: naturalis) quondam 

Johannis dicti Zuermont filii #(dg: filii) quondam domini Arnoldi Rover 

investiti de Vechel# ex uno et inter (dg: hereditatem Johannis de Bersel 

ex alio ut dicebat hereditarie v atque particulam prati dicti Reijneri 

sitam ad finem dicte pecie terre et) #communem (dg: ....) plateam dictam 

den Nuwendijc ex alio# tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis de 

Besel et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Alberti Zuermont ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit dicto Alberto promittens warandiam et 

o) dedit ad hereditariam paccionem dicto Alberto Zuermont ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini fundi dando etc atque pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Vechel danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum (dg: et in .. supra dictam peciam terre tradenda) #in 

parochia de Vechel tradenda# ex premissis promittens warandiam et 

obligationem aliam deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Berwout 

datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 127r 04 vr 10-06-1384. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes van der Hautart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 05 vr 10-06-1384. 

Judocus gnd Yoest Bruijstens beloofde aan Johannes gnd Monics 28 oude 

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

 

Judocus dictus (dg: B) Yoest Bruijstens promisit Johanni dicto Monics 

XXVIII aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 06 vr 10-06-1384. 

Heijlwigis wv Engbertus van Maren beloofde aan haar zoon Nijcholaus 100 

oude schilden na maning te betalen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Engberti de Maren promisit (dg: Wil) super 

habita et habenda (dg: di Willelmo) #Nijcholao# suo filio centum aude 

scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 07 vr 10-06-1384. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde voornoemd geld niet te manen, tenzij 

voornoemde Heijlwigis in het huwelijk zou treden, of voornoemde Heijlwigis 

onwettig met een man zou omgaan of bij hem wonen. 

 

Dictus (dg: Willelmus) #Nijcholaus# promisit super omnia quod ipse dictam 

pecuniam (dg: non) non monebit (dg: qu) nisi contingat dictam Heijlwigem 

matrimonium contrahere legitimum seu nisi contingat dictam Heijlwigem se 

inhoneste regere cum aliquo viro illegitime cum eodem sedendo aut moram 

trahendo salvis tamen dictis litteris in suo vigore permansuris. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 08 za 11-06-1384. 

Hermannus gnd Marcelijs soen verklaarde ontvangen te hebben van Godefridus 

zv Andreas en Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale 30 gulden hellingen, die 

voornoemde Godefridus wegens zoenakkoord beloofd had aan voornoemde 

Hermannus mbt de dood van Henricus Marcelijs soen bv voornoemde Hermannus. 

 

Hermannus dictus Marcelijs soen palam recognovit sibi fore satisfactum 

per Godefridum filium Andree #et Goeswinum Herinc filium quondam Johannis 

Cale# de XXX gulden hellingen quos dictus Godefridus dicto Hermanno 

promiserat occacione reconciliacionis necis quondam Henrici Marcelijs 

soen fratris olim dicti Hermanni ut dicebat. Testes Berwout et Scilder 

datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1177 f 127r 09 ma 13-06-1384. 

Leonius van Erpe verkocht aan Theodericus Vette een n-erfcijns van 12 pond 

geld, die Gerardus van Brede hem betaalt, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis122 en erf in Den Bosch, over 

de Visbrug, tussen erfgoed van wijlen Matheus Posteel enerzijds en erfgoed 

van Johannes Meerwater anderzijds. 

 

Leonius de Erpe annuum et hereditarium censum XII librarum monete quem 

Gerardus de Brede sibi solvere tenetur hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem quondam Mathei Posteel ex uno et hereditatem Johannis 

Meerwater ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Vette 

promittens warandiam et obligationem deponere in dicto censu. Testes 

Sijmon et Henricus datum secunda post sacramenti. 

 

                         
122 Zie ← BP 1176 f 068v 02 wo 23-06-1378, verkoop van een erfcijns van 6 

pond uit dit huis. 
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BP 1177 f 127r 10 ma 13-06-1384. 

Voornoemde Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nicholaus van Megen verkocht aan 

Elisabeth gnd Matheus een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen van 

Henricus zvw Henricus zv Marcelius, welke cijns aan voornoemde wijlen 

Nijcholaus was verkocht door voornoemde Henricus. 

 

Leonius predictus maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nicholai de Megen hereditarium censum quinque 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex omnibus bonis (dg: habiti) Henrici filii quondam Henrici filii 

Marcelii habitis et habendis #venditum dicto quondam Nijcholao a dicto 

Henrico# prout in litteris hereditarie vendidit Elisabeth dicte Matheus 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 11 ma 13-06-1384. 

Hermannus van den Ham ev Heijlwigis dvw Matheus gnd der Ver Nalart Dinnen 

soen verkocht aan Godefridus gnd Goden Enghel Goeden soen een n-erfcijns 

van 4 pond geld, met Sint-Andreas te betalen, gaande uit een hoeve, die aan 

voornoemde Hermannus en Heijlwigis gekomen was na overlijden van voornoemde 

Matheus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, naast de windmolen gnd 

Kreitenmolen, tussen de gemeint enerzijds en Johannes van den Scoer 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge. 

 

Hermannus van den Ham #maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Mathei dicti der Ver Nalart Dinnen soen# 

hereditarie vendidit Godefrido dicto Goden Enghel Goeden soen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Andree 

ex quodam manso dicto Hermanno venditori (dg: de morte quondam) et dicte 

Heijlwigi de (dg: mart) morte dicti quondam Mathei successione advoluto 

sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel iuxta molendinum 

venti dictum Creijten molen inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Scoer ex alio atque ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini (dg: duc) ducis et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis exinde solvendis (dg: et 

suff). Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 12 ma 13-06-1384. 

Mathias zv Johannes gnd Thijs soen van Bascot droeg over aan Johannes van 

den Hoevel zvw Walterus van den Hoevel een b-erfcijns van 4 pond geeld, die 

Katherina wv Reijnerus van Mechelen aan voornoemde Mathijas beloofd123 had, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Vughterstraat voor het woonhuis van 

wijlen Arnoldus Berwout naar de stadsmuur, tussen erfgoed van voornoemde 

wijlen Arnoldus Berwout enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus van 

Cassellaer anderzijds. 

 

Mathias filius (dg: quo) Johannis dicti (dg: Tijs so) Thijs soen de 

Bascot hereditarium censum quatuor librarum monete quem Katherina relicta 

quondam Reijneri de Mechelen promisit se daturam et soluturam dicto 

Mathije hereditarie Remigii ex domo et area et orto sitis in Busco in 

vico tendente a vico Vuchtensi ante habitationem quondam Arnoldi Berwout 

versus murum oppidi de Buscoducis inter hereditatem dicti quondam Arnoldi 

Berwout ex uno et inter hereditatem quondam Willelmi de Cassellaer ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van den Hoevel 

filio quondam Walteri van den Hoevel cum litteris et jure promittens 

                         
123 Zie ← BP 1176 f 150v 04 ma 08-10-1380, uitgifte van dit huis. 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 13 ma 13-06-1384. 

Jacobus van Bruggen beloofde aan Paulus Bits soen van Os 11 oude schilden, 

of de waarde een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1384) en de 

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

 

Jacobus de Bruggen promisit super omnia Paulo Bits soen de Os XI aude 

scilde seu valorem mediatim Remigii et mediatim (dg: Domini) nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127r 14 ma 13-06-1384. 

Johannes gnd van Lenken droeg over aan zijn zoon Johannes alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van Johanna dvw Jacobus zv 

eerstgenoemde Johannes, gelegen in Vlaanderen. 

 

Johannes dictus de Lenken omnia et singula #bona# mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Johanne filie quondam Jacobi 

filii olim (dg: di) primo[dicti] Johannis successione (dg: aid) advoluta 

seu competentia quocumque locorum infra Flandria consistentia sive sita 

ut dicebat supportavit Johanni suo filio promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf5 A 08 f.127v. 

 Secunda post sacramenti: maandag 13-06-1384. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 14-06-1384. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 15-06-1384. 

 

BP 1177 f 127v 01 ma 13-06-1384. 

Jacobus Coptiten zvw Johannes Coptiten droeg over aan Aleijdis wv Adam van 

Ghestel (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit een hofstad in Den Bosch, ?over de Korenbrug, tussen huis en erf van 

voornoemde Johannes Coptiten enerzijds en huis en erf van Theodericus 

Posteel anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan ....... ....... 

Den Bosch, (2) een b-erfcijns van 16 schelling, een helft te betalen met 

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

Bosch, over de Korenbrug, waarin Johannes gnd Ghelreman woonde, (3) een 

b-erfcijns van 44 schelling, 1 groot Tournoois voor 16 penning gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, uit huis en erf in Den Bosch, buiten de verste 

poort van de Vughterstraat gelegen, tussen voornoemde poort enerzijds en 

wijlen Ennekinus gnd Bollart anderzijds, welke cijnzen eerstgenoemde 

Jacobus verworven had van zijn moeder Cristina wv voornoemde Johannes 

Coptiten. 

 

[Jacobus Coptiten] filius quondam Johannis Coptiten hereditarium censum 

quatuor librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

quodam domistadio sito in Busco [?ultra] pontem (dg: ..) bladi inter 

domum et aream Johannis Coptiten predicti ex uno et inter (dg: 

hereditatem) domum et aream Theoderici Posteel ex alio tendente a communi 

platea ad ....... ....... ?oppidum de Busco (dg: quem censum quatuor 

librarum dictus quondam Johannes Coptiten erga Jordanum filium quondam 

Johannis Loekens) [atque hereditarium] censum sedecim solidorum solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et area sita [in 

Busco] ultra pontem bladi [in qua] Johannes dictus Ghelreman commorari 

consuevit [atque hereditarium censum qua]draginta quatuor solidorum 

grosso Turonensi denario (dg: etc) pro XVI denariis computato [seu] 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum [terminis] solucionis 

predictis de domo et area sita extra extremam portam vici Vuchtensis 

inter dictam portam (dg: ..) stantem ibidem ex uno et inter hereditatem 

quondam Ennekini dicti Bollart ex alio quos census primodictus Jacobus 
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erga Cristinam relictam dicti quondam Johannis Coptiten suam matrem 

acquisiverat prout (dg: in litteris) hec et alia in litteris continentur 

supportavit Aleijdi (dg: -s) relicte quondam Ade de Ghestel cum litteris 

et aliis et jure occacione premissorum promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum 

secunda post sacramenti. 

 

BP 1177 f 127v 02 di 14-06-1384. 

Elijas van Zelem beloofde aan Zegherus van Puppel 200 Hollandse dobbel 

mottoen, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, na maning 

te betalen. 

 

Elijas de Zelem promisit super omnia Zeghero de Puppel (dg: duc) ducentos 

Hollant dobbel mottoen seu pro quolibet Hollant dobbel XLIII Hollant 

placken ad (dg: nativitatis Domini proxime) monitionem persolvendos. 

Testes Will et Henricus datum tercia post sacramenti. 

 

BP 1177 f 127v 03 di 14-06-1384. 

Johannes gnd Hessels beloofde aan Zegherus van Puppel 27 Hollandse dobbel, 

43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes dictus Hessels promisit super omnia Zeghero de Puppel XXVII 

Hollant dobbel seu pro quolibet dobbel XLIII Hollant placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 04 di 14-06-1384. 

Johannes van Oijen van Mazeboemel en Arnoldus van Boemel goudsmid beloofden 

aan Emondus zv Johannes van Ghemert 25½ mud haver, Bossche maat, met 

Epiphanie aanstaande (vr 06-01-1385) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes de Oijen de Mazeboemel et Arnoldus de Boemel aurifaber 

promiserunt Emondo filio Johannis de Ghemert XXV et dimidium modios 

#bone# avene mensure de Busco scilicet melioris avene que veniet ad forum 

in (dg: bo) valore una placka dempta ad epyphaniam proxime futuram 

persolvendos et in Busco tradendos (dg: primus servabit alium indempnem). 

Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 05 di 14-06-1384. 

Willelmus van den Hoeve beloofde aan Henricus van den Velde 100 Brabantse 

dobbel na maning te betalen. 

 

Willelmus van den Hoeve promisit #super omnia habita et habenda# Henrico 

van den Velde centum Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 06 wo 15-06-1384. 

Ywanus van Vauderic verklaarde dat Albertus Buc van Lijt 360 oude schilden 

betaald heeft die voornoemde Albertus hem verschuldigd was wegens de koop124 

van het woonhuis met ondergrond van wijlen Egidius van Ghele, in Den Bosch, 

aan de Hinthamerstraat, en vanwege erfgoederen aldaar gelegen, zowel aan 

deze als aan gene zijde van de stroom. 

 

Ywanus de Vauderic palam recognovit sibi fore satisfactum per Albertum 

Buc de Lijt de CCC et LX aude scilde quos dictus Albertus sibi debe 

tebuntur de empcione domus habitationis cum suo fundo quondam Egidii de 

Ghele (dg: et de) sita in Busco ad vicum Hijnthamensem et de quibusdam 

hereditatibus ibidem tam infra quam ultra aquam ibidem currentem sitis 

                         
124 Zie ← BP 1177 f 118r 13 za 02-04-1384, aankoop van dit huis en andere 

erfgoederen. 
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clamans inde quitum. Testes (dg: Berwout) W et Berwout datum quarta post 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 127v 07 wo 15-06-1384. 

Conrardus Haec van Thoren momber van Elizabeth dvw Marcelius van der Aa 

machtigde Henricus Stakenborch, Marcelius nzvw voornoemde Marcelius van der 

Aa en Reijnerus van den Venne van Kijnre alle cijnzen, renten, en pachten, 

te manen, aan voornoemde Elizabeth verschuldigd. 

 

Et traditur. Solverunt omnes. 

Conrardus Haec de (dg: Thonge) Thoren #tamquam# mamburnus ut dicebat 

Elizabeth filie quondam Marcelii van der Aa dedit (dg: potestatem) 

Henrico Stakenborch Marcelio filio naturali dicti quondam Marcelii van 

der Aa et Reijnero van den Venne de Kijnre (dg: f) et eorum cuilibet 

potestatem monendi petendi etc omnes census redditus et pacciones (dg: et 

credta quecumque) dicte Elizabeth et credita quecumque que debentur dicte 

Elizabeth a personis quibuscumque ut dicebat et cum hiis etc usque ad 

revocacionem. Testes W et Sijmon Berwout et (dg: Scilder) datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 08 wo 15-06-1384. 

Johannes Besselen, Theodericus van Megen, Theodericus zvw Johannes van Hees 

en Godefridus zvw Andreas van Berlikem beloofden aan Reijnerus zv Johannes 

Nolleken 50 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Besselen Theodericus de Megen et Theodericus filius quondam 

Johannis de Hees et Godefridus filius quondam Andree de Berlikem 

promiserunt Reijnero filio Johannis Nolleken L aude scilde seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 09 wo 15-06-1384. 

Johannes van den Eijnde zvw Gerardus Kaechuus verkocht aan Henricus van 

Hoesselingen de helft in de navolgende erfgoederen en cijnzen, die waren 

van wijlen Rodolphus Rover bv voornoemde Johannes, gelegen resp. te betalen 

onder Lith, (1) een stuk land tussen erfgoed van het altaar van Sint-

Truiden enerzijds en Hilla gnd Nouten anderzijds, (2) een stuk land ter 

plaatse gnd Coenen Hoeve, tussen Henricus Bernts soen enerzijds en Jacobus 

Ghiben soen anderzijds, (3) een stuk land ter plaatse gnd Beemden, tussen 

Jacobus Arts soen enerzijds en Arnoldus Pauwels anderzijds, (4) een stuk 

land aldaar, naast Margareta Ghiben, (5) een stuk land ter plaatse gnd 

Hoevelen, tussen Goeswinus Bucs soen enerzijds en Ghibo Coppen soen 

anderzijds, (6) 2 hont land, waarvan (6a) een gnd die dWargart, naast 

Henricus van den Reke, (6b) de andere gnd die Poelstuk, naast Reijnerus 

Bernts soen, (7) een b-erfcijns van 6 pond, die Theodericus Herbrechts soen 

betaalde aan voornoemde wijlen Rodolphus Rover, gaande uit (7a) een 

hofstad, in Lith, naast de plaats gnd die Hengmede, (7b) ½ morgen land ter 

plaatse gnd op die Heuvel, (8) een b-erfcijns van 4 pond 4 schelling, die 

voornoemde Rodolphus beurt, gaande uit een hofstad in Lith, naast kv 

Zebertus Lambrechts en de rosmolen die op die hofstad staat, (9) de helft 

van een stuk land gnd een half lot, in een eiland aldaar, welke helft van 

dit stuk jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van Henricus Robben, 

(10) een hofstad, tussen Hilla Nouten enerzijds en de maasdijk anderzijds, 

(11) een hofstad aldaar, tussen Aleijdis Mounen enerzijds en Jutta gnd 

Faeskens anderzijds, belast met lasten. 

 

Johannes van den Eijnde (dg: medietatem ad) filius quondam Gerardi 

Kaechuus medietatem ad se spectantem in hereditatibus (dg: infrascriptis) 

et censibus infrascriptis que et qui fuerant quondam Rodolphi Rover 

fratris dicti Johannis sitas et solvendos infra parochiam de Lijt primo 

videlicet medietatem pecie terre site inter hereditatem altaris sancti 

(dg: s) Trudonis ex uno et inter hereditatem Hille dicte Nouten ex alio 

item medietatem pecie terre site in loco dicto Coenen Hoeve inter 
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hereditatem Henrici Bernts soen ex uno et inter hereditatem Jacobi Ghiben 

soen ex alio item medietatem pecie terre site in loco dicto Beemde inter 

hereditatem Jacobi Arts soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Pauwels 

ex alio item (dg: pe) medietatem pecie terre site ibidem iuxta 

hereditatem Margarete Ghiben (dg: ex alio) item medietatem pecie terre 

site ad locum dictum Hoevelen inter hereditatem Goeswini Bucs soen ex 

alio et inter hereditatem Ghibonis Coppen soen ex alio item medietatem 

duorum hont terre quorum unum dictum die dWargart iuxta hereditatem 

Henrici van den Reke et (dg: altera) aliud dictum die Poelstuc iuxta 

hereditatem Reijneri Bernts soen sunt sita item (dg: here) medietatem 

hereditarii census sex librarum quem Theodericus Herbrechts soen dicto 

quondam Rodolpho Rover solvere consuevit et tenebatur ex domistadio sito 

in Lijt iuxta locum dictum die Hengmede et ex dimidio iugero terre sito 

in loco dicto op die Hoevel item medietatem hereditarii census quatuor 

librarum et quatuor solidorum quem dictus Rodolphus solvendum habuit 

hereditarie ex domistadio sito in Lijt (dg: et ex domo) iuxta hereditatem 

(dg: Zeb) liberorum Zeberti Lambrechts et ex (dg: e) molendino equorum in 

dicto domistadio consistente item (dg: ex) medietatem medietatis cuiusdam 

pecie terre dicte een half lot site in insula ibidem et que medietas 

dicte pecie annuatim dividitur contra hereditatem Henrici Robben item 

(dg: medietatem duorum domistadiorum sitorum inter Hille Noiten ..) 

Nouten (dg: ex uno et inter aggerem Moze) item medietatem domistadii siti 

inter hereditatem Hille Nouten ex uno et inter (dg: hereditatem) aggerem 

Moze ex alio item (dg: ..) medietatem domistadii siti ibidem inter 

hereditatem Aleijdis Mounen ex uno et inter hereditatem Jutte dicte 

Faeskens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico de Hoesselingen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

solvendis et ad hoc (dg: de jure) spectantibus de jure. Testes Willelmus 

et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 10 wo 15-06-1384. 

Alardus Hacke beloofde Lambertus Arts soen en Nijcholaus Mesmaker 

schadeloos te houden van 10 mud tarwe, aan Henricus Goes beloofd door 

voornoemde Lambertus en Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Alardus Hacke promisit Lambertum Arts soen et Nijcholaum Mesmaker (dg: 

se) indempnes servare a X modiis tritici promissis Henrico Goes a dictis 

Lamberto et Nijcholao ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 127v 11 wo 15-06-1384. 

Johannes van den Berghe verkocht aan Johannes Coninc van Berlikem de helft 

van 1½ morgen beemd, die waren van wijlen Johannes gnd Lanen, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Godescalcus gnd Moelnere enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, aan hem overgedragen door voornoemde Godescalcus. 

 

Johannes van den Berghe medietatem unius et dimidii iugerum (dg: .) prati 

que fuerant quondam Johannis dicti Lanen sitorum in parochia de Berlikem 

ad locum dictum Beilver inter hereditatem Godescalci dicti Moelnere ex 

uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio supportatam sibi a dicto 

Godescalco prout in litteris hereditarie vendidit Johanni Coninc de 

Berlikem supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 127v 12 wo 15-06-1384. 

Voornoemde Johannes van den Berghe verkocht aan Johannes Coninc van 

Berlikem ½ morgen beemd, in Berlicum, in een kamp, gnd dat Koekampke, aan 

hem overgedragen door Godescalcus gnd Moelnere. 

 

Dictus Johannes dimidium iuger prati situm in parochia de Berlikem in 

(dg: dicto) campo dicto dat Coekempken supportatum sibi a Godescalco 
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dicto Moelnere prout in [litteris] hereditarie vendidit Johanni Coninc de 

Berlikem supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 127v 13 wo 15-06-1384. 

Voornoemde Johannes van den Berge verkocht aan Johannes Coninc van Berlikem 

een morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd 

Onderstal, tussen Henricus K.....ker enerzijds en kinderen gnd ter Ker 

anderzijds, aan hem overgedragen door Godescalcus Moelnere. 

 

Dictus Johannes van den Berge quoddam iuger terre situm in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Beilver in loco dicto Onderstalle inter 

hereditatem Henrici K.....ker ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum ter Ker ex alio (dg: venditum) supportatum sibi a (dg: -d) 

Godescalco Moelnere (dg: sup) prout in litteris vendidit Johanni 

Co[125ninc van Berlikem] supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf5 A 09 f.128. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 15-06-1384. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 16-06-1384. 

 

BP 1177 f 128r 01 ±wo 15-06-1384. 

Johannes van den Berghe van Dommellen verkocht aan Johannes Coninc van 

Berlikem 2½ lopen land in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Go..... 

gnd Moelnere enerzijds en Margareta van Best anderzijds. 

 

Johannes van den Berghe van Dommellen duas et dimidiam lopinatas terre 

sitas in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditatem 

Go..... [dic]ti Moelnere ex uno et inter hereditatem Margarete de Best ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Coninc de Berlikem 

promittens warandiam et obligationem [deponere]. Testes ...... ...... 

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

 

BP 1177 f 128r 02 wo 15-06-1384. 

Johannes van Dijnter beloofde aan Johannes van Boert alias gnd Goetgheselle 

35 oude schilden126 of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Johannes de Dijnter promisit Johanni de Boert alias dicto Goetgheselle 

XXXV aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. [Testes] ....... et Berwout datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1177 f 128r 03 wo 15-06-1384. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel en Arnoldus die Writer ev 

Margareta dvw voornoemde Arnoldus Hessels maakten een erfdeling van 

goederen, die waren van wijlen Katherina van Mechelen, grootmoeder van 

voornoemde Reijnerus. 

Voornoemde Arnoldus Writer kreeg (1) 2/3 deel van 1 mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, b-erfpacht, die kinderen gnd Mijs Kijnderen aan voornoemde 

wijlen Katherina moesten leveren, gaande uit erfgoederen in Hilvarenbeek, 

ter plaatse gnd ter Biest, (2a) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Hilvarenbeek, en (2b) een b-erfcijns van 3 oude groten, welke pacht en 

                         
125 Aanvulling op basis van BP 1177 f 128r 01. 
126 Zie → BP 1181 p 216v 05 do 21-11-1398: Johannes van Boert alias gnd 

Goetgheselle droeg over aan Marcelius zv Alardus Zelen soen, 35 oude 

schilden, aan hem beloofd door Johannes van Dijnther, met brief en 

adiusticatie. Er waren echter twéé schuldbekentenissen: ook → BP 1177 f 

139r 20 za 16-07-1384. 
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cijns kinderen gnd Bushovens Kijnderen moesten leveren aan wijlen 

voornoemde Katherina, gaande uit erfgoederen, gelegen onder Hilvarenbeek, 

(3a) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, en (3b) een 

b-erfcijns van 5 oude groten, welke pacht en cijns Jacobus gnd Cop van den 

Veken leverde aan wijlen voornoemde Katherina, gaande uit erfgoederen in 

Hilvarenbeek, (4) een b-erfrente van 2 cijnshoenderen, die Noudekinus zv 

Grieta gnd Wevers moest leveren aan wijlen voornoemde Katherina, (5) een 

b-erfcijns van 10 schelling, die Petrus die Laet van den Pade Acker moet 

leveren, gaande uit een erfgoed in Moergestel. Johannes van den Hoevel svv 

voornoemde Reijnerus deed afstand. 

 

Reijnerus de Mechelen filius quondam Arnoldi dicti Hessel et Arnoldus die 

Writer maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam Arnoldi Hessels palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis #que fuerant quondam 

Katherine de Mechelen avie dicti Reijneri nunc# ad se spectantibus 

mediante qua divisione (dg: di) due tercie partes (dg: hereditarie 

paccionis) unius modii siliginis #mensure de Hildwarenbeke# hereditarie 

paccionis quam liberi dicti Mijs Kijnderen solvere (?verbeterd uit: 

solvendum) tenebantur dicte quondam Katherine ex hereditatibus sitis in 

parochia de #Hildwaren#beke ad locum dictum ter Bijest item hereditaria 

paccio dimidii modii siliginis dicte mensure et hereditarius census trium 

grossorum antiquorum quam et quem liberi dicti Bushovens Kijnderen dicte 

quondam Katherine solvere tenebantur ex hereditatibus sitis infra dictam 

parochiam item hereditaria paccio dimidii modii siliginis dicte mensure 

et hereditarius census quinque grossorum antiquorum quam et quos Jacobus 

dictus Cop van den (dg: Beken) #Veken# dicte quondam Katherine solvere 

consuevit ex hereditatibus sitis in dicta parochia item hereditarius 

redditus duorum pullorum censualium quem Noudekinus dictus (dg: Gre 

Grieten s) #filius# Griete dicte Wevers dicte quondam Katherine solvere 

tenebatur item hereditarius census X solidorum quem Petrus die (dg: de) 

Laet (dg: van Ghestel solvere ten) van den Pade Acker solvere (dg: consu) 

tenetur ex hereditate sita in parochia de Ghestel prope Oesterwijc ut 

dicebat dicto Arnoldo Writer cesserunt in partem ut alter recognovit 

super quibus et jure etc promittens ratam servare. Quo facto Johannes van 

den Hoevel socer dicti Reijneri super premissis et jure renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 04 wo 15-06-1384. 

Voornoemde Reijnerus kreeg (1) een b-erfpacht van 6½ lopen rogge, maat van 

Hilvarenbeek, die Walterus van den Loe, (2) een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge, maat van Hilvarenbeek, die Johannes Hillens, (3a) een b-erfpacht van 

1 mud rogge en 1 lopen even, maat van Hilvarenbeek, en (3b) een b-erfcijns 

van 12 penning paijment, welke pacht en cijns kinderen gnd Knoeps 

Kijnderen, (4) een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment, die 

Walterus Kroede, (5) een b-erfcijns van 3 groten gemeen paijment, die 

kinderen gnd Schellekens Kijnder, (6) een b-erfcijns van 15 penning gemeen 

paijment, die Johannes die Becker betaalde aan wijlen voornoemde Katherina, 

gaande uit erfgoederen in Hilvarenbeek, welke cijns van 15 penning een 

zekere die Clercke van Beke eertijds betaalde, (7) een b-erfrente van 1 

cijnshoen, die wijlen voornoemde Katherina beurde, gaande uit een erfgoed 

in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Biest. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio sex et dimidii lopinorum 

siliginis mensure de Hildwarenbeke quam Walterus van den Loe (dg: solvere 

te et) item hereditaria [paccio] quatuor lopinorum siliginis dicte 

mensure quam (dg: H) Johannes Hillens item hereditaria paccio unius modii 

siliginis et unius lopini avenule dicte mensure (dg: quam) #et 

hereditarius census XII d[enariorum] pagamenti quam et quem# liberi dicti 

Knoeps Kijnderen item hereditarius census XX solidorum communis pagamenti 

quem Walterus Kroede item hereditarius census trium grossorum communis 
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pagamenti quem liberi (dg: qu) dicti Schellekens Kijnder et hereditarius 

census XV denariorum communis pagamenti quem Johannes die (dg: Beck) 

Becker (dg: .) dicte quondam Katherine solvere consueverunt ex 

hereditatibus sitis in parochia de Hildwarenbeke et quem censum XV 

denariorum quidam dictus die Clercke (dg: d) van Beke dudum solvere 

consueverat item hereditarius redditus unius pulli censualis quem dicta 

quondam Katherina solvendum habuit ex hereditate sita in dicta parochia 

ad locum dictum die Biest ut dicebant (dg: h) dicto Reijnero cesserunt in 

partem ut alter recognovit pro super quibus et[c?] promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 05 wo 15-06-1384. 

Johannes Coninc van Berlikem beloofde aan Johannes van den Berge van 

Dommellen 10 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Johannes Coninc de Berlikem promisit Johanni van den Berge de Dommellen X 

Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 06 do 16-06-1384. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken en Egidius gnd Lange Gielijs beloofden aan 

Johannes van den Hoevel zvw Walterus, tbv hem en Henricus van Amersoijen, 

68 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

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

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken et Egidius dictus Lange Gielijs 

promiserunt Johanni van den Hoevel filio quondam Walteri #ad opus sui et 

ad opus Henrici de Amersoijen# sexaginta octo Hollant dobbel seu (dg: pro 

quolibet de) XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato seu 

aliud pagamentum eiusdem valoris ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Berwout datum in octavis sancti sacramenti. 

 

BP 1177 f 128r 07 do 16-06-1384. 

Johannes zvw Engbertus van den Nuwenhuze droeg over aan Gerardus van Eersel 

1/9 deel in een b-erfpacht127 van 22 lopen rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Gerardus van Eersel moet leveren aan Aleijdis wv voornoemde 

Engbertus en aan kv voornoemde Aleijdis en wijlen Engbertus, gaande uit 3 

stukken land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. 

 

Johannes filius quondam (dg: Erenberti van den Nu) Engberti van den 

Nuwenhuze unam nonam partem ad se spectantem in hereditaria paccione 

viginti duorum lopinorum siliginis mensure de Busco quam paccionem 

Gerardus de Eersel (dg: alis di dict) Aleijdi relicte dicti quondam 

Engberti et liberis eorundem Aleijdis et quondam Engberti solvere tenetur 

hereditarie ex tribus peciis terre sitis parochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Berkel ut dicebat hereditarie supportavit dicto Gerardo de Eersel 

promittens [ratam] servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum (dg: q) in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 128r 08 do 16-06-1384. 

Goeswinus zvw Theodericus van Vlimen vernaderde een b-erfcijns van 10 pond, 

aan Gerardus van Abruggen verkocht128 door Arnoldus Gruijter van Vauderic en 

de gezusters Hadewigis en Agnes, dvw Gerardus van Abruggen. De ander week. 

Hij droeg weer over. 

 

                         
127 Zie ← BP 1177 f 103v 11 do 18-02-1384, verkoop van een ander 1/9 deel. 
128 Zie ← BP 1176 f 364r 01 vr 20-05-1384, verkoop door Hadewigis, Arnoldus 

en Agnes (en haar man). 
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Goeswinus filius quondam Theoderici de Vlimen prebuit patentes denarios 

etc ad redimendum hereditarium censum X (dg: lb) librarum venditum 

Gerardo de Abruggen ab Arnoldo Gruijt[er] de Vauderic Hadewige (dg: de 

Abruggen) et (dg: Agg) Agnete (dg: de Abr) sororibus filiabus quondam 

Gerardi de Abruggen ut dicebat et alter cessit et reportavit. Testes (dg: 

S) Willelmus et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 09 do 16-06-1384. 

Johannes die Jonghe zvw Theodericus gnd die Jonghe gaf uit aan Johannes gnd 

Mijs soen (1) een stuk erfgoed, in Beek bij Aarle, naast de plaats gnd 

Herense Ynde, beiderzijds tussen de gemene akkers van de naburen aldaar, 

strekkend vanaf het hek, gnd Ynde, tot aan de plaats gnd Valkarts Herens, 

belast met lasten en wegen, (2) een stuk land, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Herens, tussen kvw Robbertus van Blakenbroec enerzijds en 

Emondus van Hellu anderzijds, (3) een stuk land, in Beek bij Aarle, achter 

de gemene akkers van Herende enerzijds en de gemene beemden van Lieshout 

anderzijds, zoals deze 3 stukken land aan voornoemde Johannes gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Theodericus die Jonghe; de uitgifte geschiedde 

voor 24 penning oude cijns, met Sint-Remigius te betalen, voor het eerst 

over een jaar (zo 01-10-1385), en voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

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

jaar (vr 02-02-1386). 

 

Johannes die Jonghe filius quondam Theoderici dicti die Jonghe peciam 

hereditatis sitam in parochia de Beke prope Arle iuxta locum dictum (dg: 

Herinc) Heren(dg: -de sp de)sche Ynde inter (dg: hereditatem) communes 

agros vicinorum ibidem ex utroque latere coadiacentes (dg: a) tendentem a 

repagulo dicto Ynde usque ad locum dictum Valkarts Herens atque peciam 

terre sitam in dicta parochia ad locum dictum Herens inter hereditatem 

liberorum quondam Robberti de Blakenbroec ex uno et inter hereditatem 

Emondi de Hellu ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia !retro 

communes agros de Herende ex uno et inter (dg: hereditatem) communia 

prata de Lijeshout ex alio ut dicebat in ea quantitate qua dicte tres 

pecie terre ibidem site et ad dictum Johannem de morte dicti quondam 

Theoderici die Jonghe successione sunt advolute ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni dicto (dg: Ni) Mijs soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro XXIIII denariis antiqui census dandis sibi ab 

alio hereditarie Remigii #et pro primo termino ultra annum# et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum #et in 

Busco tradenda# ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et alter repromisit) exceptis oneribus viis in (dg: dicta) 

primodicta (dg: hereditate) pecia hereditatis de jure consistentibus et 

spectantibus et alter repromisit. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 10 do 16-06-1384. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 11 do 16-06-1384. 

Aleijdis dvw Henricus gnd Meijer van Geffen verkocht aan Theodericus gnd 

Zopken alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, gelegen in Geffen. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici dicti Meijer de Geffen #cum tutore# omnes 

hereditates sibi de morte quondam parentum suorum successione advolutas 

quocumque locorum in parochia de Gheffen sitas ut dicebat vendidit 

Theoderico dicto Zopken promittens cum tutore (dg: warandiam et 

obligationem depon) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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Testes (dg: datum supra) testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 128r 12 do 16-06-1384. 

Johannes die Bije zvw Arnoldus Leijten soen verkocht aan Johannes Dircs 

soen een hofstad en huis, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerschot, 

tussen Hadewigis Goden enerzijds en Metta van Velpe anderzijds, belast met 

3 zwarte tournosen en 11 schelling en 9 penning gemeen paijment. 

 

Johannes die Bije filius quondam Arnoldi Leijten soen domistadium (dg: d) 

et domum sitas in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eerscot inter 

hereditatem Hadewigis Goden ex uno et inter hereditatem Mette de (dg: 

Velpe) Velpe ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Dircs soen 

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

here) tribus Turonensibus nigris et undecim solidis et novem denariis 

communis pagamenti exinde solvendis. 

 

BP 1177 f 128r 13 do 16-06-1384. 

Stephanus gnd Willems soen verkocht aan Johannes Ocker 1 hont land, in de 

dingbank van Empel, ter plaatse gnd in die Kort Delen, ter plaatse gnd in 

de Nieuwe Kamp, tussen voornoemde Johannes Ocker enerzijds en Henricus 

Aelbrechts soen anderzijds. 

 

Stephanus dictus Willems soen (dg: peciam terre s) unum hont terre situm 

in jurisdictione de Empel in loco dicto in die Cort Delen in loco dicto 

in den Nuwen Camp inter hereditatem Johannis Ocker ex uno et inter 

Henrici Aelbrechts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Ocker promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de 

hereditate ab omnibus censibus et aggere libera. Testes Sijmon et Scilder 

datum in octavis sacramenti. 

 

1177 mf5 A 10 f.128v. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 16-06-1384. 

 

BP 1177 f 128v 01 do 16-06-1384. 

Gerardus Roelen soen verklaarde ontvangen te hebben van Henricus Berniers 

soen van den Yvenlaer 33 Brabantse dobbel mottoen, die voornoemde Henricus, 

vanwege een tiende, verschuldigd was aan voornoemde Gerardus en aan 

Theodericus Godekens. 

 

Gerardus Roelen soen palam recognovit sibi per Henricum Berniers soen van 

den Yvenlaer fore satisfactum plenarie de XXXIII Brabant dobbel mottoen 

quos dictus Henricus prefato Gerardo et Theoderico Godekens (dg: pro) 

debebat et promiserat #de quadam decima# ut dicebat (dg: clamans) 

#promisit super omnia# dictum Henricum a dictis (dg: .) [XXXIII] Brabant 

dobbel #indempnem et# quitum #servare#. Testes Willelmus et Sijmon datum 

(dg: .) in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 128v 02 do 16-06-1384. 

Johannes gnd die Groet van Gheffen verkocht aan Gerardus gnd Rijcmoeden 

soen 2 stukken land, in Geffen, (1) ter plaatse gnd in het Hezelleer, 

tussen Johannes van Zelant enerzijds en Gerardus van zelant anderzijds, (2) 

tussen Gerardus van Bruggen enerzijds en Rodolphus Bubbe anderzijds. 

 

Johannes dictus die Groet de Gheffen duas pecias terre sitas in parochia 

(dg: -s) de Geffen quarum una (dg: inter hereditatem) in loco dicto int 

Hezelleer inter hereditatem Johannis de Zelant (dg: et inter) ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de zelant ex alio et altera inter hereditatem 

Gerardi de Bruggen ex uno et inter hereditatem Rodolphi Bubbe (dg: Ghenen 

soen) ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo dicto 

Rijcmoeden soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 
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Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 03 do 16-06-1384. 

(dg: Henricus zvw Johannes van der Cappellen verkocht aan Johannes van 

Bladel bakker een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde). 

 

(dg: Henricus dictus #filius quondam Johannis# van der Cappellen 

hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori hereditarium censum unius 

aude scilt seu valorem solvendum hereditarie in Francie). 

 

BP 1177 f 128v 04 do 16-06-1384. 

Henricus van Wasspijc ev Elizabeth dv Martinus van Luijssel verkocht aan 

Henricus van Leemputten (1) 1 zesterzaad roggeland, gnd Bellarts Akker, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Loe, (2) 1 lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse 

gnd in die Hoeve op Loe, (3) een stukje heideland, aldaar, welke 

erfgoederen aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar 

grootmoeder Elizabeth van den Loe, belast met cijnzen. 

 

Henricus de Wasspijc maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris filie (dg: quondam) Martini de Luijssel (dg: tres lopinatas) 

unam sextariatam terre #siliginee# dictam (dg: silig) #Bellarts Acker# 

sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum Loe (dg: inter hereditatem 

d...) et unam lopinatam terre siliginee sitam in dicta parochia in loco 

(dg: predictis) dicto (dg: d) in die Hoeve op Loe atque particulam terre 

mericalis sitam #ibidem# que hereditates dicte Elizabeth de morte quondam 

Elizabeth van den Loe #eius avie# successione sunt advolute ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico de Leemputten promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 05 do 16-06-1384. 

Willelmus Coelnere verpachtte aan Andreas zvw Henricus gnd Hoesdens soen 

een huis, tuin en stuk aangelegen land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Bubbelaar, tussen Willelmus zvw Lucas van Erpe enerzijds en de gemeint 

anderzijds, voor de duur van het leven van voornoemde Willelmus Coelnere, 

voor een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia aan het Geefhuis in Den Bosch, 

andere cijnzen, en voor 2 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, en 2 steen 

vlas, bereid tot de hekel, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

Eerstgenoemde Willelmus mag hout, gnd doefhout, zagen, gedurende 2 jaar 

vanaf heden. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus Coelnere domum et ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos 

in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Bubbelaer inter 

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

communitatem ex alio dedit ad annuum pactum Andree filio quondam Henrici 

dicti Hoesdens soen ab eodem ad vitam dicti Willelmi Coelnere possidendos 

pro (dg: cens) hereditario censu quatuor librarum antique pecunie mense 

sancti spiritus in Busco exinde de jure solvendo et pro aliis censibus 

annuatim exinde solvendis dandis etc atque pro duobus modiis ordei 

mensure de Rode et duobus steen lini parati ad scalcrum dandis sibi ab 

alio anno quolibet ad vitam primodicti Willelmi purificatione et in dicta 

domo tradendis ex premissa additis condicionibus sequentibus quod 

primodictus Willelmus (dg: in proximis ..) poterit secare ligna dicta 

doefhout supra premissa consistentia (dg: ad) infra spacium duorum 

annorum (dg: proxime futurorum) datam presentem sine medio sequentium 

quando sibi placuerit et secundum istas condiciones promisit warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 128v 06 do 16-06-1384. 

Willelmus Coelnere gaf, voor de duur van het leven van voornoemde 

Willelmus, uit aan Gerardus Colen soen en Lambertus Posteleijns soen (1) 

een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den Bossche, tussen 

Johannes Jutten soen enerzijds en Gerardus Colen soen anderzijds, (2) 1 

bunder beemd in Eerschot, ter plaatse gnd aan die Stedijc, tussen Philippus 

van Eerscot enerzijds en kv Johannes van der Hoppeneijcken anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen, en voor 6 mud 1 zester gerst, maat van 

Sint-Oedenrode, elk jaar met Lichtmis in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Bubbelaar, te leveren. 

 

Dictus Willelmus Coelnere peciam terre sitam in parochia de Rode sancte 

Ode in loco dicto in den Bossche inter hereditatem Johannis Jutten soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Colen soen ex alio #et unum bonarium 

prati situm (dg: in dicta) in parochia de Eerscot ad locum dictum aen die 

Stedijc inter Philippi de Eerscot ex uno et inter hereditatem liberorum 

Johannis van der Hoppeneijcken ex alio# dedit ad annuum pactum Gerardo 

Colen soen et Lamberto Posteleijns soen ab eisdem ad vitam dicti Willelmi 

possidendam (dg: pro sex) anno quolibet ad vitam dicti Willelmi (dg: pro 

sex modiis ordei m et unius sextarii s ordei mensure de . Rode dandis 

sibi ab) pro censibus exinde de jure solvendis dandis etc atque pro sex 

modiis et uno sextario (dg: silig) ordei mensure de Rode dandis sibi ab 

aliis anno quolibet ad vitam dicti Willelmi purificatione et (dg: in Ro 

Rode) #parochia de Rode ad locum Bubbel[aer]# tradendis (dg: ex) 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 07 do 16-06-1384. 

Rutgherus van Erpe verkocht aan Albertus Wael een b-erfcijns van 14 pond 

geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit een hoeve, gnd ten Einde, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, aan voornoemde Rutgherus verkocht door 

Johannes Sprengher van Gheldorp. 

 

Rutgherus de Erpe hereditarium censum quatuordecim librarum monete 

solvendum hereditarie omnium sanctorum ex quodam manso sito in parochia 

de Oerscot ad locum dictum Best et ex (dg: at) eiusdem mansi attinentiis 

singulis et universis qui mansus predictus vulgaliter appellatur ten 

Eijnde venditum dicto (dg: ..) Rutghero a Johanne Sprengher de Gheldorp 

prout in litteris hereditarie vendidit Alberto Wael supportavit cum 

litteris et (dg: jur) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 08 do 16-06-1384. 

Leonius van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 09 do 16-06-1384. 

Henricus zvw Johannes van der Cappellen verkocht aan Johannes van Bladel 

bakker een n-erfcijns129 van 1 oude schild of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een beemd gnd Nollens Beemd, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, tussen Ghibo die Cuper enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds 

belast met 1 oude groot. 

 

Henricus filius quondam Johannis van der Cappellen hereditarie vendidit 

Johanni (dg: -s) de Bladel pistori hereditarium censum unius aude scilt 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex prato dicto 

Nollens Beemt sito in parochia de Oerscot ad locum dictum (dg: d) Best 

inter hereditatem Ghibonis die Cuper ex uno et inter communitatem ex alio 

                         
129 Zie → BP 1181 p 251r 06 wo 08-01-1399 (8), schenking van de cijns. 
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ut dicebat promittens (dg: warandiam et aliam obligationem dep) super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno 

grosso antiquo exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 128v 10 do 16-06-1384. 

Johannes Mijs soen van Lieshout beloofde aan Johannes die Jonghe zvw 

Theodericus die Jongen 40 oude schilden of de waarde, een helft te betalen 

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

over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

(dg: Jacobus de Busco) #Johannes Mijs soen de Lieshout promisit Johanni 

die Jonghe filio quondam Theoderici die Jongen XL aude scilde seu valorem 

mediatim# Domini proxime et mediatim (dg: J) purificatione proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 11 do 16-06-1384. 

(dg: Johannes nzv Arnoldus Heijme ev). 

 

(dg: Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus ut 

asserebat). 

 

BP 1177 f 128v 12 do 16-06-1384. 

Rutgherus van Erpe maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Petrus Jans soen van Helmont, Henricus van der Doeseldonc van 

Helmont, Hubertus van Lijeshout en Amelius van Milheze. 

 

Rutgherus de Erpe omnes vendiciones et alienaciones factas per Petrum 

Jans soen de Helmont Henricum van der Doeseldonc de Helmont Hubertum de 

Lijeshout et Amelium de Milheze seu per eorum alterum calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 13 do 16-06-1384. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis gnd Goetkijns gaven uit 

aan Ancelmus zvw Johannes Tolinc 4 stukken land in Rosmalen, tussen 

Rosmalen en Bruggen, (1) tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Johannes zv 

Willelmus Danen soen anderzijds, (2) tussen wijlen Matheus Becker enerzijds 

en Rodolphus Rover van Vladeracker anderzijds, (3) tussen Johannes van 

Dordrecht enerzijds en Emondus van der Straten anderzijds, (4) tussen 

voornoemde Rodolphus Rover enerzijds en Petrus van Bruggen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 17 penning oude cijns minus 1 ort aan de hertog, 

de waterlaten, en thans voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren. 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus ut asserebat 

Aleijdis dicte Goetkijns sue uxoris (dg: f) et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum (dg: tamq) tutore quatuor pecias terre sitas in parochia de 

Roesmalen inter (dg: in) Roesmalen et Bruggen quarum una inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem (dg: .) Johannis 

filii Willelmi Danen soen ex alio secunda inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Rodolphi Rover de Vladeracker 

ex alio tercia inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter 

hereditatem Emondi van der Straten ex alio et quarta inter hereditatem 

dicti Rodolphi Rover ex uno et inter hereditatem Petri de Bruggen ex alio 

latere sunt site ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Ancelmo 

(dg: dicto To) filio quondam Johannis Tolinc ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: se) decem et septem denariis antiqui census minus 

uno oirt domino duci exinde solvendis #et pro aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus tenendis etc# dandis etc atque pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

(dg: p) nativitatis Domini (dg: et pro primo termino nativitatis) ex 
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premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 14 do 16-06-1384. 

Voornoemde Ancelmus beloofde aan voornoemde Johannes nzv 9 Brabantse dobbel 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Dictus Ancelmus promisit dicto Johanni filio naturali novem Brabant 

dobbel seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 128v 15 do 16-06-1384. 

Pernela wv Johannes Vulners en haar dochter Metta verkochten aan Albertus 

gnd Abe Rutghers soen een stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boevenrode, tussen Henricus Belen soen enerzijds en Rodolphus gnd Roef 

Weijndelmoeden soen anderzijds. 

 

Pernela relicta quondam Johannis Vulners et Metta eius filia cum tutore 

peciam terre sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Boevenrode inter hereditatem Henrici Belen soen ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi dicti Roef Weijndelmoeden soen ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Alberto dicto Abe Rutghers soen promittentes #cum 

tutore# super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 128v 16 do 16-06-1384. 

Henricus van den Nuwenhuze en Jacobus van Bascot gaven uit aan Johannes 

Vijfvoet de helft130 van een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Johannes gnd Vijfvoet enerzijds 

en erfgoed van kvw Johannes Corfs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de cijnzen die eruit gaan en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen. 

 

Henricus van den Nuwenhuze et Jacobus de Bascot medietatem domus et aree 

#et orti# site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis dicti 

Vijfvoet ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: ..) quondam Johannis 

Corfs ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium censum (dg: Jo) dicto 

Johanni Vijfvoet ab eodem hereditarie possidendam pro censibus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu trium librarum monete 

dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis ex dicta medietate 

promittentes (dg: warandiam et aliam ob) ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf5 A 11 f.129. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 16-06-1384. 

 

BP 1177 f 129r 01 do 16-06-1384. 

Arnoldus van den Venne droeg over aan de gezusters Metta en Yda, dvw 

Walterus die Laet, alle goederen, die aan Johannes en Hessello, kvw 

Lambertus van den Perre, Hessello zvw Hessello gnd ?Hessellen en Gerardus 

zvw Gerardus gnd Otten soen gekomen waren na overlijden van hun grootouders 

Hessello van Wolfsvinckel en diens vrouw Gertrudis, gelegen onder Son en 

Breugel, zoals voornoemde Johannes, Hessello, Hessello en Gerardus die 

goederen erfelijk bezitten, met alle erfelijke goederen, die Mijchael van 

Espendonc in vruchtgebruik heeft, aan voornoemde Arnoldus in pacht 

uitgegeven door voornoemde Johannes, Hessello, Hessello en Gerardus, belast 

                         
130 Zie → BP 1177 f 212r 05 do 02-11-1385, verkoop van de helft van het 

huis. 
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met de pacht in de brief vermeld. 

 

Arnoldus van den Venne omnia bona hereditaria que Johanni Hesselloni 

liberis quondam Lamberti van den Perre Hesselloni filio quondam 

Hessellonis dicti Hess[ellen?] et Gerardo filio quondam Gerardi dicti 

Otten soen de morte quondam Hessellonis de Wolfsvinckel et Gertrudis 

quondam eius uxoris eorum avi et [avie] successione advoluta quocumque 

locorum infra parochias de Zonne et de Broegel conisistentia sive sita 

prout dicti Johannes Hessello Hessello et Gerardus huiusmodi bona 

hereditary poss[ident] cum omnibus bonis hereditariis que Mijchael de 

Espendonc sub suo usufructu possidet data ad pactum dicto Arnoldo a 

dictis Johanne Hessellone [Hessellone] et Gerardo prout in litteris 

hereditarie (dg: v) supportavit (dg: Theoderico) Mette et Yde sororibus 

[filiabus] quondam Walteri die Laet cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. 

 

BP 1177 f 129r 02 do 16-06-1384. 

Margareta dv Zebertus van Karrichoven droeg over aan Ghibo van Hal de helft 

in een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, tussen Henricus 

van Eele enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Margareta filia (dg: quondam) Zeberti de Karrichoven cum tutore 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Oesterwijc 

in loco dicto Karrichoven inter hereditatem Henrici de Eele ex uno et 

inter communem plateam ex alio hereditarie supportavit Ghiboni de Hal 

promittens cum tutore (dg: w) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et Scilder datum (dg: ut) in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 129r 03 do 16-06-1384. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes gnd Cale beloofde aan Arnoldus Nollekens 

Geroncs 47 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Goeswinus (dg: Her) Herinc filius quondam Johannis dicti Cale promisit 

Arnoldo Nollekens Geroncs (dg: septuaginta septem Holland dobbel s) 

quadraginta septem Hollant #dobbel# seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 04 do 16-06-1384. 

Ghibo van Hal beloofde aan Margareta dv Zebertus van Karrichoven 10 oude 

schilden, na overlijden van voornoemde Zebertus te betalen. 

 

Ghibo de Hal promisit Margarete filie (dg: quondam) Zeberti de 

Karrichoven X (dg: ...) aude scilde statim post decessum dicti Zeberti 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 05 do 16-06-1384. 

Arnoldus Osman en Johannes gnd Lauwerens soen van Orten beloofden aan 

Henricus Hadewigen brouwer 13 gulden hellingen met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1384) te betalen. 

 

Arnoldus Osman et Johannes dictus Lauwerens soen de Orten promiserunt 

Henrico Hadewigen braxatori XIII gulden hellingen ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 06 do 16-06-1384. 

Erenbertus zvw Ludovicus zvw Erenbertus van der Scoervoert van Vucht 

verkocht aan Johannes Brenthen zvw Gerardus Brenten het deel, dat aan hem 

en aan zijn minderjarige zuster Aleijdis behoort, in ¼ deel van een kamp, 3 

bunder groot, welk kamp was van wijlen Johannes Vos van Beilver, in 
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Helvoirt, ter plaatse gnd Noertbroek, tussen Henricus die Laet van Essche 

enerzijds en Henricus van de Nieuwe Huis anderzijds, welk ¼ deel voornoemde 

wijlen Erenbertus van der Scoervoert gekocht had van Henricus zvw 

voornoemde Johannes Vos van Beilver. Voornoemde Aleijdis zal, zodra ze 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Erenbertus filius quondam Ludovici filii quondam Erenberti van der 

Scoervoert de Vucht totam partem et omne jus sibi et Aleijdi sorori 

primodicti Erenberti competentes in quarta parte cuiusdam campi tria 

bonaria continentis qui campus dudum fuerat quondam Johannis Vos de 

Beilver siti in parochia de Heijlvoert ad locum dictum Noertbroec inter 

hereditatem Henrici die Laet de Essche ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Nova Domo ex alio quam quartam partem dictus quondam 

Erenbertus van der Scoervoert erga Henricum filium dicti quondam Johannis 

Vos de Beilver acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie (dg: s) 

vendidit Johanni (dg: B) Brenthen filio quondam Gerardi Brenten 

supportavit cum litteris et jure occacione premissorum promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse dictam 

Aleijdem suam (dg: u) sororem quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit 

super dicta quarta parte #et# jure (dg: f) ad opus dicti emptoris faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 07 do 16-06-1384. 

Johannes Zeghers soen en zijn vrouw Maria wv Gheerwinus gnd Gheerwijn zvw 

Johannes gnd Buerinc verkochten aan Johannes van den Nuwenhuse de helft in 

een deel van 1 bunder erfgoed, gnd moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen 

Arnoldus zv Arnoldus Berwout enerzijds en Theodericus zvw hr Johannes Rover 

anderzijds, te weten in het deel, dat 2½ roede breed is, en dat met een 

eind reikt aan de gemeint en met het andere eind aan Zibertus van der 

Scueren, en van welk deel de andere helft behoort aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus. 

 

Johannes Zeghers soen maritus legitimus ut asserebat Marie sue uxoris 

(dg: f) relicte quondam Gheerwini dicti Gheerwijn filii quondam Johannis 

dicti Buerinc #et dicta Maria cum eodem tamquam cum tutore# medietatem ad 

se spectantem in quadam parte (dg: uni) #unius bonarii# hereditatis dicte 

(dg: .) moer (dg: site) #siti# in loco dicto Huijsvenne inter hereditatem 

Arnoldi filii Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem Theoderici 

filii quondam domini Johannis Rover ex alio scilicet in (dg: epcia terre) 

#illa# parte dicti bonarii que pars duas et dimidiam virgatas in 

latitudine continet et que pars tendit cum uno fine ad communitatem et 

cum (dg: ..) reliquo fine ad hereditatem Ziberti van der Scueren et de 

qua parte reliqua medietas spectat ad Henricum Dicbier filium Godefridi 

hereditarie vendiderunt Johanni van den Nuwenhuse promittentes super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 08 do 16-06-1384. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Wellinus van Beke 30 oude schilden of de 

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

 

Gerardus Roelen soen promisit Wellino de Beke XXX aude scilde seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 09 do 16-06-1384. 

Wautgherus van Casteren en Ghiselbertus die Snider verkochten aan Henricus 

die Hoessche kramer een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit een erfgoed met gebouwen gnd die Emerhorst, in Esch, 

over de brug aldaar, tussen Lambertus van der Eghelvoert enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 
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Wautgherus de Casteren #et# Ghiselbertus die Snider hereditarie 

vendiderunt Henrico die Hoessche institori hereditarium censum XXX 

solidorum monete solvendum hereditarie penthecostes ex hereditate dicta 

die Emer-(dg: Hors)-Horst cum suis attinentiis et edificiis sita in 

parochia de Essche ultra pontem ibidem inter hereditatem Lamberti van der 

Eghelvoert ex uno et inter aquam dictam die (dg: Aa) Aa ex alio ut 

dicebant promittentes indivisi super (dg: habita et habenda) #habita et 

habenda# omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

domini fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 129r 10 do 16-06-1384. 

Bodo zvw Henricus Matheus droeg over aan zijn zuster Elizabeth een 

b-erfcijns van 48 schelling geld, die Henricus zvw voornoemde Henricus 

Matheus aan zijn broer, voornoemde Bodo, beloofd had, een helft te betalen 

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

erf van voornoemde wijlen Henricus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

direct naast de stenen poort gnd Peter Schuts Poort. 

 

Bodo filius quondam Henrici (dg: Henr) Matheus hereditarium censum 

quadraginta octo solidorum monete quem Henricus filius dicti quondam 

#(dg: d)# Henrici Matheus promisit se daturum et soluturum dicto Bodoni 

suo fratri hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

lapidea et area dicti quondam Henrici sita in Busco in vico Orthensi 

contigue iuxta portam lapideam (dg: dictam) communiter Peter Scuts Port 

vocatam prout in litteris hereditarie supportavit Elizabeth sue sorori 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129r 11 ±do 16-06-1384. 

Gerardus gnd die Maer verkocht131 aan Johannes Vos zv Willelmus gnd Decker 

de helft, met gebouwen, van een hofstad van wijlen Johannes Specier in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus van Helmont 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Zoemer anderzijds, te weten de 

helft richting Vught, welke helft aan hem was verkocht132 door Henricus 

Wolf. 

 

Gerardus dictus die Maer medietatem cuiusdam domistadii quondam Johannis 

Spe[ci]er siti in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem 

Henrici de (dg: Helmont) Helmont ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Zoe[m]er ex alio scilicet illam medietatem dicti 

domistadii que sita est versus Vucht cum edificiis in dicta medietate 

consistentibus venditam sibi ab Henrico Wolf prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Vos filio Willelmi dicti Decker supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 129r 12 ±do 16-06-1384. 

Danijel gnd van Pettelaer en zijn dochter Heijlwigis: ¼ deel van 3 bunder, 

die waren van Johannes van Lijt, in Eilde, onder de vrijdom van Den Bosch, 

tussen kv Henricus van Bladel enerzijds en Ghibo gnd Man en Theodericus gnd 

Werner anderzijds, te weten het ¼ deel naast de gemeint aldaar, in de hoek 

richting Gestel, aan voornoemde Danijel in cijns gegeven door Johannes van 

der Boijdonc zvw Erenbertus van der Boijdonc {niet afgewerkt contract}. 

 

Danijel dictus de (dg: Pettel) Pettelaer #Heijlwigis eius filia cum 

tutore# quartam partem trium bonariorum que fuerant Johannis de Lijt 

                         
131 Zie → BP 1177 f 134v 09 do 07-07-1384, precies dezelfde verkoop! 
132 Zie ← BP 1176 f 142v 13 ±do 31-01-1381, verkoop van deze helft van de 

hofstad. 
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sitorum in Eijlde infra libertatem oppidi de Busco inter hereditatem 

liberorum Henrici de Bladel ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti 

Man et Theoderici dicti Werner ex alio scilicet illam quartam partem que 

sita est contigue iuxta communitatem ibidem in cono versus Ghestel datam 

ad censum dicto Danijeli a Johanne van der Boijdonc filio quondam 

[Eren]berti van der Boijdonc prout in litteris. 

 

1177 mf5 A 12 f.129v. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 16-06-1384. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1384. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 17-06-1384. 

 Tercia post Gervasii et Prothasii: dinsdag 21-06-1384. 

 

BP 1177 f 129v 01 do 16-06-1384. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Warghershusen beloofde aan Petrus zvw Ghevardus 

van Essche 18¼ Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384), 12 Brabantse 

dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (do 02-02-1385), en 25 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken 

voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Warghershusen promisit Petro filio 

quondam Ghevardi de Essche XVIII (dg: aude au) Brabant dobbel et quartam 

partem unius Brabant dobbel seu L Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

Remigii proxime atque (dg: XI) XII Brabant dobbel seu L Hollant placken 

pro quolibet dobbel ad purificationem proxime et XXV Brabant dobbel seu L 

Hollant placken pro quolibet dobbel a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum in octavis (dg: as) 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 129v 02 do 16-06-1384. 

Walterus gnd Doerman beloofde aan Andreas Mol 62 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1384) te betalen. 

 

Walterus dictus Doerman promisit Andree Mol sexaginta duos licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Sij) datum supra. 

 

BP 1177 f 129v 03 do 16-06-1384. 

Danijel van den Pettellaer beloofde aan Godescalcus Stempel van den Hoevel 

22 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Solvit ?3 plack. 

Danijel van den Pettellaer promisit Godescalco Stempel van den Hoevel 

XXII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes W et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 129v 04 do 16-06-1384. 

Arnoldus Wellens soen van Acht verkocht aan Heijlwigis gnd Cupers, tbv haar 

en haar man Henricus Hagen zv Willelmus Hagen van Beke, een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch, aan het huis van 

voornoemde Heijlwigis, te leveren, gaande uit een akker, gnd die Hoije 

Akker, in Gestel bij Eindoven, tussen Johannes van den Polbroec enerzijds 

en Arnoldus van den Polbroec anderzijds, en uit andere goederen van 

voornoemde verkoper. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 
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Arnoldus Wellens soen de Acht legitime vendidit Heijlwigi dicte Cupers ad 

opus sui et ad opus Henrici Hagen filii Willelmi Hagen de Beke eius 

mar[iti] vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum et non (dg: p) ultra 

purificatione et in Busco ad domum dicte Heijlwigis tradendam ex quodam 

agro terre dicto die Hoije Acker sito in Ghestel prope Eijndoven inter 

hereditatem Johannis van den (dg: Pol) Polbroec ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van den Polbroec ex alio et ex ceteris bonis dicti 

venditoris universis promittens warandiam et sufficientem facere et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129v 05 do 16-06-1384. 

Johannes van Brucken beloofde aan Zegherus van Puppel 24 Hollandse dobbel, 

43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-

Jacobus (ma 25-07-1384) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384). 

 

Johannes van Brucken (dg: et W) promisit Zeghero de (dg: Bu) Puppel 

XXIIII Hollant dobbel (dg: seu) scilicet XLIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato (dg: ad) mediatim Jacobi (dg: et) et mediatum 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 129v 06 do 16-06-1384. 

Walterus van Loen beloofde aan Zegherus van Puppel 24 Hollandse dobbel, 43 

Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend, een helft te betalen met 

Sint-Jacobus (ma 25-07-1384) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384). 

 

Walterus de (dg: Lo) Loen promisit Zeghero de (dg: B) Puppel XXIIII 

Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel mottoen 

(dg: ?s) computato mediatim Jacobi et mediatum nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 129v 07 ma 04-07-1384. 

Johannes zvw Godefridus Rike, Mechtildis wv Woltherus Rike en Godefridus en 

Jutta, kvw voornoemde Woltherus en Mechtildis, maakten een erfdeling van 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Godefridus 

Rike en diens vrouw Jutta, en van erfgoederen, gelegen bij Vlijmen. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) alle erfgoederen die voornoemde wijlen 

Wolterus en diens broer Johannes verworven hadden van Woltherus van 

Bucstel, (2) erfgoederen133 die waren van Johannes Egems?, in Nistelrode, 

(3) een b-erfcijns van 20 schelling, uit 30 schelling, een helft te betalen 

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

was van wijlen Lemkinus Vijsevase, in Den Bosch, in de Vughterstraat, (4) 

een b-erfcijns van 3 schelling geld, gaande uit een erfgoed dat was van 

wijlen Johannes Eghens en van Nicholaus van den Arennest, in Hintham. 

Woltherus en Mechtildis, minderjarige kvw voornoemde Wolterus, en Johannes 

                         
133 Er is veel doorgehaalde tekst in dit contract: (dg: huis en schuur in 

Nistelrode, tussen wijlen Johannes van der Dijese enerzijds en de gemene 

weg anderzijds, 1½ deel, gnd anderhalf geslag, in Nistelrode, ter plaatse 

gnd Grotelaar, tussen Johannes van Gemert enerzijds en Petrus Weijndellen 

soen anderzijds, 1 bunder beemd gelegen in Nistelrode, tussen wijlen 

Johannes van der Dijese enerzijds en Gerardus Loijter anderzijds, 10 lopen 
?roggeland in Nistelrode, ter plaatse gnd die Hoeve, beiderzijds tussen 

Johannes van der Dijese, 8 lopen land in Nistelrode, tussen voornoemde 

wijlen Johannes van der Dijesen enerzijds en kvw Ghiselbertus van den Doren 

anderzijds, 1 mudzaad roggeland, in Nistelrode, zoals Theodericus Splittaf 

dit mudzaad beteult). 
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zvw voornoemde Wolterus, die uitlandig is, zullen hiermee instemmen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Rike et Mechtildis relicta quondam 

Woltheri Rike Godefridus et Jutta liberi dictorum quondam Woltheri et 

Mechtildis cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de bonis ipsis de morte quondam Godefridi Rike predicti 

atque Jutte sue uxoris successione hereditarie advolutis atque de (dg: d) 

quibuscumque hereditatibus (dg: quas ..) sitis prope Vlimen ut dicebant 

mediante qua divisione (dg: domus horreum site in parochia de Ne 

Nijsterle inter hereditatem Johannis quondam van der Dijese ex uno et 

inter communem platheam ex alio item unam et dimidiam partes hereditatis 

dicte anderhalf geslach site in parochia de Nijsterle in loco dicto 

Groetelaer inter hereditatem Johannis de Gemert ex uno hereditatem Petri 

Weijndellen soen ex alio item unum bonarium prati situm in dicta parochia 

inter hereditatem quondam Johannis van der Dij[ese] ex uno et hereditatem 

Gerardi Loijter ex alio item decem lopinatas terre sitas in dicta 

parochia in loco dicto die Hoeve inter hereditatem Johannis van der 

Dijese ex utroque latere item octo lopinate terre site in dicta parochia 

inter hereditatem dicti quondam Johannis van der Dijesen ex uno et 

hereditatem liberorum quondam Ghiselberti de Spina ex alio item [unam] 

modiatam terre siliginee siliginee sita de Nijsterle inter h prout 

Theodericus Splittaf dictam modiatam terre sub sua cultura tenet ut) 

#omnes hereditates que dictus quondam Wolterus et Johannes eius frater 

erga Woltherum de Bucstel acquisiverant ut dicebant# #item hereditates 

que fuerant Johannis Eg[em?]s site in dicta parochia de Nijsterle prout 

dicte hereditates tempore quo dictus Wolterus decessit ad dictum Wolterum 

spectabant# item hereditarius census XX solidorum (dg: .......) #de 

triginta solidis# solvendus hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex hereditate que fuerat quondam Lemkini Vijsevase sita in Busco 

in vico Vuchtensi item hereditarius census trium solidorum monete 

solvendus ex hereditate que fuerat quondam Johannis Eghens et Nicholai 

van den Arennest sita in Hijntham ut dicebant dicto Johanni cesserunt in 

partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes cum tutore 

ratam servare et quod ipsi Woltherum et Mechtildem liberos dicti quondam 

Wolteri annos pubertatis nundum habentes atque Johannem filium dicti 

quondam Wolteri extra patriam existentem dum ad annos pubertatis 

pervenerint aut infra partes! redierit dicte divisioni facient consentire 

et eandem ratam facient observare et si via juris etc. Testes Willelmus 

et Berwout datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 129v 08 ma 04-07-1384. 

Voornoemde Mechtildis wv Wolterus Rike, en Godefridus, Jutta, Woltherus, 

Mechtildis en Johannes, kvw voornoemde Wolterus, kregen (1) een huis134 en 

erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Jacobus van den 

Wijel enerzijds en erfgoed van Henricus van den Kerchoeve anderzijds, (2) 

10 hont land, ter plaatse gnd die Procelhoeve, in een kamp aldaar, direct 

naast Johannes Nolleken, (3) de helft van een erfgoed gnd een geerke, in 

Vught, tussen Sint Jans Kamp enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione domus et area sita in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Jacobi van den Wijel ex uno et hereditatem Henrici van 

den Kerchoeve ex alio item decem hont terre sita in loco dicto die 

Procelhoeve in quodam campo sito ibidem (dg: inter h x) contigue iuxta 

hereditatem Johannis Nolleken (dg: item unum juger) item medietas 

cuiusdam hereditatis dicte een gheerken sita (dg: ..) in parochia de 

Vucht inter campum dictum (dg: d) Sente Jans Camp ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebant antedictis Mechtildi relicte dicti 

quondam Wolteri Godefrido Jutte Wolthero Mechtildi et Johanni liberis 

                         
134 Zie ← BP 1176 f 245r 11 za 15-02-1382 (1), verkoop erfcijns uit onder 

meer dit huis. 
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dicti quondam Wolteri cesserunt in partem ut (dg: al) Johannes recognovit 

promittens ratam servare et si via juris. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 129v 09 vr 17-06-1384. 

Ludekinus van Broegel zvw Johannes Roetart verkocht aan Paulus gnd Bits 

soen van Os een huis135, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Thomas gnd 

Keijmpe enerzijds en erfgoed van Johannes van Zonne anderzijds, van welk 

huis en tuin voornoemde Ludekinus een helft verworven had van de broers 

Johannes van Overbeke en Arnoldus van Overbeke, en de andere helft136 van de 

broers Johannes, Arnoldus en Wolterus, kvw Nijcholaus gnd Snijder. 

 

Ludekinus de Broegel filius quondam Johannis Roetart domum et aream et 

ortum sitos in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam lapideam 

dictam Pijnappels Port inter hereditatem Thome dicti (dg: Keijn) Keijmpe 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Zonne ex alio de quibus domo et 

orto dictus Ludekinus unam medietatem erga Johannem de Overbeke et 

Arnoldum de Overbeke fratres acquisiverat et reliquam medietatem erga 

Johannem Arnoldum Wolterum fratres liberos quondam Nijcholai dicti 

Snijder acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Paulo dicto 

Bits soen de Os supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Scilder datum in crastino octavarum sacramenti. 

 

BP 1177 f 129v 10 vr 17-06-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 18 Brabantse dobbel 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XVIII Brabant dobbel mottoen seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 129v 11 di 21-06-1384. 

Matheus Snoec beloofde aan Emondus zv Johannes van Gemert 1 last haring, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Matheus Snoec promisit Emondo filio Johannis de Gemert I last allecium 

etc ad nativitatis Domini proxime persolvendum et in Busco [tradendum]. 

Testes Sijmon et Berwout datum 3a post Gervasii et Prothasii. 

 

1177 mf5 A 13 f.130. 

 Tercia post octavas sacramenti: dinsdag 21-06-1384. 

 in die nativitatis Johannis: vrijdag 24-06-1384. 

 in vigilia nativitatis Johannis baptiste anno LXXX quarto: 

  donderdag 23-06-1384. 

 

BP 1177 f 130r 01 di 21-06-1384. 

Jordanus zvw Johannes zvw Jordanus van Helmont verkocht aan Johannes gnd 

van Os nzvw voornoemde Johannes zvw Jordanus 1/3 deel, dat aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn ouders, in een erfgoed137 in Den Bosch, achter de 

kapel die staat bij de Sint-Jan, tussen erfgoed van mr Hermannus van 

Zwalmen enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Woesic anderzijds, welk 

erfgoed voornoemde wijlen Johannes gekocht had van Johannes gnd Olij van 

Berlikem. 

 

                         
135 Zie → BP 1177 f 149r 09 ma 05-09-1384, overdracht van dit huis. 
136 Zie ← BP 1176 f 283r 10 do 20-11-1382, verkoop van deze helft van het 

huis. 
137 Zie → BP 1177 f 310r 13 do 12-07-1386, verkoop van de helft van dit 

erfgoed. 
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Jordanus filius quondam Johannis (dg: dicti) filii quondam Jordani de 

Helmont terciam partem sibi de morte quondam suorum parentum successione 

advolutam in (dg: d) quadam [hereditate] sita in Busco retro capellam 

consistentem prope ecclesiam sancti Johannis (dg: ewan) inter hereditatem 

magistri Hermanni de Zwalmen ex uno et inter hereditatem Rutgheri de 

Woesic ex alio quam hereditatem primodictam dictus quondam Johannes erga 

Johannem dictum Olij de (dg: de) Berlikem emendo acquisiverat [prout in 

litteris] hereditarie vendidit Johanni dicto de Os filio naturali dicti 

quondam #Johannis# filii quondam Jordani (dg: cum) supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et Scilder datum tercia post octavas sacramenti. 

 

BP 1177 f 130r 02 di 21-06-1384. 

Jacobus van Enghelant droeg over aan Wijnricus Screijnmaker 4 morgen land 

in Berlicum, ter plaatse gnd die Hasselt, tussen Johannes Colen soen 

enerzijds en Jacobus van den Yvenlaer anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan het water gnd die Aa, belast 

met de hertogencijns en een b-erfcijns van 12½ schelling geld. 

 

Solvit. 

Jacobus de Enghelant quatuor iugera terre sita in parochia de Berlikem in 

loco dicto die Hasselt inter hereditatem Johannis Colen soen ex uno et 

inter hereditatem Jacobi van den Yvenlaer ex alio tendentia cum uno fine 

ad (dg: hereditatem) communem plateam et (dg: inter h) #cum reliquo fine 

ad# aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) 

#supportavit# Wijnrico Screijnmaker promittens #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XII et dimidii solidorum monete exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 03 vr 24-06-1384. 

Willelmus Mijnnemere verkocht aan Heilwigis Spiker een n-erfcijns van 4 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (za 24-06-

1385), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Conrardus Writer enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Clocghieter anderzijds. Voornoemde Willelmus mag deze cijns op 

een ander onderpand in Den Bosch vestigen. 

 

Willelmus Mijnnemere hereditarie vendidit Heilwigi Spiker hereditarium 

censum IIIIor (dg: cens) librarum monete solvendum hereditarie Johannis 

et pro primo ultra annum ex domo et area sita in Busco in vico 

scriniparorum inter hereditatem quondam Conrardi Writer ex uno et 

hereditatem Willelmi Clocghieter ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et promisit sufficientem tali condicione 

quod cum dictus Willelmus dictum censum ?ad alias hereditates in Busco 

sitas ad hoc valentes assignaverit et sic firmaverit etc ....... quitus 

erit etc. Testes Willelmus et Berwout datum in die nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 130r 04 vr 24-06-1384. 

Corstianus van der Voert verkocht aan Willelmus zv Johannes van der 

Espendonc een n-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande uit 2 2/3 bunder land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemder Broek, tussen hr Antonius van der 

Weteringen enerzijds en Johannes van den Assche anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud gerst. 

 

Corstianus van der Voert hereditarie vendidit (dg: Henrico) Willelmo 

filio (dg: quondam) Johannis van der Espendonc (dg: ad opus Henrici 

filii) hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de Rode sancte 

Ode solvendam hereditarie purificatione et in Rode tradendam ex tribus 

bonariis (dg: p) terre minus tercia parte unius bonarii sitis in parochia 
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(dg: de Rode) de Bucstel ad locum dictum Lijemder Broec inter hereditatem 

domini Antonii van der Weteringen ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Assche ex alio (dg: .) ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione duorum modiorum ordei exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 05 vr 24-06-1384. 

Arnoldus zvw Willelmus van der Hoernoc droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker 

een b-erfcijns van 8 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waard, 

uit een b-erfcijns van 15 pond voornoemd geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit (1) 8 morgen land, gnd Elijaes Hoeve, ter plaatse gnd 

in die Hoeve, (2) 2 morgen land in Oss, ter plaatse gnd Berzekens Kampke, 

welke cijns van 8 pond geld Johannes Plaetmaker zvw Lambertus van Moudewijc 

overgedragen had aan zijn schoonzoon voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van der Hoernoc hereditarium censum octo 

librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato vel alterius! de hereditario censu 

quindecim librarum dicte monete solvendo hereditarie Remigii ex octo 

iugeribus terre nuncupatis Elijaes Hoeve sitis in (dg: ..) loco dicto in 

die Hoeve [et ex] duobus iugeribus terre sitis in jurisdictione de Os in 

loco dicto (dg: Her) Berzekens Kempken quem censum octo librarum monete 

Johannes Plaetmaker filius quondam Lamberti de Moudewijc dicto Arnoldo 

suo genero supportaverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Nijcholao Plaetmaker [cum litteris] et aliis et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 130r 06 vr 24-06-1384. 

Nijcholaus zvw Denkinus gnd Gruijter zv Arnoldus en Nijcholaus zv 

Nijcholaus van Zochel beloofden aan hr Henricus Buc, tbv hem en hr 

Ghisbertus Vuijstinc, hr Albertus Buc en hr Zebertus van der Molen, 18 

Brabantse dobbel of de waarde en 8 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (do 02-02-1385) te betalen en te leveren. 

 

Nijcholaus filius quondam Denkini dicti Gruijter filii Arnoldi et 

Nijcholaus filius Nijcholai de Zochel promiserunt indivisi super omnia 

domino Henrico Buc ad (dg: s) opus! et ad opus domini Ghisberti Vuijstinc 

domini Alberti Buc et domini Zeberti van der Molen seu ad opus alterius 

eorum XVIII Brabant dobbel seu valorem et octo modios siliginis mensure 

de Busco (dg: ad) ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 07 vr 24-06-1384. 

Walterus zvw Walterus van Os en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 54 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1384; 6+31+31+30+1=99 dgn) te betalen, op straffe van 

4. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo etc (dg: LIII) LIIII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena quatuor. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 08 vr 24-06-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 130r 09 vr 24-06-1384. 

Nijcholaus van Kessel zvw Albertus van Kessel verkocht aan Johannes Matheus 

soen witlederbereider 1 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Slage 

Kamp, ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen eerstgenoemde Nijcholaus 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds. 

 

Nijcholaus de Kessel filius quondam Alberti de Kessel unum iuger terre 

situm in jurisdictione de Empel ad locum dictum die (dg: Slag) Slage Camp 

in loco dicto die Cortbeemden inter hereditatem primodicti Nijcholai ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est hereditarie vendidit Johanni (dg: de 

Rijc) Matheus soen paratori corei albi promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 10 do 23-06-1384. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 10-04-

1384), met 34 oude schilden of de waarde. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers, in aanwezigheid van Jacobus van Os wever, mr Goeswinus van 

Luijssel den Steensnider en Johannes van Ghelen van Gheldorp. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum (dg: d) a festo pasche 

proxime preterito sine medio sequentium semper cum XXIIII aude scilde seu 

valore ut in forma actum in camera scriptorum presentibus Jacobo de Os 

textori magistro Goeswino de Luijssel den Steensnider et Johanne de 

Ghelen de Gheldorp datum in vigilia nativitatis Johannis baptiste anno 

LXXX quarto hora none. 

 

BP 1177 f 130r 11 do 23-06-1384. 

Hr Jacobus van Eele investiet van Dinther en zijn zwager Willelmus van der 

Heijden beloofden aan Johannes van Erpe 31 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) in Den Bosch te leveren. 

 

Dominus Jacobus de Eele investitus ut dicebat de Dijnter et Willelmus van 

der Heijden eius sororius promiserunt Johanni de Erpe (dg: XXXI) XXXI 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes Willelmuis et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 12 do 23-06-1384. 

Johannes van der Dommellen beloofde aan Willelmus zv Katherine van Ghenen 

Rode een n-erfcijns van 10 oude schilden, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes van der Dommellen promisit (dg: Willelmo u filio Katherine van 

den Rode XXIII aude scilde ad monitionem) super omnia se daturum et 

soluturum Willelmo filio Katherine (dg: van de Rode) van Gh[e]nen Rode 

hereditarium censum X aude scilde hereditarie Remigii ex omnibus bonis 

dicti Johannis ?etc consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 13 do 23-06-1384. 

Henricus gnd Bruijsten verklaarde dat de sloot, in Schijndel, tussen 

Henricus Rogge enerzijds en voornoemde Henricus Bruijsten anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed gnd Schuurmans Land en met het andere eind 

aan wijlen Cristina van Vaelbeke, in zijn geheel behoort aan voornoemde 

Henricus Rogge. Voornoemde Henricus Rogge beloofde voornoemde sloot, aan de 

kant richting voornoemde Henricus Rogge, te omwallen. 

 

Henricus dictus Bruijsten palam recognovit (dg: ..) fossatum situm in 

parochia de Scijnle inter hereditatem (dg: dictam Scuermans Lant) 

spectantem ad Henricum (dg: Ruse) #Rogge# ex uno et inter hereditatem 

(dg: Cristiani quondam de Vaelbeke ex alio specta) predicti Henrici 
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Bruijsten ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictam Scuermans 

Lant (dg: ex) et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Cristine de 

Vaelbeke ut dicebat spectat integraliter ad dictum Henricum (dg: Ruse) 

#Rogge#. Qua recognicione facta dictus Henricus Ruse! promisit super 

omnia primodicto Henrico quod ipse dictum fossatum a (dg: ..) latere 

versus dictam hereditatem dicti Henrici (dg: Ruse) #Rogge# perpetue 

taliter circumvallabit quod exponetur beheijme sic quod primodicto 

Henrico Bruijsten et supra hereditatem primodicti Henrici #ibidem sitam# 

per dictum fossatum dampna non eveniant quovismodo in futurum #a bestiis 

quibuscumque#. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130r 14 do 23-06-1384. 

Walterus zvw Godefridus gnd Scoeps soen gaf uit aan aan Arnoldus van den 

Hoeve alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders en na overlijden van zijn zuster Elizabeth, gelegen onder Woensel, 

Tongerlo en Nederwetten; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en de 

pachten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 22 lopen rogge, 

maat van Woensel, met Lichtmis in Woensel te leveren. Voornoemde Walterus 

behoudt het niet vertimmerde hout op de erfgoederen, om te zagen en mee te 

nemen. 

 

Walterus filius quondam Godefridi dicti Scoeps soen omnes hereditates 

sibi de morte quondam suorum parentum et de morte quondam Elizabeth sue 

(dg: ux) sororis successione advolutas quocumque locorum infra parochias 

de Woenssel de Tonghelre et in parochia de Nederwetten sitas ut dicebat 

dedit [ad] annuum! Arnoldo van den Hoeve ab eodem hereditarie possidendas 

pro censibus et paccionibus exinde solvendis dandis etc atque (dg: ...) 

pro hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis mensure de Woenssel 

danda sibi ab alio [hereditarie] purificatione et in parochia de Woenssel 

tradenda ex premissis promittens warandiam [pro] premissis (dg: 

primodictus) et aliam obligationem deponere et alter repromisit salvo 

dicto Waltero omnibus lignis non carpentatis supra dictas hereditates 

consistentibus (?dg: que) solum a dicto Waltero secandis et amovendis et 

non plures. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

1177 mf5 B 01 f.130v. 

 in vigilia nativitatis Johannis: donderdag 23-06-1384. 

 in crastino nativitatis Johannis: zaterdag 25-06-1384. 

 Secunda post Johannis: maandag 27-06-1384. 

 

BP 1177 f 130v 01 do 23-06-1384. 

De broers Paulus, Henricus en Johannes, kvw Heijmericus Happen soen, 

verkochten aan Henricus zvw Gerardus Pauwels soen (1) 2 stukken land, in 

Geffen, (1a) tussen de plaats gnd Denkens Grave enerzijds en kinderen gnd 

Goddijns Kijnderen anderzijds, (1b) ter plaatse gnd Her Pauwels Brake, 

tussen Metta dvw Gerardus Pouwels enerzijds en Gerardus Arts soen 

anderzijds, (2) een stukje land, in Geffen, naast de plaats gnd Ver Nanen 

Heve, belast met een cijns. 

 

Paulus (dg: Heijmerics soen) Henricus et Johannes fratres liberi quondam 

Heijmerici Happen soen duas pecias terre sitas in parochia de Gheffen 

quarum una (dg: lo) inter (dg: he) locum dictum Denkens Grave ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Goddijns Kijnderen ex alio et altera 

(dg: inter) in loco dicto Her Pauwels #Brake# inter hereditatem Mette 

filie quondam Gerardi Pouwels ex uno et inter hereditatem Gerardi Arts 

soen ex alio sunt site atque particulam terre (dg: dictam Ver) sitam in 

dicta parochia iuxta locum dictum Ver Nanen Heve ut dicebant vendiderunt 

Henrico filio quondam Gerardi Pauwels soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere (dg: .) excepto censu exinde solvendo de jure. 

Testes W et Berwout datum in vigilia nativitatis Johannis. 
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BP 1177 f 130v 02 do 23-06-1384. 

Godefridus Cnoep verkocht aan Johannes van Ghilze, tbv hem en zijn vrouw 

Agnes, een lijfpacht van ½ mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Lichtmis 

in Hilvarenbeek te leveren, gaande uit 4 lopen land, in Hilvarenbeek, 

tussen Henricus die Cuper enerzijds en Arnoldus Cnoep anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Godefridus Cnoep legitime vendidit Johanni de Ghilze #ad opus et Agnetis 

sue uxoris# vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de 

Hildwarenbeke solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris #et 

Agnetis# et non ultra purificatione et in Hildwarenbeke tradendam ex 

quatuor lopinatis sitis in parochia de Hildwarenbeke inter hereditatem 

Henrici die Cuper ex uno et inter hereditatem Arnoldi Cnoep ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere et (dg: cum) alter diutius vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130v 03 do 23-06-1384. 

Nijcolaus gnd Coel die Bresser beloofde aan Jacobus van den Hoevel 23 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Nijcolaus dictus Coel die Bresser promisit Jacobo van den Hoevel XXIII 

Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130v 04 do 23-06-1384. 

Hr Walterus Boem priester gaf uit aan Petrus zvw Heijmericus gnd Porters en 

Egidius zv Egidius Zeghers soen (1) de helft in de goederen, gnd dat Goed 

ten Rijm, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennens Heuvel, welke goederen waren 

van Godefridus Yudaes; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans 

voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis op 

voornoemde goederen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde 

Petrus en Egidius tot onderpand (2) 2 bunder, gelegen achter de plaats gnd 

Oetendonk, tussen de gemeint enerzijds en Johannes die Gareelmaker 

anderzijds. Voornoemde Petrus en Egidius mogen altijd het hout van deze 

helft zagen en meenemen. Drie brieven. 

 

Dominus Walterus Boem presbiter medietatem ad se spectantem in bonis 

dictis dat Goit ten Rijm sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lennens Hoevel et in attinentiis dictorum bonorum universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et que bona cum suis attinentiis 

fuerant quondam Godefridi Yudaes ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Petro (dg: dicto Heijmerics soen) filio quondam Heijmerici 

dicti Porters et Egidio filio Egidii Zeghers soen ab eisdem hereditarie 

possidendam pro censibus domini fundi exinde prius solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Bucstel danda sibi ab aliis hereditarie purificatione et supra dicta bona 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi et ad maiorem 

securitatem dicti Petrus et Egidius duo bonaria (dg: terre prati qu . 

unum) sita retro locum dictum Oetendonc (dg: quorum unum) inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter (dg: Walteri de Eijndoven) 

hereditatem Johannis die Gareelmaker ex alio (dg: et aliud) ut dicebant 

ad pignus imposuerunt promiserunt insuper omnia sufficientem facere hoc 

addito quod dicti Petrus et Egidius libere poterint semper ligna dicte 

medietatis secare et amovere. Testes datum supra. Et erunt 3 littere. 

 

BP 1177 f 130v 05 do 23-06-1384. 

Johannes zvw Paulus gnd Kersmaker en Egidius van den Bossche verkochten aan 
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Yda dvw Henricus van den Broec een b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes 

gnd Bever en Johannes gnd Hasenborch aan wijlen Johannes Kersmaker 

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

uit huizen en erven van voornoemde Johannes Bevers en Johannes Hasenberch, 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo 

die Olijslegher enerzijds en erfgoed van Hilla Keelbrekers anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Pauli dicti Kersmaker et Egidius van den Bossche 

hereditarium censum trium librarum monete quem Johannes dictus Bever et 

Johannes dictus Hasenborch (dg: sol) Johanni quondam Kersmaker solvere 

consueverunt et tenebantur anno quolibet hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex (dg: domo et) dominus et areis dictorum Johannis 

Bevers et Johannis Hasenberch sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Ghibonis die Olijslegher ex uno et inter hereditatem 

Hille (dg: Keelke) Keelbrekers ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Yde filie quondam Henrici van den Broec promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper (dg: 

d) primodictus super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 130v 06 do 23-06-1384. 

Henricus Goetkijnt, zijn zoon Wellinus en Petrus van Bascot beloofden aan 

Boudewinus Beijs 36 oude schilden, 39 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Henricus Goetkijnt Wellinus eius filius et Petrus de Bascot promiserunt 

Boudewino Beijs XXXVI aude scilde scilicet XXXIX Hollant placken pro 

scilt computato ad purificationem proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 130v 07 do 23-06-1384. 

Egidius zv Egidius Zeghers soen beloofde aan Cristianus die Crumme, tbv 

Henricus, Danijel en Elizabeth, kvw Danijel des Crummen, een n-erfpacht van 

5 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, 

gaande uit een huis138 en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen 

de gemene weg enerzijds en Jordanus Everaets soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Egidius filius Egidii Zeghers soen promisit super omnia (dg: se) 

Cristiano die Crumme ad opus Henrici Danijelis et (dg: Eli) Elizabeth 

liberorum (dg: eiusdem Cristiani) #quondam Danijelis des Crummen# quod 

ipse Egidius primodictus dabit et exsolvet dictis Henrico Danijeli et 

Elizabeth hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot hereditarie purificatione et in Oerscot tradendam ex domo et orto 

primodicti Egidii sitis (dg: in parochia) in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Straten inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Jordani 

Everaets #soen# ex alio ut dicebat. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto (dg: ..) Cristiano. 

 

BP 1177 f 130v 08 do 23-06-1384. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer de jongere maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 40 schelling, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande 

uit alle goederen van Rodolphus gnd Vespertijt, in Nuland, welke cijns 

voornoemde wijlen Willelmus Loijer de jongere verworven had van voornoemde 

Rodolphus Vespertijt. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer junioris hereditarium censum XL 

solidorum solvendum hereditarie in (dg: nativitatis) festo nativitatis 

Johannis baptiste ex omnibus et singulis bonis Rodolphi dicti Vespertijt 

                         
138 Zie → BP 1177 f 278r 06 do 15-02-1386 (1), zelfde onderpand. 
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sitis in parochia de Nuwelant atque ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quem censum dictus quondam Willelmus Loijer junior 

erga dictum Rodolphum Vespertijt acquisiverat prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes Sijmon et Berwout datum in vigilia Johannis. 

 

BP 1177 f 130v 09 za 25-06-1384. 

Johannes van der Leenen ev Agnes dvw Walterus van Alphen droeg over aan 

Johannes van Beke zvw Philippus het deel dat aan voornoemde Agnes behoort 

in een huis en erf van wijlen Johannes gnd Stripe, oom van voornoemde 

Agnes, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Arnoldus 

van Casteren enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Moen anderzijds. 

 

Johannes van der Leenen maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis 

sue uxoris filie quondam (dg: Johannis dicti Stripen) Walteri de Alphen 

totam partem et omne jus sibi et dicte Agneti competentes quovismodo in 

domo et area quondam Johannis dicti Stripe avunculi olim dicte Agnetis 

sitis in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Arnoldi de Casteren 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Moen ex alio ut dicebat 

supportavit (dg: di) Johanni de Beke filio quondam Philippi promittens 

ratam (dg: s) servare et obligationem #et impeticionem# ex parte ?dicte 

Agnetis deponere. Testes W et (dg: B) Berwout datum in crastino 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 130v 10 ma 27-06-1384. 

Akarinus en Albertus, kvw Johannes Boc Aelbrechts soen, droegen over aan 

Albertus Boc van Lijt alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Albertus zvw Johannes Aelbrechts soen en Bessella svw 

voornoemde Albertus. 

 

Akarinus et Albertus liberi quondam Johannis Boc Aelbrechts soen omnia 

bona ipsis de morte Alberti filii quondam Johannis Aelbrechts soen et 

Besselle sororis dicti quondam Alberti successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Alberto Boc 

de Lijt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Berwout et Scilder datum secunda post Johannis. 

 

BP 1177 f 130v 11 ma 27-06-1384. 

Arnoldus Ysebout zvw Arnoldus Tielkini gaf uit aan Nicholaus zvw Tielkinus 

van der Rundonc (1) 2 stukken land, in Zeelst, (1a) gnd die Lemans Akker, 

tussen Theodericus gnd Mijerfelt enerzijds en erfgoed, gnd Spoerdonks 

Kloot, anderzijds, (1b) tussen wijlen Woltherus gnd van Erpe enerzijds en 

een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 penning cijns, en 

thans voor een n-erfpacht van 3 mud 10 lopen rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Zeelst te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Nicholaus tot onderpand (2) een stuk land, gnd die Molenstreep, in 

Mierfelt, naast de molen, tussen een hoeve, gnd een valgoed, enerzijds en 

een zekere Dappaer anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Vlaskloot, tussen 

voornoemde Nicholaus enerzijds en Johannes van Beircke anderzijds. 

 

(dg: Albe) Arnoldus Ysebout filius quondam Arnoldi Tielkini duas pecias 

terre (dg: sitas in parochia de M) sitas in parochia de Zeelst quarum una 

(dg: in) #dicta# die Leemans Acker sita inter hereditatem Theoderici 

dicti Mijerfelt ex uno et hereditatem dictam Spoerdoncs Cloet ex alio et 

altera inter hereditatem Woltheri dicti quondam de Erpe ex uno et inter 

viam communem ex alio #sunt site# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Nicholao filio quondam Tielkini van der Rundonc ab eodem pro tribus 

denariis census annuatim prius de jure solvendis et pro hereditaria 

paccione trium modiorum et decem lopinorum siliginis mensure de Eijndoven 

danda dicto Arnoldo ab altero purificatione et in parochia de Zeelst 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Nicholaus peciam 
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terre dictam die Molenstrepe sitam in parochia de Mierfelt iuxta 

molendinum inter hereditatem! mansum dictum een valgoet ex uno et inter 

hereditatem dicti Dappaer ex alio atque peciam terre dictam die (dg: Vl) 

Vlascloet inter hereditatem dicti Nicholai ex uno et hereditatem Johannis 

de Beircke ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 B 02 f.131. 

 in octavis Petri et Pauli: woensdag 06-07-1384. 

 Secunda post nativitatis Johannis: maandag 27-06-1384. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1384. 

 

BP 1177 f 131r 01 ma 27-06-1384. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Colten van Wetten verkocht aan Amelius 

zvw Amelius gnd van der Scueren een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Wetten, die eerstgenoemde Amelius beloofd had aan voornoemde Arnoldus, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en erfgoed, in 

Nuenen, tussen Henricus zv Matheus enerzijds en kinderen gnd Loekermans 

Kijnderen anderzijds, (2) een akker, gnd Bogaards Akker, aldaar, tussen 

Metta gnd Compeleers enerzijds en Matheus zv voornoemde Henricus 

anderzijds. 

 

Arnoldus de Wetten filius quondam Johannis dicti Colten ?s de Wetten 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Wetten [quam] 

Am[elius] filius quondam Amelii dicti van der Scueren dicto Arnoldo dare 

et solvere promiserat hereditarie purificatione et in Busco tradere ex 

domo atque hereditate s[ita] in parochia de Nuenen inter hereditatem 

Henrici filii Mathei ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Loekermans Kijnderen ex alio cum suis attinentiis [singulis] et universis 

atque de agro terre dicto communiter Boghaerts Acker sito ibidem inter 

hereditatem Mette dicte Compeleers ex uno et inter hereditatem Mathei 

filii dicti Henrici ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Amelio 

primodicto supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem deponere. Testes Berwout et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 131r 02 wo 06-07-1384. 

Henricus gnd Wellens soen gaf uit aan Johannes zv Henricus Sannen soen de 

navolgende erfgoederen in Nuenen, (1) een stuk land, tussen Zeghewigis van 

Mierle enerzijds en erfgoed van de kerk en investiet van Nuenen anderzijds, 

(2) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd Kolkakker, naast de eik gnd dat 

Hoge Eikske, tussen Ermegardis gnd Medemans enerzijds en Gerardus 

wollenklerenwever anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen Elisabeth 

Smeeds enerzijds en kinderen gnd Cres..nen Kijnder anderzijds, (4) een stuk 

land aldaar, tussen Reijnerus van Merenvoert enerzijds en Henricus zv 

Willelmus Zanen soen en Willelmus gnd Heijnen soen anderzijds, (5) een stuk 

land aldaar, tussen Thomas zv Metta gnd Scuters enerzijds en Reijnerus 

Blideleven anderzijds, (6) een stuk land aldaar in de Akkers van Wetten, 

beiderzijds tussen wijlen Delijana dv Wautgherus gnd Scenckel, (7) een 

stukje land gnd dat Klootke aldaar, tussen kvw Reijnerus van der Merenvoert 

enerzijds en goederen gnd ten Venne anderzijds, (8) een stuk land aldaar, 

ter plaatse gnd Kolne Akker, tussen erfgoed van het klooster Porta Celi 

enerzijds en Johannes van Vaerle anderzijds, (9) een stuk land gnd dat 

Keistuk aldaar, tussen Johannes Moraert enerzijds en voornoemde Johannes 

van Vaerle anderzijds, (10) een stuk land tussen Henricus Aleiten soen 

enerzijds en Zeghewigis van Mierle anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de grondcijnzen, (b) 19 lopen rogge, maat van Eindhoven, aan Aleidis 

gnd Goeskens, (c) 1 lopen rogge, maat van Nuenen, aan de kerk van Nuenen, 

en thans voor (d) een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Wetten te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1386). 
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Henricus dictus Wellens soen hereditates infrascriptas ad se spectantes 

sitas in parochia de Nuenen primo videlicet peciam terre sitam inter 

hereditatem Zeghewigis de Mierle ex alio et inter hereditatem (dg: 

Marcelii filii quondam) spectantem ad ecclesiam et investitum de Nuenen 

ex alio atque peciam terre sitam ibidem (dg: iuxta) in loco dicto 

Kolcacker iuxta quercum dictum (dg: da) dat Heghe Eijcsken inter 

hereditatem Ermegardis dicte Medemans ex uno et hereditatem Gerardi 

textoris laneorum ex alio insuper peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Elisabeth Smeeds ex uno et hereditatem (dg: .) {hier staan 3 

puntjes} liberorum dictorum (dg: ..) Cres..nen Kijnder ex alio item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem Reijneri van Merenvoert ex 

uno et hereditatem Henrici filii Willelmi Zanen soen et Willelmi dicti 

Heijnen soen ex alio item peciam terre sitam ibidem (dg: inter h 

tendentem cum uno fine ad) inter hereditatem Thome filii Mette dicte 

Scuters ex uno et hereditatem Reijneri Blideleven ex alio cum eius 

attinentiis item peciam terre sitam ibidem in agris de Wetten inter 

hereditatem quondam Delijane filie Wautgheri dicti Scenckel ex utroque 

latere item particulam terre dictam dat Cloetken sitam ibidem inter 

hereditatem (dg: ib) liberorum quondam Reijneri van der Merenvoert ex uno 

et inter bona dicta ten (dg: V) Venne ex alio item peciam terre sitam 

ibidem in (dg: dicto) loco dicto Colne Acker inter hereditatem spectantem 

ad conventum de Porta Celi ex uno et hereditatem Johannis de Vaerle ex 

alio item peciam terre dictam dat Keijstucke sitam ibidem inter 

hereditatem Johannis Moraert ex uno et hereditatem dicti Johannis de 

Vaerle ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditates Henrici Aleiten soen ex (dg: utroque latere coadiacentes) 

#uno et inter hereditatem Zeghewigis de Mierle# ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio (dg: quondam Henrici) Henrici Sannen 

soen ab eodem pro censibus domini fundi atque pro decem et novem lopinis 

siliginis mensure de Eijndoven Aleidi dicte Goeskens et pro uno lopino 

siliginis mensure de Nuenen ecclesie de Nuenen prius inde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Nuenen danda dicto Henrico ab altero purificatione et pro primo ultra 

annum et in Wetten tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et (dg: 

Dicbier datum in vigilia Pe Petri et Pauli) Berwout datum in octavis Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 131r 03 wo 06-07-1384. 

Johannes zvw Johannes Loden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Loden soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 131r 04 ma 27-06-1384. 

Jordanus van Vaerlaer verkocht aan Godefridus gnd Vrancken soen van Helmont 

de helft van een kamp, in Aarle, ter plaatse gnd die Langbeemden, tussen 

Johannes van Bruheze en de commendator van Gemert enerzijds en Henricus gnd 

des Dekens anderzijds, waarvan de andere helft behoort aan voornoemde 

Godefridus, het hele kamp belast met 1 oude sterling aan de heer van 

Helmond. 

 

Jordanus de Vaerlaer medietatem ad se spectantem campi (dg: prati) siti 

in parochia de Aerle in loco dicto die Langbeemde inter hereditatem 

Johannis de Bruheze et commendatoris de Ghemert ex uno et hereditatem 

Henrici dicti des Dekens ex alio de quo vero bonario prati altera 

medietas ad Godefridum dictum Vrancken soen de Helmont dinoscitur 

pertinere ut dicebat hereditarie (dg: su) vendidit dicto Godefrido 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno antiquo 

sterlingo de dicto integro bonario domino de Helmont (dg: inter) inde 

solvendo. Testes Berwout et Scilder datum secunda post nativitatis 
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Johannis. 

 

BP 1177 f 131r 05 ma 27-06-1384. 

(dg: Elisabeth dvw Wellinus van Wetten: ¼ deel, ½). 

 

(dg: Elisabeth filia quondam Wellini de Wetten cum . cum tutore quartam 

partem ad se s medietatem ad). 

 

BP 1177 f 131r 06 ma 27-06-1384. 

Theodericus zvw Theodericus van Meghen en zijn vrouw Aleijdis wv Petrus gnd 

die Bever droegen over aan Elizabeth, Peijnsa en Rijchmodis, svw voornoemde 

Petrus Bever, het vruchtgebruik dat voornoemde Aleijdis heeft in alle 

goederen die aan voornoemde Elizabeth, Peijnsa en Rijcmoedis gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Petrus en na overlijden van Nijcholaus zvw 

voornoemde Petrus. De brief overhandigen aan voornoemde Aleijdis. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Meghen maritus legitimus ut 

asserebat Aleijdis (dg: fil) sue uxoris (dg: filie) relicte quondam (dg: 

P) Petri dicti die Bever et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore 

(dg: s) usufructum (dg: sibi) competentem dicte Aleijdi in omnibus bonis 

que Elizabeth Peijnse et Rijcmoedi sororibus dicti quondam Petri Bever 

(dg: fuerant) de morte quondam Petri predicti et de morte quondam 

Nijcholai filii eiusdem quondam Petri successione sunt advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant supportaverunt dictis 

Elizabeth Peijnse et Rijchmodi promittentes ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicte Aleijdi. 

 

BP 1177 f 131r 07 di 28-06-1384. 

Johannes Bouman en zijn vrouw Elisabeth dvw Nicholaus Bever, Peijnsa en 

Rijchmodis, sv voornoemde Elisabeth, droegen voornoemde goederen over aan 

Theodericus zvw Theodericus van Megen en zijn vrouw Aleijdis. 

 

Johannes Bouman maritus legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filie 

quondam Nicholai Bever et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore Peijnsa 

et Rijchmodis sorores dicte Elisabeth cum tutore primodicta bona 

hereditarie supportaverunt Theoderico filio quondam Theoderici de Megen 

et Aleijdi eius uxori promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Ws et Dicbier datum in 

vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 131r 08 di 28-06-1384. 

Willelmus gnd Andries soen van Oerscot verkocht aan Willelmus Posteel een 

n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land gnd dat Gedwank, in Oirschot, tussen Jordanus 

zv Jordanus Eber enerzijds en kvw Jordanus van der Braken anderzijds, (2) 

een eusel daaraan gelegen, (3) een stuk beemd gnd die Gemene Beemd, in 

Oirschot, tussen Johannes Rueterre enerzijds en Henricus van der Rijt 

anderzijds, reeds belast met 9 penning grondcijns. 

 

Willelmus dictus Andries soen de Oerscot hereditarie vendidit Willelmo 

Posteel annuum et hereditarium censum IIIIor aude scilde vel valorem 

solvendum hereditarie purificatione ex pecia terre dicta dat Ghedwanc 

sita in parochia de Oerscot inter hereditatem (dg: heredum quo) Jordani 

filii Jordani Eber ex uno et hereditatem liberorum quondam Jordani van 

der Braken ex alio ?et pascua dicta eeusel dicte pecie terre adiacente 

atque pecia prati dicta die Gemeijn Beemt sita in parochia predicta inter 

hereditatem Johannis Rueterre ex uno et hereditatem Henrici van der Rijt 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

IX denariis census domino fundi prius solvendis promisit sufficientem 

facere. 
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BP 1177 f 131r 09 di 28-06-1384. 

(dg: Paulus Bits soen). 

 

BP 1177 f 131r 10 di 28-06-1384. 

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Leijdecker deed tbv na te noemen Meliata en 

Martinus afstand van alle goederen, die wijlen Johannes Leijdecker, zijn 

vrouw Meliata en hun zoon Martinus, namens voornoemde Willelmus hadden 

ontvangen, en van alle aanspraken van voornoemde Willelmus op voornoemde 

Meliata en Martinus. Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Martinus 

schadeloos te houden van alle beloften, gedaan mbt erfgoederen in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tegenover het klooster van Sint-Clara. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Leijdecker super omnibus bonis 

que (dg: que) Johannes quondam Leijdecker (dg: f) et Meliata eius uxor et 

Martinus eorum filius seu eorum alter perceperunt seu percepit #ex parte 

et nomine dicti Willelmi# a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem (dg: et ab omnibus impeticionibus) et ab omnibus impeticionibus 

quibus mediantibus ipse Willelmus dictos Meliatam et Martinum impetere 

posset a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat ad 

opus dictorum (dg: quondam Johannis) Meliate et Martini renunciavit 

promittens ratam servare promisit insuper omnia quod ipse dictum Martinum 

indempnem servabit ab omnibus promissionibus factis personis quibuscumque 

cum dicto Willelmo de hereditatibus sitis in Busco in vico (dg: Hint) 

Hijnthamensi (dg: iuxta portam) in opposito conventus sancte Clare. 

Testes Dicbier et Scilder datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 131r 11 di 28-06-1384. 

Voornoemde Willelmus zvw Nijcholaus gnd Leijdecker droeg over aan Gerardus 

gnd Heijnen soen van Heeswijc een b-erfcijns van 10 schelling geld, die hij 

beurt uit een erfgoed in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, naast de brug 

van hr Gheerlacus over het water aldaar enerzijds en Johannes van Lier 

anderzijds. 

 

Dictus Willelmus hereditarium censum X solidorum monete quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie ex hereditate sita in Busco in vico 

Hijnthamensi iuxta pontem domini Gheerlaci supra aquam ibidem (dg: ut 

dicebat) ex uno et inter hereditatem Johannis de Lier ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo dicto Heijnen soen de Heeswijc promittens 

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

 

1177 mf5 B 03 f.131v. 

 in vigilia Petri et Pauli: dinsdag 28-06-1384. 

 in die Petri et Pauli apostolorum: woensdag 29-06-1384. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1384. 

 

BP 1177 f 131v 01 di 28-06-1384. 

Paulus Bits soen van Os en zijn neef Gerardus Bits soen beloofden aan 

Theodericus van Meghen 12¼ Hollandse dobbel of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Paulus Bits soen de Os et Gerardus Bits soen eius cognatus promiserunt 

indivisi super omnia Theoderico de Meghen XII Hollant dobbel et quartam 

partem unius Hollant dobbel seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Scilder datum in vigilia Petri Pauli. 

 

BP 1177 f 131v 02 di 28-06-1384. 

Gerardus zvw Benedictus gnd Bits soen van Os droeg over aan zijn oom Paulus 

gnd Bits soen alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Benedictus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Benedictus, gelegen 
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onder Helvoirt. 

 

Gerardus filius quondam Benedicti dicti Bits !dicti Bits soen de Os omnia 

bona sibi de morte dicti (dg: dicti) quondam Benedicti sui patris 

successione advoluta et post mortem Elizabeth relicte eiusdem quondam 

Benedicti successione advolvenda quocumque locorum infra parochiam de 

Helvoert consistentia sive sita ut dicebat supportavit Paulo dicto Bits 

soen suo avunculo promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 03 di 28-06-1384. 

Hr Johannes Leuwe priester droeg over aan zijn broer Jordanus zijn deel in 

een akker van 5 lopen rogge, gnd die Lerpakker, in Oirschot, naast de 

plaats gnd die Lerpe. 

 

Dominus Johannes Leuwe presbiter totam partem et omne jus sibi 

competentes in quodam agro terre #quinque lopinos siliginis in semine 

capiente# dicto die Lerpacker sito in parochia de Oerscot iuxta locum 

dictum die Lerpe ut dicebat supportavit Jordano suo fratri promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 04 di 28-06-1384. 

Jordanus van Herzel beloofde aan Egidius zv Egidius gnd Tijmmerman 16 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

(dg: Di) Jordanus de Herzel promisit Egidio filio Egidii dicti Tijmmerman 

XVI licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scild 

computato ad Martini proxime (dg: per) futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 131v 05 di 28-06-1384. 

Hilla dvw Willelmus gnd Heirde verkocht aan Henricus gnd Boden soen van 

Kuijc een huis139 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Margareta van Os enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Wilde 

anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zv Gerardus Hacke ev Heilwigis 

dvw Godefridus Buc. 

 

Hilla filia quondam Willelmi dicti Heirde cum tutore domum et aream sitam 

in Busco in vico Ortensi inter hereditatem Margarete de Os ex uno et 

inter hereditatem Henrici dicti Wilde ex alio venditam sibi a Johanne 

filio Gerardi Hacke marito et tutore legitimo Heilwigis sue uxoris filie 

quondam Godefridi Buc prout in litteris hereditarie vendidit Henrico 

dicto Boden soen (dg: de Gravia) #de Kuijc# supportavit cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 06 di 28-06-1384. 

Jacobus zv Willelmus Heirde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Willelmi Heirde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 07 di 28-06-1384. 

Voornoemde Henricus en Jordanus van Hoculem beloofden aan voornoemde Hilla 

40 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), en 40 oude 

schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. Opstellen in 2 

brieven. 

 

                         
139 Zie → BP 1179 p 277r 14 ma 24-07-1391, verkoop van het huis. 
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Dictus Henricus et Jordanus de Hoculem promiserunt dicte Hille XL aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime et XL aude scilde seu 

valorem ad festum nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. Et erunt 2 littere. 

 

BP 1177 f 131v 08 di 28-06-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 09 wo 29-06-1384. 

Mr Goessuinus zvw Henricus van Luijssel verkocht aan broeder Willelmus 

Maryant zv Theodericus van Dordrecht een lijfrente140,141 van 12 oude schilden 

of de waarde, ¼ te betalen met Sint-Remigius, ¼ met Kerstmis, ¼ met Pasen 

en ¼ met Sint-Jan, gaande uit een hofstad142 met gebouwen van wijlen Ghibo 

Kuijf in Den Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, bij het 

Klein Begijnhof, voor het huis en erf van Gerardus Abts, tussen de gemene 

weg enerzijds en erfgoed van Willelmus van Gheldorp anderzijds, welke 

hofstad voornoemde mr Goessuinus in cijns verkregen143 had van Willelmus van 

Waderle, belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Magister Goessuinus filius quondam Henrici de Luijssel legitime vendidit 

fratri Willelmo Maryant (dg: filio quo) filio Theoderici de Dordrecht 

vitalem pensionem duodecim aude scilde seu valorem solvendam ad eius 

vitam et non ultra pro una quarta parte Remigii pro altera quarta parte 

Domini pro tercia quarta parte pasce pro quarta quarta parte Johannis ex 

domistadio quondam Ghibonis Kuijf sito in Busco retro claustrum fratrum 

minorum prope parvum beghinagium ante domum et aream Gerardi abbatis 

inter communem platheam ex uno et inter hereditatem Willelmi de Gheldorp 

ex alio quod domistadium dictus magister Goessuinus erga Willelmum de 

Waderle ad censum acquisiverat prout in litteris quas vidimus atque ex 

edificiis in dicto domistadio consistentibus ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus in dictis litteris comprehensis et sufficientem facere et cum 

mortuus fuerit. Testes Berwout et Scilder datum in die Petri (dg: ad) et 

Pauli apostolorum. 

 

BP 1177 f 131v 10 do 30-06-1384. 

Wautgherus van Casteren verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een stuk land, 

gnd die Putakker, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd op 

Zanendonk, tussen Joseph molenaar van Casteren enerzijds en voornoemde 

verkoper en Gerardus van Leemputten anderzijds, (2) 2 stukken beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, achter de watermolen op de Dommel, (2a) 

tussen hr Sijmon van de Broek enerzijds en voornoemde verkoper en Eligius 

bv voornoemde verkoper anderzijds, (2b) tussen voornoemde Eligius enerzijds 

en voornoemde verkoper en Denkinus Clinkart anderzijds, voornoemde 2 

stukken beemd reeds belast met een opper hooi om het jaar. 

 

Wautgherus de Casteren hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie purificatione ex (dg: 

quadam) pecia terre dicta die Putacker sita in parochia de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde ad locum dictum #op# Zanendonc inter hereditatem 

(dg: Joh) Joseph multoris de Casteren ex uno et inter hereditatem dicti 

venditoris et Gerardi de Leemputten ex alio atque ex duabus peciis prati 

                         
140 Zie → BP 1177 f 295r 07 do 12-04-1386, vermelding van de lijfrente. 
141 Zie → BP 1178 f 255v 14 vr 23-07-1389, overdracht (aflossing) van de 

lijfrente. 
142 Zie → BP 1177 f 295r 07 do 12-04-1386, verkoop van de hofstad. 
143 Zie ← BP 1176 f 102v 01 di 28-02-1380, uitgifte van deze hofstad. 
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sitis in dicta parochia (dg: ad lo Re) in loco dicto dicto Casteren retro 

molendinum aquatile (dg: qu) super aquam dictam die Dommel quarum una 

inter hereditatem domini (dg: Arnoldi) #Sijmonis# de Palude ex uno et 

inter hereditatem dicti venditoris et Eligii fratris dicti venditoris ex 

alio et altera inter hereditatem dicti Eligii ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris et Denkini Clinkart ex alio sunt site ut dicebat 

promittens #super habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

excepto uno cumulo dicto opper feni alternatis annis ex dictis duabus 

peciis prati (dg: d) prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Berwout et Scilder datum (dg: quint) in crastino Petri Pauli. 

 

BP 1177 f 131v 11 do 30-06-1384. 

Willelmus zvw Albertus gnd Abe van Bucstel verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Moerken een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Liemde, die 

Heijlwigis mv voornoemde Willelmus met Lichtmis in Liemde beurde, gaande 

uit een stuk land, gnd die Westakker, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

naast Ghisbertus Vullinc en Heijlwigis Teijen, met beide einden strekkend 

aan gemene wegen. 

 

Willelmus filius quondam Alberti dicti Abe de Bucstel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Bucstel) Lijemde quam 

(dg: Elizabeth) #Heijlwigis# mater dicti Willelmi solvendam habet 

hereditarie purificatione et in Lijemde tradendam ex pecia terre dicta 

die Westacker (dg: inter hereditatem) sita in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Lijemde iuxta hereditates Ghisberti Vullinc (dg: ex uno et 

inter hereditatem) #et# Heijlwigis Teijen tendente cum utroque fine ad 

communes vias ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Johannis Moerken promittens warandiam et obligationem in dicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 12 do 30-06-1384. 

Wautgherus van Casteren beloofde aan Arnoldus Hoernken 5½ mud rogge, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Wautgherus de Casteren promisit Arnoldo Hoernken quinque et dimidium 

modios siliginis mensure de Busc ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 131v 13 do 30-06-1384. 

Johannes Berwout beloofde aan Willelmus gnd Mathijs 23 pond groten, 1 

Vlaamse plakmeeuw voor 2 groten gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1384) te betalen. 

 

Johannes Berwout promisit Willelmo dicto Mathijs viginti tres libras 

grossorum scilicet una Vleemsche placmeuwen pro duobus grossis in 

premissis computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 131v 14 do 30-06-1384. 

Willelmus van der Hautart ev Katherina dvw Godefridus gnd Rose verkocht aan 

Gerardus gnd Rose bv voornoemde Katherina alle erfgoederen, die aan hem en 

zijn vrouw Katherina gekomen waren na overlijden van Aleijdis Rosen mv 

voornoemde Katherina, gelegen onder Tilburg. 

 

Solvit. 

Willelmus van der Hautart maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie quondam (dg: quo) Godefridi dicti Rose omnes 

hereditates sibi et dicte Katherine sue uxori de morte quondam (dg: 

parentum) #Aleijdis Rosen matris# dicte Katherine successione advolutas 

quocumque locorum (dg: lo) infra parochiam de Tilborch sitas ut dicebat 

(dg: s) vendidit Gerardo #dicto# Rose fratri dicte Katherine promittens 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 295 

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

 

BP 1177 f 131v 15 do 30-06-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 180, inv.nr.2700, donderdag 30-06-1384. 

Fredericus zv Arnoldus gnd Scoep verkocht aan Engbertus zv Engbertus van 

den Hezeacker een stuk land in Haaren, naast de plaats gnd Zandvoort, 

tussen kinderen gnd Goselens Kijnderen enerzijds en een gemene weg 

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

eind aan Walterus gnd Ponnenborch. 

 

Solvit totum. 

Fredericus filius (dg: Theoderici dicti) Arnoldi dicti Scoep peciam terre 

sitam in parochia de Haren iuxta locum dictum Zandvoert inter hereditatem 

liberorum dictorum Goselens Kijnderen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex alio ut dicebat tendentem (verbeterd uit: tendens) 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Walteri dicti Ponnenborch (dg: ex alio) hereditarie vendidit Engberto 

filio Engberti van den Hezeacker promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta una Hollants placmeuwe exinde solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 131v 16 do 30-06-1384. 

Nijcholaus Hagen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Hagen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 131v 17 do 30-06-1384. 

Jordanus zv Jordanus gnd Neven soen verkocht aan Arnoldus zvw Johannes gnd 

Lemkens soen een n-erfcijns144 van (dg: 40 schelling geld) 1 gulden hellinc 

of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd die 

Stert, in Oirschot, ter plaatse gnd in die Kerkhoefse Akker, tussen 

Willelmus Andries enerzijds en Henricus gnd Pape anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 3½ lopen rogge en een b-erfcijns van 3½ Hollandse 

plakmeeuw. 

 

(dg: Joh) Jordanus filius Jordani dicti Neven soen hereditarie vendidit 

Arnoldo (dg: Joh) #filio# quondam Johannis dicti Lemkens soen 

hereditarium censum (dg: XL solidorum monete solvendum he) unius gulden 

hellinc seu valorem solvendum hereditarie purificatione ex pecia terre 

(dg: s) dicta die Stert sita in parochia de Oerscot in loco dicto in die 

Kerchoefsche Acker inter hereditatem Willelmi Andries ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Pape ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere [exceptis] hereditaria paccione 

trium et dimidii (dg: modiorum) lopinorum siliginis et hereditario censu 

trium et dimidii Hollants placmeuwe exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum s[upra]. 

 

BP 1177 f 131v 18 do 30-06-1384. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Zegherus van Puppel 13 Hollandse dobbel 

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

 

Johannes de Os tinctor promisit Zeghero de Puppel XIII Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf5 B 04 f.132. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 132r 01 do 30-06-1384. 

Lambertus gnd Witmeri zvw Lambertus Witmeri droeg over aan zijn broers 

                         
144 Zie → BP 1177 f 297r 15 ±zo 06-05-1386, verkoop van de erfcijns. 
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Henricus, Petrus en Johannes, kvw voornoemde Lambertus, ¼ deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Lambertus, in 6 morgen 

land, ter plaatse gnd die Slagen, naast de gemeint, dit ¼ deel belast met 

de cijns aan de stad Den Bosch en met een erfcijns van 10 schelling. De 

brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Lambertus dictus Witmeri (dg: quartam partem sibi de mo) filius quondam 

Lamberti Witmeri (dg: successione advolutam in) quartam partem sibi de 

morte dicti [quondam] Lamberti sui patris successione advolutam in sex 

iugeribus terre sitis in loco dicto die Slagen iuxta (dg: hereditatem) 

communitatem (dg: ex uno et inter) ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico (dg: de B) Petro et Johanni (dg: suis) suis fratribus liberis 

dicti quondam Lamberti promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu oppidi de Busco et hereditario censu X solidorum ex dicta 

quarta parte de jure solvendis. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

Traditur Petro predicto. 

 

BP 1177 f 132r 02 do 30-06-1384. 

Johannes van Eijcke zvw Willelmus van Stripe droeg over aan voornoemde 

Henricus zvw Lambertus Witmeri een b-erfcijns van 5 pond geld, die Henricus 

zv Cristianus van den Hoevel aan voornoemde Johannes beloofd had, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis145 en erf van eertijds wijlen Ghibo 

Bollart in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus gnd Abt schoenmaker enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus zvw 

Wolterus anderzijds. 

 

Johannes de Eijcke filius quondam Willelmi de Stripe hereditarium censum 

quinque librarum monete (dg: solvendum) quem Henricus filius Cristiani 

van den Hoevel promisit se daturum #et# soluturum dicto Johanni 

hereditarie Domini ex domo et area que fuerat quondam Ghibonis Bollart 

sita in Busco ad finem vici (dg: Or) Vuchtensis inter hereditatem Arnoldi 

dicti Abt sutoris ex uno et inter hereditatem (dg: he) quondam Gerardi 

filii quondam Wolteri ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 132r 03 do 30-06-1384. 

Henricus die Haen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Haen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 04 do 30-06-1384. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis Goetkijnts dvw Walterus 

Neijnser gaven uit aan Ambrosius gnd Broes Balen soen 2 stukken land in 

Rosmalen, (1) naast het kerkhof, aldaar, tussen Denkinus zv Willelmus Denen 

soen enerzijds en voornoemde Ambrosius gnd Broes Balen soen anderzijds, (2) 

tussen hr Arnoldus priester enerzijds en een gemene weg, gnd Kerkweg, 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de waterlaten en thans voor een 

n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus ut dicebat 

Aleijdis #Goetkijnts# sue uxoris filie quondam (dg: Arnoldi) Walteri 

Neijnser atque dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum tutore duas pecias 

terre sitas in parochia de Roesmalen quarum una iuxta cymitherium ibidem 

inter hereditatem Denkini filii Willelmi Denen soen ex uno et inter 

hereditatem Ambrosii dicti Broes Balen soen ex alio et altera inter 

                         
145 Zie ← BP 1176 f 082r 04 ±vr 18-03-1379 (1), afstand doen van dit huis. 
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hereditatem (dg: presbitri de Roesma) domini Arnoldi presbitri ex uno et 

inter communem viam dictam Kercwech ex alio sunt site in ea quantitate 

qua ibidem site sunt dederunt ad hereditariam paccionem dicto Ambrosio 

dicto Broes Balen soen pro (dg: agg) aqueductibus ad premissa 

spectantibus tenendis et observandis a dicto Ambrosio etc atque pro 

hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et in Busco #tradenda# ex 

premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 05 do 30-06-1384. 

Voornoemde Ambrosius beloofde aan voornoemde Johannes nzv Arnoldus Heijme 

5½ Brabantse dobbel of de waarde en 7 Hollandse plakken met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Dictus Ambrosius promisit dicto Johanni filio naturali Arnoldi Heijme 

quinque et dimidium Brabant dobbel seu valorem et septem Hollant placken 

ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 06 do 30-06-1384. 

Johannes zvw Henricus van Mulsen beloofde aan zijn moeder Benigna gnd 

Cleijn 18 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1385) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Mulsen promisit Benigne dicte Cleijn 

sue matri XVIII aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. (dg: testes) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 07 do 30-06-1384. 

Zanderus Deenkens soen verhuurde aan Marcelius Valken soen van Alem 3½ 

morgen land in Alem, ter plaatse gnd Alemse Broek, tussen Ghibo Herinc 

enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384). De huursom is voldaan. 

 

Solvit XII solidos. 

Zanderus Deenkens soen (dg: de Al) tria et dimidium iugera terre sita in 

parochia de Alem in loco dicto Alemssche (dg: S..) Broec inter 

hereditatem Ghibonis Herinc ex uno Aleijdis Goetkijns ex alio ut dicebat 

locavit Marcelio (dg: de) Valken soen de Alem ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo Martini proxime futuro deinceps sine medio sequentium 

possidenda libere promittens warandiam et obligationem deponere et 

recognovit sibi de pretio locacionis fore satisfactum. Testes W et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 08 do 30-06-1384. 

Lambertus Stevens soen en zijn vrouw Hilla dvw Albertus van den Keer 

droegen over aan Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale hun deel in goederen, 

die waren van wijlen Franco Herinc, in Blaerthem Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Gestel. 

 

(dg: ...) Lambertus Stevens soen maritus legitimus ut asserebat Hille sue 

uxoris filie quondam Alberti van den Keer et dicta Hilla cum eodem 

tamquam cum tutore totam partem et omne jus eis competentes quovismodo in 

bonis que fuerant quondam Franconis Herinc sitis in parochia de Blaerthem 

(dg: Severi) sancti Lamberti ad locum dictum Ghestel et in attinentiis 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque sitis ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Goeswino Herinc filio quondam Johannis Cale 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 
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BP 1177 f 132r 09 do 30-06-1384. 

Walterus en Heijlwigis, kvw Henricus zv Walterus smid, en Petrus zvw 

Gerardus Wamboesticker verklaarden ontvangen te hebben van Johannes gnd 

Akerijns soen 65 gouden gulden gnd hellingen geld van Holland, in afkorting 

van 130 gouden gulden gnd hellingen voornoemd geld, aan voornoemde 

Walterus, Heijlwigis en Petrus en aan Henricus gnd Hacke beloofd146 door 

voornoemde Johannes Akerijns soen. 

 

Solvit. 

Walterus Heijlwigis liberi quondam Henrici (dg: Wa) filii Walteri fabri 

et Petrus filius quondam Gerardi Wamboesticker palam recognoverunt se 

recepisse a Johanne dicto Akerijns soen LXV (dg: g) florenos aureos 

communiter gulden hellingen vocatos monete Hollandie in abbreviationem 

centum et triginta florenorum aureorum dictorum gulden hellingen dicte 

monete (dg: quo) promissorum dictis Waltero Heijlwigi et Petro atque 

Henrico dicto Hacke a dicto Johanne Akerijns soen in litteris scabinorum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 10 do 30-06-1384. 

De broers Everardus en Arnoldus, kvw Arnoldus van den Venne, en Johannes 

gnd van den Venne verkochten aan Yda dvw Walterus gnd die Laet van 

Stroetbollen een b-erfpacht van 27 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot ter plaatse gnd Best te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen die wijlen voornoemde Arnoldus van den Venne onder Oirschot had 

liggen. Verkopers, en met hen Arnoldus van den Venne, oom van voornoemde 

Everardus en Arnoldus, beloofden garantie. 

 

Everardus #et Arnoldus fratres# filius quondam Arnoldi van den Venne 

Johannes dictus van den Venne (dg: Arnoldus filius quondam) hereditariam 

paccionem viginti septem lopinorum siliginis mensure de Oerscot (dg: ad) 

solvendam hereditarie purificatione et in parochia de Oerscot ad locum 

dictum Best tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus quas dictus 

quondam Arnoldus van den Venne infra parochiam de (dg: ..) Oerscot habuit 

situatas ut dicebant hereditarie vendiderunt Yde filie quondam Walteri 

dicti die Laet de Stroetbollen (dg: ux) promittentes (dg: super omnia 

warandiam ex dictis he) et cum eis Arnoldus (dg: van den) van den Venne 

avunculus dictorum Everardi et Arnoldi fratrum indivisi super omnia 

warandiam ex predictis hereditatibus et aliam obligationem in dicta 

paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 11 do 30-06-1384. 

Voornoemde broers Everardus en Arnoldus, kvw Arnoldus van den Venne, en 

Johannes gnd van den Venne verkochten aan Mechtildis dvw Walterus gnd die 

Laet van Stroetbollen wv Henricus van Stroet een b-erfpacht van 9 lopen 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

te leveren, gaande uit alle erfgoederen die wijlen voornoemde Arnoldus van 

den Venne onder Oirschot had liggen. Verkopers, en met hen Arnoldus van den 

Venne, oom van voornoemde Everardus en Arnoldus, beloofden garantie. 

 

Dicti venditores hereditariam paccionem novem (dg: p) lopinorum siliginis 

mensure de (dg: B) Oerscot solvendam hereditarie purificatione et in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Best tradendam ex omnibus (dg: he) et 

singulis hereditatibus quas dictus quondam Arnoldus van den Venne habuit 

#(dg: solvendam ex) infra parochiam de Oerscot# sitas ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Mechtildi filie quondam Walteri dicti die Laet de 

Stroetbollen relicte quondam Henrici de Stroet promittentes et cum eis 

Arnoldus van den Venne avunculus dictorum Everardi et Arnoldi fratrum 

warandiam ex predictis hereditatibus et obligationem in dicta paccione 

                         
146 Zie ← BP 1176 f 329v 06 ma 07-12-1383, belofte 130 gulden hellingen 

Hollands te betalen in 2 helften op 24-06-1384 en 01-10-1384. 
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existentem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 12 do 30-06-1384. 

Hilla van Dueren maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan met goederen van wijlen hr Rutgherus van Ouden ridder. 

 

Hilla de Dueren omnes vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

quibuscumque domini Rutgheri quondam de Ouden militis quocumque sitis 

calumpniavit. 

 

BP 1177 f 132r 13 do 30-06-1384. 

Ludovicus van Casteren beloofde aan Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteel 50 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Ludovicus de Casteren promisit Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici 

Posteel L Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum [persolvendos]. 

 

BP 1177 f 132r 14 do 30-06-1384. 

Boudewinus van Zelant ev Yda wv Lambertus Bathen soen de oudere droeg over 

aan Henricus zvw Johannes van Uden szv voornoemde Yda het vruchtgebruik in 

de helft van een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, aan voornoemde wijlen Lambertus 

verkocht door Nijcholaus gnd Truden soen. 

 

Boudewinus de Zelant maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris (dg: 

filie) relicte quondam Lamberti Bathen soen #senioris# suum usufructum 

sibi competentem (dg: in us in) #in medietate# hereditarii census XL 

solidorum monete solvendi hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini venditi dicto quondam Lamberto a Nijcholao dicto Truden soen prout 

in litteris supportavit Henrico filio quondam Johannis de Uden genero 

dicte Yde promittens ratam servare (dg: et obligationem ex ex parte sui 

deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132r 15 do 30-06-1384. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Ghibo zv Ghibo Kesselman 60 Hollandse 

dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit (dg: Ghis) Ghiboni filio Ghibonis Kesselman 

LX Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1177 f 132r 16 do 30-06-1384. 

Johannes zv Ghibo gnd Hels en Johannes van den Eijnde wonend in Heze 

beloofden aan Wellinus van Beke 13 mud even147, Bossche maat, 1 plak per mud 

uitgezonderd, na maning te leveren. 

 

Johannes filius Ghibonis dicti Hels et Johannes van den (dg: Eijnde) 

Eijnde commorans in Heze promiserunt Wellino de Beke XIII modios #bone# 

avene mensure de Busco scilicet de meliori avena venienti ad forum una 

placke de quolibet modio dempto ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

                         
147 Zie → BP 1180 p 373r 13 do 04-11-1395, Wellinus van Beke verklaarde alle 

geldsommen ontvangen te hebben die aan hem waren beloofd door Johannes van 

den Eijnde alleen of samen met anderen. (Betreft dus geen levering in 

natura). 
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1177 mf5 B 05 f.132v. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1384. 

 

BP 1177 f 132v 01 do 30-06-1384. 

Goeswinus Herinc zvw Johannes Cale beloofde aan Johannes Nollekens verwer 

110 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Johannis Cale promisit Johanni Nollekens 

tinctori centum et decem Hollant dobbel mottoen seu valorem in 

nativitatis Domini proxime futuro persolvendos. Testes W et Scilder datum 

in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 132v 02 do 30-06-1384. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus beloofden aan Petrus van Vucht 

54 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle et Hermannus eius filius promiserunt Petro de Vucht 

LIIII Hollant dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 03 do 30-06-1384. 

Hermannus van Husen, Godefridus Keteleer en Gerardus van Loen de 

Weghenneers soen beloofden aan Ghibo Kesselman 30 Hollandse dobbel mottoen 

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

 

Hermannus van Husen et Godefridus Keteleer (dg: promiserunt Ghiboni 

Kesse) et Gerardus de Loen !de Weghenneers soen promiserunt Ghiboni 

Kesselman XXX Hollant dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 04 do 30-06-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 05 do 30-06-1384. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken beloofde aan Rodolphus Rover van 

Vladeracken 100 Brabantse dobbel148 of de waarde met Sint-Jan over een jaar 

(24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken promisit Rodolpho Rover 

de Vladeracken centum Brabant dobbel seu valorem (dg: seu) a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 06 do 30-06-1384. 

De gezusters Maria en Hadewigis, dvw Hubertus van Hellu, deden tbv Henricus 

van Hoemen zv Johannes van Hoemen afstand van (1) een kamp, gnd die 

Hamkamp, in Maren, tussen Gerardus Balijart en zijn broer Godefridus 

enerzijds en Margareta en Jutta, dvw Bertoldus van Hoesden, anderzijds, (2) 

een b-erfcijns van 4 pond 19 schelling, die voornoemde {niet vermeld} in 

Den Bosch placht te betalen aan voornoemde wijlen Hubertus. Vrouwe 

Mechtilids wv hr Johannes van Eijndoven ridder deed tbv Henricus van Hoemen 

                         
148 Zie → BP 1178 f 132r 07 zo 26-12-1389, de schuld is door de schuldenaar 

betaald aan Arnoldus Rover nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken, aan wie 

voornoemde Rodolphus het geld in zijn testament had nagelaten. De 

schuldbrief werd overhandigd. 
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afstand van haar vruchtgebruik in voornoemde goederen. 

 

Maria et Hadewigis soreres filie quondam Huberti de Hellu cum tutore 

super quodam campo dicto die Hamcamp sito in parochia de Maren inter 

hereditatem (dg: Willelmi Balijart) Gerardi Balijart et Godefridi sui 

fratris ex uno et inter hereditatem (dg: fi) Margarete et Jutte filiarum 

quondam Bertoldi de Hoesden ex alio atque super hereditario censu quatuor 

librarum et (dg: XX) XIX solidorum quem predictus! in Busco (dg: ...) 

solvere (dg: tenetur) consuevit dicto quondam Huberto ut dicebant ad opus 

Henrici de Hoemen filii Johannis de Hoemen promiserunt cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte earum deponere. Quo facto domina 

Mechtilids relicta quondam domini Johannis de Eijndoven militis cum 

tutore super suo usufructu sibi in premissis competente ad opus Henrici 

de Hoemen renunciavit promittens cum tutore ratam servare. Testes Sijmon 

et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 07 do 30-06-1384. 

Voornoemde Henricus van Hoemen ev Mechtildis dvw Hubertus van Hellu deed 

tbv Maria en Hadewigis, dvw voornoemde Hubertus van Hellu, afstand van 2 

kampen, 10 morgen groot, in Maren, ter plaatse gnd Bemelen, tussen wijlen 

Henricus Roempot enerzijds en erfgoed, gnd de Krommenkamp anderzijds. 

 

Dictus Henricus de Hoemen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Huberti de Hellu super duobus campis 

decem iugera terre continentibus sitis in parochia de Maren in loco dicto 

Bemelen inter hereditatem quondam Henrici Roempot ex uno et inter 

hereditatem dictam den Crummencamp ex alio ut dicebat ad opus (dg: i) 

Marie et Hadewigis filiarum quondam Huberti de Hellu predicti renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 08 do 30-06-1384. 

Thomas Valant, zijn broer Johannes Lijsscap en Gerardus van de Doorn 

beloofden aan Johannes Nollekens verwer 110 Hollandse dobbel, 43 Hollandse 

plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Thomas Valant Johannes Lijsscap eius (dg: filius) #frater# et Gerardus de 

Spina promiserunt Johanni Nollekens tinctori centum et decem Hollant 

dobbel seu pro quolibet Hollant dobbel XLIII Hollant placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum !futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 09 do 30-06-1384. 

Zanderus gnd Rijcouts soen droeg over aan Henricus Priem de helft van 1 

morgen land, in Oss, achter Schadewijk, tussen Rijcoldus Belijen soen 

enerzijds en Arnoldus van den Vlasvenne anderzijds. 

 

Solvit. 

Zanderus dictus Rijcouts soen (dg: dimidium iuger terre) medietatem unius 

iugeris terre siti in parochia de Os retro Scadewijc inter hereditatem 

Rijcoldi Belijen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Vlasvenne ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Priem 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 10 do 30-06-1384. 

Johannes zvw Zebertus gnd Rodinc verkocht aan Arnoldus zvw Arnoldus Mersman 

2 stukken land in Oss, (1) 1 zesterzaad rogge groot, naast de plaats gnd 

die Schadewijkse Weg, enerzijds en hr Egidius zvw hr Godefridus van Os 

anderzijds, (2) 3 lopen rogge groot, naast de plaats gnd de Berghemse Weg, 

tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en Rijchmoedis van den 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 302 

Heijnxthovel anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Zeberti dicti Rodinc duas pecias terre sitas in 

parochia de Os quarum una #unum sextarium siliginis capiens# iuxta (dg: 

v) locum dictum die Scadewijchsche Wech (dg: et inter hereditatem domini 

Eg) ex uno et inter hereditatem domini Egidii filii quondam domini 

Godefridi de Os ex alio et altera tres lopinos siliginis (dg: si in) 

capiens (dg: inter h) iuxta locum dictum den Berchenssche (dg: S) Wech 

inter hereditatem mense sancti spiritus in (dg: B) Os ex uno et inter 

hereditatem Rijchmoedis van den Heijnxthovel ex alio latere sunt site ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo (dg: Mer) filio quondam Arnoldi 

Mersman promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 132v 11 do 30-06-1384. 

Petrus Witmeri verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Lijsscap 25 oude 

schilden, in afkorting van 50 oude schilden, aan voornoemde Petrus, in een 

schepenbrief, beloofd149 door voornoemde Johannes. 

 

Solvit 2 plack. 

Petrus Witmeri palam recognovit sibi per Johannem Lijsscap fore 

satisfactum de XXV aude scilde (dg: quos) scilicet in abbreviationem L 

aude scilde promissorum dictorum! Petro a dicto Johanne in litteris 

scabinorum ut dicebat. Testes Dicbier et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 12 do 30-06-1384. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient verkocht aan Willelmus van den Hoernic, 

tbv hem en zijn broer Arnoldus, het deel, dat aan wijlen voornoemde 

Arnoldus gekomen was na overlijden van zijn zuster Agnes, in een stuk 

beemd, ter plaatse gnd die Maat, tussen erfged van de kerk van Vught 

enerzijds en voornoemde Willelmus van den Hoernic en zijn broer Arnoldus 

anderzijds, welk deel aan voornoemde Rodolphus gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde vader Arnoldus Vrient. 

 

Rodolphus filius #quondam# Arnoldi dicti Vrient (dg: octa) totam partem 

que dicto quondam Arnoldo de morte quondam Agnetis sue sororis 

successione fuerat advoluta in pecia prati sita in loco dicto die Maet 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van den Hoernic et Arnoldi sui fratris ex alio et 

que (dg: oc) pars dicto Rodolpho de morte dicti quondam Arnoldi (dg: s) 

Vrient sui patris successione advoluta ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Willelmo van den Hoernic ad opus sui et ad opus dicti Arnoldi sui 

fratris promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 132v 13 do 30-06-1384. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Johannes zv Ghibo Hels 

een stukje land in Rosmalen, ter plaatse gnd aan die Bruggense Steeg, 

tussen Ghibo Hels enerzijds en erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den 

Bosch anderzijds, belast met de hertogencijns en waterlaten. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum (dg: peciam) particulam terre sitam in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum aen die Bruggenssche Stege inter 

hereditatem Ghibonis (dg: Helis) Hels ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex alio ut dicebat #hereditarie vendidit 

Johanni filio Ghibonis Hels# promittens warandiam et obligationem 

                         
149 Zie ← BP 1176 f 326v 10 do 19-11-1383, belofte door Johannes Lijsscap, 

zijn zoon Johannes en Willelmus van Gheffen 50 oude schilden in twee 

helften te betalen op 24-06-1384 en 01-10-1384; waarschijnlijk betreft het 

deze schuldbekentenis. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 02. 303 

deponere exceptis censu domini (dg: ex ducis ex) ducis exinde solvendo et 

aqueductibus ad hanc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 14 do 30-06-1384. 

Nijcholaus gnd Coel Bresser beloofde aan Henricus van den Arennest 46 

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

betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Bresser promisit Henrico van den Arennest XLVI 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 15 do 30-06-1384. 

Johannes zv mr Wolphardus van Ghiessen gaf uit aan Henricus gnd Lambrechts 

soen een huis, hofstad, tuin en berging, in Maren, tussen voornoemde mr 

Wolphardus enerzijds en Goeswinus zv Marcelius gnd Graet anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de dijken, en thans voor een n-erfrente van 3 

kapoenen, met Sint-Martinus te leveren. 

 

Johannes filius magistri Wolphardi de Ghiessen domum domistadium et ortum 

tijgurium dictum berch sitos in parochia de Maren inter hereditatem dicti 

magistri Wolphardi ex uno et inter hereditatem Goeswini filii (dg: 

Henrici) #Marcelii# dicti (dg: Graet) Graet ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium redditum Henrico dicto Lambrechts soen ab eodem hereditarie 

possidendos (dg: pro hereditario redditu) pro aggeribus ad hoc de jure 

spectantibus tenendis a dicto Henrico perpetue in bona disposicione atque 

pro hereditario (dg: re) redditu trium caponum dando sibi ab alio 

hereditarie Martini (dg: ex parte pro primo) ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 132v 16 do 30-06-1384. 

Gerardus gnd Arts soen droeg over aan Ghibo van Best zvw Johannes van Best 

een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, die Martinus zvw Johannes 

Martens soen en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus van den Berghe van Erpe 

beloofd hadden aan voornoemde Gerardus, met Lichtmis in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Huisbergen te leveren, gaande uit 6/7 deel, behorend aan 

voornoemde Martinus en zijn vrouw Aleijdis, in een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd 

Nederbroek. 

 

Gerardus dictus Arts soen hereditariam paccionem septem lopinorum 

siliginis mensure de Busco #quam Martinus filius quondam Johannis Martens 

soen (dg: promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo) Aleijdis eius 

uxor filia quondam Henrici van den Berghe de Erpe promiserunt se daturos 

et soluturos dicto Gerardo# anno quolibet purificatione et in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Huusbergen tradendam ex (dg: sex) sex septimis 

partibus ad dictum Martinum et Aleijdem eius uxorem filiam quondam 

Henrici van den Berghe de Erpe spectantibus in quodam manso dicti quondam 

Henrici sito in parochia de Uden ad locum dictum Boekel in loco dicto 

Nederbroec atque in pratis agris et ceteris attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sive sitis 

prout in litteris hereditarie supportavit Ghiboni de Best filio quondam 

Johannis de Best cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 


