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1177 mf5 B 06 f.133. 

 in crastino Petri et Pauli: donderdag 30-06-1384. 

 

BP 1177 f 133r 01 do 30-06-1384. 

Petrus zvw Theodericus gnd Ravels droeg over aan Ghibo van Best zvw 

Johannes van Best een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, die 

Martinus zvw Johannes gnd Mertens soen en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus 

van den Berghe van Erpe beloofd hadden aan voornoemde Petrus met Lichtmis 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen te leveren, gaande uit 6/7 deel, 

aan voornoemde Martinus en Aleijdis behorend, in een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd 

Nederbroek. 

 

Petrus filius quondam Theoderici dicti Ravels hereditariam paccionem 

septem lopinorum siliginis mensure de Busco quam Martinus filius quondam 

Johannis dicti Mertens soen et Aleijdis eius uxor filia quondam Henrici 

van den Berghe de Erpe promiserunt se daturos et soluturos dicto Petro 

hereditarie purificatione et in parochia de Roesmalen [ad] locum dictum 

Huusbergen tradendam ex sex septimis partibus ad dictos Martinum et 

Aleijdem spectantibus in quodam manso (dg: sito) 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 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 Dicbier et Scilder datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1177 f 133r 02 do 30-06-1384. 

Johannes zv Ghibo gnd Hels droeg over aan Ghibo van Best zvw Johannes van 

Best een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, die Martinus zvw 

Johannes gnd Mertens soen en zijn vrouw Aleijdis dvw Henricus van den 

Berghe van Erpe beloofd hadden aan voornoemde Johannes, met Lichtmis in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen, te leveren, gaande uit 6/7 deel, aan 

voornoemde Martinus en Aleijdis behorend, in een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter plaatse gnd 

Nederbroek. 

 

Johannes filius Ghibonis dicti Hels hereditariam paccionem septem 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Martinus filius quondam 

Johannis dicti Mertens soen et Aleijdis eius uxor filia quondam Henrici 

van den Berghe de Erpe promiserunt se daturos et soluturos dicto Johanni 

hereditarie purificatione et in parochia Roesmalen ad locum dictum 

Huusbergen tradituros ex sex septimis partibus ad dictos Martinum et 

Aleijdem 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 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. 

 

BP 1177 f 133r 03 do 30-06-1384. 

Rodolphus zvw Henricus van den Berge van Erpe droeg over aan Ghibo van Best 

zvw Johannes van Best een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, die 

Martinus zvw Johannes gnd Mertens soen en zijn vrouw Aleijdis dvw 

voornoemde Henricus beloofd hadden aan voornoemde Rodolphus, met Lichtmis 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisbergen te leveren, gaande uit 6/7 deel, 

aan voornoemde Martinus en Aleijdis behorend, in een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus van den Berghe, in Uden, ter plaatse gnd Boekel, ter 
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plaatse gnd Nederbroek. 

 

Rodolphus filius quondam Henrici van den Berge de Erpe hereditariam 

paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Busco quam Martinus 

filius quondam Johannis dicti Mertens soen et Aleijdis eius uxor filia 

dicti quondam Henrici promiserunt se daturos et soluturos dicto Rodolpho 

hereditarie purificatione et in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Huijsbergen tradituros ex sex septimis partibus ad dictos Martinum et 

Aleijdem spectantibus in quodam manso dicti quondam Henrici (dg: d) van 

den Berghe sito in parochia de Uden ad locum dictum Boekel in loco dicto 

Nederbroec atque in pratis agris et ceteris attinentiis dicti (dg: s) 

mansi et universis quocumque locorum consistentibus 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. 

 

BP 1177 f 133r 04 do 30-06-1384. 

Godefridus van Buttel beloofde aan Ghibo Buijc vleeshouwer 30¼ Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Godefridus de Buttel promisit Ghiboni Buijc carnifici XXX Hollant dobbel 

(dg: seu va) et quartam partem unius Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et 

Scilder datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1177 f 133r 05 do 30-06-1384. 

Gerardus zvw Johannes gnd Gherijts soen en zijn vrouw Batha dvw Rutgherus 

van der Eijkendonc droegen over aan Johannes Priker en Johannes zvw 

Rutgherus van der Eijkendonc al hun goederen, beesten, varende goed en 

scharen van dit jaar. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes zvw 

Rutgherus of aan Johannes Priker. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Johannis dicti Gherijts soen et Batha (dg: fi) 

uxor eius filia quondam Rutgheri van der Eijkendonc omnia bona sua 

mobilia et parata et bestias suas et bona sua pecoralia quecumque 

quocumque locorum consistentia #atque omnes proventus dictos scharen (dg: 

ad sp) infra presens! annum proveniendos ad se spectantes# supportaverunt 

(dg: Rutghero) Johanni Priker et Johanni filio quondam Rutgheri van der 

Eijkendonc promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere (dg: inter). Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni 

filio quondam Rutgheri vel Johanni Priker. 

 

BP 1177 f 133r 06 do 30-06-1384. 

Johannes zvw Rutgherus van der Eijkendonc beloofde aan Egidius Scoerwegge 6 

gulden hellingen met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384) en 14 gulden 

hellingen met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri van der Eijkendonc promisit Egidio 

Scoerwegge (dg: -n XII gu) sex gulden hellingen ad Jacobi proxime et 

XIIII gulden hellingen ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 133r 07 do 30-06-1384. 

Franco van Baest zv Jacobus van Baest verkocht aan Henricus van Zonne een 

lijfrente van 5 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de goederen van 

verkoper, gnd Steenvoert, in Middelbeers, op welke goederen voornoemde 

Franco woont, reeds belast met cijnzen en pachten. 
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Franco de Baest #filius Jacobi de Baest# hereditarie vendidit Henrico de 

Zonne vitalem pensionem quinque aude scilde seu valorem solvendam anno 

quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra (dg: na) mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex bonis #dicti venditoris# dictis (dg: te) Steenvoert 

sitis (dg: si) in parochia de (dg: Ber) Middelberze et ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat et supra que bona dictus Franco venditor ad presens 

residet #et possidet# ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. et cum mortuus fuerit etc. 

Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 133r 08 do 30-06-1384. 

En hij kan binnen een jaar terugkopen met 30 oude schilden of de waarde en 

met de lijfrente. Zou voornoemde Henricus binnen dit jaar overlijden, dan 

zal voornoemde Franco aan erfg van voornoemde Henricus 30 oude schilden of 

de waarde geven. 

 

V. 

Et poterit redimere ad spacium unius anni datam presentem sine medio 

sequentis cum XXX aude scilde seu valorem #et cum pensione# ut dicebat 

promittens ut in forma et dictus Franco (dg: ut) promisit super omnia 

quod si contingat dictum Henricum decedere infra annum datam presentem 

sine medio sequentem extunc dictus Franco dabit heredibus dicti Henrici 

XXXta aude scilde seu valorem. 

 

BP 1177 f 133r 09 do 30-06-1384. 

Rodolphus en. 

 

Rodolphus et. 

 

BP 1177 f 133r 10 do 30-06-1384. 

Rodolphus, Johannes en Katharina, kvw Johannes gnd Swart Han, en Johannes 

gnd van Scijnle ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes verkochten aan 

Willelmus zv Willelmus gnd Rademaker van Best de helft, die aan hen en aan 

Gerardus zvw voornoemde Johannes gekomen was na overlijden van Nijcholaus 

gnd Swart Hannen soen zvw voornoemde Johannes, in (1) een hofstad, 21 voet 

breed, in Den Bosch, over de Visbrug, naast de nieuwe stadsmuur, welke 

hofstad voornoemde wijlen Nijcholaus in cijns verkregen had van Lambertus 

Segher en diens vrouw Sophia wv Johannes Doerken, (2) een huis1,2 en erf in 

Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van Johannes gnd Mersken 

enerzijds en erfgoed van Albertus Hoenrecoper anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Nijcholaus gekocht had van Johannes van der Hoeven van 

Tilborch. Voornoemde Gerardus zal hierop geen rechten doen gelden. 

 

Rodolphus Johannes et Katharina liberi quondam (dg: Nijcholai dicti 

Swart) Johannis dicti Swart Han #cum tutore# et Johannes dictus de 

Scijnle maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: Eliza B) Elizabeth 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis (dg: to) medietatem (dg: ad) eis 

et Gerardo filio quondam Johannis predicti de morte quondam Nijcholai 

dicti Swart Hannen soen (dg: soen) filii dicti quondam Johannis 

successione advolutam in domistadio XXI pedatas in latitudine continente 

sito in Busco ultra pontem piscium iuxta novum murum quod domistadium 

dictus quondam Nijcholaus erga Lambertum Segher et Sophiam eius uxorem 

relictam quondam Johannis Doerken ad censum acquisiverat prout in 

litteris atque in (dg: me) domo et area sita in Busco (dg: ultra) #iuxta# 

pontem bladi inter hereditatem Johannis dicti Mersken ex uno et inter 

                         
1 Zie → BP 1177 f 355v 09 ±ma 15-04-1387, verkoop van dit huis {niet 

afgewerkte contract}. 
2 Zie → BP 1177 f 356r 02 do 18-04-1387, verkoop van dit huis. 
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hereditatem Alberti Hoenrecoper ex alio quam domum et aream dictus 

quondam Nijcholaus erga Johannem (dg: de) van der Hoeven de Tilborch 

acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie vendiderunt Willelmo 

filio Willelmi dicti Rademaker de Best supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum (dg: ex) deponere et quod ipsi dictum Gerardum perpetue talem 

habebunt quod nunquam presumet se jus in premissis habere. Testes W et 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 133r 11 do 30-06-1384. 

Gerardus Vrieze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vrieze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 133r 12 do 30-06-1384. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Theodericus Goetscalcs soen 17 Hollandse 

dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Gerardus van Boekel promisit Theoderico Goetscalcs soen XVII Hollant 

dobbel vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf5 B 07 f.133v. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 01-07-1384. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1384. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 02-07-1384. 

 

BP 1177 f 133v 01 vr 01-07-1384. 

Zanderus zvw Henricus gnd Zanders soen ev Margrieta, en Petrus Witmeri ev 

Metta, dvw Henricus gnd Matheus soen, verkochten aan Johannes van Dommellen 

4 pond geld b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een hofstad in Den Bosch, bij de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Henricus gnd Vrient sone enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus gnd Stratenmaker anderzijds, welke hofstad Johannes van Dommellen 

bakker in cijns verkregen had van Conegondis dv Gerardinus Visser, voor de 

hertogencijns, en voor voornoemde cijns, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Zanderus filius quondam Henrici dicti Zanders soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margriete sue uxoris et Petrus Witmeri maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mette sue uxoris filiarum quondam Henrici 

dicti Matheus soen (dg: hereditarium censum) quatuor libras hereditarii 

census monete reddendas et solvendas (dg: .... census) anno quolibet 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quodam domistadio 

sito in Buscoducis prope forum piscium inter hereditatem Henrici dicti 

Vrient sone et inter hereditatem Arnoldi dicti Stratenmaker quod (dg: 

domum et aream) domistadium Johannes de Dommellen pistor erga Conegondem 

filiam (dg: quondam) Gerardini piscatoris pro censu domini ducis et pro 

(dg: ce) predicto censu acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie 

vendidit) et quem censum (dg: eis de m) nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni de Dommellen #supportaverunt cum 

litteris et jure# promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Willelmus et Scilder datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 133v 02 vr 01-07-1384. 

Johannes Matheus soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Matheus soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 133v 03 ma 04-07-1384. 

Johannes zvw Godefridus Rike beloofde dat, indien Mechtildis wv Wolterus 
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Rijke en haar kinderen uitgewonnen zouden worden mbt de helft van een 

hoeve, in Westilburg, die was van Johannes Papen soen en Bertoldus van 

Hoesden, dat hij dan met hen de schade zal dragen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Rike promisit super omnia si Mechtildi 

relicte quondam !quondam Wolteri Rijke et suis liberis de medietate 

cuiusdam mansi siti in parochia de Westilborch qui mansus quondam fuerat 

Johannis Papen soen et Bertoldi de Hoesden (dg: in) et eiusdem medietatis 

attinentiis (dg: el) imposterum aliquid via juris seu mediante sententia 

scabinorum evincetur dampnum (dg: equaliter portab) cum eis portabit (dg: 

testes Ws et Theodericus datum sexta post Pe Pauli). Testes Willelmus et 

Berwout datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 133v 04 ma 04-07-1384. 

Voornoemde Johannes deed tbv voornoemde Mechtildis afstand van alle 

aanspraken, die hij op voornoemde Mechtildis en haar kinderen zou kunnen 

hebben. 

 

Johannes predictus super omnibus petitionibus et impetitionibus quibus 

mediantibus dictus Johannes dictam Mechtildem et eius liberos impetere 

posset ut dicebat ad opus dicte Mechtildis renunciavit (dg: testes datum 

ut supra). Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 133v 05 vr 01-07-1384. 

Heijmericus zvw Johannes van Alphen beloofde aan Deliana dvw Johannes van 

Tricht, Heijmericus zv Theodericus en Wolterus Potter 35 gulden3, 30 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus over een jaar (di 25-07-

1385) te betalen. De brief pas op de lossingstermijn aan voornoemde Deliana 

overhandigen. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis de Alphen promisit Deliane filie 

quondam Johannis de Tricht #Heijmerico filio Theoderici et Woltero Potter 

vel eorum alteri# XXXV gulden vel pro quolibet XXX placken (dg: ad a data 

pr) a festo Jacobi proxime ultra annum persolvendos. Testes Ws et Berwout 

datum sexta post Pe Pau. Non tradatur littera nisi terminus solucionis 

advenerit et tunc tradere dicte Deliane. 

 

BP 1177 f 133v 06 vr 01-07-1384. 

Henricus Potter droeg over aan Willelmus Loijer (1) 2 zesterzaad land, gnd 

dat Nieuweland, in Gestel, ter plaatse gnd die Houwe, tussen Arnoldus 

Stercke de oudere enerzijds en Arnoldus Stercke anderzijds, (2) een 

broekland, gnd Broekske, aldaar, bij voornoemde 2 zesterzaad, (3) 2 

vrachten hooiland, in Gestel, ter plaatse gnd die Oude Beemd, tussen 

Henricus van den Hoernic enerzijds en voornoemde Arnoldus Stercke de oudere 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Willelmus Loijer. 

 

Henricus Potter duas sextariatas terre dictas dat Nuwelant sitas in 

parochia de Gestel in loco dicto (dg: H) die Houwe inter hereditatem 

Arnoldi Stercke senioris et inter hereditatem Arnoldi Stercke junioris 

atque paludem dictam dat Bruxken sitam ibidem prope dictas duas 

sextariatas terre atque duas plaustratas feni (dg: sias) sitas in dicta 

parochia in loco die Aude Beemt inter hereditatem Henrici van den Hoernic 

et inter hereditatem dicti Arnoldi Stercke senioris venditas sibi a 

Willelmo Loijer per judicem mediante sententia scabinorum prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo Loijer cum litteris et 

                         
3 Zie → BP 1177 f 358r 01 do 25-04-1387, Heijmericus zvw Theodericus 

Heijmerics soen en Nijcholaus van Ghemert verklaarden dat Heijmericus van 

Alphen 35 gulden betaald heeft, die voornoemde Heijmericus van Alphen 

beloofd had aan Deliana dvw Johannes van Tricht; waarschijnlijk deze 

schuldbekentenis. 
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jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

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

 

BP 1177 f 133v 07 vr 01-07-1384. 

Ghibo van Eijke en zijn zoon Johannes beloofden aan Arnoldus Moer van Diest 

en zijn vrouw Yda 27 pond groten, 1 Vlaamse plak voor 2 groten gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Ghibo de Eijke et Johannes eius filius promiserunt Arnoldo Moer de Diest 

et Yde eius uxori vel eorum alteri XXVII libras grossorum den Vleemsche 

plac pro duobus grossis computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 133v 08 vr 01-07-1384. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Stephania van Hedichuijzen 38 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, en 

28 plakken met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit Stephanie de Hedichuijzen 

XXXVIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII Hollant placken atque 

XXVIII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 133v 09 vr 01-07-1384. 

Johannes gnd Cant verkocht aan Walterus van Hijntam (1) een huis, hofstad 

en tuin, in Berlicum, in Beilver, tussen voornoemde Walterus van Hijntam 

enerzijds en hr Albertus Buc anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde hr Albertus en met het andere eind aan de gemeint, belast met 6 

penningen nieuwe cijns aan het klooster van Sint-Clara en 3 obool aan de 

naburen aldaar, (2) 3 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Beilver, in een tuin gnd die Hof ter Heide, tussen voornoemde Walterus van 

Hijntam enerzijds en Willelmus die Meester anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Katherina 

Corstiaens van der Heijden, deze 3 lopen belast met 17 penning gemeen 

paijment, aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Johannes dictus Cant #(dg: de ..)# domum (dg: et ort) domistadium et 

ortum sitos in parochia de Berlikem in Beilver inter hereditatem Walteri 

de Hijntam ex uno et inter hereditatem domini Alberti Buc ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem domini Alberti predicti et cum 

reliquo fine ad (dg: hereditatem) communitatem ut dicebat atque tres 

lopinatas terre siliginee sitas in dicta parochia et loco predictis in 

orto dicto die Hof ter Heijden inter hereditatem dicti Walteri de Hijntam 

ex uno et inter hereditaten Willelmus die Meester ex alio tendente cum 

uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine !Katherine Corstiaens 

van der Heijden ut dicebat hereditarie vendidit dicto Waltero de Hijntam 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: se) decem et 

septem denariis communis pagamenti mense sancti spiritus in Busco ex 

dictis (dg: domo) tribus lopinatis terre et sex denariis (dg: et tribus 

ob) novi census conventui sancte Clare et tribus obolis vicinis ibidem ex 

dictis domo domistadio et orto prius de jure solvendis ut dicebat. Testes 

(dg: d) Willelmus et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 133v 10 vr 01-07-1384. 

Jacobus Dorre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Dorre prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 133v 11 vr 01-07-1384. 

Voornoemde Walterus van Hijntam beloofde aan voornoemde Johannes gnd Cant 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Berlicum te 
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leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386), gaande uit voornoemd 

huis, hofstad, tuin en 3 lopen roggeland. De brief overhandigen aan Ghibo 

van Best. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit (dg: di) se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: solv) 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et in Berlikem 

traditurum ex dictis domo domistadio et orto et tribus lopinatis terre 

siliginee. Testes datum supra. Traditur Ghiboni de Best. 

 

BP 1177 f 133v 12 vr 01-07-1384. 

Voornoemde Walterus van Hijntam beloofde aan voornoemde Johannes gnd Cant 

een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, in Berlicum te leveren, gaande 

uit voornoemd huis, hofstad, tuin en 3 lopen roggeland. De brief 

overhandigen aan Ghibo van Best. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco (dg: here) ad vitam 

dicti venditoris et non ultra et primo termino ultra annum et in Berlikem 

traditurum ex dictis domo domistadio et orto et tribus lopinatis terre 

siliginee et cum mortuus fuerit. Testes datum supra. Traditur Ghiboni de 

Best. 

 

BP 1177 f 133v 13 vr 01-07-1384. 

Voornoemde Walterus van Hijntam beloofde aan voornoemde Johannes gnd Cant 

16 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1384) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Dictus emptor promisit dicto (dg: empto) venditori XVI Brabant dobbel seu 

(dg: va) valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Traditur Ghiboni de BeSint- 

 

BP 1177 f 133v 14 vr 01-07-1384. 

Thomas Valant en zijn broer Johannes Lijsscap beloofden aan Henricus van 

den Arennest 98 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse 

dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Thomas Valant et Johannes Lijsscap eius frater promiserunt Henrico van 

den Arennest nonaginta octo Hollant dobbel seu pro quolibet Hollant 

dobbel XLIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 133v 15 vr 01-07-1384. 

Arnoldus van den Venne van Zonne en Johannes Monijns ketelaar beloofden aan 

Henricus Weijer 22½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus van den Venne de Zonne et Johannes Monijns (dg: de Zonne) 

#cacabarius# promiserunt Henrico (dg: de) Weijer XXII et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 133v 16 za 02-07-1384. 

Lambertus Gruwel beloofde aan Henricus nzvw Henricus gnd Colen 1 last 

haring, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) in Den Bosch, op 

straat, te leveren. 
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Lambertus Gruwel promisit #super habita et habenda# Henrico filio 

naturali quondam Henrici dicti Colen (dg: soen) unum last allecium 

plenorum etc ad Martinum proxime futurum et in Busco supra plateam 

tradendum. Testes Berwout et Scilder datum sabbato post Pe Pau. 

 

1177 mf5 B 08 f.134. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 04-07-1384. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1384. 

 in octavis Petri et Pauli: woensdag 06-07-1384. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1384. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 07-07-1384. 

 

BP 1177 f 134r 01 ma 04-07-1384. 

Elisabeth wv Theodericus Stercke van Breda droeg over aan haar zoon Petrus 

van Nederinen haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 9 mud rogge, en in 

1/10 deel van een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit goederen, gnd ter Lijmbeke, in Woensel, en uit een tiende, zowel 

korentiende als smaltiende, in Woensel, welke pacht aan Godefridus van 

Nederinen, tbv wijlen zijn voornoemde vader Theodericus Stercken, was 

verkocht door Willelmus van Emmichoeven. 

 

Elisabeth relicta quondam Theoderici Stercke de Breda cum suo tutore 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis ac in decima parte hereditarie paccionis septem modiorum 

siliginis mensure de Busco de annua et hereditaria paccione viginti 

modiorum siliginis dicte mensure (dg: quam p) solvenda hereditarie 

purificatione ex bonis dictis ter Lijmbeke sitis in parochia de Woensel 

atque ex decima #tam# bladi quam minuta sita in dicta parochia vendita 

Godefrido de Nederinen ad opus dicti quondam Theoderici Stercken sui 

patris a Willelmo de Emmichoeven prout in litteris legitime supportavit 

Petro de Nederinen suo filio cum litteris et jure (dg: p) occacione etc 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Willelmus et Sijmon datum 

secunda post Petri et Pauli. 

 

BP 1177 f 134r 02 di 05-07-1384. 

Theodericus van den Winckel beloofde aan Henricus Hazart, tbv Katherina en 

Johanna, ndv voornoemde Theodericus, 400 oude schilden met Pasen aanstaande 

(zo 02-04-1385) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Solvit. 

Theodericus van den Winckel promisit super habita et habenda Henrico 

Hazart ad opus Katherine et Johanne filiarum naturalium dicti Theoderici 

(dg: CCC) CCCC aude scilde ad pascha (dg: proxx) proxime futurum. Testes 

Berwout et Scilder datum tercia post Pe Pau. Tradetur littera dicto 

Theoderico. 

 

BP 1177 f 134r 03 di 05-07-1384. 

Johannes gnd Gielijs beloofde aan Johannes Scilder zvw Willelmus 4 vaten 

haring, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te leveren. 

 

Johannes dictus Gielijs promisit Johanni Scilder filio quondam Willelmi 

quatuor vasa allecium etc ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvenda. Testes Berwout et Scilder datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 134r 04 di 05-07-1384. 

Henricus Weijer verklaarde dat met zijn instemming de stenen muur van de 

kelder onder het huis van wijlen Arnoldus van Postel, in Den Bosch, aan de 

Markt, naast erfgoed van voornoemde Henricus, geplaatst is naast de stenen 

muur van voornoemde Henricus Weijer. Johannes zv Hubertus van Ghemert, 
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Arnoldus zv Franco van Os en Margareta wv Johannes van Postel beloofden aan 

voornoemde Henricus dat zij voornoemd huis van voornoemde wijlen Arnoldus 

van Postel nimmer zullen bouwen noch herbouwen, tenzij? voor voornoemde 

Henricus en zijn huis, gelegen naast voornoemd huis van voornoemde wijlen 

Arnoldus van Postel, een goot vrijblijft, rondom, zoals voornoemd huis van 

voornoemde Henricus die goot richting het erfgoed van voornoemde wijlen 

Arnoldus van Postel thans heeft. 

 

Henricus Weijer palam recognovit id fore sue voluntatis quod murus 

lapideus de penu consistente sub domo quondam Arnoldi de Postel sita in 

Busco ad forum iuxta hereditatem dicti Henrici est appositus coniunctus 

et situatus contigue (dg: iuxta ... murum lapideum) inferius sub terra 

iuxta murum lapideum dicti Henrici Weijer in omnibus et per omnia sicut 

dictus murus dicti penu ad presens est appositus coniunctus et situatus 

iuxta dictum murum dicti Henrici quam recognitionem promisit ratam 

servare. Quo facto Johannes filius Huberti de Ghemert (dg: cum) Arnoldus 

filius Franconis de Os et Margareta relicta quondam Johannis de Postel 

(dg: promiserunt) cum tutore promiserunt indivisi super omnia dicto 

Henrico quod (dg: ipsi) dictam (dg: -m) domum (dg: var) dicti quondam 

Arnoldi de Postel nunquam edificabunt nec reedificabunt {vlek:} ....... 

....... dicto Henrico et sue (dg: domum) domui juxta dictam domum dicti 

quondam Arnoldi de Postel site suo libero stillicidio undique sicut dicta 

domus dicti Henrici huiusmodi suum stillicidium versus dictam hereditatem 

dicti quondam Arnoldi de Postel habet pro presenti. Testes datum supra. 

Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 134r 05 wo 06-07-1384. 

Petrus gnd die Wulver gaf uit aan Johannes Hazart een huis, erf en tuin, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Bovenrode, tussen Jacobus Kathelinen soen 

enerzijds en een weg aldaar anderzijds, met rechten in gemeinten en 

voornoemde weg; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot aan de naburen van 

Veghel 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 (vr 02-02-

1386). 

 

Solvit Petrus. 

Petrus dictus die Wulver domum aream et ortum sitos in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Bovenrode inter hereditatem Jacobi Kathelinen 

soen ex uno et inter (dg: communem) quandam plateam (dg: e) ibidem (dg: 

tendentes cum uno fine ad communitatem) #ex alio# simul cum omnibus 

juribus ad dictos domum aream et ortum competentibus et spectantibus in 

communitatibus quibuscumque et (dg: aliis viis quibus) in dicta platea ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni Hazart ab eodem 

hereditarie possidendos pro uno grosso (dg: gros) antiquo vicinis de 

Vechel exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et pro primo termino ultra annum et (verbeterd uit: ex) in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes W et Berwout datum in 

octavis Petri Pauli. 

 

BP 1177 f 134r 06 wo 06-07-1384. 

Gerardus Vrieze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vrieze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134r 07 wo 06-07-1384. 

Petrus Wouters soen, Johannes van Eirde, zijn broer Arnoldus van Rode 

snijder, Johannes Hazart zvw Johannes ev Oda, sv voornoemde Johannes van 

Eirde, en Arnoldus van Rode, verkochten aan Hermannus van der Grippe 
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mesmaker 4/5 deel in een huis4 en erf, waarin Henricus Fierken woonde, in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Cristianus smid 

enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus van Roesel anderzijds, welk huis 

aan hen en aan Gerardus van Herpen en diens vrouw Ysenbela, sv voornoemde 

Johannes van Eirde, en Arnoldus van Rode, gekomen was, na erfdeling5, na 

overlijden van Arnoldus van Valkenborch en zijn kinderen, belast met 5 pond 

gemeen paijment b-erfcijns en 1 oude groot aan de hertog. 

 

Petrus Wouters soen Johannes de Eirde Arnoldus de Rode sartor eius frater 

et Johannes Hazart filius quondam Johannis maritus et tutor legitimus Ode 

sue uxoris sororis dictorum Johannis de Eirde et Arnoldi de Rode quatuor 

quintas partes ad se spectantes in domo et area in qua Henricus Fierken 

commorari consuevit sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

quondam Cristiani fabri ex uno et inter hereditatem quondam, Gerardi de 

Roesel ex alio et que domus et area eis et Gerardo de Herpen et Ysenbele 

eius (dg: f) uxori sorori dictorum Johannis de Eirde et Arnoldi de Rode 

de morte quondam Arnoldi de Valkenborch et suorum liberorum successione 

est advoluta et eis (dg: de morte) mediante divisione prius habita inter 

ipsos et suos in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Hermanno van der Grippe cultellifici 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes ratam servare 

et obligationem (dg: ex parte eorum deponere excepto hereditario censu 

trium librarum monete quem dicti Petrus Johannes Arnoldus de Rode 

Johannes Hazart et Gerardus de Herpen promiserunt ex dicta domo et area 

Johanni filio quondam Johannis Vrieze et Ludekino filio naturali quondam 

Henrici de Porta ut dicebant) #deponere exceptis quinque libris 

hereditarii census communis pagamenti et uno grosso antiquo exinde 

solvendis domino exinde solvendis#. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134r 08 wo 06-07-1384. 

Arnoldus zv Theodericus Schout verkocht aan voornoemde Hermannus van der 

Grippe 1/5 deel van een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Margareta van Roesel enerzijds en erfgoed van 

Theodericus gnd Waelborns anderzijds, welk 1/5 deel aan hem was verkocht 

door Gerardus van Herpen zvw Henricus Scoijte. 

 

Arnoldus filius Theoderici Schout quintam partem domus et aree site in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Margarete de (dg: Zon) Roesel 

ex uno et inter hereditatem The[oderici] dicti Waelborns ex alio venditam 

sibi a Gerardo de Herpen filio quondam Henrici Scoijte prout in litteris 

vendidit dicto Hermanno van der Grippe supportavit cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134r 09 wo 06-07-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan Petrus Wouters soen, Johannes van Eirde, 

Arnoldus van Rode en Henricus zvw Petrus Elen soen 35 Brabantse dobbel, 50 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-

1385) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Dictus emptor promisit Petro Wouters soen Johanni de Eirde et Arnoldo de 

Rode et Henrico filio quondam Petri Elen soen XXXV Brabant dobbel 

scilicet L Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Petro 

(dg: et A). 

 

                         
4 Zie ← BP 1176 f 333r 10 do 31-12-1383, overdracht van een deel in dit 

huis. 
5 Zie ← BP 1176 f 309r 07 za 13-06-1383, erfdeling mbt dit huis. 
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BP 1177 f 134r 10 wo 06-07-1384. 

Everardus zvw Willelmus die Wever, Henricus zvw Petrus gnd Elen soen en 

Gerardus zvw Johannes gnd Gherijts soen beloofden aan Oda wv voornoemde 

Willelmus gnd die Wever een lijfrente van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Everardus filius quondam Willelmi die Wever Henricus filius quondam Petri 

dicti Elen soen et Gerardus filius quondam Johannis dicti Gherijts soen 

promiserunt indivisi super omnia (dg: se d) se daturos et soluturos Ode 

relicte dicti quondam Willelmi dicti die Wever vitalem pensionem trium 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Ode (dg: et Ode) et non 

ultra nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime 

ultra annum ex omnibus suis bonis et cum mortua fuerit etc. Testes Heijme 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 134r 11 wo 06-07-1384. 

Hermannus van der Grippen mesmaker beloofde aan Cristina wv Hermannus Bacs 

25 Brabantse dobbel of de waarde na maning te betalen. 

 

Hermannus van der Grippen cultellifex promisit super omnia Cristine 

relicte quondam Hermanni Bacs XXV Brabant dobbel (dg: ad mo) seu valorem 

ad monitionem persolvendos. (dg: testes) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134r 12 do 07-07-1384. 

Johannes van Eijnsspijnc en Willelmus van Hees szv Arnoldus Heijme 

beloofden aan Henricus Nerinc bakker 28 oude schilden en 35 Hollandse 

plakken, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1384) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385). 

 

Johannes de Eijnsspijnc et Willelmus de Hees gener Arnoldi Heijme 

promiserunt Henrico Nerinc pistori (dg: XV) XXVIII aude scilde et XXXV 

Hollant placken mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum (dg: q) in crastino 

octavarum Pe Pau. 

 

BP 1177 f 134r 13 do 07-07-1384. 

(dg: Henricus zvw Henricus Matheus). 

 

(dg: Henricus filius quondam Henrici Matheus pe). 

 

BP 1177 f 134r 14 do 07-07-1384. 

Johannes van Meerwijc zvw Johannes gnd Veer van Enghelen beloofde aan 

Henricus zvw Henricus Matheus, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar 

met Sint-Martinus 36 Hollandse plakken te betalen. 

 

Johannes de Meerwijc filius quondam Johannis dicti Veer de Enghelen 

promisit #super omnia# se daturum et soluturum Henrico filio quondam 

Henrici Matheus ad spacium sex annorum datam presentem sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum XXXVI Hollant placken 

Martini et pro primo termino Martini proxime. Testes Berwout et Scilder 

datum quinta post octavas Petri Pau. 

 

1177 mf5 B 09 f.134v. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 07-07-1384. 

 

BP 1177 f 134v 01 do 07-07-1384. 

Arnoldus Claes soen en Henricus die Leuwe beloofden aan Theodericus zvw 

Johannes gnd Moelnere, tbv Johannes van den Worgsheester, 25½ schild, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-
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12-1384) te betalen. 

 

Arnoldus Claes soen et Henricus die Leuwe promisit Theoderico (dg: filio) 

filio quondam Johannis dicti Moelnere ad opus Johannis van den 

Worgsheester XXVJ scilt scilicet XII Hollant (dg: pll) placken pro scilt 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Scilder datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 134v 02 do 07-07-1384. 

Johannes gnd Gielijs soen verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus gnd Gielijs 

soen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit een 

stuk land, gnd die Brake, in Gestel bij Herlaer, naast de kapel van Sint-

Jan, ter plaatse gnd Rumel, tussen wijlen Petrus van Waderle enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, reeds belast met 21 penning oude pecunia. 

 

Johannes dictus (dg: Gre Gne) Gielijs soen hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Willelmi dicti Gielijs soen hereditarium censum IIIIor 

librarum monete solvendum hereditarie pasche ex pecia terre dicta die 

Brake sita in parochia de Ghestel prope Herlaer iuxta capellam sancti 

(dg: sancti) Johannis in loco dicto Rumel inter hereditatem quondam (dg: 

q) Petri de Waderle ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XXI denariis antique pecunie exinde prius solvendis et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 03 do 07-07-1384. 

Martinus zvw Willelmus gnd Gielijs soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Martinus filius quondam Willelmi dicti Gielijs soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 04 do 07-07-1384. 

Ygrammus zv Johannes van der Beke verkocht aan Steffenija dvw Godefridus 

van Hedechusen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ mudzaad roggeland, gnd die 

Grootakker, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen Willelmus zvw 

Willelmus Bastart enerzijds en Elizabeth wv Johannes van Ertbruggen 

anderzijds, (2) een stuk ter grootte van 1 vracht tiendhooi, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttel Liemde, naast de plaats gnd die Vorst, tussen Johannes 

die Hoessche enerzijds en eertijds Henricus die Bont anderzijds, (3) 4 

lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Liemde, tussen Franco 

van Oerscot enerzijds en Willelmus van Oijen anderzijds, reeds belast met 1 

oude groot. 

 

Ygrammus filius (dg: q) Johannis van der Beke hereditarie vendidit 

Steffenije filie quondam Godefridi de (dg: Hedechs) Hedechusen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex dimidia modiata 

terre siliginee (dg: sita in parochia) dicta die (dg: Gr) Groetacker sita 

in parochia de Bucstel in loco dicto Luttel Lijemde inter hereditatem 

Willelmi filii quondam Willelmi Bastart ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Johannis de Ertbruggen ex alio atque (dg: here 

red ex uno plaustro decimali q) ex pecia (dg: terre p) unum plaustrum 

decimale continente sita in parochia et loco (dg: et l) predictis iuxta 

locum die (dg: d) Vorst inter hereditatem Johannis die Hoessche ex uno et 

inter hereditatem dudum Henrici die Bont ex alio atque ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sita in parochia et loco (dg: et l) predictis 

inter hereditatem Franconis de Oerscot ex uno et inter Willelmi de Oijen 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto uno grosso antiquo exinde prius solvendo et sufficientem. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 05 do 07-07-1384. 

Willelmus Coelner verhuurde, voor de duur van het leven van voornoemde 

Willelmus, aan Laurencius van der Audermolen, Johannes van den Veken, 

Henricus Mutsart zvw Henricus Mutsart en Henricus van den Bijchhelaer 9½ 

bunder beemd, ter plaatse gnd die Vloet, ter plaatse gnd aan die Borne, 

tussen Sophia van de ?Kloot enerzijds en Willelmus zvw Lucas van Erpe 

anderzijds, per jaar voor 6 oude groten aan de jonker van Boxtel en voor 7 

zware gulden hellingen en 6 Hollandse plakken met Lichtmis te betalen. Een 

brief voor voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Coelner novem et dimidium bonaria prati sita in loco dicto die 

Vloet ad locum dictum aen die Borne inter hereditatem Sophie de G[?lo]bo 

ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam Luce de Erpe ex alio 

in ea quantitate (dg: qua) qua ibidem sita sunt locavit recto (dg: recto) 

locacionis modo Laurencio van der Audermolen Johanni van den Veken 

Henrico Mutsart filio quondam Henrici Mutsart et Henrico van den 

Bijchhelaer ab eisdem ad vitam dicti Willelmi possidenda anno quolibet ad 

vitam dicti Willelmi et non ultra pro sex grossis antiquis de quolibet 

dictorum annorum domicello de Bucstel exinde solvendis dandis et 

solvendis atque pro septem sweer gulden (dg: gh) hellingen (dg: dandis 

sibi ab aliis hereditarie purificatione ..) et sex Hollant placken dandis 

sibi ab aliis hereditarie purificatione (dg: promittens) et primo termino 

purificatione proxime promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. Et erit 

una littera quam habebit dictus Willelmus. 

 

BP 1177 f 134v 06 do 07-07-1384. 

Egidius van Mechelen droeg over aan Jutta van Eijndoven dvw Henricus gnd 

des Persoens soen, voor de duur van haar leven, een b-erfcijns van 3 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Pinksteren te betalen, 

gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Geffen, tussen Henricus van Uden 

enerzijds en Johannes van Zelant anderzijds, (2) 10 lopen roggeland, 

aldaar, over de gemene weg, tegenover voornoemd huis en tuin, tussen 
?Gerardus van Berze enerzijds en voornoemde Henricus van Uden anderzijds, 

(3) een stuk land, in Nuland, tussen voornoemde Johannes van Zelant 

enerzijds en Reijmboldus zvw Johannes gnd Broes soen anderzijds, welke 

cijns voornoemde Egidius gekocht had van Johannes Kepken van Nuwelant. 

Direct na overlijden van voornoemde Jutta, gaat de cijns terug naar 

voornoemde Egidius. 

 

Egidius de Mechelen hereditarium censum trium denariorum aureorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie penthecostes ex domo area et orto (dg: 

sitorum) sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem Henrici de Uden 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Zelant ex alio atque ex decem 

lopinatis terre siliginee sitis ibidem ultra communem plateam in opposito 

predictorum domus et orti inter hereditatem ?Gerardi de Berze ex uno et 

inter hereditatem (dg: Henrici) dicti Henrici de Uden insuper ex quadam 

pecia terre sita in parochia de Nuwelant inter hereditatem dicti Johannis 

de Zelant ex uno et inter hereditatem Reijmboldi filii quondam Johannis 

dicti Broes soen ex alio quem censum dictus Egidius erga Johannem Kepken 

de Nuwelant emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie) 

legitime supportavit Jutte de Eijndoven filie quondam Henrici (dg: de E) 

dicti des Persoens soen ab eadem Jutta ad vitam dicte Jutte possidendum 

et non ultra promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione annexa quod dictus census statim post decessum 

dicte Jutte ad dictum Egidium devolvetur. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 134v 07 do 07-07-1384. 

Johannes van Andel zvw Bruijstinus en Godefridus van Zeelst beloofden aan 

Willelmus Wegen 76 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes de Andel filius quondam Bruijstini et Godefridus de Zeelst 

promiserunt (dg: God) Willelmo Wegen (dg: sex) septuaginta (dg: septem) 

#sex# Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

(dg: fu) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 08 do 07-07-1384. 

Voornoemde Johannes en Godefridus beloofden aan Willelmus Wegen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dicti Johannes et Godefridus promiserunt Willelmo Wegen. 

 

BP 1177 f 134v 09 do 07-07-1384. 

Gerardus gnd die Maer verkocht6 aan Johannes Vos zv Willelmus gnd Decker de 

helft, die behoorde aan Rutgherus Wolf als ev Katherina dvw Johannes gnd 

Specier, in een hofstad met gebouwen van voornoemde 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 verkocht7 door Henricus Wolf. 

 

Gerardus dictus dictus die Maer medietatem que ad Rutgherum Wolf 

spectabat tamquam ad (dg: a) maritum legitimum Katherine sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti Specier in quodam domistadio eiusdem quondam 

Johannis Specier sito in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Henrici de Helmont ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis dicti Zoemer ex alio scilicet illam medietatem dicti (dg: .) 

domistadii que sita est versus Vucht cum edificiis in eadem medietate 

consistentibus venditam sibi a Henrico Wolf prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni Vos filio Willelmi dicti (dg: Dec) Decker supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: da S) Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 10 do 07-07-1384. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

(dg: Wa) Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 11 do 07-07-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 51¾ oude schild of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1384) en de andere 

helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg: LIIII) #LII# aude scilde 

minus una quarta parte unius aude scilt seu valorem mediatim Remigii et 

mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 12 do 07-07-1384. 

Arnoldus Aijken beloofde aan Johannes Buekentop 11 gulden pieter met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

                         
6 Zie ← BP 1177 f 129r 11 ±do 16-06-1384, precies dezelfde verkoop! 
7 Zie ← BP 1176 f 142v 13 ±do 31-01-1381, verkoop van deze helft van de 

hofstad. 
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Arnoldus Aijken promisit Johanni Buekentop XI gulden peter ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes Heijme et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 134v 13 do 07-07-1384. 

Godefridus gnd Heijstman schonk aan Zegherus zvw Zegherus gnd Reijners soen 

en diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Godefridus een huis en erf in Den 

Bosch, over de brug naar Beurde, aan hem verkocht door Theodericus zv 

Theodericus van Megen. 

 

Godefridus dictus Heijstman domum et aream sitam in Busco ultra pontem 

quo itur versus vicum dictum Buerde venditam sibi a Theoderico filio 

Theoderici de Megen prout in litteris (dg: here) supportavit Zeghero 

filio quondam Zegheri dicti Reijners soen cum Heijlwige sua uxore filia 

dicti Godefridi nomine dotis ad jus oppidi cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 134v 14 do 07-07-1384. 

Henricus van den Boer, zijn kinderen Leonius, Henricus en Heijlwigis, en 

Gerardus gnd Gheel die Spelmaker ev Luijtgardis dv eerstgenoemde Henricus: 

de navolgende erfgoederen, in Uden, (1) een huis en tuin, tussen Henricus 

Zelen soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stuk land, aan het 

eind van voornoemd huis en tuin, naast de plaats gnd Waterlaat enerzijds en 

Henricus Zelen soen anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd Mugge, 

naast kv Rodolphus van Merlaer enerzijds en Johannes Muenkens anderzijds, 

(4) een stuk land, naast de plaats gnd die Hoecht te Merlaar Wart, naast 

Elizabeth Nesen soen enerzijds en kvw Matheus Becker anderzijds, (5) een 

stuk {f.135r} land, naast de plaats gnd ?bi. den Doren, naast Wautgherus 

Yden soen enerzijds en Jacobus van ?Houthem anderzijds, (6) een stuk land, 

naast een kamp van Arnoldus van den Nuwenhuze, naast Jacobus Merlaer 

enerzijds en Johannes van den Rame anderzijds, (7) de helft van een beemd, 

gnd Mijs Beemd, naast de plaats gnd Monxbrant enerzijds en Willelmus 

Matheus soen anderzijds, (8) de helft van de beemden, ter plaatse gnd in 

die Neder Beemde, zoals die waren van een zekere Mijs van der Meer, welke 

erfgoederen voornoemde Henricus van den Boer in pacht verkregen had van 

Arnoldus Mijs soen van der Meer {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus van den Boer (dg: h domum) Leonius et Henricus et Heijlwigis 

eius liberi cum tutore Gerardus dictus Gheel die Spelmaker maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis sue uxoris filie primodicti 

Henrici #hereditates infrascriptas sitas in parochia de Uden primo 

videlicet# domum et ortum sitos in parochia de (dg: de) Uden inter 

hereditatem Henrici Zelen soen ex uno et inter communitatem ex alio item 

peciam terre sitam ad finem dictorum (dg: dictorum) domus et orti iuxta 

locum dictum Waterlaet et inter hereditatem Henrici Zelen soen item 

peciam terre sitam in loco dicto (dg: Mugghehoevel Muggh) Much-(dg: g)-

ghe (dg: inter) iuxta hereditatem liberorum Rodolphi de Merlaer et inter 

hereditatem Johannis Muenkens item peciam terre sitam iuxta locum dictum 

die (dg: Ho) Hoecht te Merlaer Wart iuxta hereditatem Elizabeth Nesen 

soen et inter hereditatem liberorum quondam Mathei Becker item peciam 

 

1177 mf5 B 10 f.135. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: donderdag 07-07-1384. 

 

BP 1177 f 135r 01 do 07-07-1384. 

terre sitam iuxta locum (dg: Be) dictum ?bi. den Doren iuxta hereditatem 

Wautgheri Yden soen et inter hereditatem Jacobi de Hout[hem? x alio] item 

peciam terre sitam iuxta (dg: hereditatem Ar dictam) campum Arnoldi van 

den Nuwenhuze iuxta hereditatem Jacobi de Merlaer et inter hereditatem 

Johannis van den Rame item medietatem prati dicti Mijs Beemt siti iuxta 
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locum dictum Monxbrant et inter hereditatem Willelmi Matheus soen item 

medietatem pratorum sitorum in loco dicto in die Neder Beemde prout 

fuerant (dg: dicti) cuiusdem dicti Mijs van der Meer quas hereditates 

predictas dictus Henricus van den Boer erga Arnoldum Mijs soen van der 

Meer ad pactum acquisiverat ut dicebant. 

 

BP 1177 f 135r 02 do 07-07-1384. 

Willelmus Coelner verhuurde, voor de duur van het leven van voornoemde 

Willelmus, aan Philippus van den Mereacker (1) ¼ deel in een huis, tuin, 

akkers en beemden, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Kremselaar, waarvan 

het resterende ¾ deel behoort aan voornoemde Philippus van den Meeracker, 

en welk ¼ deel voornoemde Willelmus verworven had van Elizabeth gnd Saeften 

en haar kinderen, (2) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd Kremselaar, 

naast de gemeint, welk stuk land voornoemde Willelmus verworven had van 

Gerardus Hacken, voor de cijnzen die eruit gaan, en voor 5 mud 1 zester 

gerst, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Bubbelaar, te leveren. Twee brieven. 

 

Willelmus Coelner quartam partem ad se spectantem in domo et orto #et in 

agris et pratis# sitis in parochia de Rode sancte (dg: sancte) Ode in 

loco dicto Cremselaer (dg: inter hereditatem) et de quibus domo et orto 

#agris et pratis# relique tres quarte partes spectant ad Philippum van 

den Meeracker et (dg: quam quartam partem) quam quartam partem (dg: spt) 

dictus Willelmus erga Elizabeth dictam Saeften et eius liberos 

acquisiverat ut dicebat (dg: he) atque peciam terre sitam ibidem in dicto 

loco Cremselaer vocato (dg: inter hereditatem) iuxta communitatem et quam 

peciam terre dictus Willelmus erga Gerardum (dg: acquisiverat) Hacken 

acquisiverat ut dicebat locavit recto locacionis modo (dg: -is) dicto 

Philippo van den Mereacker ab eodem ad vitam dicti Willelmi possidendam 

pro censibus exinde annuatim de jure solvendis dandis etc atque pro 

quinque modiis et uno sextario (dg: siliginis) #ordei# mensure (dg: m) de 

Rode dandis (dg: ab) sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicti Willelmi 

et non ultra purificatione et in parochia de Rode in loco dicto Bubbelaer 

tradendis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia. Testes Heijme et W datum in crastino octavarum Pe 

Pau. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 135r 03 do 07-07-1384. 

Henricus van Krekelhoven, Zibbertus van der Scueren, Henricus van der 

Teijnden en Laurencius die Vriese beloofden aan Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder 74 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(do 02-02-1385) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus de Krekelhoven Zibbertus van der Scueren Henricus van der 

Teijnden et Laurencius die Vriese promiserunt (dg: Theoderico) indivisi 

super omnia Theoderico Rover filio quondam domini Johannis Rover militis 

LXXIIII modios siliginis mensure de Busco ad purificationem proxime 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 04 do 07-07-1384. 

Goeswinus gnd Gobels soen van Gheffen verkocht aan Batha gnd Loden wv 

Matheus Posteel een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Geffen, tussen Johannes Ghiben 

soen enerzijds en Johannes Aben anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tegenover voornoemd huis, tussen erfgoed van de kerk van Geffen enerzijds 

en Agnes van Maren anderzijds, (3) 1 morgen land, in Geffen, ter plaatse 

gnd die Vrede, tussen Benedictus gnd Bits van den Berge enerzijds en de 

plaats gnd die Kort Roeden anderzijds, reeds belast met 12 penning gemeen 

paijment en een b-erfcijns van 1 gulden helling. 
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Goeswinus dictus Gobels soen de Gheffen hereditarie vendidit Bathe dicte 

Loden relicte quondam Mathei Posteel hereditarium censum (dg: unius) XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

orto sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis Ghiben soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Abes) Aben ex alio item ex 

pecia terre sita ibidem in opposito dicte domus inter hereditatem 

ecclesie de Gheffen ex uno et inter hereditatem Agnetis de Maren ex alio 

item ex uno jugero terre sito in dicta parochia in loco dicto die Vrede 

inter hereditatem Benedicti dicti Bits van den Berge ex uno et locum 

dictum die Cort Roeden ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII denariis communis pagamenti et 

hereditario censu unius (dg: s) gulden hellinc exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 05 do 07-07-1384. 

Henricus zvw Johannes gnd van Rode verkocht aan Henricus zvw Theodericus 

van Keillaer een stuk land, in Nederwetten, tussen Johannes die Cort 

enerzijds en Henricus zvw Theodericus van Keillaer anderzijds, belast met 

een erfpacht van ½ mud gerst. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti de Rode peciam terre sitam in 

parochia de Nederwetten inter hereditatem Johannis die Cort ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii quondam Theoderici de Keillaer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico filio quondam Theoderici de 

Keillaer promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii modii ordei exinde solvenda. Testes 

Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 06 do 07-07-1384. 

Lambertus Reijners soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Reijners soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 07 do 07-07-1384. 

Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel verkocht aan Rodolphus van Dijnter (1) 

een stuk land, gnd de Woeste Bogaard, in Dinther, ter plaatse gnd in de 

Lammerhof, tussen voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde Rodolphus 

anderzijds, (2) de helft in een beemd, gnd die Reisel Beemd, in Dinther, 

tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en Johannes van Beke anderzijds, 

belast met 1½ oude groot aan de jonker van Helmond. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Gerardi de Amstel peciam terre 

#dictam den Wuesten Boegart# sitam in parochia de Dijnther in loco dicto 

in den Lammerhof inter hereditatem dicti Johannis ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi de Dijnter ex alio ut dicebat atque medietatem ad se 

spectantem in prato dicto die Reijsel Beemt sito in dicta parochia inter 

hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter hereditatem Johannis de Beke 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Rodolpho promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno et dimidio grossis 

antiquis domicello de Helmont exinde solvendis. Testes (dg: datum 

supra)Heijme et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 08 do 07-07-1384. 

Johannes van der Hautart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Hautart prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 09 do 07-07-1384. 

Voornoemde Johannes nzvw hr Gerardus van Amstel verkocht aan Willelmus Vos 

van Dijnther, tbv Henricus van der Aa, de helft van een beemd in Dinther, 

achter een stuk land gnd die Hoendonk, tussen voornoemde Henricus van der 
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Aa enerzijds en voornoemde Henricus van der Aa en Henricus Pels anderzijds. 

 

Dictus Johannes #medietatem# prati siti in parochia de (dg: de) Dijnter 

retro peciam terre dictam die Hoendonc inter hereditatem Henrici van der 

Aa ex uno et inter hereditatem dicti Henrici van der Aa et Henrici Pels 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: dicto) Willelmo Vos de 

Dijnther ad opus dicti Henrici van der Aa promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 10 do 07-07-1384. 

Johannes Luwe zvw Willelmus gnd Luwe beloofde aan Gerardus Scaden zvw 

Henricus van Os ½ last haring met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Luwe (dg: de) filius quondam Willelmi dicti Luwe promisit 

Gerardo Scaden filio quondam Henrici de Os dimidium last (dg: all) 

allecium plenorum etc ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendum 

et in Busco tradendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 11 do 07-07-1384. 

Andreas van Straten zv Willelmus gnd Andries soen verkocht aan Johannes 

Monic zv Arnoldus Monic een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis8 

en erf in den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van 

Haenwijc enerzijds en erfgoed van Elizabeth gnd Visevaze anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door Jacobus zvw Arnoldus Meelman. 

 

Andreas de Straten filius Willelmi dicti Andries soen hereditarium censum 

decem librarum monete solvendum hereditarie #mediatim Johannis et 

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

Vuchtensi inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte (dg: W) Visevaze ex alio atque ex attinentiis 

eiusdem domus [venditum] sibi a Jacobo filio quondam Arnoldi Meelman 

prout in litteris hereditarie (dg: s) vendidit Johanni Monic #filio 

Arnoldi Monic# supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte [sui deponere]. Testes Heijme et W datum 

supra. 

 

BP 1177 f 135r 12 do 07-07-1384. 

Rutgherus van den Stadeacker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus van den Stadeacker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 13 do 07-07-1384. 

Voornoemde Andreas van Straten zv Willelmus gnd Andries soen verkocht aan 

voornoemde Johannes Monic zv Arnoldus Monic een b-erfcijns9 van 5 pond 

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

gaande uit de helft10,11 van een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Ghiso Bontwerker enerzijds en erfgoed van Elizabeth gnd 

van Hijnen anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door Jacobus 

                         
8 Zie → BP 1181 p 172v 07 do 05-12-1398, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
9 Zie → VB 1799 f 150r 02 ma 26-04-1400, Jan Monic soen wilner Art Monics was gericht … aen 
een helft van huijse en erve gelegen in tsHertogenbosch in die Kercstraet tusschen den erve 

Ghizen des Pelsers ende tusschen den erve Lijsbetten van Hijnen overmids gebrec van erfcijns 

dien hi daer aen heet. 
10 Zie ← BP 1176 f 159v 05 za 22-12-1380, uitgifte van deze helft van 

hetzelfde huis. 
11 Zie ← BP 1176 f 201v 15 ma 30-09-1381, verkoop van deze helft van 

hetzelfde huis. 
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Meelman zvw Arnoldus zvw Jacobus zv Arnoldus gnd Elegast. 

 

Dictus Andreas hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et 

aree site in Busco in vico ecclesie [inter hereditatem] Ghisonis 

Pellificis et inter hereditatem Elizabeth dicte de (dg: Hijnen) Hijnen 

scilicet ex illa medietate que proxima jacet (dg: dicte hereditati dicti 

Ghisonis ven) supportatum [sibi] a Jacobo Meelman filio quondam Arnoldi 

filii quondam Jacobi filii Arnoldi dicti (dg: ..) Elegast prout in 

litteris hereditarie vendidit dicto Johanni Monic supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 14 do 07-07-1384. 

Rutgherus van den Stadeacker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus van den Stadeacker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135r 15 do 07-07-1384. 

Henricus zvw Henricus van den Loeke gaf uit aan Johannes Voet een huis, 

tuin en aangelegen stuk land, in Rosmalen, tussen erfgoed gnd Bruggense 

Venne enerzijds en erfgoed, gnd dat Rosmalense Venne anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus filius quondam (dg: va) Henrici van den Loeke domum ortum et 

peciam terre ipsis adiacentem sitos in parochia de Roesmalen inter 

hereditatem dictam (dg: die) #communiter# Brug[hen]sche (dg: St) Venne ex 

uno et inter hereditatem dictam communiter dat Roesmalenssche Venne ex 

alio et quos nunc ad se spectare dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Johanni Voet #cum omnibus litteris# ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit (dg: et promisit). Testes W et Berwout supra. 

 

1177 mf5 B 11 f.135v. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 07-07-1384. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 05-07-1384. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 08-07-1384. 

 

BP 1177 f 135v 01 do 07-07-1384. 

Hr Henricus van Mordrecht ridder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Ywanus van Vauderic met zijn goederen. 

 

Dominus Henricus de Mordrecht miles omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Ywanum de Vauderic calumpniavit cum suis (dg: s) bonis. Testes 

Heijme et W datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 135v 02 do 07-07-1384. 

Willelmus zvw Andreas van Straten verkocht aan zijn zoon Andreas een 

n-erfcijns van 6 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stuk land gnd 

dat Bedwange, in Oirschot, in de herdgang van der Notelen, tussen erfg vw 

de begijnen van der Noetelen enerzijds en kvw Jordanus van der Braken 

anderzijds, (2) een stuk beemd gnd dat Lange Schoor, in Oirschot, tussen 

kvw Henricus van den Noetelen enerzijds en een dijk aldaar anderzijds, 

reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Willelmus filius (dg: quondam) quondam Andree de Straten hereditarie 

vendidit Andree suo filio hereditarium censum sex aude scilde seu valorem 
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solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex pecia terre 

dicta dat Bedwange (dg: si) cum suis attinentiis sita in parochia de 

Oerscot in pastoria van der Noetelen inter hereditatem (dg: liberorum) 

#heredum# quondam beghinarum van der Noetelen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Jordani van der Braken ex alio item ex pecia prati 

dicta dat Lange Scoer sita in dicta pastoria inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici van den Noetelen ex uno et inter quendam (dg: g) aggerem 

ibidem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 03 do 07-07-1384. 

Henricus Nerinc bakker verhuurde, voor het huidige jaar, aan Johannes van 

Eijnsspijt 2/3 deel uit 1/9 deel, dat aan Petrus Witmeri behoorde, in de 

tiende van Lith. 

 

Heijme noluit. 

Henricus Nerinc pistor duas tercias partes de una nona parte que ad 

Petrum Witmeri spectare consuevit in decima de Lijt ut dicebat (dg:sup) 

locavit Johanni de Eijnsspijt ab eodem Johanne in anno presenti 

possidendas promittens warandiam ad jus decime. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 04 do 07-07-1384. 

Johannes van Enghelen, zijn broer Wellinus Rover en Wiskinus snijder 

beloofden aan Egidius Scoerwegge 23 Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken 

voor 1 dobbel gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te 

betalen. 

 

Johannes de Enghelen Wellinus Rover eius frater et Wiskinus sartor 

promiserunt Egidio Scoerwegge XXIII Hollant dobbel scilicet XLII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 05 do 07-07-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 06 do 07-07-1384. 

Henricus Hazart en Ludekinus van Broeghel beloofden aan Ludekinus van Zonne 

zv Johannes 13 gulden hellingen, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Henricus Hazart et Ludekinus de Broeghel promiserunt Ludekino de (dg: 

Zonne) Zonne (dg: sarrator) filio Johannis XIII gulden hellingen scilicet 

XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime #persolvendos#. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 07 do 07-07-1384. 

Ghibo die Hoessche zvw Henricus van Beke verkocht aan Bernardus Arts soen 

5½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Lange Beemden, tussen 

voornoemde Bernardus Arts soen enerzijds en Yda dvw Henricus van Beke 

anderzijds, belast met zegedijken en een lijfpacht van ½ mud rogge op het 

leven van Mabelia dvw hr Ghisbertus van Empel. 

 

Ghibo (dg: fi) die Hoessche filius quondam Henrici de Beke quinque et 

dimidium hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto die 

Lange Beemden inter hereditatem Bernardi Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Yde filii quondam Henrici de Beke ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Bernardo Arts soen promittens warandiam (dg: 
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et obligationem deponere) tamquam de hereditate ab omni aggere et censu 

libera et obligationem deponere exceptis (dg: segibus) segediken et 

aqueductibus ad hoc de jure spectantibus et vitali pensione dimidii modii 

siliginis ad vitam Mabelie filie quondam domini Ghisberti de (dg: Meer) 

Empel (dg: ad eius vitam) exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 08 do 07-07-1384. 

(dg: Bertoldus zvw Johannes gnd Lemkens soen ev). 

 

(dg: Bertoldus filius quondam Johannis dicti Lemkens soen maritus et 

tutor legitimus). 

 

BP 1177 f 135v 09 do 07-07-1384. 

Theodericus zv Arnoldus gnd Didden soen ev Aleijdis dvw Wedigo zvw Johannes 

gnd Lemkens soen droeg over aan Bertholdus zvw Johannes gnd Lemkens soen 

(1) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Aleijdis gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Aleijdis, gelegen onder Gestel bij 

Herlaer, (2) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Aleijdis gekomen 

waren na overlijden van Aleijdis ev Henricus Mutsart zvw Henricus Mutsart, 

resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Henricus 

Mutsart zvw Henricus Mutsart, gelegen onder Gestel bij Herlaer. 

 

Theodericus filius Arnoldi dicti Didden soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Wedigonis filii quondam 

Johannis dicti Lemkens soen omnia et singula bona (dg: W) sibi et dicte 

Aleijdi sue uxori de morte quondam parentum dicte Aleijdis successione 

advoluta quocumque locorum infra parochiam de Ghestel prope #Herlaer# 

consistentia sive sita ut dicebat atque omnia bona sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam Aleijdis uxoris olim Henrici Mutsart filii Henrici 

quondam Mutsart successione advoluta et post mortem dicti Henrici Mutsart 

(dg: suc) filii quondam Henrici Mutsart successione advolvenda quocumque 

locorum (dg: inf) infra dictam parochiam consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie (dg: sup) supportavit Bertholdo filio quondam (dg: 

Arnoldi d) Johannis dicti Lemkens soen (dg: su) promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 10 do 07-07-1384. 

Voornoemde Bertoldus beloofde aan voornoemde Theodericus 75 Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te 

betalen. 

 

Dictus Bertoldus promisit dicto Theoderico septuaginta quinque Hollant 

dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 11 do 07-07-1384. 

Henricus zvw Willelmus gnd Buijc verkocht aan Johannes zvw Henricus gnd 

Alarts soen een hofstad12,13 die was van een zekere Coelbru, in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Ghibo gnd die 

Olijslegher enerzijds en erfgoed van Arnoldus Heijme, Nijcholaus Scilder en 

Johannes zv Truda anderzijds, aan voornoemde Henricus in cijns 

uitgegeven14,15 door Johannes gnd Kersmaker de oudere, belast met de cijns in 

de brief vermeld. 

 

                         
12 Zie → BP 1177 f 361v 03 di 21-05-1387 (2), verkoop van een erfcijns die 

gaat uit onder meer deze hofstad. 
13 Zie → BP 1181 p 139r 08 zo 16-06-1398, overdracht van de hofstad. 
14 Zie ← BP 1176 f 199v 12 do 12-09-1381, uitgifte van deze hofstad. 
15 Zie → BP 1177 f 348v 04 za 09-03-1387, afstand doen van een erfcijns van 

3 pond uit deze hofstad. 
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Henricus filius quondam Willelmi dicti Buijc domistadium quod fuerat 

dudum cuiusdam dicti (dg: Coel) Coelbru situm in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Ghibonis dicti die Olijslegher ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Heijme Nijcholai Scilder et Johannis filii 

Trude ex alio datum ad censum dicto Henrico (dg: Ja) a Johanne dicto 

Kersmaker seniore prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Henrici dicti Alarts soen 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 135v 12 do 07-07-1384. 

Johannes zvw Egidius van Gravia en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Elizabeth van Blakenbroec 24 Hollandse dobbel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Gravia et Arnoldus Sta de Penu 

promiserunt Elizabeth de Blakenbroec XXIIII Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W et (dg: Sc) 

Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 135v 13 do 07-07-1384. 

Theodericus Splijtaf droeg over aan Johannes Nerinc bakker de helft van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes Nerinc 

beloofd had aan voornoemde Theodericus, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft, die aan voornoemde Theodericus behoorde, in 

een hoeve van wijlen Arnoldus gnd Godens soen, in Tilburg, naast een zekere 

Wisscart, met een gemene weg ertussen. Godefridus Sceijvel en zijn broer 

Johannes Sceijvel deden afstand van deze helft. 

 

Theodericus Splijtaf medietatem hereditarie paccionis trium modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Johannes Nerinc pistor promisit se 

daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex medietate que ad dictum Theodericum spectabat in 

quodam manso quondam Arnoldi dicti Godens soen sito in parochia de 

Tilborch contigue iuxta hereditatem cuiusdam dicti Wisscart quadam 

communi platea interiacente atque ex attinentiis dicte medietatis 

singulis et universis quocumque locorum tam infra dictam parochiam quam 

extra dictam parochiam (dg: sitis) consistentibus sive sitis prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Johanni Nerinc cum litteris et 

jure occacione dicte medietatis dicte paccionis promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Godefridus Sceijvel et 

Johannes Sceijvel eius frater super dicta medietate dicte paccionis ad 

opus dicti Johannis Nerinc renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Berwout et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 135v 14 di 05-07-1384. 

Johannes Leonii van Erpe droeg over aan Arnoldus Rover zv Wellinus Rover 

150 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, 5 oude schilden voor 4 dobbel 

mottoen gerekend of de waarde ervan in goud, aan hem overgedragen door de 

broers Henricus en Ywanus, zv Johannes gnd Stierken. Met adiusticatie. 

 

Johannes Leonii de Erpe centum et quinquaginta denarios aureos dobbel 

mottoen vocatos monete Filfordie quinque denarios aureos antiquos 

communiter scilde vocatos boni auri et iusti ponderis pro quatuor 

denariis aureis communiter dobbel mottoen vocatis computato seu valorem 

eorundem in alio auro (dg: promissos dictis Henrico et Ywano) supportatos 

sibi ab Henrico et Ywano fratribus filiis Johannis dicti Stierken prout 

in litteris supportavit Arnoldo Rover filio Wellini Rover cum litteris et 

aliis et jure et cum adiusticatione etc. Testes W et Berwout datum tercia 
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post Pe Pau. 

 

BP 1177 f 135v 15 vr 08-07-1384. 

Petrus Witmeri zvw Wenemarus van Maren en zijn oom Gerardus Witmeri 

beloofden aan Arnoldus zvw Nollekinus van Berze 24 Hollandse dobbel, 43 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Petrus Witmeri filius quondam Wenemari de Maren et Gerardus Witmeri eius 

avunculus promiserunt Arnoldo (dg: No) filio quondam Nollekini de Berze 

XXIIII Hollant dobbel (dg: scilicet seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum solvendos) scilicet (dg: Ho) XLIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et Scilder datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

1177 mf5 B 12 f.136. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 08-07-1384. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 09-07-1384. 

 

BP 1177 f 136r 01 vr 08-07-1384. 

Johannes van Amstel nzvw hr Gerardus van Amstel verkocht aan Johannes van 

Boeghe ¾ deel in ½ van een beemd gnd die ?Luusbeemd in Dinther, ter plaatse 

gnd in het Kerkveld, tussen Rodolphus van Dijnter, Henricus van der Aa en 

Johannes Pels enerzijds en ?Willelmus Vos en Henricus Pels anderzijds, 

voornoemd ¾ deel belast met ½ oude groot aan Walramus van Benthem. 

 

Johannes de Amstel filius naturalis #domini# quondam Gerardi de Amstel 

tres quartas partes ad se spectantes in medietate cuiusdam prati dicti 

die ?Luusbeemt [siti] in parochia de Dijnter in loco dicto int Kercvelt 

inter hereditatem Rodolphi de Dijnter Henrici van der Aa et Johannis Pels 

ex uno et inter hereditatem W[?illem]i Vos et Henrici Pels ex alio 

scilicet dividendo dictam medietatem dicti prati in quatuor partes 

equales tres partes ex hiis hereditarie vendidit Johanni de Boegh[e] 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto dimidio grosso 

antiquo Walramo de (dg: B) Benthem (dg: exinde) solvendo ex dictis tribus 

quartis partibus. Testes Heijme et (?dg: ?Scil) Berwout datum sexta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 136r 02 vr 08-07-1384. 

Voornoemde Johannes van Amstel verkocht aan Henricus Pels een hofstad in 

Dinther, tussen Johannes van Boeghe enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg, belast met 1 oude groot aan de 

jonker van Helmond en met 22½ penning gemeen paijment aan de vicarius van 

de kerk van Dinther. 

 

Dictus Johannes de Amstel quoddam domistadium situm in parochia de 

Dijnter inter hereditatem Johannis de Boeghe ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: hereditarie vendidit Hen) tendens cum uno fine ad 

communem plateam #prout ibidem sita sunt et ad dictum Johannem de Amstel 

dinoscitur pertinere# ut dicebat vendidit Henrico Pels promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo domicello 

de Helmont et (dg: XXII) XXIIJ denariis communis pagamenti (dg: presbitro 

ecclesie) vicario ecclesie de Dijnter exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 136r 03 vr 08-07-1384. 

Johannes Scrage van den Loeshoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Scrage van den Loeshoevel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 136r 04 vr 08-07-1384. 

Voornoemde Henricus Pels beloofde aan voornoemde Johannes van Amstel 25 

Brabantse dobbel of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus Pels promisit dicto venditori XXV Brabant dobbel seu 

valorem et unum modium siliginis mensure de Busco (dg: ad) a 

purificatione proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 136r 05 vr 08-07-1384. 

Voornoemde Johannes van Amstel verkocht aan Godefridus die Heilt (1) een 

stuk land, in Dinther, tussen Ywanus van Vauderic enerzijds en Johannes 

Pels anderzijds, met een eind reikend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan de gemene beemden aldaar, (2) ¾ deel in een beemd, gnd die 

Kuilbeemd, in Dinther, tussen voornoemde Johannes Pels enerzijds en 

Willelmus die Decker anderzijds, belast met 1½ oude groot aan de jonker van 

Helmond. 

 

Dictus Johannes de Amstel peciam terre sitam in parochia de Dijnter inter 

hereditatem (dg: Joh) Ywani de Vauderic ex uno et inter hereditatem 

Johannis Pels ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad communia prata ibidem (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit atque pratum #dictum die Cuijlbeemt# situm in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Pels predicti ex !alio et inter hereditatem 

Willelmi dicti die Decker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit) atque 

tres quartas partes ad se spectantes in quodam prato dicto die Cuijlbeemt 

sito in dicta parochia inter hereditatem dicti Johannis Pels ex uno et 

inter hereditatem Willelmi die Decker ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido die Heilt promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno et dimidio grossis antiquis (dg: ex) domicello de 

Helmont exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 06 vr 08-07-1384. 

Bruijstinus Philips soen, Matheus Snoec, Godefridus van Rode en Godefridus 

van Zeelst beloofden aan Johannes van Uden zvw Arnoldus Heijnen soen 20½ 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Bruijstinus Philips soen et Matheus Snoec Godefridus de Rode et 

Godefridus de Zeelst promiserunt Johanni de Uden (dg: tex) filio quondam 

Arnoldi Heijnen soen (dg: XXI et dimidium Ho) XX et dimidium Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

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

 

BP 1177 f 136r 07 vr 08-07-1384. 

Bruijstinus en Godefridus van Zeelst beloofden de twee anderen schadeloos 

te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Bruijstinus et Godefridus de Zeelst promiserunt alios duos indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 08 vr 08-07-1384. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen en hr Henricus Loijt beloofden aan 

Theodericus gnd Goeswijns soen van der Ynden 50 Hollandse dobbel of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Rutgheri de Vlimen et (dg: He) dominus Henricus 

Loijt promiserunt Theoderico dicto Goeswijns soen van der Ynden (dg: L 

Ho) L Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 09 vr 08-07-1384. 

Johannes van de Dijk schonk aan Theodericus Luwe en diens vrouw Hadewigis 

dv voornoemde Johannes de goederen, gnd ten Voert, in Veghel, bij de plaats 

gnd die Oude Brugstat, zoals Johannes van der Voert de thans beteelt. 

 

Johannes de Aggere bona dicta ten Voert sita in parochia de Vechel prope 

(dg: p) locum dictum die Aude Brugstat cum eorum attinentiis universis 

#prout Johannes van der Voert ad presens colit# ut dicebat !legitime 

supportavit Theoderico Luwe cum (dg: Agnete) #Hadewige# eius uxore filia 

dicti Johannis nomine dotis ad jus oppidi promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ws et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1177 f 136r 10 vr 08-07-1384. 

Hr Theodericus Loef van Hoerne heer van ?Manckenet en Johannes van Brolijo 

beloofden aan Leonius van Erpe 40 oude schilden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dominus Theodericus Loef de Hoerne dominus de ?Manckenet et Johannes de 

Brolijo promiserunt Leonio de Erpe XL aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum) 

Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 11 vr 08-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 12 vr 08-07-1384. 

Johannes van Zonne zvw Reijnerus van Zonne gaf uit aan Henricus van Haren 

vleeshouwer een huis16,17 en erf in Den Bosch, aan de plaats gnd Zile, op de 

hoek aldaar, tussen een straatje dat loopt naast de plaats gnd Zile 

enerzijds en een kamer met ondergrond behorend aan Willelmus zvw Willelmus 

van Best die Sloetmeker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 7 pond geld 

jaarlijks en thans voor een n-erfcijns18 van 5 pond geld, een helft te 

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

 

Johannes de Zonne filius quondam Reijneri de Zonne domum et aream sitam 

in Busco iuxta locum dictum Zile supra conum ibidem inter viculum 

tendentem iuxta (dg: locum) dictum locum Zile vocatum ex uno et inter 

(dg: hereditatem) quandam cameram cum suo fundo spectantem ad Willelmum 

filium quondam Willelmi de Best die (dg: Sloetman) Sloetmeker ex alio 

(dg: ut vendidit Henrico de Haren su carnifici supportavit cum omnibus 

litteris et jure promittens ratam servare) dedit ad hereditarium censum 

Henrico de Haren carnifici #cum omnibus et jure# ab eodem hereditarie 

possidendam pro septem libris monete annuatim exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditario censu quinque librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens 

ratam servare et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 13 vr 08-07-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes van Zonne 8 gulden 

hellingen met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

                         
16 Zie ← BP 1177 f 078r 10 do 01-10-1383, erfdeling mbt onder meer dit huis. 
17 Zie → BP 1177 f 170r 16 do 22-12-1384, verkoop van dit huis. 
18 Zie → BP 1177 f 166r 10 di 22-11-1384, verkoop van deze erfcijns. 
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Dictus Henricus promisit dicto Johanni de Zonne octo gulden hellingen ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 14 vr 08-07-1384. 

Reijnerus van Landen beloofde aan Zegherus van Puppel 13 Hollandse dobbel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Reijnerus de Landen promisit Zeghero de Puppel XIII Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 136r 15 za 09-07-1384. 

Franco Nollekens en Petrus Goesswijns beloofden aan Johannes Nolleken 93 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Franco Nollekens et Petrus Goesswijns promiserunt Johanni Nolleken 

nonaginta (dg: du) tres Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Ws et Berwout 

datum sabbato post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 136r 16 za 09-07-1384. 

Voornoemde Franco Nollekens en Petrus Goesswijns beloofden aan Wellinus van 

Os 36 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

(dg: Wellinus d) Dicti duo debitores promiserunt Wellino de Os XXXVI 

Hollant dobbel pro quolibet XLIII Hollant !dobbel ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136r 17 za 09-07-1384. 

Arnoldus zvw Godefridus Heerkini droeg over aan Franco Nolleken en Petrus 

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

ouders. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi Heerkini omnia bona sibi de morte 

suorum (dg: p) parentum successione advoluta hereditarie supportavit 

Franconi Nolleken et Petrus! Goesswijns promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf5 B 13 f.136v. 

 Dominica post octavas Petri et Pauli: zondag 10-07-1384. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 11-07-1384. 

 

BP 1177 f 136v 01 zo 10-07-1384. 

Jordanus van Hoculen gaf uit aan Henricus Heijnen soen van Loen (1) een 

stuk land, gnd die Mortel Streep, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, tussen 

Gerardus ?Dircs soen enerzijds en Henricus Hollens anderzijds, (2) een stuk 

beemd, gnd die Scoet Verse, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, tussen 

Johannes Yden soen enerzijds en Walterus gnd Moelnere en zijn kinderen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 obool grondcijns en thans voor 

een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in 

Waderle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

[19Jor]danus de Hoculen peciam terre dictam die Mortel Strepe sitam in 

parochia de Waderle in loco dicto Loen inter hereditatem Gerardi [?Dir]cs 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici Hollens ex alio item peciam 

prati dictam die Scoet Verse sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis Yden soen ex uno et inter hereditatem Walteri dicti 

                         
19 Aanvulling op basis van BP 1177 f 136v 02. 
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Moelnere et eius liberorum ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico Heijnen soen de Loen ab eodem hereditarie possidendam 

pro uno obolo census (dg: ex) domini fundi exinde solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de 

Waderle danda sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino 

a purificatione proxime ultra annum et in (dg: parochia de) Waderle 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et (dg: Berw) 

Berwout datum dominica post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 136v 02 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Jordanus 15 Brabantse dobbel of 

de waarde en 9 lopen rogge, maat van Waderle, met Lichtmis over een jaar 

(vr 02-02-1386) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Jordano XV Brabant dobbel seu 

valorem #et novem lopinos siliginis mensure de Waderle# (dg: ad) a 

purificatione proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 03 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Jordanus van Hoculen gaf uit aan Zanderus zvw Zanderus Metten 

soen (1) een akker, gnd die Gerst Akker, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, 

tussen Johannes gnd des Voechts enerzijds en Johannes gnd Lemmens 

anderzijds, (2) een stuk erfgoed gnd groeze, in Waderle, naast de 

watermolen van Loen, tussen Walterus Voechts en Walterus Oerleman enerzijds 

en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1½ penning 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van de 

Waderle, met Lichtmis in Waderle te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1386). 

 

Dictus Jordanus agrum terre dictum die Gherst Acker situm in parochia de 

Waderle in loco dicto Loen inter hereditatem Johannis dicti des Voechts 

ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Lemmens (dg: s) ex alio item 

peciam hereditatis dicte groze sitam #in dicta parochia# iuxta molendinum 

aquatile de Loen inter hereditatem Walteri Voechts et Walteri Oerleman ex 

uno et inter (dg: hereditatem ex uno) communem plateam ex alio (dg: J) ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Zandero filio quondam Zanderi 

Metten soen ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: duobus) #uno et 

dimidio# denariis census domino fundi exinde solvendis dandis et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Waderle danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et pro primo termino a 

purificatione proxime ultra annum et in Waderle tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 04 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Zanderus beloofde aan voornoemde Jordanus 28½ Brabantse dobbel 

of de waarde, 8 Hollandse plakken en 17 lopen rogge, maat van Waderle, met 

Lichtmis over een jaar te betalen en te leveren (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Zanderus promisit dicto Jordano XXVIII et dimidium Brabant dobbel 

seu valorem et VIII Hollant placken atque XVII lopinos siliginis mensure 

de Waderle a purificatione proxime ultra annum persolvendos. (dg: testes 

datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 05 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Jordanus van Hoculen gaf uit aan Franco gnd des Leens soen (1) 

een stuk land, gnd die Minste Rot, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, tussen 

Goeswinus van Laervenne enerzijds en Elskina Boudens Wijf en haar kinderen 

anderzijds, met een aangelegen stukje heide, (2) een beemd, gnd Geen Houts 

Scot, in Loen, tussen Johannes Voechts enerzijds en voornoemde Elskina en 
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haar kinderen anderzijds, met een aangelegen stukje erfgoed gnd groeze, (3) 

een stuk land, gnd die Put, in Loen, tussen Johannes van Utrecht enerzijds 

en Goeswinus van Laervenne en voornoemde Elskina anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 1½ penning grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 3 

mud 8 lopen rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in Waderle te leveren, 

voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Jordanus peciam terre dictam die Minste Rot sitam in parochia et 

loco predictis inter hereditatem Goeswini de Laervenne ex uno et inter 

hereditatem Elskine Boudens Wijf #et eius liberorum# ex alio (dg: cum 

suis attinentiis) cum particula terre mericalis sibi adiacente item 

pratum dictum Gheen (dg: Hons) Houts Scot situm in (dg: p) Loen predicto 

inter hereditatem Johannis Voechts ex uno et inter hereditatem dicte 

Elskine et eius liberorum ex alio cum (dg: suis attinentiis) particula 

hereditatis dicte groeze sibi adiacente et ad hoc spectante item peciam 

terre dictam die Put sitam in Loen predicto inter hereditatem Johannis de 

Utrecht ex uno et inter hereditatem Goeswini de Laervenne et dicte 

Elskine ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Franconi dicto 

(dg: Sleens) #des Leens# soen ab eodem hereditarie possidendas pro uno 

#et dimidio# denariis census domino fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione trium modiorum et octo lopinorum siliginis 

mensure de Waderle (dg: .) danda sibi ab alio hereditarie pruficiatione 

et primo termino a purificatione proxime ultra annum et in Waderle 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 06 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Franco beloofde aan voornoemde Jordanus 25 Brabantse dobbel of 

de waarde en 15 lopen rogge, maat van Waderle, met Lichtmis over een jaar 

te betalen en te leveren (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Franco promisit dicto Jordano XXV Brabant dobbel seu valorem et XV 

lopinos siliginis mensure de Waderle a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 07 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Jordanus van Hoculen gaf uit aan Hubertus gnd Graets soen een 

akker, gnd die Groot Vaart, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, naast de 

plaats gnd Rijc, tussen Henricus Cuken enerzijds en Johannes Voegts 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ penning grondcijns, en thans voor 

een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in 

Waderle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Jordanus agrum terre dictum die Groet Vaert situm in parochia et 

loco predictis iuxta locum dictum (dg: die) Rijc inter hereditatem 

Henrici Cuken ex !alio et inter hereditatem Johannis Voegts ex alio (dg: 

item) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Huberto dicto Graets 

soen ab eodem hereditarie possidendum pro dimidio denario census (dg: ex) 

domino fundi exinde solvendo dando etc (dg: ad pro) atque pro hereditaria 

paccione (dg: duorum modiorum) #sedecim lopinorum# siliginis mensure de 

Waderle danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

purificatione proxime ultra annum (dg: ex) in Waderle tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 08 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan voornoemde Jordanus 13 1/3 Brabantse 

dobbel of de waarde en 8 lopen rogge, maat van Waderle, met Lichtmis over 

een jaar (vr 02-02-1386) te betalen en te leveren. 
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Dictus Hubertus promisit dicto Jordano XIII Brabant dobbel et terciam 

partem unius Brabant dobbel seu valorem atque octo lopinos siliginis 

mensure de Waderle (dg: ad) a purificatione proxcime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 09 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Jordanus van Hoculen gaf uit aan Johannes zv Matheus wever (1) 

een stuk land, gnd dat Meeste Rot, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, tussen 

Walterus gnd Oerlemans soen enerzijds en Johannes Lemmens en zijn broer 

Willelmus anderzijds, met een aangelegen stukje heide, (2) een beemd, gnd 

Geen Beirct, in Waderle, ter plaatse gnd Loen, ter plaatse gnd in Geen 

Beirct, tussen Johannes van Utrecht enerzijds en Johannes Lemmens en 

Willelmus Moelners soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 penning 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 2 lopen rogge, maat van 

Waderle, met Lichtmis in Waderle te leveren, voor het eerst over een jaar 

(vr 02-02-1386). 

 

Dictus Jordanus peciam terre dictam dat Meeste Rot sitam in parochia et 

loco predictis inter hereditatem Walteri dicti Oerlemans soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis Lemmens et Willelmi sui fratris ex alio cum 

particula terre mericalis sibi adiacente et ad hanc spectante atque 

pratum dictum Gheen Beirct situm in parochia et (dg: d) loco predicto in 

loco dicto in Gheen (dg: Bee) Beirct inter hereditatem Johannis de 

Utrecht ex uno et inter hereditatem Johannis Lemmens et Willelmi Moelners 

soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio 

(dg: quondam) Mathei textoris ab eodem hereditarie possidendas pro uno 

denario census domino fundi exinde solvendo (dg: dando sibi ab #alio# 

hereditarie pu) atque pro hereditaria paccione duorum modiorum et duorum 

lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) #Waderle# danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et primo termino a purificatione proxime ultra 

ultra annum et in Waderle tradenda ex premissis (dg: pro) promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 10 zo 10-07-1384. 

Voornoemde Johannes zv Matheus beloofde aan voornoemde Jordanus 21½ 

Brabantse dobbel of de waarde, 8 Hollandse plakken en 13 lopen rogge, maat 

van Waderle, met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen en te 

leveren. 

 

Dictus Johannes filius Mathei promisit dicto Jordano XXI et dimidium 

Brabant dobbel seu valorem atque octo Hollant placken et XIII lopinos 

siliginis mensure de Waderle a purificatione proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 11 zo 10-07-1384. 

Johannes van der Rendonc en zijn broer Theodericus beloofden aan Johannes 

Zeghers soen 70 oude schilden, 38 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes (dg: Z) van der Rendonc et Theodericus eius frater promiserunt 

Johanni Zeghers soen septuaginta aude (dg: a) scilde scilicet XXXVIII 

Hollant placken pro quolibet aude scilt computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 136v 12 ma 11-07-1384. 

Johannes Pijekevet van Enghelen, Willelmus zvw Johannes Stevens soen van 

Enghelen en Hubertus Heetken van Enghelen beloofden aan hr Johannes van 

Relighem ridder, tbv hem en Gerardus Holtenbart, 35 oude schilden, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Pinksteren aanstaande 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

31 

(zo 21-05-1385). 

 

Johannes Pijekevet de Enghelen Willelmus filius quondam Johannis Stevens 

soen de Enghelen et Hubertus Heetken de Enghelen promiserunt domino 

Johanni de Relighem militi ad opus sui et ad opus Gerardi Holtenbart seu 

alterius eorum XXXV aude scilde seu valorem (dg: in ad) mediatim Domini 

et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus 

et (dg: Ger) Sijmon datum secunda post octavas Petri Pauli. 

 

1177 mf5 B 14 f.137. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 11-07-1384. 

 

BP 1177 f 137r 01 ma 11-07-1384. 

Henricus Haghens en zijn vrouw Heijlwigis Cupers wv Lambertus ....... 

verhuurden aan Gerardus van Berkel het bovenste kamp van wijlen voornoemde 

Lambertus, naast de plaats gnd Gelendonk, tussen Laurencius Boijen 

enerzijds en wijlen ....... van Zonne anderzijds, te weten het kamp dat 

boven ligt richting Herlaar, voor de duur van het leven van voornoemde 

Heijlwigis, per jaar voor 7 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Henricus Haghens maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis Cupers sue 

uxoris relicte quondam (dg: ?Ghisekini) [Lamber]ti ....... et [dicta 

Heijlwigis] cum eodem tamquam cum tutore (dg: quendam) #superiorem# 

campum #dicti quondam Lamberti# situm iuxta locum dictum Ghelendonc inter 

hereditatem (dg: quo) Laurencii Boijen ex uno et inter hereditatem 

quondam ....... de Zonne scilicet illum campum dicti quondam Lamberti qui 

situs (dg: versus) superius versus Herlaer locaverunt Gerardo de Berkel 

ab eodem ad [vitam] dicte Heijlwigis et non ultra (dg: ..) possidendum 

anno quolibet ad vitam dicte Heijlwigis et non ultra pro septem libris 

monete dandis eis a dicto Gerardo [anno quolibet ad] vitam dicte 

Heijlwigis et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: ex pre) 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit super [omnia]. Testes W et Sijmon datum datum secunda 

post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 137r 02 ma 11-07-1384. 

Willelmus zvw Johannes gnd Eefsen soen van Enghelen, Arnoldus Zelen soen 

van Enghelen, Johannes gnd Wenemaer, Johannes zvw Henricus Floijart en mr 

Wolphardus van Ghiessen beloofden aan hr Johannes van Relighem ridder, tbv 

hem en Gerardus gnd Holdenbart, 128 oude schilden of de waarde, een helft 

te betalen met Kerstmis en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 

21-05-1385). 

 

Willelmus filius quondam Johannis dicti Eefsen soen de Enghelen Arnoldus 

Zelen soen de Enghelen Johannes dictus Wenemaer Johannes filius quondam 

Henrici Floijart et magister Wolphardus de Ghiessen promiserunt domino 

Johanni de Relighem militi ad opus sui et ad opus Gerardi dicti 

Holdenbart seu ad opus alterius eorundem (dg: LXXII aude scilde seu 

valorem) centum et (dg: septuaginta sex) #viginti octo# aude scilde seu 

valorem mediatim Domini et mediatim penthecostes proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 03 ma 11-07-1384. 

De eerste vier zullen mr Wolphardus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi quatuor servabunt magistrum Wolphardum indempnem. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 137r 04 ma 11-07-1384. 

Godefridus gnd Peters soen en Arnoldus gnd Zelen soen van Enghelen 

beloofden aan hr Johannes van Relighem ridder, tbv hem en Gerardus 

Holtenbart, 20 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis (zo 25-12-1384) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 

21-05-1385). 

 

Godefridus dictus Peters soen et Arnoldus dictus Zelen soen de Enghelen 

promiserunt domino Johanni de Relighem militi ad opus sui et ad Gerardi 

Holtenbart seu ad opus alterius eorum XX aude scilde seu valorem mediatim 

Domini et mediatim (dg: Johannis proxime fu) penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 05 ma 11-07-1384. 

Ghibo Herinc, Rijxkinus Mersman, Albertus Arts soen van Kessel, Arnoldus 

Heijnen soen van Ghewanden en Zanderus Deenkens soen beloofden aan hr 

Johannes van Relighem ridder, tbv hem en Gerardus Holtenbart, 90 oude 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1384) en 

de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385). 

 

Ghibo Herinc (dg: Albert) Rijxkinus Mersman Albertus Arts soen de Kessel 

Arnoldus Heijnen #soen# de Ghewanden Zanderus Deenkens soen promiserunt 

domino Johanni de Relighem militi ad opus sui et ad opus (dg: H) Gerardi 

Holtenbart seu alterius eorundem nonaginta aude scilde seu valorem (dg: 

a) mediatim Domini et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 06 ma 11-07-1384. 

Voornoemde Rijxkinus beloofde voornoemde Albertus Arts soen schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Rijxkinus promisit dictum Albertum Arts soen indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 07 ma 11-07-1384. 

Voornoemde Ghibo Herinc en Arnoldus Heijnen soen beloofden de helft van 

voornoemd geld te betalen. 

 

#(dg: Dicti Rijxkinus)# Dicti Ghibo et Arnoldus Heijnen soen promiserunt 

(dg: dic) #quod# medietatem dicte pecunie persolvent sic quod alteri 

dampna inde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 08 ma 11-07-1384. 

Voornoemde hr Johannes van Relighem ridder beloofde aan voornoemde Ghibo, 

Rijxkinus, Albertus, Arnoldus en Zanderus garantie van de tiende van Empel, 

ter plaatse gnd die Hoeven, van het huidige jaar, tussen nu en Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384), en na Sint-Remigius tegen allen, die 

in rechte willen treden. 

 

Solvit. 

Dictus dominus Johannes promisit super omnia dictis (dg: quat) Ghiboni 

Rijxkino Alberto Arnoldo et Zandero de decima de Empel prout est sita in 

loco dicto die Hoeven de anno presenti infra hinc et festum Remigii 

proxime futurum prestabit warandiam ad #omne# jus decime (dg: testes 

datum supra) et post festum Remigii contra omnes juri comparare valentes. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 09 ma 11-07-1384. 

Voornoemde hr Johannes van Relighem ridder beloofde aan Willelmus zvw 

Johannes Eefsen soen van Enghelen (dg: Arnoldus Zelen soen, Johannes gnd 
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Wenemaer, Johannes zvw Henricus Floijart en mr) garantie van de tiende van 

Empel, ter plaatse gnd Over Lede en ter plaatse gnd Werlaar, van het 

lopende jaar, tussen nu en Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384), en na 

Sint-Remigius tegen allen, die in rechte willen treden. 

 

Solvit. 

Dictus dominus Johannes promisit super omnia Willelmo (dg: Ja) filio 

quondam Johannis Eefsen soen de Enghelen (dg: Arnoldo Zelen soen Johanni 

dicto Wenemaer Johanni filio quondam Henrici Floijart et magistro) de 

decima de Empel prout est sita ad locum dictum Over Lede #et# ad locum 

dictum Werlaer de anno presenti infra hinc et Remigii proxime futurum 

prestabit warandiam ad jus decime et post festum Remigii contra omnes 

juri comparare valentes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 10 ma 11-07-1384. 

Johannes Zelen soen van Enghelen, Jacobus Goetscalcs en Henricus Tielmans 

soen van Enghelen beloofden aan hr Johannes van Relighem ridder, tbv hem en 

Gerardus gnd Holtenbart, 20 oude schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 21-

05-1385). 

 

Johannes Zelen soen de Enghelen et Jacobus Goetscalcs et Henricus 

Tielmans soen de Enghelen promiserunt domino Johanni de Relighem militi 

ad opus sui et ad opus Gerardi dicti Holtenbart seu ad opus alterius 

eorum XX aude scilde seu valorem mediatim Domini et mediatim penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 11 ma 11-07-1384. 

Petrus Reeuwe, zijn zoon Willelmus Reeuwe, hun neef Henricus Reeuwe en 

Johannes Gheroncs soen beloofden aan hr Johannes van Religem, tbv hem en 

Gerardus Holtenbart, 68 oude schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis (zo 25-12-1384) en de andere helft met Pinksteren aanstaande 

(zo 21-05-1385). 

 

(dg: Pe) Petrus Reeuwe et Willelmus Reeuwe eius filius (dg: pro) et 

Henricus Reeuwe eorum cognatus et (dg: Hen) Johannes Gheroncs soen 

promiserunt domino Johanni de Religem ad opus sui et ad opus Gerardi 

Holtenbart seu ad opus alterius eorum sexaginta octo aude scilde seu 

valorem mediatim Domini et mediatim penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 12 ma 11-07-1384. 

Arnoldus Rover zvw Johannes gnd Snobben soen verkocht aan Wiskinus 

schoenmaker zvw Theodericus gnd Neven soen een n-erfpacht van 12 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in 

goederen, gnd te Venne, van wijlen Arnoldus gnd Vos, in Stripe, en uit 

andere goederen, die aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Elizabeth dvw 

voornoemde Arnoldus Vos geschonken waren, belast met lasten. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Johannis dicti Snobben soen hereditarie 

vendidit Wiskino sutori filio quondam Theoderici dicti Neven soen 

hereditariam paccionem XII modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex (dg: bo) medietate ad 

dictum venditorem spectante in bonis #dictis te Venne# quondam Arnoldi 

dicti Vos sitis in parochia de Stripe et ex attinentiis dicte medietatis 

quocumque sitis et ex ceteris bonis que dictus venditor cum Elizabeth sua 

uxore filia quondam dicti Arnoldi Vos nomine (dg: suppor) dotis 
?sumpserat (dg: ut d) quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem (dg: dep) !aliam 

deponere (dg: et a su) exceptis oneribus exinde prius solvendis. Testes 
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Willelmus (dg: tradetur littera dicto venditori) #et# Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 13 ma 11-07-1384. 

Henricus Grove en Rodolphus Wise beloofden aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 63 oude schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-

11-1384) te betalen. 

 

Henricus Grove et Rodolphus Wise promiserunt Godefrido filio quondam 

Andree de Berlikem sexaginta tres aude scilde seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 14 ma 11-07-1384. 

Johannes Bessellen en Johannes van Vucht handschoenmaker beloofden aan 

Johannes gnd Borman van Tricht 35 oude schilden of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen et Johannes de Vucht cyrothecarius promiserunt Johanni 

dicto Borman de Tricht XXXV aude scilde seu valorem ad purificationem 

proxime futuram persolvendos. Testes W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 15 ma 11-07-1384. 

Johannes van der Dussen, hr Theodericus Rover ridder en Jacobus zv Jacobus 

Tijt beloofden aan Philippus Jozollo etc 60 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384; 20+31+30+1=82 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Johannes van der Dussen dominus Theodericus Rover miles et Jacobus filius 

Jacobi Tijt promiserunt Philippo Jozollo etc LX aude scilde Francie ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 16 ma 11-07-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 17 ma 11-07-1384. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Johannes van Ghestel beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 28 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1384; 20+31+30+1=82 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gheerlacus filius (dg: fi) Gheerlaci Cnode et Johannes de Ghestel 

promiserunt Philippo Jozollo etc XXVIII aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 18 ma 11-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137r 19 ma 11-07-1384. 

Johannes van Gestel, Franco van Gestel en Stamelart van de Kelder beloofden 

aan voornoemde Philippus 200 oude schilden met Sint-Martinus (vr 11-11-

1384; 20+31+30+31+11=123 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Johannes de Gestel Franco de Gestel et Sta de Penu promiserunt dicto 

Philippo CC aude scilde ad Martini pena X. Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 137r 20 ma 11-07-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf5 C 01 f.137v. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 11-07-1384. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 12-07-1384. 

 in festo Margarete: woensdag 13-07-1384. 

 

BP 1177 f 137v 01 ma 11-07-1384. 

Ermgardis gnd Emmeken ndvw Willelmus gnd Hake verkocht aan Theodericus gnd 

Hunenbert een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis en erfgoed van wijlen voornoemde Willelmus 

Hake, in Dinther, welke pacht voornoemde wijlen Willelmus in zijn testament 

nagelaten had aan voornoemde Ermgardis. 

 

(dg: Emme) Ermgardis dicta Emmeken filia naturalis quondam Willelmi dicti 

Hake cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: ?qua) 

mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat hereditarie et annuatim 

#purificatione# de et ex domo et hereditate dicti quondam Willelmi Hake 

sita in parochia de Dijnter et quam paccionem dictus quondam Willelmus 

dicte Ermgardi sue filie naturali (dg: s) in suo testamento legaverat 

prout dicebat hereditarie vendidit (dg: Thome filio) Theoderico (dg: H) 

dicto Hunenbert promittens #super habita et habenda# cum tutore (dg: 

ratam servare et obligationem ex parte) warandiam et obligationem in 

dicta paccione existentem deponere. Testes Heijme et Berwout datum 

secunda post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 137v 02 di 12-07-1384. 

Henricus nzvw Willelmus van de Kelder, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Lambertus Wael 29 Hollandse dobbel, 43 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Henricus filius (dg: quondam) naturalis quondam Willelmi de Penu Arnoldus 

Sta de Penu Gerardus de Berkel promiserunt Lamberto Wael XXIX Hollant 

dobbel seu pro quolibet dobbel XLIII Hollant placken ad nativitatis 

Domini proxime futurum (dg: fu) persolvendos. Testes W et Sijmon datum 

tercia post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 137v 03 di 12-07-1384. 

Volpkinus Stevens soen en Henricus Loze beloofden aan Goeswinus nzvw hr 

Johannes van Tula 40 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1385) te betalen. 

 

Volpkinus Stevens soen et Henricus Loze promiserunt Goeswino filio 

naturali quondam domini Johannis de Tula XL aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes W et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1177 f 137v 04 di 12-07-1384. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Henricus Loze een b-erfpacht van 18 

lopen gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een kamp en 

een stukje land gnd een vlasstreep, in Heeswijk, welke pacht aan voornoemde 

Ywanus was overgedragen door Henricus zvw Wautgherus van Zweensberch. 

 

Ywanus de Vauderic hereditariam paccionem decem et octo lopinorum ordei 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex quodam campo sito 

in parochia de Hezewijc atque ex quadam particula terre dicta communiter 
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een (dg: w) vlasstreep sita in dicta parochia supportatam dicto Ywano ab 

Henrico filio quondam Wautgheri de Zweensberch prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Loze cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 137v 05 di 12-07-1384. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Henricus Loze een erfcijns van 10 

schelling kleine zwarte tournosen, met Sint-Lambertus te betalen, gaande 

uit een hofstad van wijlen Willelmus gnd Besselen soen, in Heeswijk, welke 

hofstad Theodericus zv Rodolphus Wevers verworven had van voornoemde 

Willelmus Besselen soen. 

 

Ywanus de Vauderic (dg: maritus) hereditarium censum X solidorum 

Turonensium (dg: Tu) parvorum denariorum nigrorum quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie Lamberti ex quodam domistadio quondam Willelmi 

dicti Besselen soen sito in parochia de Hezewijc et quod domistadium 

Theodericus filius Rodolphi Wevers erga dictum Willelmum Besselen soen 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Loze promittens 

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

 

BP 1177 f 137v 06 di 12-07-1384. 

Ywanus van Vauderic ev Oda dvw Egidius van Gheelle droeg over aan Henricus 

Loze een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis en erf in Heeswijk, waarin Ghibo Cortbuke 

woont, welke pacht voornoemde wijlen Egidius gekocht had van voornoemde 

Godefridus zvw Godefridus die Heilt. 

 

Ywanus de (dg: Gra) Vauderic maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode 

sue uxoris filie quondam Egidii de (dg: Ghele) Gheelle hereditariam 

paccionem septem lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione de domo et area sita in Hezewijc in qua (dg: 

Godefridus filius quondam Godefridi Hout) #Ghibo Cortbuke# moratur quam 

paccionem dictus quondam Egidius erga dictum Godefridum filium quondam 

Godefridi (dg: he) die Heilt emendo acquisiverat prout in litteris et 

quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico Loze 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et aliorum heredum dicti quondam Egidii 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137v 07 di 12-07-1384. 

Marcelius van Beest en zijn vrouw Hilla dvw Jacobus gnd Caenyuweels 

verkochten aan Aleijdis dvw Petrus Carnau de helft20 in een huis en erf in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat naar de Kolperstraat, 

tussen erfgoed van Andreas Raventeers enerzijds en erfgoed van Theodericus 

van den Wijer snijder anderzijds. 

 

Marcelius de Beest maritus legitimus ut asserebat Hille sue uxoris filie 

quondam Jacobi dicti Caenyuweels et dicta Hilla cum eodem tamquam cum 

tutore medietatem ad se spectantem in domo et area sita in Busco in vico 

tendente a vico dicto Peperstraet versus vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem Andree Raventeers ex uno et inter hereditatem Theoderici van 

den Wijer sartoris ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Aleijdi 

filie quondam Petri Carnau promittentes (dg: warandiam) ratam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137v 08 di 12-07-1384. 

Ghevardus Stummekens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
20 Zie → BP 1177 f 144r 06 do 04-08-1384, verkoop van deze helft. 
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Ghevardus Stummekens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137v 09 wo 13-07-1384. 

Walterus zvw Johannes Lijsbetten soen van Mierd droeg? over aan Willelmus 

van den Stake een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierde, die 

Hermannus van Ertingen beloofd21 had aan voornoemde Walterus, 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. 

 

Walterus filius quondam Johannis Lijsbetten soen de Mierd hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Mierd (dg: so) quam Hermannus 

de Ertingen promisit se daturum et soluturum dicto Waltero hereditarie 

purificatione et 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 prout 

in litteris hereditarie! (dg: hem) Willelmo van den Stake cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes W et Sijmon datum in festo Margarete. 

 

BP 1177 f 137v 10 wo 13-07-1384. 

Johannes Pan verkocht aan Jacobus uter Oesterwijc de oogst van dit jaar van 

9 morgen land, voor Empel, tussen erfgoed gnd die Maarse Wert enerzijds en 

de dingbank van Meerwijk anderzijds, en de oogst van dit jaar van 2 morgen 

1½ hont land, in die Hoeve, in een kamp van wijlen Nijcholaus gnd 

Clemenssen soen, met een eind strekkend aan de waterlaat. 

 

Johannes Pan fructus (dg: decem) #anni presentis# novem iugerorum terre 

sitorum in! (dg: parochia jurisdictione) ante Empel inter hereditatem 

dictam die Maerssche Wert ex uno et inter jurisdictionem de Merewijc ex 

alio (dg: item) atque frustus #anni presentis# duorum #jugerorum# et 

unius et dimidii hont (dg: in) terre sitorum #in die Hoeve# in quodam 

campo quondam Nijcholai dicti Clemenssen soen (dg: ut dicebat) tendentium 

cum uno fine ad aqueductum ut dicebat (dg: supportavit) #vendidit# Jacobo 

uter Oesterwijc promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 137v 11 wo 13-07-1384. 

Johannes Tenghenagel Wouters soen verkocht aan Udo zv Theodericus Rover van 

Tefelen de oogst van dit jaar van 3 morgen land, in Empel en Gelre, tussen 

Johannes Pan enerzijds en Johannes Wouters soen anderzijds. 

 

(dg: Joh) Johannes Tenghenagel Wouters soen fructus anni presentis de 

tribus iugeribus terre sitis in jurisdictione de Empel et de Ghelre inter 

hereditatem Johannis Pan ex uno et inter hereditatem Johannis Wouters 

soen ex alio ut dicebat (dg: sup) vendidit Udoni filio Theoderici Rover 

de Tefelen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 137v 12 wo 13-07-1384. 

Willelmus zvw Willelmus van Hamvelt spoormaker deed tbv Henricus Befken 

afstand van erfgoederen, die wijlen Johannes die Visscher in Yexscot had 

liggen. Eerstgenoemde Willelmus behoudt hieruit een n-erfcijns van 20 

schelling, geld zoals in de cartha van Ghevardus van Eijndoven, en 6 

ganzen, welke cijns voornoemde wijlen Johannes Visscher hieruit betaalde, 

en die voornoemde Henricus heden beloofde aan eerstgenoemde Willelmus, in 

afkorting van een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld en 6 ganzen, die 

voornoemde wijlen Willelmus van Hamvelt betaalde aan voornoemde Ghevardus 

van Eijndoven, gaande uit 18 bunder land van voornoemde wijlen Willelmus, 

                         
21 Zie ← BP 1176 f 122v 12 ±do 12-05-1384, belofte van deze pacht. 
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in Yexscot. 

 

Solvit. W noluit. 

Willelmus filius quondam Willelmi de Hamvelt (dg: calp) calcariator (dg: 

super hereditate domo et hereditate sita in Yexscot inter communem stegam 

ex uno et inter hereditatem quo communitatem) super hereditatibus #quas# 

quondam Johannes die Visscher (dg: sitis) in Yexscot habuit situatas ut 

dicebat ad opus Henrici Befken renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen primodicto Willelmo in 

dictis hereditatibus hereditario censu XXti solidorum talis monete qualem 

continet cartha Ghevardi de Eijndoven et (dg: septem) #sex# ancarum et 

quem censum dictus quondam Johannes Visscher exinde solvere consuevit et 

quem dictus Henricus primodicto Willelmo ex dictis hereditatibus dare et 

solvere promisit coram scabinis infrascriptis prout in litteris scilicet 

in abbreviationem hereditarii census trium librarum dicte monete et sex 

ancarum quem dictus quondam Willelmus de Hamvelt dicto Ghevardo de 

Eijndoven solvere consuevit et tenebatur ex XVIII bonariis terre eiusdem 

quondam Willelmi sitis in Yexscot. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 137v 13 wo 13-07-1384. 

Voornoemde Henricus Befken beloofde aan Willelmus zvw Willelmus van Hamvelt 

een n-erfcijns van 20 schelling, geld zoals in de cartha van Ghevardus van 

Eijndoven, en 6 ganzen, met Allerheiligen te betalen, gaande uit voornoemde 

erfgoederen, welke cijns voornoemde wijlen Johannes Visscher uit voornoemde 

erfgoederen betaalde in afkorting van een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 

geld en 6 ganzen, die voornoemde wijlen Willelmus van Hamvelt betaalde aan 

voornoemde Ghevardus van Eijndoven, gaande uit 18 bunder land van wijlen 

voornoemde Willelmus, in Yexscot. 

 

Dictus Henricus promisit se daturum et soluturum Willelmo filio quondam 

Willelmi de Hamvelt hereditarium censum XX solidorum talis monete qualem 

continet cartha Ghevardi de Eijndoven et sex ancarum anno quolibet 

hereditarie omnium sanctorum ex (dg: premissis) dictis hereditatibus et 

quem censum dictus quondam Johannes Visscher ex (dg: -inde) dictis 

hereditatibus solvere consuevit scilicet in abbreviationem hereditarii 

census trium librarum dicte monete et sex ancarum quem dictus quondam 

Willelmus de Hamvelt dicto Ghevardo de Eijndoven solvere consuevit et 

tenebatur ex XVIII bonariis terre eiusdem quondam Willelmi sitis in 

Yexscot. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 C 02 f.138. 

 in festo Margarete: woensdag 13-07-1384. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1384. 

 

BP 1177 f 138r 01 wo 13-07-1384. 

Johannes Gherijs verkocht aan Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode de helft van 9 

hont land, in Oss, tussen een weg gnd den Oije Weg enerzijds en Willelmus 

van der Aelsvoert anderzijds, belast met dijken en de schouw. 

 

(dg: G) Johannes Gherijs medietatem #ad se spectantem# novem hont terre 

sitorum in parochia de Os (dg: in loco) inter viam dictam den Oije Wech 

ex uno et inter [hereditatem] Willelmi van der Aelsvoert ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Goeswino filio quondam Gheerlaci Cnode 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus et 

circonspectione dicta scouwe ad dictam medietatem de jure spectantibus. 

Testes Willelmus et Sijmon datum in festo Margarete. 

 

BP 1177 f 138r 02 wo 13-07-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 21 oude schilden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 
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Dictus emptor promisit dicto venditori XXI aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 03 wo 13-07-1384. 

Jacobus Stevens, Johannes Matheus soen, Gerardus van Osse en Gerardus van 

Bruggen beloofden aan Marcelius Ridderken 45 Hollandse dobbel, 43 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Jacobus Stevens Johannes Matheus soen et Gerardus #de# Osse #et Gerardus 

de Bruggen# promiserunt Marcelio Ridderken XLV Hollant dobbel seu pro 

quolibet dobbel XLIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 04 wo 13-07-1384. 

Jacobus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Jacobus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 05 wo 13-07-1384. 

Lambertus van den Hoevel zvw Mathijas van der Weijden vroeg aan zijn moeder 

Yda om toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te 

mogen gaan van zijn moeder. 

 

Lambertus van den Hoevel filius quondam Mathije van der Weijden cum 

instantia qua! petiit a Yda sua (dg: u) matre licenciam eundi et exeundi 

extra domum et convictum et expensas dicte Yde sue matris #sub modo 

emancipationis etc# et dicta Yda consensiit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 06 wo 13-07-1384. 

Hr Theodericus van Beke zvw Johannes van Beke droeg over aan Johannes van 

den Hoevel zvw Johannes Zerijs een b-erfcijns van 7 pond geld, die 

Theodericus gnd Droeghemont aan voornoemde hr Theodericus beloofd had, een 

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

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

Metta gnd Marien enerzijds en erfgoed van Johannes Ghec anderzijds, en uit 

een tuin achter voornoemd huis en erf gelegen, welke tuin ligt naast 

erfgoed van Johannes van Meghen, strekkend tot aan een sloot die was van 

wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder. 

 

Dominus Theodericus de Beke filius quondam Johannis de Beke hereditarium 

censum septem librarum monete quem Theodericus dictus Droeghemont 

promisit se daturum et soluturum dicto domino Theoderico hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et atrea sita in Buscoducis 

in vico Hijnthamensi inter hereditatem liberorum quondam Mette dicte 

Marien ex uno latere et inter hereditatem Johannis Ghec ex alio atque ex 

quodam orto sito retro domum et aream (dg: predictas) predictam qui ortus 

situs est iuxta hereditatem Johannis de Meghen tendente ibidem ad quoddam 

fossatum quod fuerat quondam domini Willelmi de Busco militis prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni van den Hoevel filio quondam 

Johannis Zerijs cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 07 wo 13-07-1384. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs wever droeg over aan Ywanus van 

Gravia een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, die Henricus van der 

Merendonc aan eerstgenoemde Johannes beloofd had, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel van een stuk land van wijlen Danijel 

Custer van Berlikem, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, direct naast 

Henricus Nennen soen, (2) 1/3 deel van een b-erfpacht van 10 lopen rogge, 

maat van Oirschot, die voornoemde wijlen Danijel met Lichtmis beurde, uit 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

40 

een stuk land gnd die Bennen Brake, in Oirschot, naast het kerkhof, op de 

akkers aldaar, en uit andere goederen van eerstgenoemde Henricus. 

 

Johannes van den Hoevel filius quondam Johannis Zerijs textoris 

hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: 

solvendam) #quam Henricus van der Merendonc promisit super omnia se 

daturum et soluturum primodicto Johanni# hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex tercia parte pecie terre quondam Danijelis Custer de 

Berlikem sita in parochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc contigue 

iuxta hereditatem Henrici Nennen soen atque hereditarie paccionis decem 

lopinorum siliginis mensure de Oerscot quam dictus quondam Danijel 

solvendam habuit hereditarie termino solucionis predicto ex pecia terre 

die Bennen Brake sita in dicta parochia iuxta cymitherium supra agros 

ibidem atque ex ceteris bonis primodicti Henrici singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: Yg) Ywano de Gravia cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 138r 08 wo 13-07-1384. 

Johannes van den Hoevel droeg over aan Ywanus van Gravia een b-erfcijns van 

4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes Kersmaker, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een gemene weg lopend van de 

Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus Coelner smid anderzijds, strekkend van de Hinthamerstraat 

tot aan erfgoed van Henricus zvw Johannes Kersmakers en Ghibo Kesselmans de 

jongere, welke cijns aan eerstgenoemde Johannes was verkocht22 door Paulus 

zvw voornoemde Johannes Kersmaker. 

 

Johannes van den Hoevel hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim (dg: D) Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area quondam Johannis Kersmaker sita in Busco in vico 

Hijnthamensi inter communem plateam tendentem a dicto vico Hijnthamensi 

versus locum dictum Wijnmolenberch ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi Coelner fabri ex alio tendente a dicto vico Hijntamensi retrorsum 

usque ad hereditatem Henrici filii quondam Johannis Kersmakers et 

Ghibonis Kesselmans junioris venditum primodicto Johanni a Paulo filio 

dicti quondam Johannis Kersmaker prout in litteris hereditarie 

supportavit Ywano de Gravia cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 09 do 14-07-1384. 

Ghibo gnd Buijc vleeshouwer zvw Engbertus verkocht aan Johannes van Bladel 

bakker en Johannes van Eijcke de oudere 9 morgen 2 hont 43 roeden land, in 

Rosmalen, op de plaats gnd die Asmit, tussen Volcwinus gnd van Amersfoert 

enerzijds en Henricus Molen en Katherina gnd Loden anderzijds, aan hem 

verkocht door hr Johannes van Eijndoven ridder, zijn vrouw Mechtildis en 

zijn kinderen Arnoldus en Willelmus, belast met een b-erfcijns van 10 pond 

geld, die voornoemde Ghibo verkocht had aan Volcquinus Mijs. 

 

Ghibo dictus Buijc carnifex filius quondam Engberti novem iugera duo hont 

atque quadraginta tres virgatas terre sitas in parochia de Roesmalen 

supra locum dictum die Asmit inter hereditatem Volcwini dicti de 

Amersfoert ex uno et inter hereditatem Henrici Molen et Katherine dicte 

Loden ex alio vendita sibi a domino Johanne de Eijndoven milite Mechtilde 

eius conthorali atque Arnoldo et Willelmo eius liberis prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori et Johanni (dg: de Bladel 

pistori) de Eijcke seniori supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 106v 06 di 01-03-1384, verkoop van deze erfcijns. 
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censu decem librarum monete quem dictus Ghibo vendiderat Volcquino Mijs 

soen ex dictis (dg: duobus) novem iugeribus duobus hont et XLIII virgatis 

terre solvendum ut dicebat. Testes Berwout et Scilder datum in crastino 

Margarete. 

 

BP 1177 f 138r 10 do 14-07-1384. 

Lambertus Lexus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus Lexus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 11 do 14-07-1384. 

Jacobus van den Wijel verhuurde aan Adam van den Kerchove en Henricus gnd 

Boen van Wetten 2 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd 

Foijts Werf, tussen Henricus Keijser enerzijds en Ghibo Wael anderzijds, 

voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Severinus-Bisschop (vr 

23-10-1383), per jaar voor 21½ lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 

schild gerekend, met Sint-Severinus te betalen. Huurders zullen het land in 

het laatste jaar niet bezaaien. Een brief voor Jacobus. 

 

Jacobus van den Wijel duo iugera terre sita in loco dicto die Hoeven in 

loco dicto Foijts Werf inter hereditatem (dg: Keij) Henrici Keijser ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Wael ex alio ut dicebat locavit recto 

locacionis modo Ade van den (dg: B) Kerchove et Henrico dicto Boen de 

Wetten ab eisdem ad spacium trium annorum a festo beati Severini episcopi 

proxime preterito deinceps sine medio sequentium possidenda anno quolibet 

dictorum trium annorum pro XXI et dimidio licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro quolibet scilt computato dandis sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum trium! in die beati Severini et primo termino in festo 

Severini proxime futuro promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et a) ita quod suum manipulum #etc# et alii 

repromiserunt indivisi super omnia tali condicione quod ipsi dicta duo 

iugera terre ultimo anno non seminabunt. Testes W et Berwout datum supra. 

Et erit una littera quam habebit Jacobus. 

 

BP 1177 f 138r 12 do 14-07-1384. 

Johannes Spikerman en Andreas zv Willelmus gnd Andries soen van Straten 

beloofden aan Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerkini 48 

Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Johannes Spikerman (dg: promisit Gerardo) et Andreas filius Willelmi 

dicti Andries soen de Straten promiserunt Gerardo Heerken seniori filio 

quondam Godefridi Heerkini XLVIII Hollant dobbel mottoen seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 13 do 14-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 14 do 14-07-1384. 

Walterus Coelborner beloofde aan Walterus die Gheijnser 27½ Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Walterus Coelborner promisit Waltero die Gheijnser XXVII et dimidium 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et W datum supra. 
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BP 1177 f 138r 15 do 14-07-1384. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, Willelmus Coptiten en hr 

Nijcholaus gnd Coel van Bucstel investiet van Gemonden beloofden aan 

Philippus Asinarius tbv etc 130 oude schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1384; 17+31+30+1=79 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

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

Willelmus Coptiten et dominus Nijcholaus dictus Coel de Bucstel 

investitus de Ghemonden promiserunt Philippo Asinario ad opus etc centum 

et XXXta aude scilde ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

quatuor. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 16 do 14-07-1384. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 17 do 14-07-1384. 

Johannes zvw Johannes Goeswijns soen ev Heijlwigis, en Godefridus die Wever 

ev Aleijdis, dvw Arnoldus van Ranst, verkochten aan hr Arnoldus die Joncker 

een huis en hofstad van wijlen Bertha gnd Duijsschen, mv voornoemde 

Heijlwigis en Aleijdis, in Oirschot, tussen Arnoldus Joncker enerzijds en 

Ghisbertus Beijsken anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts 

tot aan het kerkhof van Sint-Petrus aldaar, belast met 1 kleine zwarte 

tournose. 

 

Solvit extraneus. 

Johannes (dg: dictus) #filius quondam Johannis# Goeswijns soen maritus et 

tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et Godefridus die Wever maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filiarum quondam Arnoldi 

de Ranst domum et domistadium quondam Berthe dicte Duijsschen matris olim 

Heijlwigis et Aleijdis predictarum sitas in Oerscot inter hereditatem 

Arnoldi Joncker ex uno et inter hereditatem (dg: Will) Ghisberti Beijsken 

ex alio tendentes a communi platea retrorsum usque ad atrium sancti Petri 

ibidem ut dicebant hereditarie vendiderunt domino Arnoldo die Joncker 

promittentes warandiam et obligationem deponere excepto uno parvo 

Turonensi nigro denario (?dg: ex) prius solvendo. Testes W et Berwout 

datum supra. 

 

BP 1177 f 138r 18 do 14-07-1384. 

Ghibo van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. Overhandigen aan hr 

Ghisbertus van Bakel priester, onze kapelaan. 

 

Ghibo de Loen prebuit et reportavit. Testes datum supra. Tradetur littera 

domino Ghisberto de Bakel presbitro nostro capellano. 

 

1177 mf5 C 03 f.138v. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1384. 

 in divisione apostolorum: vrijdag 15-07-1384. 

 

BP 1177 f 138v 01 do 14-07-1384. 

Gerardus van Berkel droeg over aan Jutta wv Henricus Hake, tbv haar en 

Lucas, Elizabeth en Jutta, kv Willelmus zvw Lucas van Erpe, een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Someren, die Martinus zv Johannes van den Venne 

en Johannes zv Arnoldus gnd Smeets beloofd hadden aan voornoemde Gerardus, 

met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd een 

Kesij, in Someren, tussen Theodericus van der Meer enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een stukje land, gnd een Klein Kesij, aldaar, tegenover 

voornoemd stuk land, tussen Willelmus gnd Stakenborch enerzijds en 

Heijlwigis dvw Petrus Hellinc anderzijds, (3) een stuk beemd in Someren, 

ter plaatse gnd die Voertbeemd, tussen Rutgherus van Erpe enerzijds en een 
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gemene weg gnd Keizers Sraat anderzijds. 

 

Gerardus de Berkel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Zoemeren (dg: so) quam Martinus filius (dg: q) Johannis van 

den Venne et Johannes filius Arnoldi dicti Smeets promiserunt se daturos 

et soluturos dicto Gerardo hereditarie purificatione et in Zoemeren 

tradituros ex pecia terre dicta een Kesij sitam in parochia de Zoemeren 

inter hereditatem Theoderici van der Meer ex uno et inter hereditatem 

communem plateam ex alio atque ex particula terre dicta een Cleijn Kesij 

sita ibidem in opposito dicte pecie terre inter hereditatem Willelmi 

dicti Stakenborch ex uno et inter hereditatem Heijlwigis filie quondam 

Petri Hellinc ex alio item ex pecia prati sita in dicta parochia in loco 

dicto die Voertbeemt inter hereditatem Rutgheri de Erpe ex uno et inter 

communem plateam dictam Keijsers Sraet ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Jutte relicte quondam Henrici Hake ad opus sui et 

#ad# opus Luce Elizabeth et Jutte liberorum Willelmi filii #quondam# Luce 

de Erpe cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali condicione quod primodicta Jutta (dg: suum) 

dictam paccionem ad suam vitam possidebit integraliter post eius decessum 

ad dictos Lucam Elizabeth et Juttam liberos dicti Willelmi hereditarie 

devolvendam. Testes (dg: da) W et Berwout datum in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 138v 02 do 14-07-1384. 

Gerardus Groij van Driel beloofde aan Henricus Hadewigen soen 45 gulden 

hellingen, een helft te betalen met Sint-Remigius (za 01-10-1384) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Gerardus Groij (dg: -s) de Driel promisit Henrico (dg: Hed) Hadewigen 

soen XLV gulden hellingen mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 03 do 14-07-1384. 

Johannes die Gorter de jongere beloofde aan Jacobus van Os 

wollenklerenwever 57 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes die Gorter junior promisit Jacobo de Os textori laneorum LVII 

Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et W datum 

supra. 

 

BP 1177 f 138v 04 do 14-07-1384. 

Ghibo zv Hermannus gnd Backe schonk aan Johannes zv Nijcholaus van Colen en 

zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde Ghibo een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

erf in Sint-Oedenrode, tussen Yseboldus van Zonne enerzijds en hr 

Heijmericus priester anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door 

Ghiselbertus zvw Heijmericus van den Zande. 

 

Ghibo filius Hermanni dicti Backe hereditariam paccionem (dg: dim) 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex domo et area sita in Rode inter 

hereditatem (dg: Ys) Yseboldi de Zonne ex uno et inter hereditatem domini 

Heijmerici presbitri ex alio venditam sibi a Ghiselberto filio quondam 

Heijmerici van den Zande prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio Nijcholai de Colen cum litteris et jure cum Heijlwige sua 

uxore filia dicti Ghibonis (dg: ad) nomine dotis ad jus oppidi etc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Heijme et W datum supra. 
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BP 1177 f 138v 05 do 14-07-1384. 

Ghisbertus zvw Hermannus Backe schonk aan Johannes zv Nijcholaus van Colen 

en zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde Ghibo een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 

deel van alle goederen, die Willelmus gnd Swart Willem onder Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, had liggen, welke pacht aan voornoemde 

Ghisbertus was verkocht door Rijcoldus gnd van den Hasenputte. 

 

(dg: dictus) Ghisbertus filius Hermanni quondam Backe hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex quinta parte omnium bonorum que 

Willelmus dictus Swart Willem infra parochiam de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Eirde habuit sita venditam dicto Ghisberto a Rijcoldo dicto van 

den Hasenputte prout in litteris supportavit dicto Johanni eodem modo cum 

litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 06 do 14-07-1384. 

Ghisbertus zvw Hermannus Backe leerbewerker schonk aan Johannes zv 

Nijcholaus van Colen en zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde Ghibo een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, over de 

brug aldaar, (2) een stukje land met gebouwen in Hintham, welke pacht aan 

hem was verkocht door Paulus gnd Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Franco gnd Scoenmaker. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Backe frunitoris hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione ex domo et orto sitis in parochia de Berlikem in loco dicto 

Middelrode ultra pontem ibidem atque ex particula terre sita in Hijntham 

et ex edificiis in dicta particula terre consistentibus venditam sibi a 

Paulo dicto Bits soen de Os et Elizabeth eius uxore filia quondam 

Franconis dicti Scoenmaker prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni suo genero ut supra cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 07 do 14-07-1384. 

Voornoemde Ghibo zvw Hermannus Backe leerbewerker schonk aan Johannes zv 

Nijcholaus van Colen en zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde Ghibo een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit de helft, aan voornoemde Ghibo behorend, in goederen van wijlen 

voornoemde Hermannus Backe, ter plaatse gnd Vorstenbos. 

 

Dictus Ghibo hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificatione ex medietate ad dictum Ghibonem 

spectante in bonis dicti quondam Hermanni Backe sitis in loco dicto 

Vorstenbussche et in attinentiis dictorum bonorum universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat supportavit dicto Johanni 

cum dicta Heijlwige ut supra promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 08 do 14-07-1384. 

Nijcholaus van Colonia schonk aan zijn zoon Johannes en diens vrouw 

Heijlwigis dvw Ghibo zvw Hermannus Backe (1) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle 

erfgoederen van Johannes gnd Bessellen soen, die voornoemde Johannes in 

Berghem heeft liggen, welke cijns aan voornoemde Nijcholaus was verkocht 

door Laurencius zvw Walterus van den Kerchove, (2) een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) een huis en 

tuin in Westerhoven, (2b) een stuk land in Westerhoven, bij de Groene Weg, 

(2c) een stuk land gnd dat Zwart Land, in Westerhoven, welke pacht aan 

voornoemde Nijcholaus van Colonia was verkocht door Arnoldus van Dalem zvw 
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Johannes gnd die Jonghe van Enscit, (3) een b-erfcijns van 10 pond geld, 

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

uit een hofstad in Den Bosch, over de Visbrug, in een straatje dat loopt 

naar de gemene beerput, tussen erfgoed van Jordanus Leeuwe en zijn kinderen 

enerzijds en erfgoed van Hilla Feeskens anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde Nijcholaus van Colen was verkocht door Leonius zvw Leonius van 

Erpe. 

 

Nijcholaus de (dg: Colen) #Colonia# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pur) Martini de 

omnibus et singulis hereditatibus Johannis dicti Bessellen soen quas 

hereditates ipse Johannes in Berchen habet sitas venditam dicto Nijcholao 

a Laurencio filio quondam Walteri van den Kerchove prout in litteris item 

hereditariam (dg: censum decem librarum) paccionem unius modii siliginis 

dicte mensure solvendam hereditarie purificatione ex domo et orto sitis 

in parochia de Westerhoven et ex attinentiis (dg: dicti) eiusdem domus et 

orti singulis et universis atque ex (dg: parte) pecia terre sita in dicta 

parochia prope viridam viam insuper ex quadam pecia terre dicta dat Zwart 

Lant sita in dicta parochia venditam sibi Nijcholao de Colonia ab Arnoldo 

de Dalem filio quondam Johannis dicti die Jonghe de Enscit (dg: prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio cum Heijlwige sua uxore 

filia Ghibonis filii quondam Hermanni Bac nomine dotis ad jus oppidi etc 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui depon) atque hereditarium censum decem (dg: solidorum) librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domistadio quodam sito in Busco ultra pontem piscium in viculo tendente 

ibidem versus communem cloacam inter hereditatem Jordani Leeuwe et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Hille Feeskens ex alio venditum 

dicto Nijcholao de Colen a Leonio quondam Leonii de Erpe prout in 

litteris (dg: pro) hereditarie supportavit Johanni suo filio cum 

Heijlwige sua uxore filia quondam Ghibonis filii quondam Hermanni Backe 

(dg: ?cu) nomine dotis ad jus etc cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 09 vr 15-07-1384. 

Voornoemde Johannes verklaarde dat zijn vader Nijcholaus hem alle goederen 

heeft gegeven die voornoemde Nijcholaus aan hem en zijn vrouw Heijlwigis 

beloofd had, toen zij trouwden. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: Gh) Johannes palam recognovit sibi per Nijcholaum suum patrem 

fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus Nijcholaus promisit dicto 

Johanni suo filio cum dicta (dg: Ru) Heijlwige sua uxore quando dicti 

Johannes et Heijlwigis per matrimonium copulabantur clamans (dg: .) inde 

quitum (dg: salvis supportacionibus sibi hodierna die factis in suo 

vigore permansuris testes datum supra). Testes W et Scilder datum in 

divisione apostolorum. 

 

BP 1177 f 138v 10 do 14-07-1384. 

Volcquinus zv Johannes Buc de oudere van Lijt en Albertus Buc van Lijt 

beloofden aan hr Johannes van Mierd kanunnik van Den Bosch 38 oude schilden 

of de waarde en 13 Hollandse plakken met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (wo 

22-02-1385) te betalen. 

 

Volcquinus filius Johannis Buc senioris de Lijt et Albertus Buc de Lijt 

promiserunt domino Johanni de Mierd canonico Buscensi XXXVIII aude scilde 

seu valorem et XIII Hollant placken ad cathedram Petri proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et W datum (dg: supra) in crastino Margarete. 
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BP 1177 f 138v 11 do 14-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 12 do 14-07-1384. 

Petrus Lanen soen van der Tangherrijt verkocht aan Henricus Buekentop een 

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

leveren, gaande uit een beemd, gnd Stoelmans Beemd, en een aangelegen stuk 

erfgoed, in Tongeren, op het water gnd die Aa, tussen Zeelkinus van der 

Scueren en Zeelkinus Hillen soen enerzijds en Lana gnd des Blaekens Suster 

en Elizabeth Cuijlmans anderzijds met een eind strekkend aan het water gnd 

die Aa en met het andere eind aan een gemene weg, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Petrus Lanen soen van der Tangherrijt hereditarie vendidit Henrico 

Buekentop hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quodam (dg: 

quod) prato (dg: et p) dicto Stoelmans Beemt et pecia (dg: terre 

adiacente) #hereditatis# sibi adiacente sitis in parochia de Tongheren 

supra aquam dictam die Aa inter hereditatem Zeelkini van der Scueren et 

Zeelkini Hillen soen ex uno et inter hereditatem Lane dicte des Blaekens 

Suster et Elizabeth (dg: K) Cuijlmans ex alio tendentibus cum uno fine ad 

dictam aquam die Aa vocatam et cum reliquo fine ad communem plateam ut 

dicebat promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 13 do 14-07-1384. 

Arnoldus Veertich Scillinge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Veertich (dg: Scillinge) Scillinge prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 14 do 14-07-1384. 

Egidius zv Johannes zv Andreas, zijn zuster Yda en Theodericus van der 

Ynden beloofden aan Godefridus zvw Zebertus Belen soen van Oijen 70 

Hollandse dobbel mottoen of de waarde minus 8 Hollandse plakken met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Egidius filius Johannis #filii# Andree et Yda eius soror et Theodericus 

van der Ynden promiserunt Godefrido filio quondam Zeberti Belen soen de 

Oijen L[X]X Hollant dobbel mottoen seu valorem minus octo Hollant placken 

ad nativitatis (dg: Domini) Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 138v 15 do 14-07-1384. 

De twee eersten zullen Theodericus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt Theodericum indempnem. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 C 04 f.139. 

 in crastino Margarete: donderdag 14-07-1384. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1384. 

 in divisione apostolorum: vrijdag 15-07-1384. 

 in crastino divisionis apostolorum: zaterdag 16-07-1384. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 18-07-1384. 
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BP 1177 f 139r 01 do 14-07-1384. 

Johannes Boijen en Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofden aan Johannes van 

den Berghe van Dommelen 103 gulden hellingen23 met ?Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Johannes Boijen et Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promiserunt 

Johanni van den Berghe de Dommelen centum et tres gulden hellingen ad 

M[artini?] proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Heijme 

et W datum in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 139r 02 do 14-07-1384. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken beloofde aan Willelmus Gherijts soen 35½ 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken promisit Willelmo Gherijts soen 

XXXV et dimidium Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel [computato] ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 03 do 14-07-1384. 

Henricus die Jegher van Berchen beloofde aan Henricus Weijer 6½ gulden 

helling met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Henricus die Jegher #de Berchen# promisit Henrico Weijer sex et dimidium 

gulden hellingen ad Martini proxime persolvendos sub pena II. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 04 do 14-07-1384. 

Hubertus Wolf en zijn broer Rutgherus Wolf beloofden aan Ygrammus 

Panghelart smid 62 Hollandse dobbel of de waarde, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Hubertus Wolf et Rutgherus Wolf eius frater promiserunt Ygrammo 

Panghelart fabro (dg: LXXI) #LXII# Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 05 do 14-07-1384. 

Gerardus van Abruggen beloofde aan Arnoldus Hoernken 40 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1384) te betalen. 

 

Gerardus de Abruggen promisit Arnoldo Hoernken XL licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 06 do 14-07-1384. 

Gertrudis dvw Walterus gnd Coelborner en haar zoon Wolterus gaven uit aan 

Nijcholaus Coelborner een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter 

plaatse gnd Vrilikhoven, tussen Lambertus Monic enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 1 oude schild of 

de waarde, met Sint-Martinus te betalen, en thans voor een n-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gertrudis filia quondam Walteri dicti Coelborner cum tutore et Wolterus 

eius filius peciam terre sitam #in# parochia de Bucstel in loco dicto 

                         
23 Zie → BP 1177 f 229r 03 vr 09-03-1386, verklaring dat Johannes Boijen en 

Henricus Boijen alle sommen gelds betaald hebben, aan Johannes van den 

Berge van Dommellen verschuldigd. 
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Lijemde ad locum dictum Vrilichoven inter hereditatem Lamberti Monic ex 

uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Nijcholao Coelborner ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu unius aude scilt (dg: 

exinde solvendo) #seu valorem# dando etc #sibi ab alio hereditarie 

Martini# atque pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promiserunt cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: et ad). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 139r 07 do 14-07-1384. 

Henricus Paedse vernaderde (dg: en droeg weer over) en de ander week niet. 

 

Henricus Paedse prebuit (dg: et reportavit testes datum supra) et alter 

non cessit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 08 do 04-08-1384. 

Johannes van den Broec zv Arnoldus van Loe, Johannes Hazart molenaar en 

Johannes van den Berghe beloofden aan Jordanus van Roesmalen, tbv hr 

Ghisbertus van de Broek priester, 87 gulden hellingen, 30 Hollandse plakken 

voor 1 gulden gerekend, en 1 Hollandse plak met Pasen aanstaande (zo 02-04-

1385) te betalen. 

 

Johannes van den Broec filius Arnoldi de Loe (dg: pro) et Johannes Hazart 

(dg: W s) multor #et Johannes van den Berghe# promiserunt Jordano de 

Roesmalen ad opus domini Ghisberti de Palude presbitri octaginta septen 

gulden hellingen scilicet XXX Hollant placken pro quolibet gulden 

computato et I Hollant placken ad pasca proxime (dg: persolvendos) 

futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Testes Heijme et W datum 

quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 139r 09 do 04-08-1384. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt tercium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 10 do 14-07-1384. 

Willelmus van Arkelant ev Truda dvw Arnoldus van Enghelant droeg over aan 

Johannes zvw voornoemde Arnoldus, tbv hem en Lambertus, Henricus gnd Noet, 

Fijssija, Aghata en Elizabeth, kvw voornoemde Arnoldus en Katherina, zijn 

deel in alle goederen, waarin voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Katherina, 

ouders van voornoemde Truda, overleden waren. 

 

Willelmus van Arkelant maritus et tutor legitimus ut asserebat Trude sue 

uxoris filie (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi de Enghelant totam partem et 

omne jus sibi competentes in omnibus bonis in quibus dictus quondam 

Arnoldus et Katherina eius uxor parentes olim dicte Trude decesserunt 

quocumque locorum q consistentibus sive sitis ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio dicti quondam Arnoldi ad opus sui et ad opus 

Lamberti Henrici dicti Noet Fijssije Aghate et Elizabeth liberorum 

dictorum quondam Arnoldi et Katherine promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: testes datum supra). Testes 

Heijme et W in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 139r 11 do 14-07-1384. 

Johannes zvw Arnoldus van Enghelant beloofde aan Henricus van Dijegheden 8 

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). 
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Johannes filius quondam Arnoldi de Enghelant promisit Henrico de 

Dijegheden octo aude scilde seu valorem mediatim Remigii et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 12 do 14-07-1384. 

Johannes Bessellen en Johannes van Vucht handschoenmaker beloofden aan 

Paulus zvw Henricus Aelbrechts soen 32 oude schilden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen et Johannes de Vucht cyrothecarius promiserunt Paulo 

filio quondam Henrici Aelbrechts soen XXXII aude scilde seu valorem ad 

purificationem proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 13 vr 15-07-1384. 

Nijcholaus Reijmbrant en Tielmannus van Nederijnen beloofden aan Johannes 

Neve zvw Willelmus Neve 67 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Nijcholaus Reijmbrant et Tielmannus de Nederijnen promiserunt Johanni 

Neve filio quondam Willelmi Neve sexaginta septem Hollant dobbel 

scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel (dg: ..) computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et 

Scilder datum datum in divisione apostolorum. 

 

BP 1177 f 139r 14 vr 15-07-1384. 

Ancelmus zvw Johannes die Groeve verkocht aan Johannes Vrieze schrijnmaker 

een stuk land, in Gestel bij Herlaer, naast de plaats gnd des Graven Hage, 

tussen een zekere wijlen Greve van Ghestel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welk stuk land aan hem gekomen was na overlijden van zijn oom 

Theodericus Groeve. 

 

Ancelmus filius quondam Johannis die Groeve peciam terre sitam in 

parochia de Ghestel prope Herlaer iuxta (dg: here) locum dictum des 

Greven Haghe inter hereditatem cuiusdam quondam dicti Greve de Ghestel ex 

uno et inter (dg: here) communem viam ex alio ut dicebat et que pecia 

terre sibi de morte quondam Theoderici Groeve sui avunculi successione 

est advoluta ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Johanni 

Vrieze scriniparo promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 15 vr 15-07-1384. 

Voornoemde Ancelmus droeg al zijn goederen over aan Johannes Vrieze 

schrijnmaker, tbv hem en Hilla sv voornoemde Ancelmus. De helft, die hierin 

aan voornoemde Hilla behoort, zal, na overlijden van voornoemde Hilla, gaan 

naar Hilla ndv Ancelmus. 

 

Dictus Ancelmus omnia et singula sua bona hereditaria et parata mobilia 

et immobilia supportavit Johanni Vrieze scriniparo ad opus sui et ad opus 

Hille sororis dicti Ancelmi promittens warandiam (dg: et ob) tali 

condicione quod medietas spectans ad dictam Hillam in premissis post 

decessum eiusdem Hille ad Hilla! filiam naturalem Ancelmi hereditario 

jure devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 16 vr 15-07-1384. 

Jacobus van Bladel beloofde aan Johannes van Haren zv Zebertus van den 

Zande 34 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Jacobus van Bladel promisit Johanni de Haren filio Zeberti van den Zande 

XXXIIII Hollant dobbel (dg: seu) scilicet (dg: pro) XLIII Hollant placken 

pro quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 17 vr 15-07-1384. 

Johannes van Abruggen droeg over aan mr Wolphardus van Ghiessen een 

b-erfcijns van 10 pond geld, die Bertoldus gnd Luwe beloofd had aan 

voornoemde Johannes van Abruggen, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

alle goederen, die aan voornoemde Johannes van Abruggen gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, in Empel en Meerwijk, welke goederen nu aan 

voornoemde Bertoldus behoren, (2) alle goederen van voornoemde Bertoldus. 

 

Johannes de Abruggen hereditarium censum decem librarum monete quem 

Bertoldus dictus Luwe promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Johanni de Abruggen hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis 

bonis hereditariis atque paratis prefato Johanni de Abruggen de morte 

suorum quondam parentum successione advolutis quocumque locorum in 

jurisdictione de Empel et de Meerwijc consistentibus sive sitis que bona 

(dg: ad) predicta nunc ad dictum Bertoldum spectant atque ex omnibus et 

singulis bonis ipsius Bertoldi ubicumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Wolphardo de Ghiessen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 18 vr 15-07-1384. 

Wolterus Coelborner beloofde aan Theodericus van Rode 57 Hollandse dobbel 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Wolterus Coelborner promisit Theoderico de Rode (dg: X) LVII Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 19 za 16-07-1384. 

Rodolphus van Dijnter beloofde aan Jordanus van Roesmalen, tbv hr 

Ghisbertus van de Broek, 25 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Rodolphus de Dijnter promisit Jordano de Roesmalen (dg: X) ad opus domini 

Ghisberti de Palude (dg: XXIII) #XXV# aude scilde seu valorem ad (dg: na) 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum in 

crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1177 f 139r 20 za 16-07-1384. 

Johannes van Dijnter beloofde aan Johannes gnd Goetgeselle alias gnd van 

Boert 35 oude schilden24 of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Johannes de Dijnter promisit Johanni dicto Goetgeselle alias dicto de 

Boert XXXV aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: Sij) datum supra. 

 

BP 1177 f 139r 21 ma 18-07-1384. 

Johannes zv Johannes van Os gewantsnijder maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 4 pond, die Gerardus van Berze gekocht had van Jacobus 

zvw Stephanus Broecriemmaker, en welke cijns voornoemde Gerardus 

                         
24 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 

128r 02 wo 15-06-1384. 
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overgedragen had aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius Johannis de Os pannicide hereditarium censum quatuor 

librarum quem Gerardus de (dg: d) Berze erga Jacobum filium quondam 

Stephani Broecriemmaker emendo acquisiverat et quem censum dictus 

Gerardus primodicto Johanni supportaverat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Berwout et Scilder datum secunda post divisionem 

ap[ostolorum]. 

 

1177 mf5 C 05 f.139v. 

 Secunda post divisionem apostolorum: maandag 18-07-1384. 

 in profesto Marie Magdalene: donderdag 21-07-1384. 

 

BP 1177 f 139v 01 ma 18-07-1384. 

(dg: Arnoldus Wonder en Andries). 

 

(dg: Arnoldus Wonder et Andrie). 

 

BP 1177 f 139v 02 ma 18-07-1384. 

Andreas Weijhaze en zijn vrouw Cristina dvw Theodericus gnd Coman Dirc die 

Sloetmaker van Boemel deden tbv Arnoldus Allentier zvw voornoemde 

Theodericus afstand van alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Theodericus. 

 

(dg: Andreas) Andreas Weijhaze maritus legitimus ut asserebat Cristine 

sue uxoris filie quondam Theoderici dicti Coman Dirc die Sloetmaker de 

Boemel et dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore super omnibus bonis 

eis de morte dicti quondam Theoderici successione advolutis quocumque 

sitis ad opus Arnoldi Allentier filii (dg: q) dicti quondam Theoderici 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Sijmon et Berwout datum secunda post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1177 f 139v 03 ma 18-07-1384. 

Voornoemde Arnoldus Allentier beloofde aan voornoemde Andreas Weijhaze 27 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-

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

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Andree XXVII licht scilde scilicet XII 

Hollant placken pro scilt computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 04 do 21-07-1384. 

Jacobus Funsel verkocht aan de secretaris, tbv Jacobus Coptiten, een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Heeswijk, ter plaatse gnd die 

Heelse Hoeve, tussen Johannes Sleijnninc enerzijds en Johannes gnd Monichof 

anderzijds, (2) 3 stukken, in Heeswijk, naast de plaats gnd de Rode, (2a) 

gnd dat Vennestuk, beiderzijds tussen Walramus van Benthem, (2b) die 

Nederstreep, tussen voornoemde Walramus enerzijds en kvw Henricus Vos 

anderzijds, (2c) tussen Ywanus van Vauderic enerzijds en kv Elizabeth van 

den Eijnde anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Loekt, in Heeswijk, 

tussen Walramus enerzijds en Johannes Carper anderzijds, reeds belast met 

5½ lopen gerst, 5½ lopen even en 1 zester rogge aan het klooster Porta 

Celi, en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Henricus van Engelant. 

 

Jacobus Funsel hereditarie vendidit mihi ad opus (dg: A) Jacobi Coptiten 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

purificatione et in Busco tradendam ex pecia terre sita in (dg: He) 

parochia de Hezewijc in loco dicto (dg: di) die Heelsche Hoeve inter 

hereditatem Johannis Sleijnninc ex uno et inter hereditatem Johannis 
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dicti Monichof atque (dg: atq) ex (dg: ..) tribus peciis sitis in #dicta# 

parochia iuxta locum dictum den Rode quarum una (dg: inter hereditatem 

Walr) dicta dat Vennestuc inter hereditatem Walrami de Benthem ex utroque 

latere altera dicta die Nederstrepe sita inter hereditatem dicti Walrami 

ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: H) quondam Henrici Vos ex alio 

et tercia inter hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter hereditatem 

liberorum Elizabeth van den Eijnde ex alio sunt site atque pecia terre 

dicta dat Loect sita in dicta parochia inter hereditatem Walrami ex uno 

et inter hereditatem Johannis Carper ex alio ut dicebat promittens #super 

habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ex 

tribus sextariis ordei s et tribus) quinque et dimidio lopino (dg: l 

ordei) ordei et quinque et dimidio lopinis avene et uno sextario 

siliginis conventui de Porta (dg: Cen) Celi et hereditaria paccione unius 

modii siliginis (dg:: me) Henrico de Engelant exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes W et Sij datum in profesto Marie Magdalene. 

 

BP 1177 f 139v 05 do 21-07-1384. 

Johannes gnd Guldenman verkocht aan Hilla gnd Jonckers een n-erfpacht van 1 

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

een hoeve, gnd in het Liesscot, in Schijndel, ter plaatse gnd in het 

Liesschot, naast de windmolen aldaar, tussen wijlen Johannes die Writer 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 4 oude groten aan de 

hertog, een b-erfcijns van 20 schelling geld en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge. 

 

Johannes dictus Guldenman hereditarie vendidit Hille dicte Jonckers 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quodam manso (dg: 

dicto) dicti venditoris dicto int Lijesscot sito in parochia de Scijnle 

in loco dicto int Lijesscot iuxta molendinum venti ibidem inter 

hereditatem (dg: quon) quondam Johannis die Writer ex uno et inter 

communitatem ex alio atque ex attinentiis eiusdem mansi universis ut 

dicebat promittens (dg: warandiam) super habita et habenda warandiam (dg: 

w) et aliam obligationem deponere exceptis quatuor grossis antiquis 

domino duci et !et hereditario censu XXti solidorum monete et hereditaria 

paccione (dg: duorum) #unius# modiorum! siliginis exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 06 do 21-07-1384. 

Rutgherus zvw Gobelinus gnd Zasman van Maesboemel en Wellinus gnd Moelner 

beloofden aan Henricus van der Bruggen verwer 98½ Hollandse dobbel, 43 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Gobelini dicti Zasman de Maesboemel et Wellinus 

dictus Moelner promiserunt Henrico van der Bruggen tinctori (dg: cent) 

nonaginta octo et dimidium Hollant dobbel seu pro quolibet Hollant dobbel 

(dg: .) XLIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 07 do 21-07-1384. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Alardus Zebrechts soen van Lijt (1) 17 

vadem, in Kessel, ter plaatse gnd in Bonarts Kamp, tussen erfg van Arnoldus 

gnd Nollen enerzijds en Johannes Erenbrechts soen anderzijds, (2) 15 vadem 

aldaar, tussen jkvr Aleijdis van Boeningen enerzijds en Johannes van Kuijc 

anderzijds, (3) 2 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd die Busser Hoeve, 

welke 2 morgen jaarlijks gedeeld worden tegen een erfgoed van voornoemde 

jkvr Aleijdis, voor een periode van 7 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 

25-12-1383), het eerste jaar voor 16 oude schilden en 32 Hollandse plakken, 

en voor elk van de andere 6 jaren voor 23 oude schilden en 4 Hollandse 

plakken of de waarde, met Kerstmis te betalen, belast met sloten, aan de 
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einden en zijden gelegen. 

 

Solvit Alardus. 

Willelmus Balijart decem et septem mensuras terre #dictas vadem# sitas in 

parochia de Kessel in loco in Bonarts Camp inter hereditatem heredum 

Arnoldi dicti Nollen ex uno et inter hereditatem Johannis Erenbrechts 

soen ex alio atque quindecim mensuras dictas vadem sitas (dg: in di) 

ibidem inter hereditatem domicelle Aleijdis de Boeningen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Kuijc ex alio atque duo iugera terre sita in 

dicta parochia in (dg: d) loco dicto die Busscher Hoeve (dg: inter 

hereditatem) et que duo (dg: jug) jugera terre annuatim dividentur contra 

hereditatem dicte domicelle Aleijdis in ea quantitate qua dicte 

hereditates ibidem site sunt locavit recto modo Alardo Zebrechts soen 

(dg: s ab) de Lijt ab eodem ad spacium septem annorum (dg: datam) #post# 

festum nativitatis Domini proxime (dg: fu) preteritum sine medio 

sequentium possidendas (dg: anno quolibet here dictorum septem pro) 

scilicet primo anno pro (dg: decem) #sedecim# aude scilde et XXXII 

Hollant! et anno quolibet dictorum (dg: s) aliorum sex annorum pro XXIII 

aude scilde (dg: scili) #et quatuor Hollant placken# seu valorem dandis 

sibi alio anno quolibet dictorum septem annorum nativitatis Domini et 

primo termino nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam (dg: 

v) et #aliam# obligationem deponere (dg: et a) exceptis fossatis sitis ad 

(dg: fines) fines et ad latera dictarum hereditatum que dictus Alardus in 

bona disposicione dictis septem annis tenere servabitur et alter 

repromisit super omnia et dicta (dg: -s ..) fossata dictis septem annis 

in bona disposicione servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 08 do 21-07-1384. 

Willelmus zvw Willelmus Loijer verkocht aan Zibertus van Hoculem een 

b-erfcijns van 21 schelling geld, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, 

achter erfgoed van voornoemde Zibertus van Hoculem, in de Orthenstraat, 

over het water, tussen erfgoed van Everardus van Amersfort enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Zibertus anderzijds, welke cijns behoorde aan 

Arnoldus gnd Godens soen en diens zuster Hilla, en welke cijns aan hem 

gekomen was bij erfdeling met Godefridus zvw mr Godefridus van de Kameren, 

welke cijns belast was met 8 penningen oude cijns aan de hertog. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Loijer hereditarium censum XXI 

solidorum monete quem se solvendum (dg: hereditatem) habere dicebat 

hereditarie ex hereditate sita in Busco retro hereditatem Ziberti de 

Hoculem in vico Orthensi (dg: inter hereditatem Ev re re) ultra aquam 

ibidem inter hereditatem Everardi de Amersfort ex uno et inter 

hereditatem dicti Ziberti ex alio et qui census ad Arnoldum dictum Godens 

soen et (dg: Elizabeth) #Hillam# eius sororem spectare consuevit et et 

qui census sibi mediante divisione prius habita inter (dg: h) ipsum et 

(dg: suos in) #et# Godefridum filium quondam magistri Godefridi de 

Thalamis de Talamis cessit in partem prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit dicto Ziberto promisit ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte) et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere 

exceptis VIII denariis antiqui census domino duci ex dicto censu de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 09 do 21-07-1384. 

Martinus Berwout en Johannes van Ussen beloofden aan Alardus gnd Zebrechts 

soen, tbv hem en Gerardus van der Stegen en Herbertus Zebrechts soen, 16 

Hollandse gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden helling gerekend, met 

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

 

Martinus Berwout et Johannes de Ussen promiserunt Alardo dicto Zebrechts 

soen ad opus sui et ad opus Gerardi van der Stegen et Herberti (dg: van 

der Stegen) #Zebrechts soen# XVI gulden Hollant scilicet XXX Hollant 
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placken pro quolibet (dg: Ho) gulden hellinc computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 10 do 21-07-1384. 

Henricus Goetkijnt, zijn kinderen Henricus en Wellinus, en Petrus van 

Bascot beloofden aan Theodericus Scalpart 65 Hollandse dobbel of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

(dg: Primus) Henricus Goetkijnt Henricus et Wellinus eius liberi et 

Petrus de Bascot promiserunt Theoderico Scalpart (dg: V) LXV Hollant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 11 do 21-07-1384. 

Ambrosius gnd Broes Butters soen van Ghewanden verkocht aan Willelmus gnd 

Truden soen een huis en tuin in Rosmalen, tussen voornoemde Willelmus 

Truden soen enerzijds en kv Ghibo gnd Melijs soen anderzijds, aan hem 

verkocht door Willelmus gnd Haec zvw Ghibo gnd Tolinc. 

 

Ambrosius dictus Broes Butters soen de Ghewanden domum et ortum sitos in 

parochia de Roesmalen inter hereditatem Willelmi dicti Truden soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum Ghibonis dicti Melijs soen ex alio (dg: 

hereditarie vendidit Willelmo Truden soenpredicto here) venditos sibi a 

Willelmo dicto Haec filio quondam Ghibonis dicti Tolinc prout in litteris 

(dg: promittens ratam) hereditarie vendidit #dicto# Willelmo Truden soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 12 do 21-07-1384. 

Wellinus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 139v 13 do 21-07-1384. 

Johannes die Gorter de jongere en Hubertus van Uden beloofden aan Andreas 

Raventeers 33 Hollandse dobbel, 42 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes die Gorter junior et Hubertus de Uden promiserunt Andree 

Raventeers XXXIII Hollant dobbel seu pro quolibet dobbel XLII Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf5 C 06 f.140. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1384. 

 

BP 1177 f 140r 01 do 21-07-1384. 

(dg: Egidius gnd Zecker: een stuk land, 40). 

 

(dg: Egidius dictus Zecker peciam terre XL). 

 

BP 1177 f 140r 02 do 21-07-1384. 

Hadewigis, wv Jacobus gnd Gherijts soen van Druenen en dvw Henricus gnd 

Storijman, droeg over aan haar kinderen Gerardus en Henricus, tbv hen en 

Lodovicus, Elizabeth, Goedeldis, Hadewigis en Zaloma, kv eerstgenoemde 

Hadewigis, haar vruchtgebruik in alle erfelijke goederen, die aan 

voornoemde Hadewigis en wijlen Jacobus gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Henricus Storijmans. 

 

Hadewigis relicta quondam Jacobi dicti Gherijts soen de Druenen filia 

quondam (dg: Johannis d) Henrici dicti Storijman cum tutore suum 
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usufructum sibi competentem in omnibus bonis hereditariis que dictis 

Hadewigi et (dg: Henrico quondam Storijman) #dicto quondam Jacobo# de 

morte quondam Henrici Storijmans predicti successione sunt advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie supportavit Gerardo 

Henrico et (dg: Johanni sui) suis liberis ad opus eorum ad opus Lodovici 

(dg: et Johannis liberorum fi) Elizabeth Goedeldis Hadewigis et Zalome 

liberorum primodicte Hadewigis promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Willelmus et Sijmon datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1177 f 140r 03 do 21-07-1384. 

Egidius die Zecker gaf uit aan zichzelf, Willelmus van Cleve, Everardus van 

Pettelaer en Arnoldus van Hijntam een stuk land, 40 voet breed, in Den 

Bosch, ter plaatse gnd Huls, achter erfgoederen van voornoemde Willelmus 

van Cleve, Everardus van Pettelaer en Arnoldus van Hijntam, tussen erfgoed 

van hr Johannes Dargartmaker enerzijds en erfgoed van voornoemde Egidius 

anderzijds; de uitgifte geschiedde kennelijk voor een cijns of pacht {niet 

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

Ter meerdere zekerheid stelden Willelmus, Everardus en Arnoldus hun 

erfgoederen in de straat Huls, te weten tussen {niet afgewerkt contract25}. 

 

Egidius die Zecker (dg: XL) peciam terre XL pedatas in latitudine (dg: 

contundee) continentem sitam in Busco ad locum dictum Huls retro 

hereditates Willelmi de Cleve Everardi de Pettelaer et Arnoldi de Hijntam 

(dg: ex uno) inter hereditatem domini Johannis Dargartmaker ex uno et 

inter #!inter# hereditatem dicti Egidii ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum #dicto !Egidio et# dictis (dg: Wo) Willelmo Everardo 

et Arnoldo (dg: a dicto dicto) hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex premissis promittens wrandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi et ad maiorem 

securitatem solucionis dicti Willelmus Everardus et Arnoldus suas 

hereditates sitas in dicto vico Huls vocato (dg: inter hereditatem) 

scilicet inter. 

 

BP 1177 f 140r 04 do 21-07-1384. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Johannes Paeschdach Jordens soen (1) een 

kamp, in Lith, tussen Gertrudis des Persoens enerzijds en kv Enghela 

Yewijns anderzijds, (2) 1 morgen land, ter plaatse gnd in die Liems Velden, 

naast Arnoldus van Hoemen, (3) een stuk land, in Lith, op de plaats gnd op 

die Geren, aan het eind van de plaats gnd die Heuvel, (4) ½ morgen land, in 

Lith, ter plaatse gnd die Lange Weiden, naast Walterus gnd Wellens soen, 

voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-

1383), per jaar voor 12 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen 

met Sint-Martinus en de andere helft met Kerstmis, belast met sloten op de 

einden en zijden. 

 

Solvit extraneus. 

Willelmus Balijart quendam campum terre situm in parochia de Lijt inter 

hereditatem Gertrudis des Persoens ex uno et inter hereditatem liberorum 

Enghele Yewijns ex alio (dg: atque atq campum situm in dicta parochia 

inter hereditatem Gerardi Balijart ex uno et inter) atque unum juger 

terre situm in loco dicto !in !dicto (dg: d) in die Lijems Velden iuxta 

hereditatem Arnoldi de Hoemen ut dicebat atque peciam terre sitam in 

dicta parochia supra locum dictum op die Gheren ad finem loci dicti die 

Hoevel atque dimidium iuger terre situm in dicta parochia (dg: pa) ad 

locum dictum die Langhe Weijden iuxta hereditatem liberorum Walteri dicti 

Wellens soen (dg: de) locavit recto locacionis modo Johanni Paeschdach 

Jordens soen ab eodem ad spacium quinque annorum (dg: datum) post Martini 

proxime preteritum deinceps sine medio sequentium possidendos anno 

quolibet dictorum quinque annorum pro XII Brabant dobbel seu valorem 

                         
25 Afgewerkt in 3 uitgiftes: BP 1177 f 140r 11 t/m 13 do 21-07-1384. 
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dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque annorum mediatim (dg: 

mediatim) Martini et mediatim Domini et primo termino Martini proxime 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis fossatis 

sitis ad fines et ad latera dictarum hereditatum #sitis# et alter 

repromisit super omnia et quod ipse dicta fossata dictis quinque annis in 

bona disposicione (dg:d) observabit. Testes Willelmus et Berwout datum 

supra. (dg: Et erit una littera). 

 

BP 1177 f 140r 05 do 21-07-1384. 

Voornoemde Willelmus Balijart verhuurde aan Johannes Paeschdach Jordens 

soen een kamp, in Lith, ter plaatse gnd in die Houtrijt, tussen Gerardus 

Balijart enerzijds en Alardus Zebrechts soen anderzijds, voor een periode 

van 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383), per jaar voor 

13½ oude schild, met Sint-Martinus te betalen, belast met sloten aan de 

einden en zijden. Hij zal het kamp weiden, niet bezaaien. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Willelmus Balijart quendam campum situm in parochia de Lijt in 

loco dicto in (dg: Hautart) #die Houtrijt# inter hereditatem Gerardi 

Balijart ex uno et inter hereditatem Alardi Zebrechts soen ex alio ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Johanni Paeschdach Jordens soen ab 

eodem ad spacium trium annorum a Martini proxime preterito deinceps sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum trium annorum pro XIII et dimidio 

aude scilde seu valorem dandis sibi ab alio (dg: he) anno quolibet 

dictorum trium annorum Martini et pro primo termino Martini proxime 

futuro promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis fossatis sitis ad fines et ad latera dictarum hereditatum sitis 

et alter repromisit super omnia et quod ipse dicta fossata dictis (dg: 

quinque annis) tribus annis in bona disposicione tenebit et quod ipse 

dictum campum dictis annis durantibus depascet et non seminabit. Testes 

datum supra. (dg: et erit una littera pro Willelmo). 

 

BP 1177 f 140r 06 do 21-07-1384. 

Voornoemde Johannes Paeschedach droeg over aan Willelmus Balijart een huis 

en tuin, in Lith, tussen Reijmboldus Lijsbetten soen enerzijds en Ywijn 

Enghelen soen anderzijds, en alle erfgoederen van voornoemde Johannes in 

Lith. 

 

Dictus Johannes Paeschedach domum et ortum sitos in parochia de Lijt 

inter hereditatem Reijmboldi Lijsbetten soen ex uno et inter hereditatem 

Ywijn Enghelen soen ex alio (dg: ut dicebat) atque omnes hereditates 

dicti Johannis sitas in dicta parochia ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo Balijart promittens warandiam (dg: et alt). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140r 07 do 21-07-1384. 

Willelmus Loijer zvw Henricus beloofde aan Henricus Mutsart 30 Hollandse 

dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Willelmus Loijer filius quondam Henrici promisit Henrico Mutsart XXX 

Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet Hollant 

computato ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140r 08 do 21-07-1384. 

Henricus Pels zv Henricus Pels verkocht aan Gerardus zvw Paulus van Bruggen 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit een hofstad en huis, in Dinther, tussen Johannes van Boeghe 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg, reeds belast met 1 oude groot en 22½ penning gemeen paijment. 
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Henricus Pels filius Henrici Pels hereditarie vendidit Gerardo filio 

quondam (dg: Pal) Pauli de Bruggen hereditarium censum unius auden! scilt 

seu valorem solvendum hereditarie purificatione ex quodam domistadio (dg: 

s) et domo sitis in parochia de Dijnter inter hereditatem Johannis de 

Boeghe ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio tendentes cum 

utroque fine ad communem plateam ut dicebat (dg: l) promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto uno grosso antiquo et XXII et 

dimidio denariis communis pagamenti exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140r 09 do 21-07-1384. 

Gertrudis dvw Walterus gnd Coelborners en haar zoon Walterus gaven uit aan 

Danijel zv Godefridus van den Kerchove een stuk land in Boxtel, ter plaatse 

gnd Liemde, tussen erfg van Henricus van der Vlasvoert enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecuunia, en thans voor een n-erfpacht van 5 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Gertrudis filia quondam Walteri dicti Coelborners cum tutore et Walterus 

eius filius peciam terre sitam in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde inter hereditatem heredum Henrici van der Vlasvoert ex uno et 

inter (dg: he) communem plateam ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Danijeli filio (dg: quondam) Godefridi van den 

Kerchove ab eodem hereditarie possidendam hereditarie pro hereditario 

censu XX solidorum antique pecunie exinde prius solvendo dando etc atque 

pro hereditaria paccione quinque (dg: lopinorum) #sextariorum# siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et in Busco 

tradenda ex premissis promittens cum tutore warandiam et aliam (dg: ?v) 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140r 10 do 21-07-1384. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Johannes Smedeken 15 tonnen haring etc 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) in Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Johanni Smedeken XV tonnen allecium etc ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos et #in# Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140r 11 do 21-07-1384. 

Egidius Zecker gaf uit aan Willelmus van Cleve een stukje erfgoed, 13 1/3 

voet breed, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, achter erfgoed van 

voornoemde Willelmus van Cleve, tussen erfgoed van hr Johannes Dargartmaker 

enerzijds en erfgoed dat nu van Everardus van Pettelaer is anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 13 schelling 4 penning geld, 

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

 

Egidius Zecker quandam particulam hereditatis tredecim (dg: et ter) 

pedatas et terciam partem unius pedate continentem #in latitudine# sitam 

in Busco ad vicum dictum Huls retro hereditatem Willelmi de Cleve inter 

hereditatem domini Johannis Dargartmaker ex uno et inter hereditatem 

#nunc ad# Everardum de Pettelaer #prout ibidem sita est# (dg: ex latere) 

spectantem ex alio (dg: et que particula p terre continet XL pedatas in 

latitudine mensurando ab hereditate dicti Willelmi versus locum dictum 

Mortel) ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium censum Willelmo de 

Cleve predicto ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

XIII solidorum et quatuor denariorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens 

warandiam et obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit 

nisi cum quatuor aude scilde. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 140r 12 do 21-07-1384. 

Voornoemde Egidius Zecker gaf uit aan Everardus van Pettelaer een stukje 

land, 13 1/3 voet breed, in Den Bosch, ter plaatse gnd Huls, achter erfgoed 

van voornoemde Everardus van Pettelaer, tussen erfgoed dat nu van Willelmus 

van Cleve is enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Hijntham anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 13 schelling 4 penning geld, 

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

te geven tenzij met 4 oude schilden. 

 

Dictus Egidius particulam terre tredecim pedatas et terciam partem unius 

pedate continentem #in latitudine# sitam in Busco ad locum dictum Huls 

retro hereditatem Everardi de Pettelaer inter hereditatem (dg: Will) nunc 

ad Willelmum de Cleve spectantem ex uno et inter hereditatem (dg: ..) 

Arnoldi de Hijntham ex alio #prout ibidem sita est# (dg: et que particula 

terre continet in latitudine XL pedatas mensurando a dicta hereditate 

dicti Everardi versus locum dictum Mortel) dedit ad hereditarium censum 

dicto Everardo ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

(dg: XII) XIII solidorum et quatuor denariorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resginabit nisi cum quatuor aude scilde. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140r 13 do 21-07-1384. 

Voornoemde Egidius Zecker gaf uit aan Arnoldus van Hijntham een stukje 

erfgoed, 13 1/3 voet groot, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, achter 

erfgoed van voornoemde Arnoldus van Hijntham, tussen erfgoed van Everardus 

van Pettelaer enerzijds en erfgoed van voornoemde Egidius anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 13 schelling 4 penning geld, 

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

te geven tenzij met 4 oude schilden. 

 

Dictus Egidius particulam hereditatis(dg: sitam) XIII pedatas et terciam 

partem unius pedate continentem sitam in Busco ad vicum dictum Huls retro 

hereditatem Arnoldi de Hijntham inter hereditatem Everardi de Pettelaer 

ex uno et inter hereditatem dicti Egidii ex alio (dg: XL. pedatas in 

latitudine continentem mensurando ab hereditate dicti Arnoldi retrorsum) 

dedit ad hereditarium censum dicto Arnoldo eodem modo. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf5 C 07 f.140v. 

 in profesto Magdalene: donderdag 21-07-1384. 

 in festo Magdalene: vrijdag 22-07-1384. 

 anno LXXXIIII in festo Magdalene: vrijdag 22-07-1384. 

 

BP 1177 f 140v 01 do 21-07-1384. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Priker beloofde aan Johannes zv Johannes Priker 

50 lichte schilden, 12 Hollandse placken voor 1 schild gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Priker promisit (dg: promisit) 

Johanni filio Johannis Priker L licht scilde scilicet XII Hollant placken 

pro quolibet scilt computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Berwout datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1177 f 140v 02 do 21-07-1384. 

Henricus Pels zvw Johannes Raets beloofde aan Paulus gnd Henrics soen 60 

oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Henricus Pels filius quondam Johannis (dg: Raet) Raets promisit Paulo 

dicto Henrics soen LX aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 03 do 21-07-1384. 

Johannes van Zidewijnden beloofde aan Johannes gnd Bruijstens van Berlikem 

40 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Johannes de Zidewijnden promisit Johanni dicto Bruijstens de Berlikem XL 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 04 do 21-07-1384. 

Reijnerus van Holten kramer zv Willelmus molenaar van Vucht beloofde aan 

Johannes Bruijstens van Berlikem 40 Hollandse dobbel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

(dg: Joh) Reijnerus de (dg: Holten) Holten institor filius (dg: quondam) 

Willelmi multoris de Vucht promisit Johanni Bruijstens de Berlikem XL 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 05 do 21-07-1384. 

Laurentius van Wetten en Johannes Zerijs van Erpe beloofden aan Johannes 

Scilder 63 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Laurentius de Wetten et Johannes Zerijs (dg: fi) de Erpe promiserunt 

Johanni Scilder LXIII Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Dicbier datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 06 do 21-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 07 do 21-07-1384. 

Ghisbertus gnd van den Hazenbossche beloofde aan Henricus van Merlaer 

jongere zv Rodolphus van Mierle, tbv het klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch, 80 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (za 

01-10-1384) te betalen. 

 

Ghisbertus dictus van den Hazenbossche promisit Henrico van Merlaer 

#filio juniori Rodolphi de Mierle ad opus conventus sancte (dg: s) Clare 

in Busco# LXXX Brabant dobbel seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 08 vr 22-07-1384. 
Theodericus van Rode (*) 

Katherina ndv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester 

(!=BP 1177 f 140v 08 vr 22-07-1384) 

(†<BP 1178 f 316r 06 di 28-09-1389) 

1. Heijlwigis (*) Henricus van der Waerdt 

Theodericus van Hoculem zvw Hartmannus van Bakel (*) 

Cristina (†<BP 1181 p 645r 04 wo 28-01-1400) 

1. Heijlwigis 

Theodericus van Rode snijder en Heijlwigis, dochter van voornoemde 

Theodericus en Katherina ndv Arnoldus van Beke nzv etc, gaven uit aan 
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Theodericus van Hoculem zvw Hartmannus van Bakel een kamer26,27 met 

ondergrond in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de 

poort aldaar, tussen erfgoed van hr Rodolphus Rover van Erpe enerzijds en 

erfgoed van Conrardus Straetmaker anderzijds, strekkend van de straat tot 

aan de plaats gnd Muntelken; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns 

van 50 schelling geld, en thans voor (2) een n-erfcijns28 van 4 pond geld, 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384). 

 

Theodericus de Rode sartor et Heijlwigis eius filia ab eodem (dg: 

quondam) Theoderico et Katherina sua (dg: u) quondam uxore filia (dg: 

quo) naturali (dg: domini) olim Arnoldi de Beke filii naturalis etc (dg: 

..) pariter genita cum tutore quandam cameram cum eius fundo sitam in 

Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis extra portam ibidem inter 

hereditatem domini Rodolphi Rover de Erpe ex uno et inter hereditatem 

Conrardi Straetmaker ex alio tendentem a platea ibidem ad locum dictum 

Muntelken dederunt ad hereditarium censum Theoderico van (dg: de) Hoculem 

filio quondam Hartmanni de Bakel cum omnibus litteris ab eodem 

hereditarie possidendam pro (dg: quin) hereditario censu quinquaginta 

solidorum monete exinde prius de jure solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando (dg: sibi) primodicto 

Theoderico ad eius vitam et post eius vitam dicte Heijlwigi hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Domini proxime futurum ex dicta (dg: d) camera cum eius fundo 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem 

aliam ex parte eorum deponere et alter repromisit. Testes W et 

Theodericus datum in festo Magdalene. 

 

BP 1177 f 140v 09 vr 22-07-1384. 

Een instrumentum hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van schepenen, 

Jordanus van Hoculem, Moers van Gherwen en hr Johannes van Mierd. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis Jordano de Hoculem 

Moers de Gherwen domino Johanne de Mierd testibus anno LXXXIIII in festo 

Magdalene hora none. 

 

BP 1177 f 140v 10 vr 22-07-1384. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Johannes Scilder zvw Willelmus 4 

vaten haring met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Loet tinctor promisit Johanni Scilder filio #quondam# 

Willelmi quatuor (dg: ..) vasa allecium etc ad nativitatis Domini proxime 

futurum et in Busco tradenda. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 11 vr 22-07-1384. 

Andreas van den Nuwendike verkocht aan Willelmus zvw Hubertus van Volkel 

(1) een stuk roggeland, 1½ lopen, maat van Nuenen, groot, in Gerwen, ter 

plaatse gnd in den Nouts, beiderzijds tussen Luppertus die Sceper, (2) 1½ 

lopen land, en 1 vracht aangelegen hooiland, in Gerwen, naast de plaats gnd 

aan de Nieuwendijk enerzijds en Arnoldus van den Nuwendike anderzijds, 

belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 vierdevat rogge, maat van 

Nuenen, aan de kerk van Gerwen. 

 

                         
26 Zie → BP 1181 p 645r 04 wo 28-01-1400, overdracht aan Heijlwigis dv Theodericus van Hoculem 
van zijn vruchtgebruik in de helft in de kamer welke helft aan haar gekomen was na overlijden 

van haar moeder Cristina. 
27 Zie → BP 1183 f 249r 08 do 24-01-1404, overdracht aan Heijlwigis dv Theodericus van Hoculem 
van het vruchtgebruik in helft van Theodericus in de kamer. 
28 Zie → BP 1178 f 316r 06 di 28-09-1389, schenking van deze cijns. 
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Solvit totum. 

Andreas van den Nuwendike (dg: tres lopinatas terre siliginee et unam 

plaustratam feni sibi adiacentem sitas in parochia de Gherwen inter 

hereditatem) peciam terre #unam !dimidiam (dg: ...) lopinatas mensure de 

Nuenen terre siliginee# sitam (verbeterd uit: sitas) in parochia de 

Gherwen in loco dicto in den Nouts inter hereditatem Lupperti die Sceper 

ex utroque latere coadiacentem atque unam et dimidiam lopinatas terre 

dicte mensure et unam plaustratam feni #sibi adiacentem# sitas in dicta 

parochia (dg: a) iuxta locum dictum aen den Nuwendike #ex uno et# inter 

hereditatem (dg: Andree) Arnoldi (dg: fratris dicti) van den Nuwendike ex 

alio (dg: inter et inter communem) ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Huberti de Volkel promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: q) censu domini fundi et hereditaria 

paccione (dg: quatuor lopinorum) #unius vasis dicte vierdevate# siliginis 

mensure de Nuenen ecclesie de Gherwen exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 140v 12 vr 22-07-1384. 

Arnoldus van den Nuwendike bv voornoemde Andreas vernaderde en behield. De 

brief overhandigen aan hem of aan Moers van Gherwen. 

 

Noluit. 

Arnoldus van den Nuwendike frater dicti Andree prebuit et obtinuit. 

Tradetur littera sibi vel Moers de Gherwen. 

 

BP 1177 f 140v 13 vr 22-07-1384. 

Leonius van Erpe en zijn broer Henricus van Erpe beloofden aan Petrus van 

Vucht 66 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Leonius de Erpe et Henricus de Erpe eius (dg: filius) #frater# 

promiserunt Petro de Vucht LXVI Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 14 vr 22-07-1384. 

Voornoemde Leonius beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus 500 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Leonius promisit dicto Henrico suo fratri Vc aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 15 vr 22-07-1384. 

Jkr Johannes heer van Zevenborne etc en Gheerlacus zvw Lucas van Erpe 

beloofden aan Margareta van Hellu 64 oude schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 14-02-1385) te betalen. 

 

Domicellus Johannes dominus de Zevenborne etc et (dg: Ev) Gheerlacus 

filius quondam Luce de Erpe promiserunt Margarete de Hellu LXIIII aude 

scilde ad (dg: na) carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes W 

et Henricus Dicbier datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 16 vr 22-07-1384. 

Arnoldus van den Nuwendike verkocht aan Pijramus gnd Moers zvw Johannes van 

Gherwen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Gerwen te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386), gaande uit 

(1) 1½ lopen roggeland, in Gerwen, ter plaatse gnd in den Nouts, 

beiderzijds tussen Luppertus die Scepers, (2) 3 lopen roggeland en 2 

aangelegen vrachten hooiland, in Gerwen, naast de plaats gnd aan den 

Nieuwendijk enerzijds en wijlen Henricus van den Nuwendike bv verkoper 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 1 spint rogge. 
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Arnoldus van den Nuwendike hereditarie vendidit Pijramo dicto (dg: Mone) 

Moers #filio quondam Johannis# de Gherwen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure (dg: de Nuenen solvendam) de Buscoducis solvendam 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et (dg: supra 

hereditates infrascriptas tradendam) in parochia de Gherwen tradendam ex 

una et dimidia lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Gherwen in 

loco dicto in den Nouts inter hereditatem Lupperti die Scepers ex utroque 

latere coadiacentem atque ex (dg: una et dimidia #duabus) tribus# 

lopinatis terre siliginee et (dg: una lopinat) #duabus# plaustratis feni 

sibi adiacentibus sita in dicta parochia (dg: ad) iuxta locum dictum aen 

den Nuwendike ex uno et inter (dg: hereditatem #dicti# Arnoldi van den 

Nuwendike ex alio #tendente# atque e) in hereditatem (dg: Heijlwigis Boll 

Bok) quondam Henrici van den Nuwendike fratris olim dicti venditoris ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et uno spijnt siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 17 vr 22-07-1384. 

Andreas van den Nuwendike verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas van den (dg: Nuw) Nuwendike prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 140v 18 vr 22-07-1384. 

Henricus Tor beloofde aan Elizabeth dvw Goeswinus Scoenmaker van Bucstel 

een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus. 

 

Henricus Tor (dg: legitime legitime vendidit) #promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum# Elizabeth filie quondam Goeswini 

Scoenmaker de Bucstel vitalem pensionem (dg: un) trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra purificatione de et ex omnibus et singulis bonis dicti Henrici 

habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 19 vr 22-07-1384. 

Voornoemde Elizabeth dvw Goeswinus Scoenmaker van Bucstel droeg over aan 

Henricus Tor, voor de duur van diens leven, al haar goederen, behalve 

voornoemde lijfpacht. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore omnia sua bona quocumque locorum consistentia 

sive sita salva sibi dicta pensione vitali ut dicebat supportavit Henrico 

Tor ab eodem Henrico ad eius vitam possidenda promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 140v 20 vr 22-07-1384. 

Henricus zvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan Johannes van Rijswijc zvw 

hr Willelmus van Rijswijc ridder en Henricus Scout van Ethen (1) goederen, 

gelegen in Venloon, tussen voornoemde wijlen Rodolphus van Zulikem 

enerzijds en Elizabeth gnd Blonden anderzijds, met een eind strekkend aan 

Gerardus van Wildert en met het andere eind aan Henricus Neze soen van 

Loen, aan voornoemde wijlen Rodolphus van Zulikem verkocht door Yda wv 

Thomas gnd Ban van Loen en Lambertus, zv voornoemde Yda en wijlen Thomas, 

welke goederen aan verkoper gekomen waren na erfdeling. {f.141} Theodericus 

zvw Bartholomeus deed afstand. 

 

Henricus filius quondam Rodolphi de Zulikem quedam bona (dg: ad ipsos) 

sita in parochia de Venloen inter hereditatem (dg: Rod) dicti quondam 

Rodolphi de Zulikem ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Blonden 

ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem Gerardi de Wildert et cum 
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reliquo fine ad hereditatem (dg: Elizabeth) Henrici Neze soen de Loen cum 

edificiis terris pratis pascuis mericis ad predicta bona spectantibus et 

cum ceteris eorundem bonorum attinentiis singulis et universis quocumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus 

sive sitis prout in dicta parochia de Venloen sunt site vendita dicto 

quondam Rodolpho (dg: ab) de Zulikem ab Yda relicta quondam Thome dicti 

Ban de Loen cum (dg: s) atque Lamberto filio Yde et quondam Thome 

predictorum prout in litteris (dg: h) et que sibi mediante eadem 

divisione cesserunt in partem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Rijswijc filio quondam domini Willelmi 

 

1177 mf5 C 08 f.141. 

 in festo Magdalene: vrijdag 22-07-1384. 

 in crastino Magdalene: zaterdag 23-07-1384. 

 

BP 1177 f 141r 01 vr 22-07-1384. 

de Rijswijc (dg: muli) militis et Henrico Scout de Ethen supportavit cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem 

#.......# ex parte sui (dg: deponere) et quorumcumque heredum dicti 

quondam Rodolphi deponere. Quo facto Theodericus filius quondam 

Bartholomei super premissis et jure ad opus dictorum emptorum renunciavit 

promittens ratam servare et nunquam jus petere (dg: cum) ad et supra 

premissa mediantibus quibuscumque litteris sibi datis a dicto Henrico 

venditore in preiudicium dictorum emptorum. Testes W et Berwout datum in 

festo Magdalene. 

 

BP 1177 f 141r 02 vr 22-07-1384. 

(dg: Voornoemde Henricus). 

 

(dg: dictus Henricus). 

 

BP 1177 f 141r 03 vr 22-07-1384. 

Arnoldus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 04 vr 22-07-1384. 

Voornoemde Henricus zvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan voornoemde 

Johannes van Rijswijc zvw hr Willelmus van Rijswijc ridder en Henricus 

Scout van Ethen de helft van 6 bunder beemd, gnd tsPapen Kamp, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout en ter plaatse gnd Hessendonk, tussen 

erfgoed van abt en klooster van Tongerlo enerzijds en Arnoldus Beijs 

Coelborre anderzijds, aan voornoemde wijlen Rodolphus van Zuliken verkocht 

door voornoemde hr Petrus gnd Coelborre, rector van de kerk van Venloen, 

welke helft bij erfdeling aan verkoper is gekomen. 

 

Dictus Henricus venditor medietatem sex bonariorum prati dictorum 

communiter tsPapen Camp sitorum in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout et ad locum dictum conventualiter Hessendonc inter hereditatem 

abbatis et conventus monasterii de Tongherloe ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Beijs Coelborre (dg: fratris) ex alio (dg: videlicet illam 

medietatem dictorum sex bonariorum prati que dicto Rodolpho emptori i) 

venditam dicto quondam Rodolpho de Zuliken a domino Petro dicto Coelborre 

predicto rectore ecclesie de Venloen prout in litteris (dg: here) et que 

medietas sibi mediante divisione cessit in partem etc ut dicebat (dg: 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra) vendidit dictis 

Johanni et Henrico emptoribus supportavit cum litteris et jure promittens 

ut supra et erit per totum ut supra. 
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BP 1177 f 141r 05 vr 22-07-1384. 

Arnoldus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 06 vr 22-07-1384. 

Voornoemde Henricus zvw Rodolphus van Zulikem verkocht aan voornoemde 

Johannes van Rijswijc zvw hr Willelmus van Rijswijc ridder en Henricus 

Scout van Ethen (1) de goederen van Petrus van Voghelsant, ongeveer 26 

bunder groot, in Venloon, tussen Heijlwigis metter Lijde enerzijds en 

Willelmus van Weert van Loen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Arnoldus Berwout en met het andere eind aan een erfgoed, gnd die ene 

Wildert aldaar, (2) ½ bunder van een erfgoed, gnd moer, van voornoemde 

Petrus, gelegen op het eind van voornoemde goederen, richting het erfgoed 

gnd die Wildert, aan voornoemde wijlen Rodolphus van Zulikem verkocht door 

voornoemde Petrus Voghelsant wonend in Venloon ev Elizabeth dvw Ava gnd van 

Loenre Meer. 

 

Dictus Henricus venditor bona Petri de Voghelsant viginti sex bonaria 

continentia vel circiter sita in parochia de (dg: Loen) Venloen inter 

hereditatem Heijlwigis metter Lijde ex uno et inter hereditatem Willelmi 

de Weert de Loen ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem Arnoldi 

Berwout et cum reliquo fine ad quandam hereditatem conventualiter die! 

ene Wildert ibidem consistentem cum edificiis terris pratis pascuis ac 

hereditatibus theutonice dictis veijne ad predicta bona spectantibus 

atque cum ceteris dictorum bonorum attinentiis singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis atque dimidium bonarium 

cuiusdam cuiusdam (dg: p) hereditatis theutonice dicte moer antedicti 

Petri situm ad finem dictorum bonorum versus (dg: he) predictam 

hereditatem conventualiter die Wildert nominatam vendita dicto quondam 

Rodolpho de Zulikem a dicto Petro (dg: dicto) Voghelsant commorante in 

parochia de Venloen marito et tutore legitimo Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Ave dicte de Loenre Meer prout in litteris #et quas! cessit in 

partem# hereditarie vendidit dictis Johanni et Henrico emptoribus 

supportavit cum litteris et jure promittens ut supra et erit totum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 141r 07 vr 22-07-1384. 

Arnoldus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 08 vr 22-07-1384. 

Willelmus Sciet van Oerscot verkocht aan Theodericus Berwout een n-erfcijns 

van 2 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 

een stuk land gnd die Clijm Mortel, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Henricus Maechelini enerzijds en Godefridus van der Hoeven 

anderzijds, reeds belast met 1 kleine zwarte tournose, (2) een huis en tuin 

in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Roverus van den Lake enerzijds en 

de gemene weg anderzijds, dit huis en tuin reeds belast met een b-erfcijns 

van 6 groten gemeen paijment. 

 

Willelmus Sciet de Oerscot hereditarie vendidit Theoderico Berwout 

hereditarium censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex pecia (dg: dicta) terre dicta (dg: d) die Clijm 

Mortel (dg: inter) sita in parochia de Oerscot in loco dicto (dg: Oerscot 

Bes) Best inter hereditatem Henrici Maechelini ex uno et inter 

hereditatem (dg: he) Godefridi van der Hoeven ex alio item ex domo et 

orto sitis in parochia et loco predictis inter Roveri van den Lake ex uno 

et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam (dg: de) obligationem deponere exceptis (dg: 
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.) uno Turonensi parvo nigro denario ex dicta pecia terre et hereditario 

censu sex grossorum communis pagamenti ex dictis domo et orto solvendis 

et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) W et Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 09 vr 22-07-1384. 

Gerardus, Gerardus, Arnoldus, Oda en Heijlwigis, kvw Godefridus Heerkini, 

en Henricus Potter szv voornoemde Godefridus ontlastten Luta van Eijrde en 

haar kinderen van alle schulden, die voornoemde Luta en haar kinderen 

verschuldigd waren aan voornoemde wijlen Godefridus Heerken. 

 

Gerardus (dg: Heerken fi) Gerardus (dg: Ard) Arnoldus Oda Heijlwigis 

liberi quondam Godefridi Heerkini et Henricus Potter gener dicti 

Godefridi quitos clamaverunt Lutam de Eijrde et eius liberos ab omnibus 

debitis in quibus dicti Luta et eius liberi debebant dicto quondam 

Godefrido Heerken a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

Testes Sij et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 10 za 23-07-1384. 

Henricus van Arnem en Everardus van Amersfort beloofden aan de secretaris, 

tbv Johannes van Dijest zvw Johannes die Koc van Ynen, 10 oude schilden of 

de waarde met Sint-Jacobus over een jaar (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Henricus de Arnem et Everardus de Amersfort promiserunt #mihi ad opus# 

Johannis de Dijest filii quondam Johannis die Koc de (dg: Yde) Ynen X 

aude scilde seu valorem (dg: ad) a Jacobi proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Willelmus et Sijmon datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1177 f 141r 11 za 23-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 12 za 23-07-1384. 

Petrus Geroncs ontlastte Ancelmus gnd Cuper van 24 pond, aan voornoemde 

Petrus in schepenbrief beloofd door voornoemde Ancelmus. 

 

Solvit 2 plack. 

Petrus Geroncs quitum clamavit Ancelmum dictum Cuper a XXIIII libris 

promissis dicto Petro a dicto Ancelmo in litteris scabinorum ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 13 za 23-07-1384. 

Arnoldus die Vere beloofde aan Johannes van den Hovel zvw Johannes Zerijs 

73 Hollandse dobbel, 44 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Arnoldus die Vere promisit Johanni van den Hovel filio quondam Johannis 

Zerijs LXXIII Hollant dobbel seu pro quolibet dobbel XLIIII Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Dicbier et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 141r 14 za 23-07-1384. 

Johannes Molle beloofde aan Petrus Goeswijns 30 Hollandse dobbel, 44 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Johannes Molle promisit Petro Goeswijns XXX Hollant dobbel scilicet 

XLIIII Hollant placken pro quolibet dobbel computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 141r 15 za 23-07-1384. 

Henricus gnd Paedse ev Gertrudis dvw Johannes zvw Arnoldus van Postula 

droeg over aan Johannes zv Hubertus van Ghemert een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde wijlen Johannes 

verkocht door Gertrudis wv voornoemde Arnoldus van Postula. 

 

Henricus dictus Paedse maritus et tutor legitimus ut asserebat Gertrudis 

sue uxoris filie quondam Johannis filii quondam Arnoldi de (dg: Postel) 

Postula hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini (dg: .) venditum dicto quondam Johanni a Gertrude 

relicta quondam Arnoldi de Postula predicti prout in litteris hereditarie 

supportavit J[o]h[anni] filio Huberti de Ghemert cum litteris et jure 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 141r 16 za 23-07-1384. 

Denkinus Scuden droeg over aan Gerardus zvw Gerardus Scade de helft van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren, gaande uit 2 stukken land, in Nuenen, (1) die Berkenstreep, (2) 

die Varenstreep, welke pacht van 1 mud Jacobus Scade bv voornoemde Denkinus 

verworven had van Johannes zvw Hessello van der Brake, en welke helft nu 

aan hem behoort. Gerardus zv Henricus van Os deed afstand. 

 

Denkinus Scuden medietatem hereditarie paccionis unius modii siliginis 

mensure de Nuenen solvende hereditarie purificatione et in Nuenen 

tradende ex duabus peciis terre sitis in parochia de Nuenen quarum una 

die Berkenstrepe et altera die Varenstrepe sunt nuncupate quam paccionem 

unius modii siliginis Jacobus Scade frater olim dicti Denkini erga 

Johannem filium quondam Hessellonis van der Brake acquisiverat prout in 

litteris et quam medietatem nunc ad se spectare dicebat supportavit 

Gerardo filio quondam Gerardi Scade cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Gerardus filius Henrici de Os super dicta medietate 

et jure ad ad opus dicti Gerardi filii quondam Gerardi Scade renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Sijmon et Berwout datum in crastino 

Magdalene. 

 

1177 mf5 C 09 f.141v. 

 in crastino Magdalene: zaterdag 23-07-1384. 

 in profesto Jacobi: zondag 24-07-1384. 

 in die Jacobi: maandag 25-07-1384. 

 in crastino Jacobi: dinsdag 26-07-1384. 

 Quarta post Jacobi: woensdag 27-07-1384. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1384. 

 

BP 1177 f 141v 01 za 23-07-1384. 

Laurencius van Wetten, zijn broer Stephanus en Johannes van Wetten bakker 

beloofden aan Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerkini 43 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Laurencius de Wetten Stephanus eius frater Johannes de Wetten (dg: eius 

frater) pistor promiserunt Gerardo Heerken seniori filio quondam 

Godefridi Heerkini XLIII Hollant dobbel sue valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Berwout datum in crastino 

Magdalene. 

 

BP 1177 f 141v 02 za 23-07-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 
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[Solvit] 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 03 za 23-07-1384. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker en Johannes van Zanbeke zvw Theodericus van 

Zanbeke wollenklerenwever beloofden aan de secretaris, tbv Henricus Maes 

soen, 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) 

te leveren. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker #et# Johannes de Zanbeke (dg: 

re) filius quondam Theoderici de Zanbeke textor laneorum promiserunt mihi 

ad opus Henrici Maes soen X modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationem proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 04 zo 24-07-1384. 

Katherina wv Conrardus Writer en haar zoon Gerardus beloofden aan Gerardus 

knecht van hr Gheerlacus van Ghemert 43 mud haver, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te leveren. 

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer et Gerardus eius filius 

promiserunt Gerardo famulo domini Gheerlaci de Ghemert XLIII modios bone 

avene mensure de Busco ad purificationem proxime futuram (dg: fu) 

persolvendos. Testes W et Berwout datum in profesto Jacobi. 

 

BP 1177 f 141v 05 zo 24-07-1384. 

Voornoemde Katherina en haar zoon Gerardus beloofden aan Willelmus Reuwe 43 

mud haver, Bossche maat, tussen nu en Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) 

te leveren. 

 

Dicti Katherina et Gerardus eius filius promiserunt Willelmo Reuwe XLIII 

modios avene mensure de Busco infra hinc et penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 06 zo 24-07-1384. 

Willelmus Reuwe beloofde aan Gerardus zv Conrardus Writer garantie van de 

helft van het huidige jaar van de tiende in Orthen, voor de helft behorend 

aan de investiet van Den Bosch, en voor de andere helft aan hr Gheerlacus 

van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode, te weten van de helft die behoort 

aan voornoemde investiet. 

 

Willelmus Reuwe (dg: me) promisit super omnia quod ipse Gerardo filio 

Conrardi Writer de medietate #presentis anni# decime (dg: spectantis) 

site in parochia de Orthen spectantis mediatim ad investitum de 

Buscoducis et mediatim ad dominum Gheerlacum de Ghemert decanum Rodensem 

scilicet de illa medietate que spectat ad dictum (dg: dominum Gheerlacum) 

#investitum# prestabit warandiam. Testes Heijme et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 07 ma 25-07-1384. 

Ghibo van Hees zvw Arnoldus van Hees beloofde aan Gerardus zvw Gerardus van 

Mierde een n-erfcijns29 van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Jacobus te 

betalen, voor het eerst vandaag over een jaar, gaande uit (1) 5 hont land 

in Empel, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen Metta wv Willenus Claeus 

soen enerzijds en Metta gnd Ockers anderzijds, (2) 2½ hont land in Empel, 

ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen eerstgenoemde Metta enerzijds en 

Willelmus Daems soen anderzijds. 

 

Ghibo de Hees filius quondam Arnoldi de Hees promisit se daturum Gerardo 

filio quondam Gerardi de Mierde #(dg: et ei)# hereditarium censum unius 

aude scilt vel valorem hereditarie (dg: et ....) die Jacobi et pro primo 

                         
29 Zie → BP 1179 p 125r 04 za 13-01-1392, overdracht van de cijns. 
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termino solucionis a data presentium ultra annum (dg: ex septem et di) ex 

quinque hont terre sitis in parochia de Empel in loco dicto den Auden 

Camp inter hereditatem Mette relicte Willeni Claeus soen ex uno et 

hereditatem Mette dicte Ockers ex alio atque ex duobus et dimidio hont 

terre sitis in (dg: dicta) parochia et campo predictis inter hereditatem 

primodicte Mette ex uno et hereditatem Willelmi Daems soen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere (dg: ex). Testes 

Sijmon et Berwout datum in die Jacobi. 

 

BP 1177 f 141v 08 ma 25-07-1384. 

Reijnerus Holten zv Willelmus molenaar van Vucht beloofde aan Willelmus die 

Decker 20 gulden hellingen met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te 

betalen. 

 

Reijnerus (dg: v de ..) Holten filius Willelmi multoris de Vucht promisit 

Willelmo die Decker XX gulden hellingen ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 09 ma 25-07-1384. 

Boudekinus van den Stocke beloofde aan Henricus zvw Henricus Matheus en 

Philippus Jans soen 75 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Boudekinus van den Stocke promisit Henrico filio quondam Henrici Matheus 

et Philippo Jans soen seu eorum alteri LXXV Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 10 ma 25-07-1384. 

Johannes van den Hout zv Henricus Goes beloofde aan Andreas Mol 31 

Hollandse dobbel met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes van den Hout filius Henrici Goes promisit Andree Mol XXXI 

Hollant (dg: se) dobbel seu valorem ad nativitatis #Domini# proxime 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 11 ma 25-07-1384. 

Voornoemde Johannes van den Hout zv Henricus Goes beloofde aan zijn 

voornoemde vader Henricus een n-erfcijns van 12 pond geld, met Sint-

Remigius te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia se daturum et soluturum dicto 

Henrico suo patri hereditarium censum XII librarum monete hereditarie 

(dg: na) Remigii ex omnibus bonis dicti Johannis quocumque consistentibus 

sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 141v 12 ma 25-07-1384. 

Johannes van de Kloot droeg over aan Theodericis nzv voornoemde Johannes 

Proefst, tbv hr Johannes nzv voornoemde Johannes Proefst, alle beesten, 

varend goed en roerende goederen van Johannes Proest van Bucstel, in 

Herpen, aan voornoemde Johannes van de Kloot overgedragen door voornoemde 

Johannes Proefst. 

 

Johannes de Globo omnes (dg: be) et singulas bestias et bona pecoralia 

Johannis Proest de Bucstel necnon omnia et singula bona mobilia dicta 

communiter have ad dictum Johannem Proefst spectantia et pertinentia 

quocum que locorum in territorio de Herpen consistentia supportata dicto 

Johanni de Globo (dg: ad op) a dicto Johanne Proefst prout in litteris 

legitime supportavit Theoderico filio naturali dicti Johannis Proefst ad 

opus domini Johannis filii naturalis dicti (dg: domini) Johannis Proefst 

cum litteris et jure (dg: p). Testes Willelmus et Berwout datum ut supra. 
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BP 1177 f 141v 13 di 26-07-1384. 

Stephanus gnd Stevens soen en Paulus Henrics soen van Gheffen beloofden aan 

Theodericus zvw Godefridus Posteel, gedurende 6 jaar, ingaande Sint-

Remigius aanstaande (za 01-10-1384), elk jaar met Sint-Remigius 1 oude 

schild of de waarde te betalen. 

 

Stephanus dictus Stevens soen et Paulus Henrics soen de Gheffen 

promiserunt se daturos et soluturos Theoderico filio quondam Godefridi 

Posteel ad spacium sex annorum post Remigii proxime futurum (dg: si) sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum unum aude scilt seu 

valorem Remigii persolvendum et primo termino a Remigii proxime ultra 

annum. Testes Berwout et Scilder datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1177 f 141v 14 wo 27-07-1384. 

Jordanus zv Henricus Brant verkocht aan Theodericus zv Cristianus van den 

Hoevel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis en tuin van verkoper, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Straten, tussen wijlen Willelmus des Hanen enerzijds en Johannes Decker 

anderzijds, reeds belast met 1 1/3 oude groot. 

 

Jordanus filius Henrici Brant hereditarie vendidit Theoderico filio 

Cristiani van den Hoevel hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex domo et orto 

ipsius venditoris sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Straten 

inter hereditatem quondam Willelmi des Hanen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Decker ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno antiquo grosso et tercia pars unius 

antiqui grossi prius solvendis promisit sufficientem. Testes Willelmus et 

Scilder datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 141v 15 wo 27-07-1384. 

Andreas Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 141v 16 do 28-07-1384. 

Ghiselbertus zvw Willelmus Leijten soen verkocht aan Theodericus Schout 

schoenmaker 1½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd op de Vranken Beemd, 

tussen erfg vw Belija Maes enerzijds en Aleidis ev Gherisius gnd Ghenen 

soen anderzijds. 

 

Ghiselbertus filius quondam (dg: Le) Willelmi Leijten soen (dg: .) unum 

et dimidium hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum op den 

Vrancken Beemt inter hereditatem heredum Belije quondam Maes ex uno et 

inter hereditatem (dg: . quondam) #Aleidis# uxoris Gherisii dicti Ghenen 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Schout! sutori 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Heijme et Berwout 

datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 141v 17 do 28-07-1384. 

Johannes van Ewijc en Goeswinus Model van Loen beloofden aan Godefridus 

Sceijvel 6 Hollandse dobbel en 6 oude schilden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen en 3 oude schilden en 3 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385). 

 

(dg: Henricus) Johannes de Ewijc et Goeswinus Model de Loen promiserunt 

Godefrido Sceijvel sex Hollant dobbel et sex aude scilde seu valorem ad 

pasca proxime futurum atque tres aude scilde et tres Hollant dobbel #seu 

valorem# a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes 

Sijmon et Berwout datum quinta post (dg: ?nat Jac) Jacobi. 
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BP 1177 f 141v 18 do 28-07-1384. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Petrus van Vucht 33¼ Hollandse 

dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit Petro de Vucht XXXIII 

Hollant dobbel #et quartam partem unius Hollant dobbel# scilicet XLIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 C 10 f.142. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1384. 

 

BP 1177 f 142r 01 do 28-07-1384. 

Theodericus zvw hr Emondus Rover ridder verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes zvw Marcelius van N... ?en zijn borgen 15 gulden pieter, aan 

voornoemde Theodericus beloofd door voornoemde Johannes en zijn borgen. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Theodericus filius quondam domini Emondi Rover militis recognovit sibi 

fore satisfactum a Johanne filio quondam Marcelii de N... suis 

fideiussoribus a XV gulden peter dicto Theoderico a dicto Johanne et suis 

fideiussoribus promissis ut dicebat clamans inde quitum. Testes dominus 

Theodericus et Sijmon datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 142r 02 do 28-07-1384. 

Jordanus van Hoculem en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan 

Johannes Moelner 122 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Jordanus de Hoculem et Henricus Dicbier filius Godefridi promiserunt 

Johanni Moelner C XXII Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime. Testes Heijme et Berwout datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 142r 03 do 28-07-1384. 

Adam gnd Maes soen van den Kerchove beloofde aan Wellinus van Beke 8 

Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Adam dictus Maes soen van den Kerchove promisit Wellino de Beke VIII 

Brabant dobbel vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 142r 04 do 28-07-1384. 

Mr Johannes van Andel snijder beloofde aan Gerardus Broc zv Petrus Broc 80 

Hollandse dobbel, 43 plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Magister Johannes de Andel sartor promisit Gerardo Broc filio Petri Broc 

LXXX Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII placken ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 142r 05 do 28-07-1384. 

Rodolphus zvw Arnoldus gnd Vrient verkocht aan broeder Johannes 

Dargartmaker 5 koeien, 5 kalveren, 1 vaars en 1 stierkalf, die staan in het 

huis van voornoemde Rodolphus, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen. Voornoemde broeder Johannes gaf voornoemde dieren aan 

voornoemde Rodolphus te schattingsrecht. Zodra voornoemde broeder Johannes 

van voornoemde dieren (en hun nageslacht) 16½ oude schilden heeft 

ontvangen, zullen ze voor de helft van voornoemde Rodolphus zijn en voor de 
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andere helft van voornoemde broeder Johannes, die {kennelijk de 16½ oude 

schild} voornoemde broeder Johannes zal krijgen wanneer voornoemde 

Rodolphus ook maar iets van het voornoemde zal beuren. Bepaald werd dat de 

dieren met Pinksteren over 2 jaar (zo 10-06-1386) te schattingsrecht worden 

verdeeld. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi dicti Vrient quinque vaccas quinque 

vitulos unam buculam et unum iuvencum dictum stier consistentes in domo 

dicti Rodolphi sita infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Donghen ut dicebat vendidit (dg: dni) fratri Johanni Dargartmaker 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. 

Quo facto dictus frater Johannes dictas vaccas vitulos buculam et 

iuvencum dedit dicto Rodolpho ad jus stabilitionis quod exponetur te (dg: 

g) stettinc recht ab eodem (dg: eodem) Rodolpho ad jus stabilitionis 

possidendos tali condicione quod cum (dg: cum) dictus frater Johannes de 

predictis vaccis vitulis bucula et iuvenco (dg: perceperit sedeci) et 

exinde generandis et proveniendis perceperit sedecim et dimidium aude 

scilde extunc (dg: dicte) totum residuum dictarum vaccarum vitulorum 

bucula! et iuvencus! et exinde provenienda et generanda erunt mediatim 

dicti Rodolphi et mediatim dicti (dg: domini) fratris Johannis etc #quos 

dictus frater Johannes percipiet quando dictus Rodolphus de premissis 

quecumque levabit# tali condicione quod a festo penthecostes proxime 

futuro! (dg: sin p) !preterito ultra duos annos dicte bestie ad jus 

stabilitionis predictum dividentur. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 06 do 28-07-1384. 

Johannes gnd Moerken van Bucstel verkocht aan Theodericus gnd uten Valchuus 

van Gravia een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit alle erfgoederen en goederen van verkoper, in 

Boxtel, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Johannes dictus Moerken de Bucstel (dg: s) hereditarie vendidit 

Theoderico dicto uten (dg: Valc) Valchuus de Gravia hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Bucstel solvendam 

hereditarie purificatione et in Bucstel tradendam ex (dg: quadam strepa 

terre dicta Moerkens Strepe sita in parochia de Buste Bucstel ad locum 

dictum Lijemde ad locum dictum Westlaken contigue iuxta hereditatem 

Theoderici V Ghisberti Vullinc ex uno et inter et Heijlwigis Teijen ex 

uno tendente cum utroque u fine ad communem viam ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere .) ex omnibus 

et singulis hereditatibus et (dg: here) bonis dicti venditoris 

#quocumque# sitis in parochia de Bucstel ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

(dg: datum supra) testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 07 do 28-07-1384. 

Jacobus van den Hoevel droeg over aan zijn zuster Yda dvw Lambertus van den 

Hoevel (1) twee delen van de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen erfgoed van Henricus Loijen Pod enerzijds en erfgoed 

van Petrus Goeswijns anderzijds, (2) alle goederen die aan Rutgerus zvw 

Henricus Veren Yden soen en Elizabeth dvw Andreas zv voornoemde Henricus 

Veren Yden soen gekomen waren na overlijden van Johannes gnd Veren Yden 

soen resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Yda van den Hoevel wv 

voornoemde Johannes, aan hem verkocht door voornoemde Rutgherus en 

Elizabeth. 

 

{met haal verbonden met BP 1177 f 142r 08} 

Jacobus van den Hoevel duas partes medietatis domus et aree site in Busco 

in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem Henrici (dg: Loijende) 

Loijen (dg: Pod) Pod ex uno et inter hereditatem Petri Goeswijns ex alio 
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#+# venditas sibi a Rutghero filio quondam (dg: Henr) Henrici Veren Yden 

soen et (dg: Eliz) Elizabeth filia quondam Andree filii eiusdem quondam 

Henrici Veren Yden soen prout in litteris hereditarie supportavit Yde sue 

(dg: matri) #sorori# filie quondam Lamberti van den Hoevel cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte (dg: 

ex) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 08 do 28-07-1384. 

{invoegen in BP 1177 f 142r 07}. 

+ atque omnia et singula bona dictis Rut et Eliz de morte quondam 

Johannis dicti Veren Yden soen successione advolutis et post mortem Yde 

van den Hoevel relicte eiusdem quondam Johannis successione advolvendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis. 

 

BP 1177 f 142r 09 do 28-07-1384. 

Theodericus zv Mathias molenaar van Bucstel verkocht aan Gerardus van 

Duusborch een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

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

plaatse gnd Strijpt, tussen Johannes Rodeman enerzijds en Elizabeth 

Crillarts anderzijds, (2) de helft van een stuk beemd in Boxtel, ter 

plaatse gnd Lennensheuvel, tussen hr Willelmus van Bucstel ridder enerzijds 

en Metta van den Ars anderzijds, (3) de helft van een stuk beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd aan die Roent, tussen Johannes van den Eijnde 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

(dg: Arnoldus) Theodericus filius Mathie multoris de Bucstel hereditarie 

vendidit Gerardo de Duusborch hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in 

Busco tradendam ex domo area et orto sitis in Bucstel ad locum dictum 

Strijpt inter hereditatem Johannis Rodeman ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Crillarts ex alio atque ex #medietate# pecie prati siti in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lennenshoevel inter hereditatem (dg: 

dni) domini Willelmi de (dg: Bucstel) Bucstel militis ex uno et inter 

(dg: inter) hereditatem Mette van den (dg: Ars) Ars ex !uno item ex (dg: 

pecia) medietate pecie prati siti in dicta parochia ad locum dictum aen 

die Roent inter hereditatem Johannis van den Eijnde ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et (dg: solven) 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 10 do 28-07-1384. 

Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen van Amersfoert en Johannes zvw Goeswinus 

uten Broec beloofden aan Willelmus Gherijts soen, tbv hem en Henricus 

Hadewigen soen bontwerker, 49½ Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 

1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius Volcquini (dg: de) Mijs soen de Amersfoert et Johannes 

filius quondam Goeswini uten (dg: Bo) Broec promiserunt Willelmo Gherijts 

soen ad opus sui et ad opus Henrici Hadewigen soen pellificis (dg: ad) 

XLIX et dimidium Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro 

quolibet Hollant !placken computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 11 do 28-07-1384. 

Arnoldus Coedriver van Hezewijc en Willelmus zvw Hubertus van Volkel 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 12 oude schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (za 01-10-1384; 3+31+30+1=65 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus Coedriver de Hezewijc et Willelmus filius quondam Huberti de 

Volkel promiserunt Philippo Jozollo etc XII aude scilde ad Remigii 
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proxime futurum (dg: futurum) persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 142r 12 do 28-07-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 13 do 28-07-1384. 

Arnoldus van Enghe zv Nijcholaus gnd die Abt deed tbv zijn voornoemde vader 

Nijcholaus afstand van alle goederen, waarin Wauderadis mv voornoemde 

Arnoldus en Theodericus bv voornoemde Arnoldus waren overleden. Zou 

voornoemde Nijcholaus een wettig huwelijk aangaan, dan vervalt dit afstand 

doen. 

 

Arnoldus de Enghe filius Nijcholai dicti (dg: Scappe) #die Abt# super 

omnibus et singulis bonis in quibus Wauderadis mater quondam dicti 

Arnoldi #et Theodericus frater dicti Arnoldi# decesserunt quocumque (dg: 

di) sitis (dg: cons) sive !sitis ut dicebat (dg: here) ad opus dicti 

Nijcholai #sui patris# renunciavit (dg: promittens) promittens ratam 

servare hoc addito si contingat dictum Nijcholaum legitimum contrahere 

legitimum extunc dicta renunciacio erit nulla. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 14 do 28-07-1384. 

Udo zv Theodericus gnd Rover Uden soen van Tephelen droeg over aan Gerardus 

zvw Arnoldus die Man een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Gerardus beloofd had aan voornoemde Udo, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 4 strepen land, in Geffen, tussen Nijcholaus 

Femijen soen enerzijds en kvw Henricus Aelbrechts soen anderzijds. 

 

Udo filius Theoderici dicti Rover Uden soen de Tephelen hereditariam 

paccionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Gerardus 

filius quondam Arnoldi die Man promisit se daturum et soluturum dicto 

Udoni hereditarie purificatione et in Busco traditurum ex quatuor strepis 

terre sitis in parochia de Gheffen inter hereditatem Nijcholai Femijen 

soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Aelbrechts 

soen ex alio prout in litteris hereditarie supportavit dicto Gerardo cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berwout et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 142r 15 do 28-07-1384. 

Johannes zv Marcelius gnd Zeel Delijen soen verkocht aan Johannes Becker zv 

Johannes die Heirde ½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op Eescarden, 

tussen Theodericus zvw hr Johannes Rover enerzijds en voornoemde Johannes 

Becker anderzijds. 

 

(dg: Ge) Johannes filius Marcelii dicti Zeel Delijen soen dimidium iuger 

terre situm in parochia de Os in loco dicto op Eescarden inter 

hereditatem Theoderici filii quondam domini Johannis Rover ex uno et 

inter hereditatem Johannis Becker filii Johannis die Heirde ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni Becker promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 C 11 f.142v. 

 Quinta post Jacobi: donderdag 28-07-1384. 

 

BP 1177 f 142v 01 do 28-07-1384. 

Theodericus zv Henricus gnd Knijp droeg over aan zijn voornoemde vader 

Henricus Knijp zijn deel in erfgoederen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

aan Geen Scoer, tussen Jacobus Tijt enerzijds en een gemene weg anderzijds, 
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welke erfgoederen voornoemde Henricus verworven had van Johannes Colen soen 

en diens vrouw Heilwigis. 

 

Theodericus filius Henrici dicti Knijp totam partem et omne jus sibi 

competentes in hereditatibus sitis in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum aen Gheen Scoer inter hereditatem Jacobi Tijt ex uno et 

inter communem plateam ex alio et quas hereditates dictus Henricus erga 

Johannem Colen soen et Heilwigem eius uxorem acquisiverat ut dicebat 

supportavit dicto Henrico #Knijp# suo patri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Berwout et Scilder datum) 

testes Berwout et Scilder datum quinta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 142v 02 do 28-07-1384. 

Godefridus zvw Willelmus Vleminc droeg over aan Petrus Goeswijns soen, 

Gerardus Emmen soen, Henricus van Steenhuus, Theodericus van Spoerdonc en 

Henricus Sceenken een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een allodiaal land van Henricus zvw Jacobus 

van Vucht, in Vught, gnd die Scijltberch, welke pacht aan voornoemde wijlen 

Willelmus was verkocht door voornoemde Henricus zvw Jacobus van Vucht. De 

brief overhandigen aan voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Willelmi Vleminc hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione de 

terra alliodiali Henrici filii quondam Jacobi de Vucht sita in Vucht 

dicta die Scijltberch venditam dicto quondam Willelmo a dicto Henrico 

filio quondam Jacobi de Vucht prout in litteris (dg: here) et quam ad se 

spectare dicebat supportavit Petro Goeswijns soen Gerardo Emmen soen 

Henrico van Steenhuus Theoderico de Spoerdonc Henrico Sceenken cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Willelmi Vleminc 

deponere. Testes Berwout et Scilder datum supra. Tradetur littera dicto 

Petro. 

 

BP 1177 f 142v 03 do 28-07-1384. 

Petrus van der Hautart, Cristianus die Becker en Johannes van Roesmalen 

bakker beloofden aan Ghibo Buc bakker, 98 Hollandse dobbel, 43 Hollandse 

plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Petrus van der Hautart Cristianus die Becker Johannes de Roesmalen pistor 

promiserunt (dg: Cl) Ghiboni Buc pistori nonaginta (dg: novem) octo 

Hollant dobbel (dg: d) scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel 
!vocato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 142v 04 do 28-07-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 05 do 28-07-1384. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker gaf uit aan Henricus Aben soen (1) een 

beemdje, in Berlicum, ter plaatse gnd die Oude Hoeve, beiderzijds tussen 

Jacobus van Overbeke, met recht van weg, dat behoort aan Jacobus Oden soen 

van der Loefort, in een erfgoed van Willelmus van Helen, naast voornoemd 

beemdje gegelen, (2) 14 morgen land, aldaar, naast voornoemd beemdje, 

tussen Johannes Sluijter enerzijds en wijlen Godefridus Bitter anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 6 pond geld aan de stad Den 

Bosch en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 
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Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker quoddam pratulum situm in 

parochia de Berlikem ad locum dictum die Aude Hoeve inter hereditatem 

Jacobi de Overbeke ex utroque latere coadiacentem cum tuto jure Jacobo 

Oden soen (dg: d) van der Loefort competente in hereditate Willelmi de 

Helen sita contigue iuxta dictum pratulum videlicet eundi et redeundi a 

communi platea ibidem ad dictum pratulum per dictam hereditatem Willelmi 

de Helen predicti cum curru et bestiis suis atque XIIII iugera terre sita 

(dg: in parochia de Roesm contigue) #ibidem# iuxta dictum pratulum inter 

hereditatem Johannis Sluijter ex uno et inter hereditatem quondam 

Godefridi Bitter ex alio (dg: ut dicebat de) in ea quantitate qua dicta 

XIIII (dg: quatuor) iugera terre (dg: sit) ibidem sita sunt ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico Aben soen ab eodem hereditarie 

possidenda pro hereditario censu sex librarum monete oppido de Busco 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificatione et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 06 do 28-07-1384. 

Henricus Weijgherganc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Weijgherganc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 07 do 28-07-1384. 

Franco van Baest beloofde aan mr Wolphardus van Ghiessen, gedurende 5 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Andreas 19 Brabantse dobbel of de waarde 

te betalen, wegens de huur van een erfgoed gnd Wippenhout, gelegen achter 

Spoordonk. 

 

Franco de Baest promisit super omnia se daturum et soluturum magistro 

Wolphardo de Ghiessen ad spacium quinque annorum datam presentem sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quinque XIX Brabant dobbel seu 

valorem ad Andree persolvendos et primo Andree proxime futuro scilicet de 

locacione hereditatis dicte Wippenhout site retro Sperdonc. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 142v 08 do 28-07-1384. 

Henricus Berniers soen van den Yvenlaer beloofde aan Petrus van Bruggen 10 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), in Den 

Bosch, aan het huis van voornoemde Petrus, te leveren. 

 

Solvit. 

Henricus Berniers soen van den Yvenlaer promisit Petro de Bruggen X 

modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et in Busco ad domum dicti Petri (dg: P) tradendos (dg: 

testes datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 09 do 28-07-1384. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) 8 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op die 

Spoijen, tussen kinderen gnd Hoerincs Kijnderen enerzijds en Johannes 

Wellens soen anderzijds, (2) 5 hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Meerveld, tussen Stephanus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi Luwe hereditarie vendidit Godefrido 

filio quondam Andree de Berlikem hereditarium censum quatuor aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex octo hont terre 
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sitis in parochia de Empel ad locum dictum op die Spoijen inter 

hereditatem liberorum dictorum Ho#e#rincs Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Wellens soen ex alio atque ex quinque hont terre 

sitis in dicta parochia in loco dicto Meervelt inter hereditatem Stephani 

filii quondam Hermanni Scuijwinc ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 10 do 28-07-1384. 

Laurencius van Wetten beloofde aan Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen 

soen 20½ Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Laurencius de Wetten promisit Godefrido de Oijen filio quondam Zeberti 

Belen soen XX et dimidium Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 11 do 28-07-1384. 

Henricus Buekentop droeg over aan Johannes van Merendonc een b-erfcijns van 

40 schelling geld, die voornoemde Johannes van Merendonc beloofd had aan 

voornoemde Henricus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een stuk 

beemd, naast de plaats gnd Merendonk, tussen voornoemde Henricus enerzijds 

en voornoemde Johannas anderzijds. 

 

Henricus Buekentop hereditarium censum XL solidorum monete quem Johannes 

de Merendonc promisit se daturum et soluturum dicto Henrico hereditarie 

Martini ex pecia (dg: ter) prati sita iuxta (dg: he) locum dictum 

Merendonc inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis ex alio prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Johanni de Merendonc cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 12 do 28-07-1384. 

Henricus Scellens beloofde aan Johannes Borman van Tricht 1 vat haring, met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Scellens promisit (dg: H) Johanni Borman de Tricht unum vas 

allecium etc ad purificationem proxime persolvendum et in Busco 

tradendum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 13 do 28-07-1384. 

Petrus van der Hautart en Egidius zv Johannes gnd Andries soen beloofden 

aan Arnoldus gnd Groetart 71 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Petrus van der Hautart et Egidius filius Johannis dicti Andries soen 

promiserunt Arnoldo dicto Groetart septuaginta unum Hollant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 142v 14 do 28-07-1384. 

Theodericus nzv Henricus gnd Knijp ontlastte zijn voornoemde vader Henricus 

van alle schulden, die voornoemde Henricus verschuldigd was aan zijn 

voornoemde zoon Theodericus, zowel in brieven als daarbuiten. 

 

Solvit. 

Theodericus filius (dg: quondam) #naturalis# Henrici dicti Knijp quitum 

clamavit dictum Henricum eius patrem ab omnibus debitis et pecuniarum 

summis que et quas dictus Henricus debet dicto Theoderico eius filio in 
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litteris seu extra litteras ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 142v 15 do 28-07-1384. 

Johannes van der Hoeven en zijn zuster Yda, kvw Godefridus Delijen soen, 

deden tbv Henricus zvw Johannes gnd Weijlen soen afstand van (1) 8 hont 

land, in Oss, op de plaats gnd de Brant, tussen kv Theodericus gnd Leijten 

soen enerzijds en kinderen gnd Goede Ridders Kijnderen anderzijds, (2) 1 

hont, aldaar, tussen kv Johannes gnd Zelen soen enerzijds en Johannes van 

Ghemonden anderzijds, (3) 5 hont land, in Oss, achter de plaats gnd 

Speeldonk, tussen Henricus Cnodde enerzijds en voornoemde Johannes en Yda 

anderzijds, (4) ½ morgen land, in Oss, achter Hadewigis Willems, tussen 

Theodericus die Vroede enerzijds en kvw Ghisbertus Bastart anderzijds, (5) 

¼ deel van een hofstad, gnd Ver Demoeden Hostat, in Oss, tussen kv Zebertus 

van Derenborch enerzijds en voornoemde Johannes en Yda anderzijds, (6) ¾ 

deel van een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Westerveld, tussen 

Rijcoldus Belijen soen enerzijds en voornoemde Johannes en Yda anderzijds, 

(7) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, die Aleijdis Gherijts moet leveren, 

(8) ¼ deel van een stuk heide van wijlen Theodericus van der Hoeve, 

strekkend aan de plaats gnd Delschot. {f.143r} Hun broer Willelmus zvw 

voornoemde Godefridus Delijen soen zal afstand doen. 

 

Johannes van der Hoeven et Yda eius soror liberi quondam Godefridi 

Delijen soen cum suo tutore super octo hont terre sitis in parochia de Os 

supra locum dictum den Brant inter hereditatem liberorum Theoderici dicti 

Leijten soen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Goede Ridders 

Kijnderen ex alio item super uno hont sito ibidem inter hereditatem 

liberorum Johannis dicti Zelen soen ex uno et inter Johannis de Ghemonden 

ex alio item super (dg: super) quinque hont terre sitis in dicta parochia 

retro locum dictum Speeldonc inter hereditatem Henrici Cnodde ex uno et 

inter hereditatem (dg: Johannis) dictorum Johannis et Yde ex alio item 

super dimidio iugero terre sito in dicta parochia retro hereditatem 

Hadewigis #Willems# inter hereditatem Theoderici die Vroede ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Ghisberti Bastart ex alio item super 

(dg: sup) quarta parte domistadii dicti Ver Demoeden Hostat siti in dicta 

parochia inter hereditatem (dg: Zeb) liberorum Zeberti de Derenborch ex 

uno et inter predictorum Johannis et Yde ex alio item super tribus 

quartis partibus (dg: peciis terre) pecie terre site in #dicta# parochia 

in loco dicto Westervelt inter hereditatem Rijcoldi Belijen soen ex uno 

et inter hereditatem predictorum Johannis et Yde ex alio item super 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis quam Aleijdis Gherijts 

solvere tenetur annu[atim] ..... atque super quarta parte #pecie# terre 

mericalis quondam Theoderici van der Hoeve (dg: tende) sita in (dg: loco) 

dicta p[arochia] tenden[tis] cum uno bo...o ad locum dictum Delscot 

 

1177 mf5 C 12 f.143. 

 anno LXXXIIII mensis julii in die Pantheleonis: donderdag 28-07-1384. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1384. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 30-07-1384. 

 

BP 1177 f 143r 01 do 28-07-1384. 

et super jure ad opus Henrici filii (dg: J) quondam Johannis dicti 

Weijlen soen !promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere et quod ipsi Willelmum eorum fratrem filium dicti 

quondam Godefridi Delijen soen super premissis et jure ad opus dicti 

Henrici facient renunciare (dg: testes datum supra) et dampna equaliter 

portabunt. Testes Heijme et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 143r 02 do 28-07-1384. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes Weijlen soen deed tbv Johannes, Willelmus 

en Yda, kvw Godefridus Delijen soen, afstand van alle goederen, waarin 
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Elizabeth van der Hoeven was overleden. 

 

Dictus Henricus filius quondam (dg: Henrici) Johannis Weijlen soen super 

omnibus bonis in quibus Elizabeth van der Hoeven decessit quocumque 

locorum consistentibus ut dicebat ad opus Johannis Willelmi et (dg: E) 

Yde liberorum quondam (dg: Walteri) Godefridi Delijen soen reunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et dampna 

equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143r 03 do 28-07-1384. 

Henricus Bollen gaf uit aan Willelmus zvw Henricus van den Doren een stuk 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, beiderzijds 

tussen Zebertus van der Westlaken; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijs van 3 ?pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan. Hij beloofde garantie onder verband van 

een stuk beemd, ter plaatse gnd Dungen, op het water gnd die Aa enerzijds 

en Zebertus van der Westlaken anderzijds. 

 

Henricus (dg: Bo) Bollen peciam terre sitam in! (dg: parochia de) infra 

libertatem ad locum dictum Donghen inter hereditatem Zeberti van der 

Westlaken ex utroque latere coadiacentem ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium censum #hereditarie supportavit) dedit ad hereditarium 

censum# Willelmo filio quondam Henrici van den Doren ab eodem hereditarie 

possidendam (dg: pro hereditario ce) #pro hereditario! trium ?librarum et 

X solidorum m... monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis# promittens sub obligatione pecie prati 

site in parochia et loco predictis (dg: inter) supra aquam dictam die Aa 

#ex uno# et et inter hereditatem (dg: Henrici) Zeberti van der Westlaken 

ex alio warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis tribus libris et 

X solidis monete exinde solvendis) et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 143r 04 do 28-07-1384. 

Theodericus zvw Theodericus gnd Stercke van Breda droeg over aan zijn broer 

Petrus het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van voornoemde 

Theodericus, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn moeder 

Elizabeth, in een b-erfpacht van 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) goederen gnd ter Liembeke, in 

Woensel, (2) een tiende, zowel korentiende als smalle tiende, in Woensel, 

ter plaatse gnd Liembeke, welke pacht Godefridus van Neervenne zvw 

voornoemde Theodericus Stercke, tbv voornoemde Theodericus Stercken, 

gekocht had van Willelmus van Emmichoven. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici dicti Stercke de (dg: Br) Breda 

totam partem et omne jus sibi de morte quondam Theoderici predicti 

successione advolutas et post mortem Elizabeth sue matris successione 

advolvendas in hereditaria paccione viginti modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificatione et in Busco tradenda ex bonis 

dictis ter Lijembeke sitis in parochia de Woensel atque ex quadam decima 

tam bladi quam minuta sita in dicta parochia in dicto loco Lijembeke 

vocato necnon ex attinentiis et jure dictorum bonorum et decime singulis 

et universis quam paccionem Godefridus de Neervenne filius dicti quondam 

Theoderici Stercke #ad opus eiusdem Theoderici Stercken# erga Willelmum 

de Emmichoven acquisiverat emendo prout in litteris supportavit Petro suo 

fratri cum litteris #et# jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143r 05 do 28-07-1384. 

Johannes die Sluijter zvw Andreas Berniers soen verkocht aan Ghisbertus zvw 

Theodericus gnd Proefs een stuk land in Empel, ter plaatse gnd die 

Salmstrekel, tussen voornoemde Ghiselbertus enerzijds en Adam Maes soen 
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anderzijds. 

 

Johannes die Sluijter filius quondam Andree Berniers soen peciam terre 

sitam in parochia de Empel in loco dicto die Salmstrekel inter 

hereditatem Ghiselberti #filii Theoderici quondam# dicti Proefs (dg: 

soen) ex uno et inter hereditatem Ade Maes soen ex alio ut dicebat 

vendidit dicto Ghisberto promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143r 06 do 28-07-1384. 

En hij kan terugkopen vanaf Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385), tijdens 

de 8 dagen daarvoor of daarna, met 10 oude schilden of de waarde. Opgesteld 

in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van Gerardus van Os, Scaden, 

Johannes Zanders en Martinus Leijdecker. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: infra hinc et nativitatis Domini proxime futurum 

..) a nativitatis Domini proxime (dg: futuro) futuro ultra annum (dg: 

semper quando sibi placuerit) #scilicet per octo dies sine medio 

precedentes# cum (dg: X aude scilde seu val) vel infra octo dies 

sequentes cum X (dg: I) aude scilde (dg: et c) seu cum valore ut in forma 

presentibus (dg: Henrico) Gerardo de Os Scaden Johanne (dg: Sca) Zanders 

Martino Leijdecker datum anno LXXXIIII (dg: an) mensis julii (dg: die) in 

die Pantheleonii hora (dg: comn) complete acta in camera scriptorum. 

 

BP 1177 f 143r 07 do 28-07-1384. 

Johannes Bessellen beloofde aan Johannes van den Hoevel Zerijs soen 37 

Hollandse dobbel, 43 plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Johanni van den Hoevel Zerijs soen XXXVII 

Hollant dobbel seu XLIIII placken pro quolibet dobbel computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 143r 08 do 28-07-1384. 

(dg: Aleijdis dvw Petrus Carnaus wv) Marcelius van Puppel. 

 

(dg: Aleijdis filia quondam Petri Carnaus relicta quondam) Marcelii de 

Puppel cum tutore. 

 

BP 1177 f 143r 09 do 28-07-1384. 

Arnoldus gnd Noude glazenmaker zvw Theodericus Glazenmaker verkocht30 aan 

Jacobus Aven soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius 

te betalen, gaande uit een huis en erf van voornoemde wijlen Theodericus, 

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

Bont enerzijds en erfgoed van Egidius van Gherwen snijder anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 32 schelling voornoemd 

geld. 

 

Arnoldus dictus Noude vitrifex filius quondam Theoderici vitrificis 

hereditarie vendidit Jacobo Aven soen hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Remigii ex domo et area dicti quondam 

Theoderici sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

Johannis Bont ex uno et inter hereditatem Egidii de Gherwen sartoris ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XXXII solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

                         
30 Zie → BP 1176 f 373r 22 ±do 18-08-1384, een bijna identieke contract. 
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facere. 

 

BP 1177 f 143r 10 vr 29-07-1384. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 156 (133), 29-07-1384. 

Theodericus Zoetmelc en zijn zoon Gerardus Loije verkochten aan Aleijdis wv 

Hermannus Zweertveghers een n-erfcijns van 20 schelling geld, die zij met 

Sint-Jan beuren, gaande uit een huis, erf en tuin van Johannes Vleminc, in 

Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Petrus van Loen enerzijds 

en erfgoed van Lambertus Olijsleger anderzijds. 

 

Theodericus Zoetmelc et Gerardus Loije eius filius (dg: hereditarie 

vendiderunt Aleijdi relicte quondam Hermanni dicti Zweertveghers) 

hereditarium censum XX solidorum monete quem se solvendum habere (dg: 

nativitatis) dicebant hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: he) domo 

et area et orto #Johannis Vleminc# sitis in Busco #in vico ecclesie# 

inter hereditatem Petri de Loen ex uno et inter hereditatem Lamberti 

Olijsleger ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Aleijdi relicte 

quondam Hermanni Zweertveghers promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Scilder datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143r 11 za 30-07-1384. 

Johannes Rijcke verkocht aan Rodolphus van der Veelut zvw Henricus van der 

Veelut 10 stukken land in Nistelrode, (1) op de plaats, gnd de Beekgrave, 

tussen Gerardus Baten soen enerzijds en erfgoed van de kerk van Nistelrode 

anderzijds, (2) aldaar, tussen Ghibo Hadewigen soen enerzijds en erfgoed 

van de kerk van Nistelrode anderzijds, (3) aldaar, tussen Johannes van der 

Veelut enerzijds en Hilla Cocs anderzijds, (4) aldaar, tussen Wautgherus 

van den Broec enerzijds en jkvr Mabelija wv Gerardus Vos anderzijds, (5) 

tussen Johannas Plassart enerzijds en Rodolphus van der Veelut anderzijds, 

met een eind strekkend aan de plaats gnd op die Loe, (6) tussen erfgoed van 

de kerk van Nistelrode enerzijds en voornoemde Rodolphus van der Veelut 

anderzijds, met een eind strekkend op de plaats gnd op die Loe, (7) ter 

plaatse gnd in die Aalst, tussen voornoemde jkvr Mabelija enerzijds en 

Johannes van Ghemert anderzijds, (8) voor de plaats gnd voor die Aalst, 

naast Yda van Nijsterle, (9) naast de plaats gnd aan die Aalst Hostat, 

tussen Ghibo Hadewigen soen enerzijds en wijlen Arnoldus van Waderle 

anderzijds, (10) voor de plaats gnd voor die Aalst, tussen wijlen Ghibo van 

de Doorn enerzijds en wijlen Henricus van Merlaer anderzijds. 

 

Johannes Rijcke X pecias terre sitas in parochia de Nijsterle quarum (dg: 

quarum) una supra locum dictum den Beecgrave inter hereditatem Gerardi 

Baten soen ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Nijsterle ex alio secunda (dg: inter) ibidem inter hereditatem Ghibonis 

Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem spectantem ad dictam ecclesiam 

de Nijsterle ex alio tercia ibidem inter hereditatem Johannis van der 

Veelut ex uno et inter hereditatem Hille Cocs ex alio quarta .. ibidem 

inter hereditatem Wautgheri van den Broec ex uno et inter hereditatem 

domicelle Mabelije relicte quondam Gerardi Vos ex alio quinta inter 

hereditatem Johannis Plassart ex uno et inter hereditatem Rodolphi van 

der Veelut ex alio tendens cum uno fine ad locum dictum op die Loe sexta 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Nijsterle ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ro) dicti Rodolphi van der Veelut ex alio tendens cum 

uno fine (dg: ad) supra locum dictum op die Loe septima in loco dicto in 

die Aelst inter hereditatem dicte domicelle Mabelije ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Ghemert ex alio octava (dg: si) ante locum dictum 

voir die Aelst contigue iuxta hereditatem Yde de Nijsterle nona iuxta 

locum dictum aen die Aelst Hostat inter hereditatem Ghibonis Hadewigen 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Waderle ex alio et 

decima ante locum dictum voir die Aelst inter hereditatem (dg: W) quondam 

Ghibonis de Spina ex uno et inter hereditatem quondam Henrici d[e] 

Merlaer ex alio latere sunt site ut dicebat hereditarie vendidit dicto 
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Rodolpho van der Veelut filio quondam Henrici van der Veelut promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: tq) 

tamquam de allodio. Datum Berwout et Scilder datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143r 12 za 30-07-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 42 Brabantse dobbel of de 

waarde in de maand mei aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLII Brabant dobbel seu valorem in 

mense maij proxime futura persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 C 13 f.143v. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 29-07-1384. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 30-07-1384. 

 

BP 1177 f 143v 01 vr 29-07-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus zvw Martinus gnd 

van Meghen” en Nijcholaus Stakenborch beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan Johannes zv Henricus van Orthen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus filius quondam Martini 

dicti de Meghen et Nijcholaus Stakenborch promisit tradere Johanni filio 

(dg: quondam) Henrici de Orthen ut in forma. Testes Heijme et Scilder 

datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143v 02 za 30-07-1384. 

Johannes Rijc zvw Godefridus Rijc verkocht aan Rutgherus zvw Johannes gnd 

Weijndelen soen 10 lopen roggeland, in Nistelrode, ter plaatse gnd in die 

Hoeven, beiderzijds tussen wijlen Johannes van der Dijesen, belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes Rijc filius quondam Godefridi Rijc decem lopinatas terre 

siliginee sitas in Nijsterle in loco dicto (dg: die) in die Hoeven inter 

hereditatem quondam Johannis van der Dijesen ex utroque latere ut dicebat 

(dg: hereditatem) hereditarie vendidit Rutghero filio quondam Johannis 

dicti Weijndelen soen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis. 

Testes (dg: da) Berwout et Scilder datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143v 03 za 30-07-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 34 Brabantse dobbel 

mottoen of de waarde in de maand mei aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXIIII Brabant dobbel mottoen seu 

valorem in mense maij proxime futura persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 04 vr 29-07-1384. 

Jkr Johannes graaf van Megen beloofde aan Leonius van Erpe 84 gulden 

hellingen met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Domicellus Johannes comes de Meghen promisit Leonio de Erpe (dg: X) 

LXXXIIII gulden hellingen ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143v 05 za 30-07-1384. 

Johannes Rijc zvw Godefridus Rijc verkocht aan Petrus zvw Johannes gnd 

Weijndelen soen 1 bunder beemd, in Nistelrode, naast de plaats gnd aan de 

Laar, tussen wijlen Johannes van der Dijesen enerzijds en Arnoldus van den 

Laer anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, belast met 

de grondcijns en een b-erfcijns van 40 schelling geld, aan Reijn Willems, 

gaande uit voornoemde goederen en uit andere erfgoederen van voornoemde 
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Johannes, in Nistelrode, welke cijns voornoemde koper voortaan zal betalen. 

 

Johannes Rijc filius quondam Godefridi Rijc unum bonarium prati situm in 

parochia de Nijsterle iuxta locum dictum aen dLaer inter hereditatem 

Johannis quondam van der Dijesen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van 

den Laer ex alio tendens cum utroque fine ad communem plateam hereditarie 

vendidit Petro filio quondam Johannis dicti Weijndelen soen promittens 

super habita et habenda warandiam (dg: et qu d) et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi exinde solvendo et hereditario censu XL 

solidorum monete Reijn (dg: Henrico) Willems ex dictis hereditatibus et 

aliis hereditatibus dicti Johannis sitis in dicta parochia quem dictus 

emptor deinceps solvere tenebitur. Testes datum (dg: supra) Berwout et 

Scilder datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143v 06 za 30-07-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 9 Brabantse dobbel of de 

waarde in de maand mei aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori (dg : IX) IX Brabant dobbel seu 

valorem in mense maij proxime futura persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 07 za 30-07-1384. 

Voornoemde Petrus beloofde voornoemde cijns van 40 schelling geld te 

betalen, zodat voornoemde Johannes Rijc en erfgoederen, die waren van 

voornoemde Johannes Rijc, en hun eigenaars daarvan geen schade ondervinden. 

Twee brieven, een voor Rutgherus Jan Weijndelen soen en de andere voor 

Henricus Custers soen. 

 

{in margine sinistra}. 

Dictus Petrus promisit super omnia dictum censum XL solidorum monete 

taliter solvere quod dicto Johanni Rijc et hereditatibus que fuerant 

dicti Johannis Rijc et possessoribus earum dampna exinde non eveniant 

quovismodo. Testes datum supra. Et duplicetur. Et unam habebit Rutgherus 

Jan Weijndelen soen et !et (dg: Joh) Henricus Custers soen. 

 

BP 1177 f 143v 08 za 30-07-1384. 

Voornoemde Johannes Rijc verkocht aan Johannes van den Reecke (1) een huis 

en schuur, met hun ondergrond, misse, tuin en stuk land, aaneengelegen, in 

Nistelrode, tussen wijlen Johannes van der Dijesen enerzijds en Ghibo 

Hadewigen soen anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, 

(2) een b-erfcijns van 10 penning, geld waarin de naburen aldaar hun 

cijnzen ontvangen, die kvw Lucas Brugmans moeten betalen aan voornoemde 

Johannes, gaande uit een huis en tuin van die kinderen, in Nistelrode, 

naast Arnoldus van Herwarden enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 

10 penning aan de naburen aldaar en de hertogencijns. 

 

Dictus Johannes Rijc domum et horreum cum suis fundis et fijmario et orto 

et pecia terre eis adiacentibus sitas in parochia de Nijsterle inter 

hereditatem Johannis quondam van der Dijesen ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Hadewigen soen ex alio tendentes cum utroque fine ad communem 

plateam (dg: hereditarie vendidit Johanni van der Reecke) et hereditarium 

censum X denariorum talis monete qualem vicini ibidem pro suis censibus 

recipiunt quem liberi quondam Luce Brugmans predicto Johanni solvere 

tenentur hereditarie ex domo te orto eorundem liberorum sitis in 

Nijsterle iuxta hereditatem (dg: Johannis van de Berch ex uno h) Arnoldi 

de Herwarden ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den Reecke promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis X denariis vicinis ibidem et 

censu domini ducis exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 143v 09 za 30-07-1384. 

Voornoemde Johannes van den Reecke beloofde aan voornoemde Johannes Rijc, 

gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis 1 mud rogge, 

Bossche maat, te leveren, en voorts met Lichtmis over 3 jaar (zo 02-02-

1388) 25 Brabantse dobbel of de waarde te betalen. 

 

Dictus Johannes van den (dg: Reecke) Reecke promisit super omnia (dg: 

Johanni Rijc predicto ad sp) Johanni Rijc predicto ad spacium trium 

annorum datam presentem deinceps sine medio sequentium anno quolibet 

eorundem trium annorum unum modium siliginis mensure de Busco 

purificatione et primo termino a purificatione proxime ultra annum atque 

XXV Brabant dobbel seu valorem ad purificationem proxime ultra tres annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 10 za 30-07-1384. 

Voornoemde Johannes van den Reecke beloofde aan voornoemde Johannes Rijc 8 

Brabantse dobbel of de waarde in de komende maand mei te betalen. 

 

Dictus Johannes van den Reecke promisit dicto Johanni Rijc octo Brabant 

dobbel seu valorem in mense maij proxime futura persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 11 za 30-07-1384. 

Voornoemde Johannes Rijc verkocht aan Johannes gnd die Custer een stuk 

beemd, gnd anderhalf geslag, in Nistelrode, ter plaatse gnd in Grotelaar, 

tussen wijlen Johannes van der Dijesen enerzijds en jkvr Mabelija wv 

Gerardus Vos anderzijds, belast met cijnzen aan de naburen. 

 

Dictus Johannes Rijc (dg: u) peciam (dg: terre) #prati# dictam anderhalf 

geslach (dg: p) sitam in parochia de (dg: de) Nijsterle in loco dicto in 

Grotelaer inter hereditatem quondam Johannis van der Dijesen ex uno et 

inter hereditatem domicelle Mabelije relicte quondam Gerardi Vos ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto die Custer promittens (dg: 

w) super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus vicinorum ibidem exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 12 za 30-07-1384. 

Voornoemde Johannes die Custer beloofde aan voornoemde Johannes Rijc 17 

Brabantse dobbel31 of de waarde in de komende maand mei te betalen. 

 

Dictus Johannes die Custer promisit dicto Johanni Rijc XVII Brabant 

dobbel seu valorem infra mensem maij proxime futuram persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 13 za 30-07-1384. 

Laurencius kaarsmaker verkocht aan Henricus Ghecke 2 morgen 57 roeden land, 

achter erfgoed van een zekere Waderpoels, in een kamp aldaar, behorend aan 

Henricus van Laer en de zijnen, aan hem overgedragen door Gerardus 

Wijsselaer. 

 

Laurencius candelator duo iugera (dg: ter) et quinquaginta septem 

virgatas terre sitas retro hereditatem cuiusdam dicti Waderpoels in 

quodam campo ibidem spectante ad Henricum de Laer et suos in hoc 

consocios supportatas sibi a Gerardo Wijsselaer prout in litteris 

hereditarie vendidit Henrico (dg: Gheff) Ghecke supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens (dg: ratam servare) #warandiam# et 

obligationem (dg: ex parte sui) deponere. 

 

                         
31 Zie → BP 1177 f 165r 06 do 10-11-1384, verklaring dat 8 dobbel mottoen 

zijn betaald. 
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BP 1177 f 143v 14 za 30-07-1384. 

(dg: Mechtildis dvw Henricus van Oerscot). 

 

(dg: Mechtildis filia quondam Henrici de Oerscot cum tutore). 

 

BP 1177 f 143v 15 vr 29-07-1384. 

Laurencius Kersmaker verkocht aan Henricus Ghecke een kamp, tussen 

Baseldonk en Merendonk, tussen Matheus Snoec enerzijds en Johannes Wert 

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

eind aan Henricus Raet. 

 

Laurencius Kersmaker (dg: duo iugera et quinquaginta septem virgatas 

terre) #quendam campum# sitas! inter Baseldonc et Merendonc inter 

hereditatem Mathei Snoec ex uno et inter Johannis (dg: J) Wert ex alio 

tendentem cum uno fine ad (dg: .) communem stegam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici Raet ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Ghecke 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Heijme et Berwout 

datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143v 16 vr 29-07-1384. 

Albertus Kersmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus Kersmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 17 vr 29-07-1384. 

Zebertus gnd Lodewijchs soen van Alem deed tbv Jacobus van Bladel afstand 

van (1) een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Thomas Yden soen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Marcelijs 

soen anderzijds, (2) alle goederen waarin Aleijdis sv voornoemde Zebertus 

en Johannes van Driel ev voornoemde Aleijdis waren overleden. 

 

Zebertus (dg: de) dictus Lodewijchs soen de Alem (dg: tota) super domo et 

area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Thome Yden soen ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici Marcelijs soen ex alio atque 

super omnibus bonis in quibus Aleijdis soror olim dicti Zeberti et 

Johannes de Driel maritus olim dicte Aleijdis seu eorum (dg: decesse) 

alter decesserunt et super toto jure ad opus Jacobi de Bladel renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 18 vr 29-07-1384. 

Johannes van Bladel bakker beloofde aan voornoemde Zebertus 4 oude schilden 

of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Johannes de Bladel pistor promisit dicto Zeberto quatuor aude scilde seu 

valorem ad (dg: nativitatis Domini) #Martini# proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 143v 19 za 30-07-1384. 

Petrus van Nedervenne zvw Theodericus gnd Stercke van Breda ev Ysenbela dvw 

hr Godefridus van Os ridder ontlastte Arnoldus Heijme en Marcelius van Os 

van 625 oude schilden en van alle goederen, die voornoemde Arnoldus en 

Marcelius beloofd hadden te schenken aan voornoemde Petrus, toen voornoemde 

Petrus en Ysenbela in het huwelijk werden verbonden. 

 

Petrus de Nedervenne filius quondam Theoderici dicti Stercke (dg: -r) de 

Breda maritus et tutor legitimus ut asserebat Ysenbele sue uxoris filie 

quondam domini Godefridi de Os militis (dg: pa) quitum clamavit Arnoldum 

Heijme et Marcelium de Os ab (dg: ?oi) VIc et (dg: XXVI) XXV aude scilde 

quos dicti Arnoldus et Marcelius seu eorum alter promiserant dicto Petro 

(dg: tempore) nomine dotis tempore quo dicti Petrus et Ysenbela per 
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matrimonium copulabantur et ab (dg: ab) omnibus et singulis bonis que 

dicti Arnoldus et Marcelius seu eorum alter dicto Petro promiserant 

tempore quo dicti Petrus et Ysenbela per matrimonium copulabantur. Testes 

Berwout et Scilder datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 143v 20 za 30-07-1384. 

Theodericus van Loen alias van Hijntham had destijds (1) het deel, behorend 

aan de broers Gerardus, Marcelius, Marcelius, Martinus en Theodericus, zvw 

Thomas zv Marcelius, in een huis en erf in Rosmalen, tussen Johannes van 

Boert enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een tuin in Hintham, 

naast Thomas gnd Bazelijs soen, met een eind strekkend aan de weg aldaar, 

(3) ½ bunder beemd gnd Metten Beemd, eertijds van wijlen Wellinus van de 

Zande, in Hijnen, tussen Wellinus van Beke enerzijds en erfgoed behorend 

aan het Leprozenhuis anderzijds, (4) 54 schapen en 8 stuks varend goed van 

voornoemde Theodericus, ter plaatse gnd Hijnen, overgedragen aan Gerardus 

van Eijcke zvw Henricus Posteel. Voornoemde Gerardus van Eijcke droeg thans 

over aan Johannes van Enghelant zvw Arnoldus van Engelant voornoemd deel32 

van het huis en erf in Rosmalen en voornoemde tuin in Hintham. 

 

(dg: Gerardus de Eijcke filius quondam Henrici de Posteel) #Notum sit 

universis quod cum Theodericus de Loen alias de Hijntham# totam partem et 

omne jus Gerardo Marcelio Marcelio Martino et Theoderico fratribus filiis 

quondam Thome (dg: dicti) filii Marcelii competentes in domo et area 

sitis in Roesmalen inter hereditatem Johannis de Boert ex uno et inter 

(dg: he) communem plateam ex uno atque quendam ortum situm in Hijntham 

contigue iuxta hereditatem Thome dicti Bazelijs soen tendentem cum uno 

fine ad plateam ibidem atque dimidium (dg: ..) 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 #et quinquaginta quatuor oves et 

octo pecias pecorum dicti Theoderici consistentes in loco dicto Hijnen# 

hereditarie supportasset Gerardo de Eijcke filio quondam Henrici Posteel 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Gerardus de Eijcke dictas partes et jus dicte domus et aree (dg: et 

dictum ortum) site in Roesmalen et dictum ortum situm in Hijntham 

supportavit Johanni de Enghelant filio quondam Arnoldi de Engelant cum 

litteris et (dg: ju) aliis et jure occacione (dg: ...) premissorum 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Heijme et Scilder datum supra. 

 

1177 mf5 C 14 f.144. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1384. 

 in crastino Petri ad vincula: dinsdag 02-08-1384. 

 

BP 1177 f 144r 01 za 30-07-1384. 

Voornoemde Gerardus van Eijcke droeg vervolgens over aan Lambertus zv 

Jacobus van Enghelant voornoemde ½ bunder33 beemd gnd Metten Beemd, die 

eertijds was van wijlen Wellinus van de Zande, in Hijnen. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Gerardus de Eijcke dictum dimidium bonarium 

prati dictum Metten Be[emt] (dg: situm in) quod fuerat quondam Wellini de 

Arena situm in Hijnen hereditarie supportavit Lamberto filio Jacobi de 

Enghelant cum litteris et aliis et jure occacione [premissorum] 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Heijme et Scilder datum supra. 

 

                         
32 Zie → BP 1177 f 259r 04 ±do 30-11-1385 (1+2), vestiging erfpacht op deze 

onderpanden. 
33 Zie → BP 1177 f 388v 04 zo 13-08-1385, overdracht van deze ½ bunder. 
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BP 1177 f 144r 02 za 30-07-1384. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus gnd van Loen 

alias gnd van Hijntham zijn deel etc” en Johannes van Engelant zvw Arnoldus 

van Enghelant beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 

Lambertus zv Jacobus van Enghelant. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus dictus de Loen alias 

dictus de Hijntham totam partem et omne jus etc et Johannes de Engelant 

filius quondam Arnoldi de Enghelant promisit tradere Lamberto filio 

Jacobi de Enghelant ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 03 za 30-07-1384. 

Metta dvw Henricus van Oerscot verkocht aan Gerardus zv Metta gnd Heijnen 

1/8 deel, aan haar behorend, in ¼ deel, behorend aan Johannes Noppe, in de 

Vughterdijk, met alle voorwaarden en verplichtingen en haar recht in het 

weggeld. 

 

Metta filia quondam Henrici de Oerscot #cum tutore# octavam partem ad se 

spectantem in quarta parte ad Johannem Noppe spectantem in aggere 

Vuchtensi videlicet dictam octavam partem dicte quarte partis (dg: ten) 

aggeris predicti tenendi aggerandi procurandi et conservandi cum omnibus 

suis attinentiis et cum omnibus et singulis condicionibus et 

obligationibus ad hoc (dg: spectan) appositis atque cum toto jure (dg: 

primo) dicte (dg: Henrico competente) Mette competente in summa pecunie 

pro mercede aperindi huiusmodi (dg: aperis) recipiendi ad hoc deputa de 

pecunia dicta wechghelt anno quolibet hereditarie terminis ad hoc debitis 

et consuetis ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio Mette dicte 

Heijnen (dg: soen) promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 04 za 30-07-1384. 

Johannes van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 05 za 30-07-1384. 

Voornoemde Gerardus beloofde voornoemd 1/8 deel te onderhouden. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia quod ipse dictam octavam partem 

perpetue taliter tenebit et observabit sic quod dicte Mette dampna exinde 

non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 06 do 04-08-1384. 

Aleijdis dvw Petrus Carnaus verkocht aan Zanderus zvw Henricus Zanders soen 

van Os de helft van een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van Andreas gnd 

Raventeers enerzijds en erfgoed van Theodericus van den Wijer snijder 

anderzijds, aan haar verkocht34 door Marcelius van Beest snijder en zijn 

vrouw Hilla dvw Jacobus Caenijuweels. 

 

Aleijdis filia quondam Petri Carnaus cum tutore medietatem domus et aree 

site in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet inter hereditatem Andree dicti Raventeers ex uno et 

inter hereditatem Theoderici van den Wijer sartoris ex alio venditam sibi 

a Marcelio de Beest sartore marito legitimo Hille sue uxoris filie 

quondam Jacobi Caenijuweels et ab eadem Hilla prout in litteris 

hereditarie vendidit Zandero filio quondam Henrici Zanders soen de Os cum 

litteris et aliis et jure occacione dicte medietatis promittens (dg: 

ratam) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 137v 07 di 12-07-1384, verkoop van deze helft. 
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Testes W et Scilder datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 144r 07 do 04-08-1384. 

Aleijdis wv Marcelius van Puppel en haar zoon Petrus gaven uit aan Zanderus 

zvw Henricus Zanders soen de helft, die aan voornoemde wijlen Marcelius 

behoorde in voornoemd huis en erf; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

hertogencijns, gaande uit deze helft en uit voornoemd erfgoed van 

Theodericus van den Wijer, (2) de helft van een b-erfcijns van 24 schelling 

geld aan de stad Den Bosch, en thans voor (3) een n-erfcijns van 5 pond 10 

schelling geld, te betalen aan voornoemde Aleijdis en Petrus en aan 

Marcelius, Metta en Marcelius, kv voornoemde Aleijdis en wijlen Marcelius, 

een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Voornoemde Aleijdis 

en Petrus, en Zegherus van Puppel beloofden dat voornoemde Marcelius, Metta 

en Marcelius, minderjarige kvw voornoemde Marcelius van Puppel, hiermee in 

zullen stemmen. 

 

Aleijdis relicta quondam Marcelii de Puppel cum tutore et Petrus eius 

filius medietatem que ad (dg: ad) dictum quondam Marcelium spectabat in 

dicta domo et area dederunt ad hereditarium censum Zandero filio quondam 

Henrici Zanders soen (dg: culu cum litteris et jure occacione dicte 

medietatis) ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini ducis 

annuatim ex dicta medietate et ex dicta hereditate dicti Theoderici van 

den Wijer solvendo atque pro (dg: hereditario) medietate hereditarii 

census XXIIII solidorum monete oppido de Busco ex dicta medietate 

solvendi dandis et solvendis atque pro hereditario censu quinque librarum 

et X solidorum monete dando dictis Aleijdi #et# Petro et Marcelio Mette 

et Marcelio liberis dictorum Aleijdis et quondam Marcelii a dicto Zandero 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta medietate 

promittentes cum tutore ratam servare et aliam obligationem deponere et 

(dg: alter repromisit) promiserunt insuper dicti Aleijdis cum tutore 

Petrus eius filius atque Zegherus de Puppel indivisi super habita et 

habenda quod ipsi dictos Marcelium Mettam et Marcelium liberos dicti 

quondam Marcelii de Puppel ad huc impuberes existentes dum ad annos etc 

dicte donacioni ad censum facient consentire et ratam servare et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 08 do 04-08-1384. 

Voornoemde Aleijdis en haar zoon Petrus beloofden Zegherus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dicti Aleijdis (dg: et P) cum tutore et Petrus eius filius promiserunt 

Zegherum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 09 do 04-08-1384. 

Adam van Mierd verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Adam de Mierd prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 10 do 04-08-1384. 

Nijcholaus van der Hoeven nzv Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan 

Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerkini een n-erfpacht van ½ 

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

(1) een kamp, in Nistelrode, ter plaatse gnd op die Hoeven, tussen 

Nijcholaus gnd Coel Ghisellen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

heidekamp, gelegen op het eind van voornoemd kamp, reeds belast met 12 

penning cijns. 

 

Nijcholaus van der Hoeven filius naturalis Rodolphi Rover de Vladeracken 

hereditarie vendidit Gerardo Heerken filio juniori quondam Godefridi 

Heerkini hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 
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solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex quodam campo 

sito in parochia de Nijsterle ad locum dictum op die Hoeven inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Ghisellen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio atque ex quodam campo mericis ad se 

spectante sito ad finem dicti campi promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII denariis census exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. 

 

BP 1177 f 144r 11 do 04-08-1384. 

Emondus van Zoelen verkocht aan hr van Baest priester, tbv Johannes nzv hr 

Johannes van Spulle investiet van Moergestel, een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

een b-erfpacht35 van 20 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht van 20 mud 

rogge Walterus van Audehoven aan voornoemde Emondus met Lichtmis in 

Oirschot levert, gaande uit goederen gnd ten Heuvel, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best. 

 

Emondus de Zoelen hereditarie vendidit domino (dg: Arnoldo) de Baest 

presbitro ad opus Johannis filii naturalis domini Johannis de Spulle 

investiti de Ghestel prope Oesterwijc hereditariam paccionem IIII 

modiorum siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificatione 

et in Oerscot tradendam ex (dg: q) #hereditaria paccione# XX modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem XX modiorum siliginis Walterus de 

Audehoven dicto Emondo (dg: -us) solvere tenetur hereditarie 

purificatione et in parochia de Oerscot tradere ex bonis dictis ten 

Hoevel sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum Best et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam ex dicta paccione et aliam obligationem 

in dicta paccione XXti modiorum siliginis existentem deponere et 

sufficientem. 

 

BP 1177 f 144r 12 do 04-08-1384. 

Johannes van Ghestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghestel prebuit et reportavit. 

 

BP 1177 f 144r 13 di 02-08-1384. 

Voornoemde Emondus verklaarde dat de koopsom is voldaan, te weten ... 

Brabantse dobbel mottoen. 

 

Emondus (dg: de) predictus recognovit sibi de pretio dicte vendicionis 

fore satisfactum (dg: scilicet de) per dictum Johannem scilicet de ... 

Brabant dobbel mottoen. Testes W et Scilder datum in crastino Petri ad 

vincula. 

 

BP 1177 f 144r 14 di 02-08-1384. 

Hermannus van Ertingen verkocht aan Adam van Mierd 60 schapen, bij het huis 

van voornoemde Hermannus in Nedermierde. Voornoemde Adam gaf voornoemde 

schapen ten halve aan voornoemde Hermannus: wat ook die schapen binnen 3 

jaar voort zullen brengen, zal voor de helft van Adam zijn en voor de 

andere helft van Hermannus en op het eind van voornoemde 3 jaar zullen 

voornoemde schapen voor de helft van Adam zijn en voor de andere helft van 

Hermannus. 

 

Hermannus de Ertingen LX oves consistentes apud domum dicti Hermanni 

sitam in #parochia# Nedermierde vendidit Ade de Mierd promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: tali con). Quo facto dictus Adam 

dictas oves dedit dicto Hermanno ad modum quod exponetur te halven ita 

                         
35 Zie ← BP 1176 f 313v 10 za 11-07-1383, uitgifte van de goederen voor de 

pacht van 20 mud. 
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quod quodlibet de dictis ovibus provenerit infra (dg: .) #3# annos datam 

presentem sine medio sequentes hoc et mediatim dicti Ade et dicti 

Hermanni et in fine dictorum trium annorum dicte oves erunt mediatim 

dicti Ade et dicti Hermanni. Testes W et Scilder datum in crastino Petri 

ad vincula. 

 

BP 1177 f 144r 15 di 02-08-1384. 

Voornoemde Adam van Mierd verhuurde aan Hermannus van Ertingen alle 

goederen van Johannes gnd Vitter van Mierde, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande heden, voor 10 schelling per jaar. 

 

Dictus Adam omnia bona Johannis dicti Vitter de Mierde locavit recto 

locacionis modo Hermanno de Ertingen ab eodem (dg: s) ad spacium trium 

annorum datam presentem sine medio sequentium anno quolibet pro X solidis 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 16 di 02-08-1384. 

Johannes Mersman van Hedel, Heijmericus zvw Theodericus Heijmerics soen en 

Nijcholaus van Baerle beloofden aan Gerardus Zannen 50 Hollandse dobbel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes Mersman de Hedel Heijmericus filius quondam Theoderici 

Heijmerics soen et Nijcholaus de Baerle promiserunt Gerardo (dg: de) 

Zannen L Hollants dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 17 di 02-08-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144r 18 di 02-08-1384. 

Emondus van Zuelen beloofde aan Johannes van Doerne snijder 30 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

(dg: Emondus) Emondus de Zuelen promisit Johanni de Doerne sartori XXX 

aude scilde seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf5 D 01 f.144v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1384. 

 

BP 1177 f 144v 01 do 04-08-1384. 

Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Meus Wegen soen, Henricus Loze, 

zijn broer Jacobus Loze en Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van 

Merlaer beloofden aan Nijcholaus zv Johannes gnd Alarts soen 64 Hollandse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Bartholomeus dictus Meus filius Bartholomei dicti Meus Wegen soen (dg: 

dictus Bartholomeus Wegen soen) et Henricus Loze Jacobus Loze eius frater 

(dg: ...) Henricus de Merlaer (dg: gen) filius senior (dg: .. e) Rodolphi 

de Merlaer promiserunt Nijcholao filio Johannis dicti Alarts soen LXIIII 

Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Scilder datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 144v 02 do 04-08-1384. 

Goeswinus zvw Johannes gnd Wever verkocht aan Gerardus van Duijsborch een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes Moers soen met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde 
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Goeswinus, gaande uit (1) een huis, tuin en 4 lopen aangelegen roggeland, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Johannes Moens enerzijds en 

wijlen Gerardus van Berze anderzijds, (2) 3 lopen land gnd Kuics Hof 

aldaar, naast voornoemde wijlen Gerardus van Berze enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) 1 lopen land aldaar, tussen Elijas Aleijten soen enerzijds 

en voornoemde wijlen Gerardus anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis dicti Wever (dg: hereditarie vendidit 

Gerardo de de Duijsborch) hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco (dg: solvendam hereditarie purificatione et in de) 

#solvendam hereditarie purificatione et in Busco tradendam ex# 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

quam Johannes Moers soen dicto Goeswino solvere tenetur hereditarie 

termino solucionis et loco predictis ex domo et orto et (dg: pecia) 

quatuor lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem Johannis Moens ex uno et 

inter heredtatem quondam Gerardi de Berze ex alio atque ex tribus 

lopinatis terre dictis Kuics Hof sitis ibidem iuxta hereditatem dicti 

quondam Gerardi de Berze ex uno et inter (dg: he) communitatem ex alio et 

ex una lopinata terre sita ibidem inter hereditatem Elije Aleijten soen 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Gerardi ex alio ut dicebat 

#hereditarie vendidit (dg: ve) Gerardo de Duijsborch# promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 03 do 04-08-1384. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Johannes van den Hoevel zvw Walterus 69 

nobel met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit Johanni van den Hoevel filio quondam 

Walteri XLIX nobel ad purificationis proxime futurum persolvendos. (dg: 

testes datum supra) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 04 do 04-08-1384. 

Hubertus van Gouberdingen beloofde aan Jacobus zv Henricus van Nuijs 12 

oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te betalen. 

 

Hubertus de Gouberdingen promisit Jacobo filio Henrici de Nuijs XII aude 

scilde ad Martini proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 05 do 04-08-1384. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 946a, 04-08-1384. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Nijcholaus van Kessel de 

helft van 1 morgen 22½ roeden land, ter plaatse gnd in de Vliedert, in een 

kamp, aldaar, behorend aan Godefridus Zebrechts soen en de zijnen, welke 

helft aan voornoemde wijlen Henricus was verkocht door de stad Den Bosch. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel medietatem unius iugeris et 

viginti duarum et (dg: dimidie v) dimidie virgatarum terre sitarum in 

loco dicto in den Vliedert in quodam campo ibidem spectante spectante ad 

Godefridum Zebrechts soen et (dg: eius) suos consocios venditarum dicto 

quondam Henrico ab oppido Busco prout in litteris de vero sigillo etc 

vendidit Nijcholao de Kessel supportavit cum litteris et jure occacione 

dicte medietatis promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

ex parte et quorumcumque heredum dicti quondam Henrici deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 06 do 04-08-1384. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 946b, 04-08-1384. 

Voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht de andere helft van 

voornoemde morgen 22½ roeden aan Johannes Matheus soen witlederbereider. 
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Dictus Albertus reliquam medietatem dictarum unius iugeris et XXII et 

dimidie virgatarum terre vendidit Johanni Matheus soen preparatori corei 

albi supportavit cum litteris et jure occacione dicte medietatis 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 07 do 04-08-1384. 

Andreas Leijten soen van den Yvenlaer en Johannes Weijgherganc beloofden 

aan Arnoldus Avemari 11½ oude schild met Lichtmis aanstaande (do 02-02-

1385) te betalen. 

 

Andreas (dg: van den Y) Leijten soen van den Yvenlaer et Johannes 

Weijgherganc promiserunt Arnoldo Avemari XI et dimidium aude scilt seu 

valorem ad (dg: nativitatis Domini) #purificationis# proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 08 do 04-08-1384. 

Albertus gnd Abe Smedeken beloofde aan Johannes gnd Smedeken 14 oude 

schilden en 13 Hollandse plakken na maning te betalen. 

 

Albertus dictus Abe (dg: dictus) Smedeken promisit Johanni dicto Smedeken 

XIIII aude scilde et XIII Hollant placken ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 09 do 04-08-1384. 

Henricus Raet en zijn zoon Theobaldus beloofden aan Wellinus van Os 104 

Hollandse dobbel mottoen, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Henricus Raet et Theobaldus eius filius promiserunt Wellino de Os centum 

et quatuor Hollant dobbel mottoen seu pro quolibet dobbel XLIII Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 144v 10 do 04-08-1384. 

Theodericus zvw Ghibo gnd Bathen soen beloofde aan Ghibo van Best de 

jongere 99 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Ghibonis dicti Bathen soen promisit Ghiboni de 

Best juniori (dg: ce) nonaginta novem Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1177 f 144v 11 do 04-08-1384. 

Johannes Hadewigen soen, zijn zoon Ghibo, Theodericus van Essche en 

Henricus Hadewigen brouwer beloofden aan Ghibo van Best de jongere 83 

Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Johannes Hadewigen soen Ghibo eius filius Theodericus de Essche et 

Henricus Hadewigen braxator promiserunt Ghiboni de Best juniori octaginta 

tres Hollant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 12 do 04-08-1384. 

De twee eersten zullen de anderen schadeloos houde. De brief overhandigen 

aan voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt alios duos indempnes. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Henrico. 
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BP 1177 f 144v 13 do 04-08-1384. 

Theodericus zvw Johannes molenaar van Spoerdonc droeg over aan Johannes zv 

Henricus zv Willelmus van der Noetele een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2½ mud rogge, die voornoemde Johannes 

zv Henricus zv Willelmus van der Noetelt aan voornoemde Theodericus beloofd 

had, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd die 

Roderijt36, in Oirschot, tussen de heer van Petershem enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam (dg: quo) Johannis multoris de Spoerdonc 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis (dg: d) 

predicte quam Johannes filius (dg: quondam) Henrici filii Willelmi van 

der Noetele promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie 

Andree et in Busco tradere ex quodam prato dicto die Roederijt sito in 

parochia de Oerscot inter hereditatem domini (dg: domini) de Peterssem ex 

uno et inter (dg: here) aquam ibidem dictam die Aa ex alio (dg: ..) prout 

supportavit dicto Johanni filio Henrici filii Willelmi van der Noetelt 

promittens ratam servare et obligationem in primodicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 14 do 04-08-1384. 

Reijnerus van Landen beloofde aan Godefridus van Hedichusen 12½ Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Reijnerus de Landen promisit Godefrido de Hedichusen XII (dg: Ho) et 

dimidium Hollant dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 15 do 04-08-1384. 

Theodericus van Essche verklaarde ontvangen37 te hebben van Arnoldus Avemari 

18 oude schilden en 4 Hollandse plakken, te weten van de helft die behoorde 

aan erfg van Jutta evw Marcelius Sticker van de totale som die overbleef 

van een huis en erf van voornoemde wijlen Marcelius, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, door voornoemde Arnoldus gerechtelijk verkocht. 

 

Theodericus de Essche (dg: pro) palam recognovit se recepisse ab Arnoldo 

Avemari XVIII aude scilde et IIII Hollant placken scilicet de medietate 

(dg: unius pecunie) que competebat #heredibus# Jutte uxori quondam 

Marcelii Sticker de totali pecunia que supercrescebat de (dg: pecunia) 

domo et area dicti quondam Marcelii sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet vendita (dg: per) a dicto Arnoldo per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco ut dicebat promittens super omnia dictum 

Arnoldum a dictis XVIII aude scilde #et IIII placken# indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 16 do 04-08-1384. 

Willelmus zvw Henricus Wilde van Oerscot en zijn broer Henricus beloofden 

aan Zanderus zvw Henricus Sanders soen 49 Hollandse dobbel mottoen of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Wilde de Oerscot et Henricus eius frater 

promiserunt Zandero filio quondam Henrici Sanders soen XLIX Hollant 

dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

                         
36 Zie ← BP 1176 f 014r 02 di 23-12-1376, uitgifte van de Roderijt, voor 

pacht van 3 mud en extra onderpand van ½ mud. 
37 Zie ← BP 1177 f 090v 11 vr 27-11-1383, ontvangst van helft van 42 oude 

schilden wegens verkoop van het huis. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 17 do 04-08-1384. 

Andreas zvw Johannes van den Noddenvelt beloofde aan Jacobus Stevens soen 

13 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te 

betalen. 

 

Andreas filius quondam Johannis van den Noddenvelt promisit Jacobo 

Stevens soen XIII aude scilde scilicet (dg: XLIII) XL Hollant placken pro 

quolibet aude scilt computato seu aliud pagamentum eiusdem valoris ad 

pascha proxime futurum (dg: testes) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 18 do 04-08-1384. 

Albertus die Smit beloofde aan Johannes van Beke zv Philippus 60 Hollandse 

dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Albertus (dg: die de S) die Smit promisit Johanni de Beke filio Philippi 

LX Hollant dobbel (dg: se) mottoen seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 19 do 04-08-1384. 

Johannes nzvw Johannes van Meghen droeg over aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis, zijn vruchtgebruik in een huis en erf van wijlen Johannes gnd 

Strijpken, in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Arnoldus 

van Casteren enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Moen anderzijds, en zijn 

deel in voornoemd huis en erf. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis de Meghen suum usufructum 

atque totum jus sibi competentes in domo et area quondam Johannis dicti 

Strijpken sita in Busco in (dg: Vuch) vico dicto Huls inter hereditatem 

Arnoldi de Casteren ex uno et inter hereditatem (dg: Jo .) Johannis dicti 

(dg: Moen) #Moen# ex alio atque totam partem et omne jus sibi competentes 

in dicta domo et area quovismodo ut dicebat supportavit Alberto Wael ad 

opus mense sancti spiritus promittens ratam servare et obligationm ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 144v 20 do 04-08-1384. 

Johannes Koc zv Willelmus gnd Uden soen beloofde aan Arnoldus Avemari 11 

mud 2 zester tarwe, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-

1384) te leveren. 

 

Johannes Koc filius Willelmi dicti Uden soen promisit Arnoldo Avemari XI 

modios et II sextaria (dg: sili) tritici mensure de Busco ad Martini 

proxime futurum (dg: futurum) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 144v 21 do 04-08-1384. 

Johannes zvw Goeswinus uten Broec en Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen 

beloofden aan Theodericus zv Theodericus Sniders van Rode {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes filius quondam Goeswini uten Broec et Arnoldus filius Volcquini 

Mijs soen promiserunt Theoderico filio Theoderici Sniders de Rode. 

 

BP 1177 f 144v 22 do 04-08-1384. 

Johannes zvw Goeswinus uten Broec en zijn broer Petrus beloofden aan 

Theodericus van Rode 41 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 
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Johannes filius quondam Goeswini (dg: van) uten Broec et Petrus eius 

frater promiserunt Theoderico de Rode XLI Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum Heijme et W 

datum supra. 

 

1177 mf5 D 02 f.145. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1384. 

 

BP 1177 f 145r 01 do 04-08-1384. 

Willelmus zvw Henricus gnd Wilde van Oerscot gaf uit aan Jordanus zvw 

Jordanus van der Brake (1) een beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd ter 

Notelen, tussen ....... ....... soen enerzijds en Willelmus gnd Didden soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Jordanus tot onderpand 

(2) een akker gnd die Lerpe Akker, in Oirschot, ter plaatse gnd ter 

Notelen, tussen Johannes Leijten soen enerzijds en Godefridus gnd Arken 

anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti Wilde de Oerscot quoddam pratum in 

parochia de Oerscot ad locum dictum ter Notelen inter hereditatem ....... 

....... soen ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti Didden soen ex 

alio dedit ad hereditariam paccionem (dg: ven) Jordano filio quondam 

Jordani van der Brake [ab eodem] hereditarie possidendum pro censu domini 

fundi exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) Oerscot danda sibi [ab alio] 

purificatione et in Oerscot tradenda ex (dg: premis) dicto prato 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Jordanus agrum dictum 

die (dg: Lep) Lerpe Acker situm in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis Leijten soen ex uno et inter hereditatem Godefridi 

dicti Arken ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Heijme et W 

datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 145r 02 do 04-08-1384. 

Johannes zvw Henricus Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici quondam Wilde prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 145r 03 do 04-08-1384. 

Henricus Cnoden soen van Vucht beloofde aan de secretaris, tbv Marcelius 

van Os, 12 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) 

te betalen. 

 

Henricus Cnoden soen de Vucht promisit mihi ad opus Marcelii de Os XII 

aude scilde seu valorem ad pasca proxime (dg: pers) futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 04 do 04-08-1384. 

Godefridus zv Johannes van Beke zvw Godefridus van Beke beloofde aan zijn 

voornoemde vader Johannes 100 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Godefridus filius Johannis de Beke (dg: filius) filii quondam Godefridi 

de Beke promisit dicto Johanni suo patri centum aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 05 do 04-08-1384. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel droeg over aan Arnoldus 

Writer een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Andreas in Den Bosch 
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te betalen, gaande uit een hoeve in Beek, ter plaatse gnd Eppen Brake, 

welke cijns Petrus die Smijt van Beke tbv zijn zusters Enghelberna en 

Katherina verworven had van Walterus gnd Croede van Beke, en welke cijns nu 

aan hem behoort. Johannes van den Hoevel zv Walterus deed afstand. 

 

Reijnerus de Mechelen filius #quondam# Arnoldi dicti Hessel hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: And) in die beati 

Andree apostoli et in Busco tradendam (dg: solvendam here) ex quodam 

manso sito in parochia de Beke ad locum (dg: dictum) vulgaliter Eppen 

(dg: -der) Brake nuncupatum atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis 

et universis quem censum (dg: Petrum) Petrus die Smijt de (dg: Beke) Beke 

ad opus Enghelberne et Katherine sororum filiarum eiusdem Petri 

acquisiverat erga Walterum dictum Croede de Beke prout in litteris #et 

quem nunc ad se spectare dicebat# hereditarie supportavit Arnoldo Writer 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto Johannes van den Hoevel filius Walteri super 

dicto censu et jure ad opus dicti Arnoldi renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 06 do 04-08-1384. 

Voornoemde Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel droeg over aan 

Arnoldus Writer de helft in een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot 

Tournoois voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

die Petrus smid van Beke grootvader van voornoemde wijlen Arnoldus Hessels 

met Sint-Lambertus beurde, gaande uit een broekland, in Hilvarenbeek, naast 

de plaats gnd Hodonk, welke cijns Walterus szvw vrouwe Aleijdis van 

Westerwijc betaalde aan voornoemde wijlen Petrus smid. Johannes van den 

Hoevel deed afstand. 

 

Dictus Reijnerus medietatem ad se spectantem in hereditario censu XX 

solidorum grosso Turonensi denario antiquo etc pro XVI denariis computato 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Petrus faber de Beke avus 

(dg: olim dicti Reij) dicti quondam Arnoldi Hessels solvendum habuit 

hereditarie Lamberti ex quadam palude sita in parochia de Hildwarenbeke 

iuxta locum dictum vulgaliter Hodonc ut dicebat et quem censum Walterus 

gener quondam domine Aleijdis de Westerwijc (dg: so) dicto quondam Petro 

fabro solvere consuevit supportavit Arnoldo Writer promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Johannes van den 

Hoevel super dicta medietate ad opus dicti Arnoldi renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 07 do 04-08-1384. 

Voornoemde Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel droeg over aan 

Arnoldus Writer de helft in een beemd gnd die Rietbeemd, in Moergestel, ter 

plaatse gnd op het Amervoert, met een eind strekkend aan Johannes gnd Bac 

Bertouts soen. Voornoemde Arnoldus betaalt uit de beemd 2½ oude groot aan 

de kerk van Oisterwijk en aan de H.Geest in Moergestel ?en aan de hertog 13 

schelling gemeen paijment. Johannes van den Hoevel deed afstand. 

 

Dictus Reijnerus medietatem ad se spectantem in quodam prato dicto die 

Rietbeemt sito in parochia de (dg: prope Oe) Ghestel prope Oesterwijc ad 

locum dictum opt Amervoert tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis 

dicti Bac Bertouts soen ut dicebat supportavit Arnoldo Writer promittens 

warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis he duo et d duobus et 

dimidio grossis antiquis et hereditario censu XIII solidorum communis 

pagamenti ex dicto integro prato de jure solvendis quo facto) hoc addito 

quod dictus Arnoldus solvet ex dicto prato ecclesie de Oesterwijc IIJ 

aude grossos annuatim et mense sancti spiritus in Ghestel #pred[icta]# 
?et domino duci XIII solidis communis pagamenti. Quo facto Johannes van 

den Hoevel super dicta medietate renunciavit promittens ratam servare. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 08 do 04-08-1384. 

Voornoemde Arnoldus Writer ev Margareta dvw Arnoldus gnd Hessel droeg over 

aan Reijnerus van Mechelen zvw voornoemde Arnoldus Hessels de helft in een 

b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Hilvarenbeek, die kinderen gnd 

Bonarts Kijnderen moeten leveren. 

 

Dictus Arnoldus Writer maritus et tutor legitimus ut asserebat (dg: L) 

Margarete sue uxoris filie quondam Arnoldi dicti Hessel medietatem ad se 

spectantem in hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de 

(dg: Be) Hildwarenbeke quam paccionem liberi dicti Bonarts Kijnderen 

solvere tenentur hereditarie (dg: Andree) ut dicebat hereditarie 

supportavit Reijnero de Mechelen filio dicti quondam Arnoldi Hessels 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 09 do 04-08-1384. 

Nijcholaus Reijmbrant beloofde aan Truda wv Henricus Posteels 73 Hollandse 

dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Nijcholaus Reijmbrant promisit Trude relicte Henrici Posteels LXXIII 

Hollant (dg: placken) #dobbel# scilicet XLIII Hollant placken pro 

quolibet dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 10 do 04-08-1384. 

Hr Henricus van Best priester gaf uit aan Gerardus van Boekel een hofstad, 

voor 48 voet en achter 38 voet breed, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Walterus Claes soen enerzijds en 

erfgoed van voornoemde hr Henricus anderzijds, strekkend achterwaarts tot 

aan de stroom; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude groten 

en voor een n-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1385). De verkrijger zal op deze hofstad binnen 2 jaar bouwen voor 

een waarde van 20 Brabantse dobbel. Margareta van Best, Godefridus zv 

Andreas en Henricus van den Arennest deden afstand. 

 

Dominus Henricus de (dg: Best) Best presbiter domistadium quoddam #XLVIII 

pedatas ante et XXXVIII pedatas retro in latitudine continens# situm in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Walteri Claes soen ex 

uno et inter hereditatem dicti domini Henrici ex alio tendens (dg: cum a 

rede) retrorsum ad aquam ibidem currentem ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Gerardo de Boekel ab eodem hereditarie possidendum 

pro hereditario censu duorum grossorum antiquorum et pro hereditario 

censu XII librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Johannis proxime ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit promisit super omnia quod ipse supra dictum 

domistadium edificabit infra duos annos datam presentem sine medio 

sequentes ad valorem XX Brabant dobbel. Quo facto Margareta de Best cum 

tutore Godefridus filius Andree et Henricus van den Arennest super dicto 

domistadio et jure ad opus Gerardi renunciaverunt promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 11 do 04-08-1384. 

(dg: Everardus van Amerzoijen). 

 

(dg: Everardus van Amerzoijen). 

 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

97 

BP 1177 f 145r 12 do 04-08-1384. 

Voornoemde hr Henricus gaf uit aan Ghibo Claes soen van den Leempoel een 

hofstad38, voor 29 voet en achter 20 voet breed, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Gerardus van Boekel enerzijds en 

erfgoed van Margareta van Best anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan 

de stroom; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude groot, en 

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

helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385). 

Verkrijger zal binnen 2 jaar op deze hofstad bouwen voor een waarde van 10 

Brabantse dobbel. Voornoemde Margareta van Best, Godefridus zv Andreas en 

Henricus van den Arennest deden afstand. 

 

Dictus dominus Henricus domistadium (dg: situm) XXIX pedatas ante et XX 

pedatas retro continens #in latitudine# situm ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Gerardi de Boekel ex uno et inter hereditatem Margarete 

de Best ex alio tendens retrorsum ad aquam ibidem currentem dedit ad 

hereditarium censum Ghiboni Claes soen van den Leempoel ab eodem etc pro 

hereditario censu (dg: . grossorum) uno grosso antiquo et (dg: si) 

quinque librarum et decem solidorum monete dando sibi ab hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis proxime ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit promisit super omnia edificare 

supra dictum domistadium infra duos annos proxime futuros ad valorem X 

Brabant dobbel. Quo facto dicti Margareta de Best cum tutore Godefridus 

et et Henricus de Arennest renunciaverunt ut supra promittentes ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145r 13 do 04-08-1384. 

Margareta van Best, Godefridus zvw Andreas ev Bela, en Henricus van den 

Arennest ev Aleijdis, dv voornoemde Margareta, gaven uit aan Arnoldus zvw 

Jacobus van der Heijden een hofstad, voor 30 voet en achter 20 voet breed, 

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

Claes soen enerzijds en voornoemde Margareta anderzijds, strekkend 

achterwaarts tot aan de stroom; 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 Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1385). Verkrijger zal binnen 2 jaar op deze hofstad bouwen voor een 

waarde van 10 Brabantse dobbel. Hr Henricus van Best deed afstand. 

 

Margareta de Best cum tutore Godefridus filius quondam Andree maritus et 

tutor Bele sue uxoris Henricus van den Arennest maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicte Margarete domistadium XXX 

pedatas ante et XX pedatas retro continens #in latitudine# situm ibidem 

inter hereditatem Ghibonis Claes soen ex uno !dicte Margarete ex alio 

tendens retrorsum ad aquam (dg: dictam D) ibidem currentem dederunt ad 

hereditarium censum Arnoldo filio quondam Jacobi van der Heijden ab eodem 

[hereditarie] possidendum pro hereditario censu trium librarum et X 

solidorum monete dando dicte Margarete ad eius vitam et post eam dictis 

Godefrido et Henrico ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo termino nativitatis Johannis proxime ex premissis 

promittentes #cum tutore# warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit promisit super omnia quod ipse #supra# dictum domistadium (dg: 

..) edificabit infra duos annos datam presentem sine medio sequentes ad 

valorem X Brabant dobbel. Quo facto dominus Henricus de Best super dicto 

domistadio et jure ad opus dicti Arnoldi renunciavit promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

                         
38 Zie → BP 1178 f 214v 15 do 25-02-1389, verkoop van een helft van deze 

hofstad. 
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BP 1177 f 145r 14 do 04-08-1384. 

Voornoemde Margareta van Best, Godefridus zvw Andreas ev Bela, en Henricus 

van den Arennest ev Aleijdis, dv voornoemde Margareta, gaven uit aan 

Lambertus Cannart zvw Lambertus Kannart een hofstad, voor 30 voet en achter 

20 voet breed, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen 

Arnoldus zvw Jacobus van der Heijden enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Margareta anderzijds, strekkend achterwaarts tot aan de stroom; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns39 van 3 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385). Verkrijger zal binnen 2 jaar op deze hofstad 

bouwen voor een waarde van 10 Brabantse dobbel. Hr Henricus van Best deed 

afstand. 

 

Dicti Margareta cum tutore Godefridus et Henricus domistadium XXX pedatas 

ante et XX pedatas retro in latitudine continens situm ibidem inter! 

Arnoldi filii quondam Jacobi van der Heijden ex uno et inter hereditatem 

dicte Margarete ex alio tendens retrorsum usque ad aquam ibidem currentem 

dederunt ad hereditarium censum Lamberto Cannart filio quondam Lamberti 

(dg: Ka) Kannart ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu 

trium librarum (dg: et X s) monete dando (dg: sibi ab alio) ut supra 

promittentes ut supra per totum. Dominus Henricus de Best renunciavit ut 

supra. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 03 f.145v. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1384. 

 in die Sixti: zaterdag 06-08-1384. 

 

BP 1177 f 145v 01 do 04-08-1384. 

Arnoldus Avemari verklaarde40 ontvangen te hebben achterstallige termijnen, 

die hem en zijn vrouw Aleijdis ontbraken, van een lijfrente, die Walramus 

van Benthem en medeschuldenaren jaarlijks aan voornoemde Arnoldus en 

Aleijdis moeten betalen. 

 

Arnoldus Avemari palam recognovit sibi fore satisfactum ab arrestadiis 

sibi et Aleijdi sue uxori deficientibus a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem de vitali pensione quam Walramus de Benthem #et sui 

condebitores# dictis Arnoldo et Aleijdi solvere tenentur annuatim. Testes 

Heijme et W datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 145v 02 do 04-08-1384. 

Arnoldus Nolleken Geroncs verklaarde41 ontvangen te hebben achterstallige 

termijnen, die hem en zijn vrouw Bela ontbraken van lijfrenten, die 

Walramus van Benthem en zijn medeschuldenaren jaarlijks aan voornoemde 

Arnoldus en Bela moeten betalen. 

 

Arnoldus Nolleken Geroncs palam recognovit sibi fore satisfactum ab 

arrestadiis sibi et Bele sue uxori deficientibus a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem occacione vitalium pensionum quas 

Walramus de Benthem et sui (dg: condeb) condebitores dictis Arnoldo et 

Bele solvere tenentur annuatim. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145v 03 do 04-08-1384. 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken, Ghibo Weijgerganc en Johannes van Os 

Zebrechts soen beloofden aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman 143½ 

oude schild, 39 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis 

                         
39 Zie → BP 1178 f 020v 04 za 15-02-1388 (3), overdracht van de helft van 

deze cijns. 
40 Zie ← BP 1176 f 162v 12 vr 11-01-1381, soortgelijke verklaring. 
41 Zie ← BP 1176 f 162v 10 vr 11-01-1381, soortgelijke verklaring. 
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aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti Rijxken Ghibo Weijgerganc et Johannes de 

Os Zebrechts soen promiserunt Rutghero de Boemel filius quondam Gobelini 

Zasman C et XLIII et dimidium aude scilde scilicet XXXIX Hollant placken 

pro quolibet scilt computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 145v 04 do 04-08-1384. 

Goeswinus zvw Johannes van der Dijesen verklaarde dat hij en zijn vrouw 

Margareta dv Volcquinus Mijs soen van Amersfoert ontvangen hebben van 

voornoemde Volcquinus 250 oude schilden als erfgoed. Hij beloofde dit geld 

tzt in te brengen bij de deling. Zou voornoemde Margareta overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan zullen de erfg van voornoemde Margareta, na 

overlijden van voornoemde Goeswinus, 250 oude schilden of de waarde 

krijgen, uit de goederen van voornoemde Goeswinus. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis van der Dijesen palam recognovit se 

recepisse a Volcquino Mijs soen de Amersfoert ducentos et quinquaginta 

aude scilde tamquam hereditates et loco hereditatis cum Margareta sua 

uxore filia dicti Volcquini nomine dotis et promisit super omnia dicto 

Volcquino dictam pecuniam reimportare si imposterum ad divisionem venire 

voluerit (dg: etc) promisit super omnia dicto Volcquino si (dg: cond) 

contingat dictam Margaretam decedere sine prole legitima ab ea genita vel 

generanda quod extunc heredes dicte Margarete post decessum dicti 

Goeswini habebunt et levabunt CCL aude scilde seu valorem de et ex bonis 

dicti Goeswini. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145v 05 do 04-08-1384. 

Petrus zvw Goeswinus Grieten soen droeg over aan Johannes van den Broec zv 

Arnoldus van Loe een stukje land, gnd die Kloot, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd die Vloetakker, tussen Arnoldus zvw Johannes zv Walterus van 

Rode enerzijds en Jacobus Tijt anderzijds, aan hem overgedragen door 

Ludekinus van Broegel ev Belija dvw Henricus gnd van Casteren snijder. 

 

Petrus filius quondam Goeswini Grieten soen particulam terre dictam die 

Cloet sitam in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto die Vloetacker 

inter hereditatem Arnoldi filii quondam Johannis filii Walteri de Rode ex 

uno et inter hereditatem Jacobi Tijt ex alio cum suis attinentiis 

supportatam sibi a Ludekino de Broegel marito et tutore legitimo Belije 

sue uxoris filie quondam Henrici dicti de Casteren sartoris prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni van den Broec filio Arnoldi de 

Loe cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 145v 06 do 04-08-1384. 

(dg: Johannes zvw Ghibo gnd Hadewigen soen en Henricus gnd Hadewigen 

brouwer beloofden). 

 

(dg: Johannes filius quondam Ghibonis dicti Hadewigen soen et Henricus 

dictus q Hadewigen braxator promiserunt). 

 

BP 1177 f 145v 07 za 06-08-1384. 

Arnoldus van Loet beloofde aan Zanderus zvw Henricus Zanders soen 31 

Hollandse dobbel (dg: 43 Hollands plakken voor 1 dobbel gerekend) of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Arnoldus de Loet promisit Zandero filio quondam Henrici Zanders soen XXXI 

Hollant dobbel (dg: scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato) #seu valorem# ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Heijme et Berwout datum (dg: s) in die Sixti. 

 

BP 1177 f 145v 08 za 06-08-1384. 

Godefridus zvw Johannes van Rode beloofde aan Elizabeth dvw Henricus 

Gherijs een lijfrente van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit goederen van voornoemde Godefridus, gnd te Noddenveld, 

in Berlicum, beiderzijds tussen erfgoed van monniken. 

 

Godefridus filius quondam Johannis de Rode promisit super (dg: omnia) se 

daturum Elizabeth filie quondam Henrici Gherijs vitalem pensionem duorum 

aude scilde seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Elizabeth in festo 

nativitatis Domini de et ex bonis dicti Godefridi dictis te Noddenvelt 

sitis in parochia de Berlikem inter hereditatem monachorum! ex utroque 

latere coadiacentem et sufficientem facere et cum mortua fuerit. Testes W 

et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 145v 09 za 06-08-1384. 

Jacobus Rutten soen en Gerardus Scade zvw Henricus van Os beloofden aan 

Philippus Asinario etc 44 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 

11-11-1384; 25+30+31+11=97 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Jacobus Rutten soen Gerardus Scade filius #quondam# Henrici de Os 

promiserunt Philippo Asinario etc (dg: X) XLIIII aude scilde ad Martini 

proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 04 f.146. 

 Quinta post Petri ad vincula: donderdag 04-08-1384. 

 Sexta post Petri ad vincula: vrijdag 05-08-1384. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 25-08-1384. 

 

BP 1177 f 146r 01 do 04-08-1384. 

Everardus van Amerzoijen: een erfcijns van 4 pond geld, die Gerardus zvw 

Hermannus van Dalen beloofd had aan voornoemde Everardus, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit {niet afgewerkt contract}. 

 

Everardus van Amerzoijen hereditarium censum quatuor librarum monete quem 

Gerardus filius quondam Hermanni de Dalen promisit se datutum et 

soluturum dicto Everardo here[ditarie] nativitatis Johannis ex q. 

 

BP 1177 f 146r 02 do 04-08-1384. 

Johannes die Rode ev Jutta dvw Rijxkinus Bijnhuus droeg over aan Gerardus 

zv Hermannus van Dalen een b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde 

Gerardus beloofd had aan Everardus van Amersoijen, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit 4 kamers42 met ondergrond in Den Bosch, in een straatje dat loopt 

van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Papenhuls, tussen erfgoed van 

Ghibo Bijnhuijs enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-Clara 

anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes die Rode maritus et tutor (dg: le) ut dicebat Jutte sue uxoris 

filie quondam Rijxkini Bijnhuus hereditarium censum quatuor librarum 

monete quem Gerardus filius (dg: ?quondam) Hermanni de Dalen promisit se 

daturum et soluturum Everardo de Amersoijen hereditarie nativitatis 

Johannis ex quatuor cameris cum suis fundis sitis in Busco in viculo 

tendente a vico Hijnthamensi versus locum dictum Papenhuls inter 

hereditatem Ghibonis Bijnhuijs ex uno et inter hereditatem conventus 

sancte Clare ex alio prout in litteris et quem censum (dg: -s) nunc ad se 

et ad dictam Juttam suam uxorem spectare dicebat supportavit dicto 

Gerardo promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

                         
42 Zie → BP 1177 f 394r 05 za 30-09-1385, verkoop van een van de kamers. 
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Testes Heijme et W datum quinta post Petri ad vincula. 

 

BP 1177 f 146r 03 do 04-08-1384. 

Petrus Heddens soen beloofde aan Johannes die Koc zvw Godefridus van 

Ghemert 20 mud rogge, maat van Oirschot, met Pinksteren aanstaande (zo 21-

05-1385) in Oirschot te leveren. 

 

Petrus Heddens soen promisit Johanni die Koc filio quondam Godefridi de 

Ghemert XX modios siliginis mensure de Oerscot (dg: ad pasca proxime f) 

penthecostes proxime futurum persolvendos et in Oerscot tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 04 do 04-08-1384. 

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Haengreve van Zoemeren beloofde aan Gerardus 

van Bruggen 13 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1385) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Haengreve (dg: pro) de Zoemeren 

promisit Gerardo de Bruggen XIII aude scilde seu valorem ad (dg: 

nativitatis D) nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 05 do 04-08-1384. 

Theodericus Gheghel beloofde aan Henricus Scellens 24 lichte schilden, 12 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-

12-1384) te betalen. 

 

Theodericus Gheghel promisit Henrico Scellens XXIIII licht scilde (dg: 

XXIIII) XII Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 06 do 04-08-1384. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen, zijn voornoemde vader Henricus 

en Johannes van Eijcke de oudere beloofden aan Philippus Jozollo etc 280 

oude Franse schilden43 met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384; 

27+30+31+11=99 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen et dictus Henricus eius 

pater et Johannes de Eijcke senior promiserunt Philippo Jozollo etc 

ducentos (dg: aude scilde) et LXXX aude scilde Francie ad Martini proxime 

futurum persolvendos sub pena X. Testes W et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 07 do 04-08-1384. 

De twee eersten zullen Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Duo primi servabunt (dg: alium) Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 08 do 04-08-1384. 

Jacobus van Enghelant, Johannes van Enghelant en Ghibo Herinc beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 36 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande 

(za 01-10-1384; 27+30+1=58 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Jacobus de Enghelant Johannes de Enghelant et Ghibo Herinc promiserunt 

Philippo Jozollo etc XXXVI aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum 

                         
43 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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persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 09 do 04-08-1384. 

De eerste twee zullen Ghibo schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Duo primi servabunt Ghibonem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 10 do 04-08-1384. 

Voornoemde Jacobus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

[Solvit] 2 plack. 

Dictus Jacobus promisit dictum Johannem indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 146r 11 vr 05-08-1384. 

Wellinus zv Henricus Goetkijnt, zijn voornoemde vader Henricus, Petrus van 

Baescot en Nicholaus zvw Reijnkinus met den Crommenhalse beloofden aan 

Deliana wv Henricus Brijtter 67½ Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) 

te betalen. 

 

Wellinus filius Henrici Goetkijnt Henricus eius pater predictus Petrus de 

Baescot et Nicholaus filius quondam Reijnkini met den Crommenhalse 

promiserunt Deliane relicte Henrici Brijtter LXVIIJ Hollant dobbel vel 

pro quolibet XLIII placken Hollants ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Scilder datum sexta post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1177 f 146r 12 vr 05-08-1384. 

Heilwigis wv Johannes van Doernen droeg over aan Henricus Scilder de helft 

van een stuk land, in Oss, tussen Rutgherus Pijn van Derenborch enerzijds 

en Theodericus Mannaert anderzijds, welk stukje land voornoemde Theodericus 

overgedragen had aan voornoemde Henricus Scilder en wijlen Johannes van 

Doernen. 

 

Heilwigis relicta quondam Johannis de Doernen cum tutore medietatem ad se 

spectantem particule terre site in parochia de Os inter hereditatem 

Rutgheri Pijn de Derenborch ex uno et hereditatem Theoderici Mannaert ex 

alio quam particulam terre dictus Theodericus Henrico Scilder et dicto 

quondam Johanni de Doernen supportaverat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Henrico Scilder cum litteris et jure occacione 

competente promittens cum tutore ratam servare. Testes Willelmus et 

Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1177 f 146r 13 vr 05-08-1384. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Gherisius van Os 32 Hollandse 

dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit Gherisio de Os XXXII 

Hollant dobbel pro quolibet XLIII Hollant placken ad nativitatuis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 14 vr 05-08-1384. 

Johannes zvw Boudewinus Appelman verkocht aan Arnoldus Stamelaert van den 

Kelder een n-erfcijns van 20 gulden hellingen of ander paijment, een helft 

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

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

Johannes van Haren enerzijds en erfgoed van wijlen Goessuinus Aenkoije 

anderzijds, reeds belast met 13 schelling geld. Zodra voornoemde Johannes 
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deze cijns op een ander erfgoed in de villicatio gelegen zal hebben 

toegewezen, ..... elk erfgoed 5 gulden en niet minder, dan zal voornoemd 

huis van voornoemde cijns, of van het deel ervan, vrij zijn. 

 

Johannes filius Boudewini dicti quondam Appelman hereditarie vendidit 

Arnoldo Stamelaert de Penu hereditarium censum XX ghulden hellingen vel 

alterius pagamenti solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls (dg: ex uno) 

inter hereditatem Johannis de Haren ex uno et hereditatem quondam 

Goessuini Aenkoije ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XIII solidis monete prius inde solvendis 

promisit sufficientem facere tali condicione !cum cum dictus Johannes 

dictum censum ad aliam hereditatem #in villicacione sitam# ad hoc 

sufficientem assignaverit videlicet a..de quamlibet hereditatem quinque 

gulden et non minus extunc dicta domus et area a dicto censu vel a parte 

ipsius census sic assignanda quita erit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 146r 15 vr 05-08-1384. 

Robbertus van Neijnsel en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus 

Jozollo 40 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384; 

26+30+31+11=98 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Robbertus de Neijnsel et Willelmus Coptiten promiserunt Philippo Jozollo 

XL aude scilde ad Martini proxime persolvendos pena II. Testes Sijmon et 

Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 146r 16 vr 05-08-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146r 17 vr 05-08-1384. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde verkoper, gnd Sneppenschoot, 

in Mierlo. Hr Theodericus Rover beloofde deze verkoop van waarde te houden. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarie 

vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione et in Busco 

tradendam ex manso ipsius venditoris dicto communiter Sneppenscoet sito 

in parochia de Mierle et ex omnibus eius attinentiis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: promisit) 

promisit super habita et habenda sufficientem facere. Quo facto dominus 

Theodericus Rover promisit super omnia quod ipse dictam vendicionem ratam 

observabit. Testes Berwout et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 146r 18 vr 05-08-1384. 

Johannes Sluijsman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sluijsman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 146r 19 do 25-08-1384. 

Aleijdis, dvw Gerardus Coptijt en wv Adam van Ghestel, droeg over aan 

Elizabeth dv Johannes Coninc het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar ouders, haar zuster Elizabeth en haar broer Jacobus, in 

de ondergeschreven erfgoederen, (1) ½ hoeve land van wijlen Marcelius van 

de Wateren, in Oisterwijk, in Udenhout, naast de hoeve van Godescalcus 

Roesmont, welke ½ hoeve voornoemde wijlen Gerardus Coptiten gekocht had van 

hr Gerardus Hugonis priester, (2) een hoeve eertijds van Walterus gnd van 
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den Vennen en zijn eerstgeboren zoon Walterus, in Udenhout, naast goederen 

van Gerardus gnd Coptijt, richting de stad Den Bosch, welke hoeve 

voornoemde wijlen Gerardus Coptijt in pacht verworven had van voornoemde 

Walterus van den Venne en zijn eerstgeboren zoon Walterus. 

 

Aleijdis filia quondam Gerardi (dg: Coptiten) #Coptijt# relicta quondam 

Ade de Ghestel cum tutore totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

suorum parentum atque de morte quondam Elizabeth sororis olim dicte 

Aleijdis et Jacobi fratris olim dicte Aleijdis successione advolutas in 

hereditatibus infrascriptis scilicet in dimidio manso terre quondam 

Marcelii de Aquis sito in parochia #de Oesterwijc# in Udenout iuxta 

mansum Godescalci Roesmont ibidem consistentem (dg: et qu) cum suis 

attinentiis (dg: universis) edificiis ceterisque attinentiis eiusdem 

universis quem dimidium mansum cum suis edificiis et ceteris eius 

attinentiis universis dictus quondam Gerardus Coptiten erga dominum 

Gerardum (dg: dictum) Hugonis presbitrem emendo acquisiverat prout in 

litteris atque in manso dudum Walteri dicti van den Vennen et Walteri 

eius filii (dg: primodicti) primogeniti sito in Udenhout iuxta bona 

Gerardi dicti Coptijt versus oppidum de Busco (dg: in) quem mansum dictus 

quondam Gerardus Coptijt erga dictos Walterum van den Venne et Walterum 

eius filium primogenitum ad pactum acquisiverat prout in litteris #simul 

cum edificiis pratis pascuis (dg: et mer) ad premissa spectantibus 

quocumque sitis# hereditarie supportavit Elizabeth filie Johannis Coninc 

(dg: su) cum litteris et jure promittens cum tutore ratam et obligationem 

et impeticionem ex parte sui (dg: et suorum coheredum) deponere. Testes 

Dicbier et Scilder datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 146r 20 do 25-08-1384. 

Mechtildis dv Gerardus Berwout verwerkte haar recht tot vernaderen. 

 

Mechtildis filia (?dg: Grav) Gerardi Berwout prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 05 f.146v. 

 In crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1384. 

 

BP 1177 f 146v 01 do 25-08-1384. 

Petrus van Doveloe, Henricus van der Amervoert, Henricus die Wise, Arnoldus 

Wanghen soen en Johannes van Ghilze beloofden aan Willelmus Mijnnemere, tbv 

hem en zijn schoonzoon Johannes gnd Johannes soen van Hees, 50 oude 

schilden, een helft te betalen half maart en de andere helft half mei 

aanstaande. 

 

Petrus de Doveloe Henricus van der Amervoert Henricus die Wise Arnoldus 

Wanghen soen Johannes de Ghilze promiserunt Willelmo Mijnnemere #ad opus 

sui et ad# ad opus Johannis dicti Johannis soen de Hees generi dicti 

Willelmi #seu ad opus alterius eorum# L aude scilde (dg: scil) seu 

valorem mediatim ad medium marcii et mediatim ad medium maij proxime 

futuros persolvendos. Testes Dicbier et Scilder datum (dg: quinta) in 

crastino (dg: Jac) Bartholomei. 

 

BP 1177 f 146v 02 do 25-08-1384. 

Henricus Lanternmaker zvw Henricus Lanternmaker verkocht aan Rutgherus 

Buernics soen de helft van 2 bunder beemd, ter plaatse gnd Nortbroek, 

tussen Willelmus van den Hoernic enerzijds en Gerardus gnd Sijmons soen 

anderzijds, welke helft voornoemde Henricus gekocht had van Theodericus van 

den Bredewater. 

 

Henricus Lanternmaker filius quondam (dg: quondam) Henrici Lanternmaker 

medietatem duorum bonariorum prati sitorum in loco dicto Nortbroec inter 

hereditatem Willelmi van den Hoernic ex uno latere et inter hereditatem 
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Gerardi dicti Sijmons soen ex alio latere quam medietatem predictus (dg: 

Theodericus) Henricus erga Theodericum van den Bredewater emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie dedit ad hereditariam 

paccionem) #hereditarie (dg: su vend s) vendidit# Rutghero Buernics soen 

#supportavit# cum litteris ab eodem hereditarie possidendam promittens 

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

 

BP 1177 f 146v 03 do 25-08-1384. 

Voornoemde Rutgherus Buernics soen beloofde aan voornoemde Henricus 

Lanternmaker zvw Henricus Lanternmaker een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

jaar (vr 02-02-1386), gaande uit voornoemde helft van de 2 bunder beemd. 

 

Dictus Rutgherus promisit se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et in Busco 

tradendam ex dicta medietate dictorum duorum bonariorum prati. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 04 do 25-08-1384. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Henricus 7½ Brabantse dobbel, 

51 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Vastenavond 

aanstaande (di 14-02-1385) te betalen. 

 

Dictus Rutgherus promisit predicto Henrico septem et dimidium Brabant 

dobbel seu pro quolibet dobbel LI Hollant (dg: dobbel) placken ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 05 do 25-08-1384. 

Hr Johannes van Uden priester verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem 2½ hont land, in Berghem, ter plaatse gnd op Cauwelille, 

beiderzijds tussen voornoemde Godefridus. 

 

Dominus Johannes de Uden presbiter duo et dimidium hont terre sita in 

parochia de Berchen in loco dicto op Cauwelille inter hereditates 

Godefridi filii quondam Andree de Berlikem ex utroque latere coadiacentes 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido promittens (dg: warandiam 

et obligationem deponere) ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 06 do 25-08-1384. 

Everardus van Pettelaer beloofde aan zijn zoon Petrus een n-erfcijns van 4 

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

Jan, gaande uit een huis44, erf en 3 kamers in Den Bosch, in de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Theodericus van der Aelsvoert enerzijds en erfgoed 

van Elizabeth van der Mere anderzijds. 

 

Everardus de Pettelaer promisit se daturum et soluturum Petro suo filio 

hereditarium censum quatuor librarum monete hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex domo et area et tribus cameris cum earum fundis 

sitis in Busco in vico dicto Huls inter hereditatem Theoderici van der 

Aelsvoert ex uno et inter hereditatem Elizabeth van der Mere ex alio ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 07 do 25-08-1384. 

Lambertus Hutman van Scijnle beloofde aan zijn schoonzoon Petrus zv 

Everardus van Pettelaer dat Elizabeth, ev voornoemde Petrus en dv 

voornoemde Lambertus, na overlijden van voornoemde Lambertus en diens vrouw 

                         
44 Zie ← BP 1176 f 346v 07 za 27-02-1384, verkoop van een erfcijns van 4 

pond, uit dit huis, erf en 3 kamers. 
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Elizabeth, ouders van eerstgenoemde Elizabeth, net zoveel uit hun nagelaten 

goederen zal krijgen als ieder van de andere kv voornoemde Lambertus. 

 

Lambertus Hutman de Scijnle promisit super omnia Petro filio Everardi de 

Pettelaer (dg: qu) suo genero quod Elizabeth uxor dicti Petri filia dicti 

Lamberti seu post eam sui heredes post decessum dicti Lamberti et 

Elizabeth uxoris parentum primodicte Elizabeth tantum habebit #levabit# 

et assequetur de bonis quibuscumque que dicti Lambertus et Elizabeth eius 

uxor in sua morte post se relinquent quantum aliquis aliorum liberorum 

dicti Lamberti habebit levabit et assequetur. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 08 do 25-08-1384. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierlo verhuurde aan 

Akerinus van Hezelt zvw Theodericus Denkens soen en Leonardus gnd die Raet 

zvw Henricus van Heijnxstem 12 morgen land van wijlen voornoemde Johannes 

Dicbier, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Hoeven, in 4 kampen aldaar, voor 

een periode van 4 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), 

per jaar voor 48 franken of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, belast 

met de oude werken en de schouw. De huurders en Sijmon van Mijrabellum 

beloofden de oude werken en schouw waar te nemen. Ze zullen voornoemde 12 

morgen in het laatste jaar niet bezaaien. Enig nieuw werk zullen de 

huurders op zich nemen en dat op voornoemde Henricus Dicbier korten. 

 

Henricus Dicbier #filius quondam Johannis Dicbier# dominus de Mierle 

duodecim iugera terre dicti quondam Johannis Dicbier sita in 

jurisdictione de Merewijc #in loco dicto die Hoeven# in quatuor campis 

ibidem ut dicebat locavit Akerino de Hezelt (dg: et Theoderico de) filio 

quondam (dg: Denken) Theoderici Denkens soen et Leonardo dicto die Raet 

filio quondam Henrici de Heijnxstem ab eisdem ad spacium quatuor annorum 

post festum Martini proxime futurum deinceps sine medio sequentium 

possidenda anno quolibet dictorum (dg: dicto) quatuor annorum pro XLVIII 

francken seu valorem dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum quatuor 

annorum Martini et pro primo termino a Martini proxime futuro ultra annum 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis antiquis operibus et circonspicione dicta scouwe ad premissa de 

jure spectantibus (dg: pro) et alii et cum eis Sijmon de Mijrabello 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi dicta antiqua opera et 

circonspi-(dg: dic)-cionem dictam scouwe in bona disposicione tenebunt 

dictis quatuor annis durantibus et quod ipsi dicta XII iugera terre 

ultimo dictorum quatuor annorum non seminabunt et si aliquid novi operis 

dictis quatuor annis durantibus evenerit supra dicta XII iugera terre hoc 

dicti condebitores f[?a]cient et tenebunt et dicto Henrico Dicbier 

defalcabunt. Testes Sijmon et (dg: Dicbier) #Scilder# datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 09 do 25-08-1384. 

Voornoemde Akerinus en Leonardus beloofden Sijmon schadeloos te houden. 

 

Dicti Akerinus et (dg: He) Leonardus promiserunt super omnia Sijmonem 

indempnem servare. Testes Dicbier et (dg: Dic) Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 10 do 25-08-1384. 

Rijcoldus Belijen soen van Os en Rutgherus zvw Henricus Veren Yden soen van 

Os beloofden aan Arnoldus Heijme 35½ gulden pieter, 37 Hollandse plakken 

voor 1 gulden pieter gerekend, en 17 lopen haver, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus aanstaande (do 24-08-1385) te leveren. 

 

Rijcoldus Belijen soen de Os et Rutgherus filius quondam Henrici Veren 

Yden soen de Os promiserunt Arnoldo Heijme XXXV et dimidium gulden peter 

(dg: seu pro quo) scilicet pro quolibet gulden peter XXXVII Hollant 

placken (dg: ad Bartholomei proxime futurum persolvendos) atque XVII 

lopinos avene mensure de Busco ad Bartholomei proxime futurum 
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persolvendos. Testes Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 11 do 25-08-1384. 

Gerardus van Loen van Os en Zibbertus Heijnen soen van den Cruijsbergen 

beloofden aan Arnoldus Heijme 35½ gulden pieter, 37 Hollandse plakken voor 

1 gulden pieter gerekend, en 16½ lopen haver, Bossche maat, met Sint-

Bartholomeus aanstaande (do 24-08-1385) te leveren. 

 

Gerardus de Loen de Os et Zibbertus Heijnen soen van den (dg: Crus) 

Cruijsbergen promiserunt Arnoldo (dg: Ar) Heijme XXXV et dimidium gulden 

peter seu pro quolibet peter XXXVII Hollant placken et (dg: sept) sedecim 

et dimidium lopinos avene mensure de Busco ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 12 do 25-08-1384. 

Nijcholaus Agnesen soen van Driel en zijn zoon Nijcholaus Morinc beloofden 

aan Willelmus Balijart 33 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

(dg: Agne) Nijcholaus Agnesen soen de (dg: Dri) Driel et Nijcholaus 

Morinc eius filius promiserunt Willelmo Balijart XXXIII aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 13 do 25-08-1384. 

Willelmus Balijart beloofde aan Henricus Scilder, gedurende 6 jaar, 

ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), elk jaar met Kerstmis 22 

oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Willelmus Balijart promisit super omnia se daturum et soluturum Henrico 

Scilder ad spacium sex annorum post Martini proxime futurum deinceps sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum (dg: XXIII) XXII aude 

scilde seu valorem nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum. 

 

BP 1177 f 146v 14 do 25-08-1384. 

Henricus Scilder verhuurde aan Willelmus Balijart (1) 15 vadem land, in 

Kessel, ter plaatse gnd in het Stroebroek, ter plaatse gnd Bonarts Kamp, 

tussen jkvr Aleijdis dvw Leonius van Kessel enerzijds en Johannes van Kuijc 

anderzijds, (2) een kamp, in Kessel, ter plaatse gnd die Delen, naast jkvr 

Heijlwigis wv Rutgherus Eghens soen enerzijds en wijlen Amelius Meijssen 

soen anderzijds, (3) 2 kampen, in Maren, ter plaatse gnd die Kuikse Hoeve, 

tussen Albertus van Ghewanden enerzijds en erfg vw Walterus van Ludinc 

anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1384), per jaar voor 22 oude schilden of de waarde, met Kerstmis 

te betalen, belast met sloten, op de einden en zijden, en zegedijken. 

 

Henricus Scilder XV mensuras terre dictas vademen sitas in parochia de 

Kessel in loco dicto int Stroebroeke in loco dicto Bonarts Camp inter 

hereditatem domicelle Aleijdis filie quondam Leonii de Kessel ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Kuijc ex alio item quendam campum situm in 

dicta parochia in dicto die Delen contigue iuxta hereditatem domicelle 

Heijlwigis relicte quondam Rutgheri Eghens soen ex !alio et inter 

hereditatem quondam Amelii Meijssen soen ex alio item (dg: cam) duos 

campos sitos in parochia de Maren in loco dicto die Kuijcsche Hoeve inter 

hereditatem Alberti de Ghewanden ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Walteri de Ludinc ex alio ut dicebat (dg: ut dicebat) locavit 

Willelmo Balijart ab eodem ad spacium sex annorum post Martini proxime 

futurum deinceps sine medio sequentium possidendas (dg: promittens 

warandiam et obligationem deponere) anno quolibet dictorum sex annorum 

pro XXII aude scilde seu valorem dandis sibi ab anno quolibet dictorum 
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sex annorum nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere exceptis fossatis sitis ad fines et ad latera 

dictarum hereditatum sitis et (dg: aqueduct) #zegedijce# ad premissa de 

jure spectantibus (dg: quod dictus Will). Quo facto repromisit dictus 

Willelmus super omnia #et# quod ipse dictas fossata et aggeres dictas 

zegediken dictis sex annis durantibus in bona disposicione tenebit sic 

quod dicto Henrico dampna exinde non eveniant. Testes Heijme et Sijmon 

datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 15 do 25-08-1384. 

Everardus Buc beloofde aan zijn broer Ghibo Buc 100 Hollandse dobbel met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Everardus Buc promisit Ghiboni Buc suo fratri centum Hollant dobbel ad 

nativitatis Domini proxime futurum (dg: sin) persolvendos. Testes (dg: 

dra) Sijmon et Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 146v 16 do 25-08-1384. 

Gerardus van Aa beloofde aan Berwinus van Kessel, tbv hr Henricus van 

Mordrecht ridder, 40 gulden hellingen met Sint-Remigius aanstaande (za 01-

10-1384) te betalen. 

 

Gerardus de Aa promisit Berwino de Kessel ad opus domini Henrici de 

Mordrecht militis XL gulden hellingen ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes W et Sij datum supra. 

 

1177 mf5 D 06 f.147. 

 In crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1384. 

 

BP 1177 f 147r 01 do 25-08-1384. 

Hilla, dvw Petrus die Langhe en wv Johannes van Loen zvw Ghibo van Loen, 

droeg over aan Gerardus Roest (1) 2 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

dat Meerveld, tussen Elijas zv Arnoldus gnd Hake enerzijds en Hilla gnd 

Lemmens dochter en haar kinderen anderzijds, (2) een hofstad, aldaar, 

tussen Copkinus van Ghelre enerzijds en Grieta Wellens dochter anderzijds, 

(3) met 4 roeden dijk, ter plaatse gnd die Veewert, voor Hedel, tussen de 

dijk behorend aan de kerk van Empel enerzijds en de dijk van Hermannus gnd 

Scut Willems soen anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes van Loen in 

cijns gegeven door Johannes gnd Alarts soen korenkoper, belast met de cijns 

in de brief vermeld. Hr Johannes van Scalunen priester deed afstand. 

 

Hilla filia quondam Petri die Langhe relicta quondam Johannis de Loen 

filii quondam Ghibonis de Loen cum tutore duo iugera terre sita 
!jurisdictione de Empel in loco dicto dat Meervelt inter hereditatem 

Elije filii (dg: q) Arnoldi dicti Hake ex uno et inter hereditatem Hille 

dicte Lemmens dochter et eius liberorum ex alio atque quoddam domistadium 

situm ibidem inter hereditatem Copkini de Ghelre ex uno et inter 

hereditatem Griete Wellens dochter ex alio cum quatuor virgatis dictis 

roe[den] aggeris sitis in loco dicto communiter die Veewert ante Hedel 

inter aggerem spectantem ad ecclesiam de Empel (dg: ex uno) inter aggerem 

spectantem ad Hermannum dictum Scut Willems soen (dg: ex alio) data ad 

censum dicto quondam Johanni de Loen a Johanne dicto Alarts soen emptore 

bladi prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Roest cum 

litteris et jure promittens cum tutore #super habita et habenda# ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui et (dg: quo) dicti 

quondam Johannis de Loen et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis 

de Loen deponere excepto censu in dictis litteris contento. Quo facto 

dominus Johannes (dg: Sca) de Scalunen presbiter super premissis et jure 

ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijon et Scilder datum in 
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crastino Bartholomei. 

 

BP 1177 f 147r 02 do 25-08-1384. 

Een vidimus maken van de brief, beginnend met “Walterus, Arnoldus en 

Hadewigis, kvw Ghibo van Loen,” en voornoemde Hilla beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan voornoemde Gerardus Roest. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Walterus Arnoldus et Hadewigis 

liberi quondam Ghibonis de Loen cum tutore et dicta Hilla cum tutore 

promisit super omnia dicto Gerardo Roest tradere quotiens indiguerit. 

(dg: testes da) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 03 do 25-08-1384. 

Paulus Bits soen van Os en zijn vrouw Elizabeth beloofden aan Johannes 

Bessellen 24 schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, op 

zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-03-1385) te betalen. 

 

Paulus Bits soen (dg: promisit) de Os #et Elizabeth eius uxor# promisit 

Johanni Bessellen XXXIIII scilde scilicet XII Hollant placken pro 

quolibet scilt computato ad letare Jherusalem proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 04 do 25-08-1384. 

Elizabeth dv Willelmus de Middelberze verkocht aan Everardus zvw Gerardus 

van den Kerchove rademaker (1) een tuin in Middelbeers, beiderzijds tussen 

Jacobus van Bascot45, (2) een stuk heideland in Middelbeers, ter plaatse gnd 

aan die Bargelen, tussen Johannes zv voornoemde Willelmus enerzijds en 

Willelmus zv eerstgenoemde Willelmus anderzijds, (3) de helft in een beemd 

in Middelbeers, tussen erfgoed van de monniken van Tongerlo enerzijds en 

voornoemde Jacobus van Baest anderzijds (4) alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar vader. Belast met de onraad. 

 

Elizabeth filia (dg: q) Willelmi de Middelberze cum tutore (dg: domum) 

#ortum# situm in parochia de Middelberze inter hereditatem Jacobi de (dg: 

Bae) Bascot! ex utroque latere coadiacentem atque peciam terre mericalis 

sitam in dicta parochia (dg: inter) ad locum dictum aen die Barghelen 

inter hereditatem Johannis filii dicti Willelmi ex uno et inter 

hereditatem Willelmi filii primodicti Willelmi ex alio atque (dg: pratum) 

medietatem ad se spectantem in quodam prato sito in dicta parochia inter 

hereditatem monachorum de Tongherloe ex uno et inter hereditatem dicti 

Jacobi de Baest! ex alio atque (dg: omnes) omnia bona (dg: post) per 

mortem (dg: dicte Elizabeth) #dicti Willelmi sui patris# successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita hereditarie vendidit 

Everardo filio quondam Gerardi van den Kerchove rotifici promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet 

exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 05 do 25-08-1384. 

Willelmus van Broegel vernaderde, in aanwezigheid van Paulus Bits soen, een 

huis46 en erf, aan voornoemde Paulus verkocht47 door Ludekinus van Broegel. 

 

Willelmus de Broegel prebuit et exhibuit #in presentia Pauli Bits soen# 

patentes denarios ad redimendum domum et aream venditam (dg: p) dicto 

Paulo a Ludekino de (dg: Broel) Broegel ut dicebat. Testes datum supra. 

 

                         
45 In deze contract is blijkbaar Jacobus de Bascot dezelfde als Jacobus de 

BaeSint- 
46 Zie → BP 1177 f 149r 09 ma 05-09-1384, overdracht van dit huis. 
47 Zie ← BP 1177 f 129v 09 vr 17-06-1384, verkoop van dit huis. 
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BP 1177 f 147r 06 do 25-08-1384. 

Johannes Moelner zvw Godefridus Moelner en Johannes Boijen zvw Henricus 

Boijen beloofden aan Johannes Scragen, tbv hem en Philippus Jans soen, 48 

nobel of de waarde {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Moelner filius quondam Godefridi Moelner et Johannes Boijen 

filius quondam Henrici Boijen promiserunt Johanni Scragen ad opus sui et 

ad opus Philippi Jans soen XLVIII nobel seu valorem. 

 

BP 1177 f 147r 07 do 25-08-1384. 

Johannes Moelner zvw Godefridus Moelner en Egidius Boijen de jongere zvw 

Henricus Boijen beloofden aan Johannes Scrage, tbv hem en Philippus Jans 

soen, 16 pond groten en 12 schelling groten, 1 Vlaamse plak voor 2 groten 

gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385) te betalen. 

 

Johannes Moelner filius quondam Godefridi Moelner et (dg: Johannes) 

#Egidius# Boijen #junior# filius quondam Henrici Boijen promiserunt 

Johanni Scrage ad opus sui et ad opus Philippi Jans soen sedecim libras 

grossorum et duodecim solidos grossorum scilicet unam Vlaemssche placke 

pro duobus grossis computato ad (dg: na) carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 08 do 25-08-1384. 

Goeswinus zvw Johannes van Meghen verkocht aan Nijcholaus gnd Nijcoel zvw 

Johannes gnd Rutghers soen van Os 1 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd in 

die Hoelbeemden, tussen hr Egidius Meijnssen soen enerzijds en Johannes zvw 

Henricus Demoeden soen anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis de Meghen unum iuger terre situm in 

parochia de Os in loco dicto in die Hoelbeemde inter hereditatem d[omini] 

Egidii Meijnssen soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 

Henrici Demoeden soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto (dg: Nijchola) Nijcoel filio quondam Johannis dicti Rutghers soen 

de Os promittens warandiam et obligationem deponere. Testes W et Sijmon 

datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 09 do 25-08-1384. 

Henricus Venbossche van Os droeg over aan Martinus zv Jacobus gnd Copgovij 

104 dobbel mottoen geld van Holland, aan hem beloofd48 door Petrus van 

Gageldonc. 

 

Henricus Venbossche de Os centum et quatuor denarios aureos communiter 

dobbel mottoen vocatos monete Hollandie promissos sibi a Petro de 

Gageldonc prout in litteris supportavit Martino filio (dg: q) Jacobi 

dicti Copgovij (dg: pro) cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 10 do 25-08-1384. 

Petrus van Drueten en Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman beloofden 

aan Zebertus gnd Zebrechts en Jacobus gnd Wekers soen, tbv hen en Petrus 

gnd Wouters soen, 287 oude schilden, 13 gulden hellingen voor 10 oude 

schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Petrus de Drueten et Rutgherus de Boemel filius quondam Gobelini Zasman 

promiserunt Zeberto dicto Zebrechts et Jacobo dicto Wekers soen #ad opus 

eorum et ad opus# (dg: et) Petri (dg: -o) dicti (dg: -o) Wouters soen 

ducentos (dg: aude) et LXXXVII aude scilde scilicet XIII gulden hellingen 

pro X aude scilde (dg: vo) computato ad nativitatis Domini proxime 

                         
48 Zie ← BP 1176 f 321r 07 ma 31-08-1383, belofte 104 Holland dobbel in twee 

helften te betalen op 25-12-1383 en 10-04-1384. 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 11 do 25-08-1384. 

Johannes van Holaer die Riemsleger gaf uit aan Everardus zvw Johannes gnd 

Tielkens Brueder (1) een hoeve, gnd Holaar, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Olland, tussen wijlen Arnoldus van Loe enerzijds en Johannes Rielant 

anderzijds, (2) een kamp, in Sint-Oedenrode, naast de heide, tussen 

Arnoldus van den Borne en Leijta Neckers enerzijds en de gemeint 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386) {niet afgewerkt 

contract49}. 

 

Johannes de Holaer die (dg: Ries) Riemsleger quendam mansum #terre dictum 

Holaer# situm in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Onlant inter 

hereditatem quondam Arnoldi de Loe ex uno et inter hereditatem Johannis 

Rielant ex alio item quendam campum situm in dicta parochia iuxta mericam 

inter hereditatem Arnoldi van den Borne et Leijte Neckers ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Everardo 

filio quondam Johannis dicti Tielkens Brueder ab eodem hereditarie (dg: 

pact) possidendos pro oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino a 

purificatione proxime ultra (dg: duos) #tres# annos et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: testes datum supra). 

 

BP 1177 f 147r 12 do 25-08-1384. 

Voornoemde Everardus zvw Johannes gnd Tielkens Brueder, Willelmus zvw 

Henricus van der Heijden, Johannes zvw Johannes Clinckart, Nijcholaus van 

Cortvenne en Theodericus nzvw hr Henricus van den Broec priester beloofden 

aan voornoemde Johannes van Holaer 25 Brabantse dobbel of de waarde en 4 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus over 2 jaar (do 25-07-1387) te 

betalen en te leveren. 

 

Dictus Everardus et Willelmus filius quondam Henrici van der Heijden 

Johannes filius quondam Johannis Clinckart et Nijcholaus de Cortvenne 

(dg: promiserunt) et Theodericus filius naturalis quondam domini Henrici 

van den Broec presbitri promiserunt dicto Johanni de Holaer XXV Brabant 

dobbel seu valorem et (dg: unum) #quatuor# modios siliginis mensure de 

Busco a Jacobi proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 147r 13 do 25-08-1384. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Johannes van Holaer 25 

Brabantse dobbel mottoen of de waarde en 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jacobus over 3 jaar (za 25-07-1388) te betalen en te leveren. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Johanni de Holaer (dg: unum modium s) 

XXV Brabant dobbel mottoen seu valorem et tres modios siliginis mensure 

de Busco a Jacobi proxime futuro ultra 3 annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 147r 14 do 25-08-1384. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Johannes van Holaer 2 mud 

rogge, Bossche maat, en 25 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Sint-

Jacobus over 4 jaar (zo 25-07-1389) te leveren en te betalen. 

 

                         
49 Voor afgewerkte contract, zie BP 1177 f 147v 04 do 25-08-1384. 
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Dicti debitores promiserunt dicto Johanni de Holaer duos modios siliginis 

mensure de Busco et XXV (dg: -I) Brabant dobbel seu valorem a (dg: pro) 

Jacobi proxime futuro ultra quatuor annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 147r 15 do 25-08-1384. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Johannes van Holaer 1 mud 

rogge, Bossche maat, en 25 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Sint-

Jacobus over 5 jaar (ma 25-07-1390) te lebberen en te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Johanni de Holaer unum modium siliginis 

mensure de Busco et (dg: XXVI) XXV Brabant dobbel seu valorem a Jacobi 

proxime (dg: ul) futuro ultra quinque (dg: per) annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147r 16 do 25-08-1384. 

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

voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios (dg: inde) super habita et habenda alios indempnes 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

1177 mf5 D 07 f.147v. 

 In crastino Bartholomei: donderdag 25-08-1384. 

 Quarta post decollacionem Johannis: woensdag 31-08-1384. 

 

BP 1177 f 147v 01 do 25-08-1384. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Theodericus zv Theodericus 

snijder van Rode 14 Hollandse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes (dg: die) #de# Vucht cyrothecarius promisit Theoderico filio 

Theoderici sartoris de Rode XIIII Hollant dobbel mottoen seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes W et Sij datum in 

crastino Bartholomei. 

 

BP 1177 f 147v 02 do 25-08-1384. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Johannes van Swalmen schoenmaker 10 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Gerardus de Boekel promisit Johanni de Swalmen sutori X modios siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 03 .. 27-04-1593. 

De navolgende brief werd voor de tweede maal geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum sequens littera pactionis per 

........... domus pupillorum in Buscoducis secundarie est ingrossata .. 

....... Gerardus van ....... consul de oppido et Augustinus Coremans 

pro....... assignaverunt litteras p...... esse ....... modo in talibus 

consueto. Datum XXVII aprilis XVc XCIII. 

 

BP 1177 f 147v 04 do 25-08-1384. 
Vergelijk: SAsH Burgerlijk Weeshuis, cartularium inv.nr. 518, f.564v, 25-08-1384. 

Johannes van Holaer die Riemslegher gaf uit aan Everardus zvw Johannes gnd 

Tielkens Brueder (1) een hoeve, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, 

tussen wijlen Arnoldus van Loe enerzijds en Johannes Rielant anderzijds, 

(2) een kamp, in Sint-Oedenrode, naast de heide, tussen Arnoldus van den 

Borne en Leijta Neckers enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 22 schelling gemeen paijment, gaande uit voornoemd 

kamp, (b) 4 schelling en 3 penning, geld waarin de cijnzen van Rutgherus 
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van Lijeshout gaande uit de goederen gnd ter Sagen jaarlijks worden 

betaald, (c) 10 schelling gemeen paijment aan het altaar van Sint-Agatha, 

in de kerk van Sint-Oedenrode, (d) 2 schelling nieuwe cijns aan de jonker 

van Helmond, (e) 6 penning nieuwe cijns en 1 penning nieuwe cijns uit 

voornoemde onderpanden, en thans voor (f) een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over 3 jaar (zo 02-

02-1388). Petrus Everaets soen zal voornoemde hoeve en kamp tussen nu en 

Pinksteren over een jaar (zo 10-06-1386) te pachters recht bezitten. 

Eerstgenoemde Johannes zal de oogst met voornoemde Petrus hebben; 

voornoemde Everardus kan beschikken over het hout. 

 

Johannes de Holaer (dg: f) die Riemslegher quendam mansum terre dictum 

Holaer situm in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant inter 

hereditatem quondam (dg: Joh) Arnoldi de Loe et inter hereditatem 

Johannis Rielant ex alio atque quendam campum situm in dicta parochia 

iuxta mericam inter hereditatem Arnoldi van den Borne (dg: ex uno) et 

Leijte Neckers ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Everardo filio quondam Johannis dicti Tielkens 

Brueder ab eodem hereditarie possidendum pro XXII solidis communis 

pagamenti ex dicto campo atque pro quatuor solidis et (dg: q) tribus 

denariis talis monete (dg: qualis) #in quali# census Rutgheri de 

Lijeshout ex bonis dictis ter Slagen annuatim solvenuntur et pro X 

solidis communis pagamenti altari sancte Aghate sito in (dg: parochia) 

#ecclesia# de Rode et pro duobus solidis novi census domicello de (dg: 

Holl) Helmont et pro sex denariis novi census et pro uno denario novi 

census annuatim ex premissis solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificatione et pro primo termino a purificatione (dg: prox) 

proxime ultra 3 annos ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: testes datum supra) 

hoc addito quod Petrus Everaets soen dictum mansum et campum infra hinc 

et penthecostes proxime futurum et a festo penthecostes proxime futuro 

ultra annos ad jus coloni possidebit et primodictus Johannes fructus et 

proventus exinde proveniendos cum dicto (dg: Eve) Petro habebit scilicet 

dictus (dg: Pe) Everardus poterit facere suam liberam voluntatem cum 

lignis supra dicta bona consistentibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 05 wo 31-08-1384. 

Petrus nzvw hr Nijcholaus van Aa priester verkocht aan Nijcholaus gnd Coel 

nzvw voornoemde hr Nijcholaus Coel van Aa een stuk land gnd die Bodicrot50, 

4 lopen rogge groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeakker, 

tussen wijlen Rutgherus van Zeghenworp enerzijds en wijlen Hilla wv 

Wellinus van Andwerpia, nu Walterus gnd Koc van Oerscot, anderzijds. 

 

Petrus filius naturalis quondam domini Nijcholai de Aa presbitri peciam 

terre dictam die (dg: d) Bodicrot #quatuor lopinos siliginis annuatim in 

semine capientem# sitam in (dg: in) parochia de Ghestel prope Herlaer ad 

locum dictum Hezeacker inter hereditatem quondam Rutgheri de Zeghenworp 

ex uno et inter hereditatem quondam Hille relicte quondam Wellini de 

Andwerpia nunc ad Walterum dictum (dg: de) Koc de Oerscot spectantem ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel filio naturali 

dicti quondam domini Nijcholai Coel de Aa promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Willelmus et Berwout datum quarta post 

decollacionem Johannis. 

 

BP 1177 f 147v 06 wo 31-08-1384. 

Henricus van Zulikem gaf uit aan Petrus nzvw hr Nijcholaus gnd Coel van Aa 

(1) de helft van een hofstad met gebouwen, in Gestel bij Herlaer, tegenover 

de kerk van Gestel, tussen wijlen Katherina van den Dale enerzijds en 

                         
50 Zie → BP 1177 f 147v 10 wo 31-08-1384, afstand dooen van dt stuk land. 
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erfgoed behorend aan het altaar van H.Maria in de kerk van Gestel 

anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan erfgoed gnd dat Rot; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen en pachten die Ludovicus die Custer hieruit 

leverde en thans voor een n-erfcijns van 1 oude gulden (dg: hellinc) of de 

waarde, met Sint-Michael te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Petrus (2) de andere helft tot onderpand. 

 

Henricus de Zulikem (dg: domum) medietatem domistadii cum suis edificiis 

siti in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: iuxta h) in opposito 

ecclesie de Ghestel inter hereditatem quondam (dg: Elizabeth) #Katherine# 

van den Dale ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare beate (dg: 

Katherine s) Marie situm in ecclesia de Ghestel (dg: prope) predicta ex 

alio tendentis retrorsum ad hereditatem dictam dat Rot ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Petro filio naturali domini quondam Nijcholai 

dicti Coel de Aa ab eodem hereditarie possidendam pro censibus et 

paccionibus quos Ludovicus die Custer exinde solvere consuevit dandis etc 

atque pro hereditario censu I aude gulden (dg: hellinc) seu valorem dando 

sibi ab alio hereditarie Mijchaelis ex dicta medietate promittens (dg: w) 

ratam servare et obligationem aliam ex parte sui deponere et alter 

repromisit (dg: testes datum supra) et ad maiorem securitatem dictus 

Petrus reliquam medietatem dicti domistadii ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 07 wo 31-08-1384. 

Petrus nzvw hr Nijcholaus van Aa priester en Goeswinus zvw Rutgherus van 

Zeghenworp ev Cristina ndvw voornoemde Nijcholaus, droegen over aan 

Henricus van Zulikem 2/5 deel in 3 bunder beemd, in Eilde, tussen wijlen hr 

Godefridus van Os ridder enerzijds en Enghela van den Steen anderzijds. 

 

Petrus filius naturalis quondam domini Nijcholai de Aa presbitri et 

Goeswinus filius quondam Rutgheri de Zeghenworp maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Cristine sue uxoris filie naturalis dicti quondam 

Nijcholai duas quintas partes ad se spectantes in tribus bonariis prati 

sitis in Eilde inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis 

ex uno et inter hereditatem Enghele van den Steen ex alio ut dicebant 

supportaverunt Henrico de Zulikem promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 08 wo 31-08-1384. 

Nijcholaus nzvw Nijcholaus van Aa priester droeg over aan Henricus van 

Zulikem 1/5 deel, behorend aan Gerardus nzvw voornoemde hr Nijcholaus, in 3 

bunder beemd. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Nijcholai de Aa presbitri quintam 

partem (dg: qu) spectantem ad Gerardum filium naturalem dicti domini 

Nijcholai in dictis tribus bonariis prati supportavit Henrico de Zulikem 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

dicti Gerardi et quorumcumque heredum dicti Gerardi deponere et quod ipse 

dictum Gerardum et quoscumque heredes dicti Gerardi perpetue tales 

habebit quod nunquam presument se jus in predicta quinta parte habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 09 wo 31-08-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Nijcholaus 11 oude schilden of 

de waarde met Sint-Remigius over een jaar (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Nijcholao XI aude scilde seu valorem 

(dg:ad) Remigii proxime (dg: p) ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 147v 10 wo 31-08-1384. 

Aleijdis dvw Noudewinus van den Veken en Henricus van Zulikem deden tbv 

Petrus nzvw hr Nijcholaus afstand van een stuk land, gnd dat Bodicrot51, 4 

lopen rogge groot, in Gestel bij Herlaar, ter plaatse gnd Hezeakker, tussen 

wijlen Rutgherus van Zeghenworp enerzijds en wijlen Hilla wv Wellinus van 

Andwerpia anderzijds. Voornoemde Aleijdis beloofde lasten van de kant van 

erfg vw Willelmus en Cristina, nkvw voornoemde hr Nijcholaus, af te 

handelen. 

 

Aleijdis filia quondam Noudewini van den Veken cum tutore (dg: Petr) et 

Henricus de Zulikem (dg: Walterus filius quondam Everardi dicti Wouten 

soen) super pecia terre dicta dat Bodicrot quatuor lopinos siliginis in 

semine capiente sita in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum 

Hezeacker inter hereditatem quondam Rutgheri de Zeghenworp ex uno et 

inter hereditatem quondam Hille relicte quondam Wellini de Andwerpia ex 

alio et super jure ad opus Petri filii naturalis (dg: dicti) quondam 

domini Nijcholai renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare 

#(dg: et obligationem ex p)# promisit insuper dicta Aleijdis cum tutore 

quod ipsa omnem obligationem et impeticionem ex parte (dg: Willelmi et 

Cristine) heredum quondam Willelmi et Cristine puerorum naturalium dicti 

quondam domini Nijcholai in dicta pecia terre existentes deponere 

promisit insuper dictus Henricus obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 11 wo 31-08-1384. 

Voornoemde Aleijdis dvw Noudewinus van den Veken en Petrus nzvw hr 

Nijcholaus van Aa deden tbv Henricus van Zulikem afstand van een stuk land, 

gnd die Aker, 4 lopen rogge groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hezeakker, aan de kant van de weg aldaar, tussen Rutgherus van Zeghenworpe 

enerzijds en Henricus gnd Bekeman anderzijds. Voornoemde Aleijdis beloofde 

lasten van de kant van erfg vw Willelmus en Cristina, nkvw voornoemde 

Nijcholaus, af te handelen. 

 

Dicta Aleijdis cum tutore (dg: Walterus filius quondam Everardi dicti 

Wouten soen et Henricus de Zulikem) #Petrus filius naturalis quondam 

domini (dg: Gerardi) Nijcholai de Aa# super pecia terre dicta die (dg: 

Aken) Aker quatuor lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia 

de Ghestel (dg: de) prope Herlaer ad locum dictum Hezeacker (dg: inter 

hereditatem) penes viam ibidem inter hereditatem Rutgheri de Zeghenworpe 

ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Bekeman ex alio et super jure 

ad opus Henrici de Zulikem renunciaverunt promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dicta 

Aleijdis cum tutore quod ipse omnem obligationem et impeticionem ex parte 

heredum quondam Willelmi et Cristine puerorum naturalium dicti quondam 

Nijcholai in premissis existentes deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 147v 12 wo 31-08-1384. 

Petrus nzvw hr Nijcholaus van Aa en Henricus van Zulikem deden tbv Aleijdis 

dvw Boudewinus van den Veken afstand van een stuk land Hogehoelten, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeakker, bij een gemene weg, tussen 

wijlen Petrus van Waderle enerzijds en Hilla wv Wellinus van Andwerpia 

anderzijds. 

 

(dg: Petr) Petrus filius naturalis quondam domini Nijcholai de Aa (dg: 

Walterus filius quondam Everardi dicti Wouten soen) et Henricus de 

Zulikem super pecia terre Hoghehoelten sita in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hezeacker prope communem viam ibidem jacente 

inter hereditatem quondam Petri de Waderle ex uno et inter hereditatem 

Hille relicte quondam Wellini de Andwerpia ex alio ad opus (dg: ad opus) 

                         
51 Zie ← BP 1177 f 147v 05 wo 31-08-1384, verkoop van dit stuk land. 
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Aleijdis filie quondam Boudewini van den Veken renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 08 f.148. 

 Quarta post decollacionem Johannis: woensdag 31-08-1384. 

 in die Egidii: donderdag 01-09-1384. 

 

BP 1177 f 148r 01 wo 31-08-1384. 

Nijcholaus nzvw hr Nijcholaus van Aa beloofde aan de secretaris, tbv 

Martinus Monics, een n-erfcijns van 42 oude schilden, met Allerheiligen te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Nijcholaus filius naturalis qondam domini Nijcholai de Aa promisit super 

habita et habenda (dg: se) mihi ad opus (dg: op) Martini Monics se 

daturum et soluturum dicto Martino hereditarium censum (dg: XVI #XI) 

XLII# aude scilde (dg: ex omni) hereditarie omnium sanctorum ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis. Testes W et Berwout datum quarta post 

decollationem Johannis. Tradetur littera dicto Nijcholao. 

 

BP 1177 f 148r 02 wo 31-08-1384. 

Voornoemde Nijcholaus nzvw hr Nijcholaus van Aa droeg over aan de 

secretatis, tbv Martinus Monic, al zijn roerende en gerede goederen en 

geldsommen. De brief overhandigen aan voornoemde Nijcholaus. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: promisit super habita et habenda . mihi ad opus 

Martini M) omnia sua bona mobilia et parata et pecuniarum summas 

quascumque #habita et habenda# supportavit mihi ad opus Martini Monic 

promittens ratam. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Nijcholao. 

 

BP 1177 f 148r 03 do 01-09-1384. 

Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes Goetkijnts 

gaven uit aan Willelmus Hels (1) 6 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Bruggen, (1a) gnd die Veldakker, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds 

en voornoemde Willelmus Hels anderzijds, (1b) achter de Bergen, tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en Henricus Grieten soen van Orthen 

anderzijds, (1c) gnd die Geer, naast de weg enerzijds en Willelmus Truden 

soen anderzijds, (1d) tussen de weg gnd die Groene Weg enerzijds en 

voornoemde Willelmus Truden soen anderzijds, (1f) gnd die Brake aan de 

Dijk, tussen de dijk enerzijds en voornoemde Henricus Grieten soen 

anderzijds, (1g) gnd die Kloot in Rot, tussen Willelmus Hels enerzijds en 

erfgoed en dijk gnd Ruevogels Dijc anderzijds, (2) de helft van een akker, 

gnd die Brugakker, in Rosmalen, tussen Henricus Keijsers enerzijds en 

erfgoed van het klooster van Sint-Clara anderzijds, (3) de helft van een 

stuk land, in Rosmalen, tussen Ghibo Hels enerzijds en wijlen Johannes 

Scoute anderzijds, (4) de helft van een stuk land, in Rosmalen, tussen 

voornoemde wijlen Johannes Scoute enerzijds en Johannes Kathelinen soen 

anderzijds, (5) de helft van een stuk land in Rosmalen, naast een wiel, 

naast Rodolphus Hals; de uitgifte geschiedde voor (a) 2½ schelling gemeen 

paijment, gaande uit voornoemd stuk land gnd die Kloot in het Rot, aan de 

priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch, (b) waterlaten, en thans voor 

(c) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, 

voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1385). 

 

Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme maritus legitimus Aleijdis sue 

uxoris relicte quondam Johannis Goetkijnts et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore sex pecias terre sitas in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Bruggen quarum una dicta die Veltacker inter hereditatem 

quondam Mathei Becker ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex alio 

altera retro montes inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et 
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inter hereditatem Henrici Grieten soen de Orthen ex alio tercia dicta die 

Gheer (dg: sita) iuxta viam ex uno et inter hereditatem Willelmi Truden 

soen ex alio quarta inter viam dictam die Gruenen #Wech# ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Truden soen predicti ex alio quinta dicta die Brake 

(dg: J) aen den Dike inter aggerem ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Grieten soen ex alio #et# sexta dicta die Cloet in Rot inter 

hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem ad aggerem dictum 

Ruevogels Dijc ex alio sunt site item medietatem (dg: p) agri terre dicti 

die Brugacker siti in dicta parochia inter hereditatem Henrici Keijsers 

ex uno et inter hereditatem conventus sancte Clare ex alio item 

medietatem pecie terre site in dicta parochia inter hereditatem Ghibonis 

Hels ex uno et inter hereditatem Johannis quondam Scoute ex alio item 

medietatem pecie terre site in dicta parochia inter hereditatem (dg: quo) 

dicti quondam Johannis Scoute ex uno et inter hereditatem Johannis 

Kathelinen soen ex alio atque medietatem pecie terre site in dicta (dg: 

pecia) parochia iuxta gurgitem #contigue# iuxta hereditatem Rodolphi 

#Hals# ut dicebant dederunt ad hereditariam (dg: censum) #paccionem# 

dicto Willelmo Hels ab eodem hereditarie possidendas pro duobus et 

dimidio solidis communis (dg: ex) pagamenti ex dicta pecia terre die 

Cloet (dg: vocata) int Rot #prebitris ecclesie sancti Johannis in (dg: 

Busco) Busco# de jure solvendis atque pro aqueductibus ad hoc de jure 

spectantibus dandis et tenendis etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

ultra annum ex premissis promittentes warandiam pro premissis et #aliam# 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Berwout datum 

in die Egidii. 

 

BP 1177 f 148r 04 do 01-09-1384. 

Johannes van den Kolc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Kolc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148r 05 do 01-09-1384. 

Voornoemde Johannes nzv Arnoldus Heijme en zijn vrouw Aleijdis wv Johannes 

Goetkijnts gaven uit aan de broers Henricus, Adam en Johannes, kvw 

Theodericus van der Heijden, (1) 2 stukken land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Bruggen, (1a) gnd die Geer achter de Dijk, tussen Johannes van den Kolc 

enerzijds en Johannes Rovers anderzijds, (1b) gnd die Smale Streep over 

Kolke, tussen Willelmus Truden soen enerzijds en Johannes Kathelinen soen 

anderzijds, (2) de helft van een akker gnd die Brugakker, in Rosmalen, 

tussen Henricus Keijsers enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-

Clara anderzijds, (3) de helft van een stuk land, in Rosmalen, tussen Ghibo 

Hels enerzijds en wijlen Johannes Scoute anderzijds, (4) de helft van een 

stuk land, in Rosmalen, tussen voornoemde wijlen Johannes Scoute enerzijds 

en Johannes Kathelinen soen anderzijds, (5) de helft van een stuk land, in 

Rosmalen, naast een wiel, naast Rodolphus Has!; de uitgifte geschiedde voor 

de waterlaten en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 25-12-1385). De 

brief van de broers overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Dicti Johannes et Aleijdis ut supra duas pecias terre sitas in parochia 

de Roesmalen (dg: q) ad locum dictum Bruggen quarum una (dg: inter) dicta 

die Gheer after den Dijc inter hereditatem Johannis van den Kolc ex uno 

et inter hereditatem Johannis Rovers ex alio et altera dicta die Smalen 

Strepe over Kolce inter hereditatem Willelmi Truden soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Kathelinen soen ex alio sunt site atque medietatem 

agri dicti die Brugacker siti in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

here) Henrici Keijsers ex uno et inter hereditatem conventus sancte Clare 

ex alio item medietatem pecie terre site in dicta parochia inter 

hereditatem Ghibonis Hels ex uno et inter hereditatem quondam Johannis 
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Scoute ex alio item medietatem pecie terre site in dicta parochia inter 

hereditatem dicti quondam Johannis Scoute ex uno et inter hereditatem 

Johannis Kathelinen soen ex alio atque medietatem pecie terre site in 

dicta parochia iuxta gurgitem contigue iuxta hereditatem Rodolphi Has! ut 

dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Henrico Ade et Johanni 

fratribus liberis quondam Theoderici van der Heijden ab eisdem 

hereditarie possidendas pro aqueductibus ad premissa de jure spectantibus 

tenendis etc atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda et solvenda sibi ab aliis hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime ultra annum (dg: p) 

ex premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi. Testes datum supra. Tradetur 

littera fratrum dicto Henrico. 

 

BP 1177 f 148r 06 do 01-09-1384. 

(dg: Willelmus Hels en). 

 

(dg: Willelmus Hels H atque). 

 

BP 1177 f 148r 07 do 01-09-1384. 

De broers Henricus, Adam en Johannes, kvw Theodericus van der Heijden, en 

Willelmus Hels beloofden aan Johannes nzv Arnoldus Heijme, 21 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te 

betalen. 

 

Henricus Adam et Johannes fratres liberi quondam Theoderici van der 

Heijden et Willelmus Hels promiserunt Johanni filio naturali Arnoldi 

Heijme (dg: XXI) XXI Brabant dobbel (dg: do) mottoen seu valorem ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148r 08 do 01-09-1384. 

Elizabeth gnd van Ghemert begijn verkocht aan Thomas zvw Rodolphus van 

Blakenbroec 2 stukken land in Gemert, (1) tussen Johannes gnd Broecman 

enerzijds en Willelmus van Meijelsfoert anderzijds, (2) tussen Johannes 

Cnoeps enerzijds en kinderen van den Stribossche anderzijds, belast met 

grondcijnzen. 

 

Elizabeth dicta de Ghemert beghina cum tutore duas pecias terre sitas 
!jurisdictione de Ghemert quarum una inter hereditatem Johannis dicti 

Broecman ex uno et inter hereditatem Willelmi de Meijelsfoert ex alio et 

altera inter hereditatem Johannis Cnoeps ex uno et inter hereditatem 

liberorum van den Stribossche ex alio sunt site ut dicebat hereditarie 

vendidit Thome filio quondam Rodolphi de Blakenbroec promittens (dg: w) 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148r 09 do 01-09-1384. 

(dg: Johannes van der). 

 

BP 1177 f 148r 10 do 01-09-1384. 

Godefridus van Beest zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Gerardus gnd Kal 

een hofstad, huis en tuin, in Geffen, tussen wijlen Johannes van Nuwelant 

enerzijds en kv Johannes gnd Nezen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 1 penning cijns en 4 Vlaamse groot, en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (vr 02-02-1386). Gerardus zal de erfgoederen niet verwaarlozen. 

 

Godefridus de Beest filius quondam Willelmi de Beest domistadium domum et 

ortum sitos in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis quondam de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: quondam) Johannis 

dicti Nezen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 
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Gerardo dicto Kal ab eodem hereditarie possidendos pro (dg: qua) uno 

denario census et pro quatuor grossis Flandrensibus exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali condicione annexa quod dictus Gerardus 

(dg: dictos domistadium et do) hereditates non deteriorabit ut recognovit 

et promisit. Testes W et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 148r 11 do 01-09-1384. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148r 12 do 01-09-1384. 

Henricus Weijer zvw Sceijskinus Leijdecker deed tbv Volpo gnd Korstans 

soen, Henricus Weijers zvw Henricus Weijer, Henricus die Jegher zv Jacobus 

en Steijskinus Kathelinen afstand van 1½ morgen land, die waren van wijlen 

Theodericus Leijdecker en zijn vrouw Ermgardis, ter plaatse gnd die 

Vliedert, ter plaatse gnd die Peper. De brief overhandigen aan Henricus 

Reijmbouts soen. 

 

Henricus Weijer filius quondam Sceijskini Leijdecker super uno et dimidio 

iugeribus terre (dg: quondam) que fuerant quondam Theoderici Leijdecker 

et Ermgardis sue uxoris site in loco dicto die Vliedert in loco dicto die 

Peper ad opus Volponis dicti Korstans soen Henrici (dg: He) Weijers filii 

quondam Henrici Weijer Henrici die Jegher filii Jacobi et Steijskini 

Kathelinen renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes W et Berwout datum supra. Traditur Henrico 

Reijmbouts soen. 

 

BP 1177 f 148r 13 do 01-09-1384. 

Henricus Reijmbouts soen, Henricus Jegher zv Jacobus, Steijskinus 

Kathelinen soen en Rijxoldus zv Henricus Weijer van Berchen beloofden aan 

Henricus Weijer zvw Steijskinus Leijdecker 12 gulden hellingen met Sint-

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

 

Henricus Reijmbouts soen Henricus Jegher (dg: de Berchen) filius Jacobi 

Steijskinus Kathelinen soen et Rijxoldus filius (dg: filius) Henrici 

Weijer de Berchen promiserunt Henrico Weijer filio quondam Steijskini 

Leijdecker XII gulden hellingen ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148r 14 do 01-09-1384. 

Johannes van der Heze en Petrus van Kilsdonc beloofden aan Johannes gnd 

Bruijstens 15 oude schilden of de waarde en 14 Hollandse plakken met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Johannes van der Heze et Petrus de Kilsdonc promiserunt Johanni dicto 

Bruijstens XV aude scilde seu valorem et XIIII Hollant placken ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 09 f.148v. 

 in crastino Egidii: vrijdag 02-09-1384. 

 Secunda post Egidii: maandag 05-09-1384. 

 

BP 1177 f 148v 01 do 01-09-1384. 

Walterus van Oekel beloofde aan hr Johannes van Uden 23½ Brabantse mottoen 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Andreas (wo 30-11-1384) en de 

andere helft met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385). 
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Walterus de Oekel promisit domino Johanni de Uden XXIII et dimidium 

Brabant mottoen seu valorem mediatim Andree et mediaitm purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 02 do 01-09-1384. 

Johannes Luwe zvw Johannes gnd Luwe van Empel verkocht aan Ghisbertus gnd 

Proefs soen de helft van een huis en tuin, in Empel, tussen voornoemde 

Ghisbertus Proefs soen enerzijds en Godefridus Hannen soen anderzijds, te 

weten de helft naast voornoemde Ghisbertus, deze helft belast met ¼ 

cijnshoen, een b-erfcijns van 7½ schelling gemeen paijment en dijken. 

 

Johannes Luwe filius quondam Johannis dicti Luwe de Empel medietatem 

domus et orti sitorum in jurisdictione de Empel inter hereditatem 

Ghisberti dicti Proefs soen ex uno et inter hereditatem Godefridi Hannen 

soen ex alio (dg: ut dicebat hereditarie vendidit) scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Ghisberti 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Ghisberto Proefs soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: dimidio) #quarta parte 

unius# pulli censualis et hereditario censu (dg: trium solidorum communis 

pagamenti et hereditario censu no XII solidorum communis #pagamenti# ex 

dictis #dicta medietate# integris domo et orto) #septem et dimidii 

solidorum communis pagamenti# exinde solvendis et (dg: aggeribus quinque) 

aggeribus ad (dg: hoc de jure spectantibus) dictam medietatem de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 03 do 01-09-1384. 

Voornoemde Johannes verkocht de andere helft, te weten de helft naast 

voornoemde Godefridus Hannen soen aan voornoemde Godefridus Hannen soen. 

 

Dictus Johannes venditor reliquam medietatem dictorum domus et orti 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem 

dicti Godefridi Hannen soen hereditarie vendidit dicto Godefrido 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 04 do 01-09-1384. 

Lana wv Walterus Arts soen van Nuenrebeke, haar kinderen Arnoldus en Batha, 

Johannes van den Velde, zijn vrouw Lana dv eerstgenoemde Lana en 

Theodericus nzvw Henricus van den Broec verkochten aan Henricus zvw 

Henricus gnd Bessellen soen van Os den Kemmer een n-erfpacht van 1½ mud 

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

hoeve van wijlen Jordanus van der Scueren vv eerstgenoemde Lana, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, reeds belast met een b-erfcijns van 5 

pond oude pecunia en de grondcijns. 

 

Lana relicta quondam Walteri (dg: dicti) Arts (dg: de Nu) soen de 

Nuenrebeke Arnoldus et Batha (dg: et Lana) eius liberi cum tutore (dg: 

Arnoldus) Johannes van den Velde maritus (dg: et tutor) legitimus ut 

asserebat Lane sue uxoris filie primodicte Lane et dicta Lana cum eodem 

tamquam cum tutore et Theodericus filius naturalis quondam Henrici van 

den Broec hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Henrici dicti 

Bessellen soen de Os den Kemmer hereditariam paccionem (dg: duorum din) 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione et in Busco ex quodam manso quondam Jordani van 

der Scueren patris primodicte Lane sito in (dg: .) parochia de Rode 

sancte Ode in loco dicto Onlant et ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis promittentes cum 

tutore warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

censu quinque librarum antique pecunie et censu domini fundi exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 148v 05 do 01-09-1384. 

Henricus Bathen soen zv Willelmus gnd Wouters soen droeg over aan Johannes 

Roesken zvw Henricus Roeskens een stuk eusel in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen kvw Johannes gnd Ackerman enerzijds en erfgoed gnd die Ruwe 

Zonderen anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint aldaar, aan 

voornoemde Henricus in pacht uitgegeven52 door Godefridus zvw voornoemde 

Johannes Ackerman, belast met de pacht en voorwaarde van de uitgifte. 

 

Henricus Bathen soen filius Willelmi dicti Wouters soen peciam 

hereditatis dicte een eeusel sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Best inter hereditatem liberorum (dg: q) quondam Johannis dicti Ackerman 

ex uno et inter hereditatem dictam die Ruwe Zonderen ex alio tendentem 

cum utroque fine ad communitatem ibidem datam ad pactum dicto Henrico a 

Godefrido quondam Johannis Ackerman predicti prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Roesken (dg: -s) filio quondam Henrici 

Roeskens cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui exceptis paccione (dg: in dicta littera conten) et condicione 

in dicta littera contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 06 do 01-09-1384. 

Johannes van Hollant en Johannes Stinen soen van Os beloofden aan Arnoldus 

Heijme 8½ gulden pieter geld van Leuven of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Johannes de Hollant et Johannes Stinen soen de Os promiserunt Arnoldo 

Heijme (dg: no) octo (dg: g) et dimidium gulden peter monete Lovaniensis 

seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 07 do 01-09-1384. 

Godefridus Andries soen van Berlikem beloofde aan Johannes van den Hoevel 

Zerijs soen 98 Hollandse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) te betalen. 

 

Godefridus Andries soen de Berlikem promisit Johanni (dg: van Os Zeri L) 

van den Hoevel Zerijs soen nonaginta octo Hollant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 08 do 01-09-1384. 

Goddinus die Olijslegher droeg over aan zijn zoon Johannes een erfgoed in 

Hintham, tussen voornoemde Goddinus enerzijds en Cristianus metten Ymen 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 40 schelling (dg: geld) gemeen 

paijment. 

 

Goddinus die Olijslegher quandam hereditatem sitam in Hijntham inter 

hereditatem dicti Goddini ex uno et inter hereditatem Cristiani metten 

Ymen ex alio ut dicebat supportavit Johanni suo filio promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum 

(dg: monete) #communis pagamenti# exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 09 vr 02-09-1384. 

Reijnkinus Kul en zijn zoon Nijcholaus beloofden aan Gerardus Scade zvw 

Henricus van Os 23 oude schilden of de waarde en 2 Hollandse plakken met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Reijnkinus Kul et Nijcholaus eius filius promiserunt Gerardo Scade filio 

quondam Henrici de Os XXIII aude scilde seu valorem et II Hollant placken 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Berwout 

datum in crastino Egidii. 

 

                         
52 Zie ← BP 1177 f 080r 11 do 08-10-1383, uitgifte van dit stuk eusel. 
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BP 1177 f 148v 10 vr 02-09-1384. 

Henricus Stakenborch, Johannes van Dijnter, Emondus van Hellu en Johannes 

van Bucstel beloofden aan Johannes die Koc van Padbroec 75 oude schilden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Henricus Stakenborch Johannes de Dijnter Emondus de Hellu et Johannes de 

Bucstel promiserunt Johanni die Koc de Padbroec LXXV aude scilde seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 11 vr 02-09-1384. 

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

Johannes Dijnter of Emondus. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Traditur Johanni 

Dijnter (dg: et Berwout) vel Emondo. 

 

BP 1177 f 148v 12 vr 02-09-1384. 

Henricus zvw Hermannus van der Avort droeg over aan zijn broer Hermannus 

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

gelegen onder Tilburg. 

 

Henricus filius quondam Hermanni van der Avort omnia et singula bona sibi 

de morte quondam parentum successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Tilborch consistentia sive sita ut dicebat (dg: hereditatem) 

hereditarie supportavit Hermanno suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Berwout datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 13 vr 02-09-1384. 

Hermannus zvw Hermannus van der Avort beloofde aan Steeskinus van 

Hedechusen 100 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Hermannus filius quondam Hermanni van der Avort promisit super omnia 

Steeskino de Hedechusen C licht scilde scilicet XII (dg: scilde) Hollant 

placken pro quolibet scilt computato ad monitionem persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 14 vr 02-09-1384. 

Walterus zvw Godefridus gnd Scoeps soen en Arnoldus van den Hoeve beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(zo 25-12-1384; 28+31+30+25=114 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Walterus filius quondam Godefridi dicti Scoeps soen et Arnoldus van den 

Hoeve promiserunt Philippo Jozollo etc XXXIIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 148v 15 vr 02-09-1384. 

Walterus beloofde voornoemde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Walterus promisit dictum Arnoldum indempnem (dg: testes) servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 148v 16 ma 05-09-1384. 

Otta wv Theodericus Kepken en haar zoon Thomas droegen over aan Nijcholaus 

gnd Coel Roelen soen een stuk land gnd de Nieuweland53, op den Dungen, voor 

de ingang van Henricus van Wetten, aan voornoemde wijlen Theodericus 

                         
53 Zie → BP 1177 f 149r 03 ma 05-09-1384, verkoop erfpacht uit Nieuweland. 
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overgedragen door Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc. Boudewinus zv 

voornoemde Otta deed afstand. 

 

Otta relicta quondam Theoderici Kepken cum tutore Thomas eorum filius 

peciam terre dictam conventualiter dNuwelant sitam super locum dictum op 

den Dunghen ante hostium Henrici de Wetten supportatam dicto quondam 

Theoderico a Willelmo filio quondam Ludovici van der Eijkendonc prout in 

litteris (dg: s) supportaverunt (dg: Ger) #Nijcholai dicti Coel# Roelen 

soen (dg: soe) cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex (dg: ep) parte eorum et 

dicti quondam Theoderici deponere. Quo facto Boudewinus filius dicte Otte 

super dicta pecia terre et jure ad opus dicti (dg: Gerardi) #Nijcholai# 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes W et (dg: He) Berwout datum secunda post Egidii. 

 

BP 1177 f 148v 17 ma 05-09-1384. 

Voornoemde Otta wv Theodericus Kepken en haar zoon Thomas droegen over aan 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Gerardus zvw Gerardus van Zanbeke aan voornoemde wijlen Theodericus Kepken 

beloofd had, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een hofstad, vóór 3¼ 

roeden breed en achter 3½ roede, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen 

voornoemde Theodericus enerzijds en Henricus van Rode anderzijds. 

Boudewinus zv voornoemde Otta deed afstand. 

 

Dicti Otta cum tutore et Thomas hereditarium censum XL solidorum monete 

quem Gerardus filius quondam Gerardi de Zanbeke promisit se daturum et 

soluturum dicto quondam Theoderico Kepken hereditarie nativitatis (dg: 

Domini) Johannis ex quodam domistadio tres virgatas et quartam partem 

unius virgate terre ante atque tres et dimidiam virgatas terre retro in 

latitudine continente sita infra libertatem oppidi de Buscoducis inter 

hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Henrici de Rode 

ex alio (dg: inter he) prout in litteris [?hereditarie] supportaverunt 

(dg: Ger) #Nijcholai dicti Coel# Roelen soen cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Theoderici deponere. Quo facto (dg: dictus) 

Boudewinus filius dicte Otte super dicto censu et jure ad opus dicti (dg: 

Gerardi) #Nijcholai# renunciavit promittens (dg: cu) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 10 f.149. 

 Secunda post Egidii: maandag 05-09-1384. 

 Tercia post Egidii: dinsdag 06-09-1384. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1384. 

 

BP 1177 f 149r 01 ma 05-09-1384. 

(dg: Theodericus Kepk). 

 

(dg: Theodericus Kepk). 

 

BP 1177 f 149r 02 ma 05-09-1384. 

Otta wv Theodericus Kepken en haar zoon Thomas droegen over aan Jacobus van 

den Wiel en diens zoon Gerardus van Wiel een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Arnoldus zv Arnoldus gnd Bol van Wetten aan voornoemde 

Theodericus Kepken beloofd had, met Lichtmis op Dungen, aan het woonhuis 

van voornoemde Theodericus, te leveren, gaande uit een stuk land op Dungen, 

tussen Elizabeth van Brabant enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Boudewinus zv voornoemde Otta deed afstand. 

 

Otta relicta quondam Theoderici Kepken cum tutore et Thomas eius filius 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Arnoldus filius Arnoldi dicti Bol de Wetten promisit se daturum et 
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soluturum dicto Theoderico Kepken hereditarie purificatione et supra 

locum dictum Dungen (dg: traditurum ex) ad habitationem dicti Theoderici 

tradendam ex quadam pecia terre sita super predictum locum Dungen vocatum 

inter hereditatem Elizabeth de Brabant ex uno et inter communem plateam 

ibidem ex alio prout in litteris hereditarie supportaverunt Jacobo van 

den Wiel Gerardo de Wiel eius filio (dg: et Boudewino filio) dicte Otte 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Theoderici 

deponere. Quo facto Boudewinus filius dicte Otte super dicta paccione ad 

opus dictorum Jacobi et Gerardi renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) W et Berwout 

datum secunda post Egidii. 

 

BP 1177 f 149r 03 ma 05-09-1384. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Jacobus van den Wiel, diens 

zoon Gerardus en Boudewinus gnd Otten soen een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd de 

Nieuweland54, op den Dungen, voor de ingang van Henricus van Wetten, tussen 

Johannes van den Camp en Arnoldus van den Steen enerzijds en Nijcholaus van 

Brabant anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wiel Gerardo eius filio et Boudewino dicto Otten soen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificatione ex pecia dicta conventualiter dNuwelant sita 

supra locum dictum op den Dungen ante hostium Henrici de Wetten inter 

hereditatem (dg: Johannis van den Camp) Johannis van den Camp et Arnoldi 

van den Steen ex uno et inter hereditatem (dg: Em) Nijcholai de Brabant 

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

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 04 ma 05-09-1384. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Jacobus van den Wiel, diens zoon Gerardus 

en Boudewinus Otten soen 102 franken en 14 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Simon-en-Judas-Apostelen aanstaande (vr 28-10-1384), te betalen, op 

straffe van 20 oude schilden. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Jacobo van den Wiel Gerardo eius filio et 

(dg: Bouwe) Boudewino (dg: eius filio) #Otten soen# centum et duos 

francos #et XIIII aude scilde# seu valorem ad Sijmonis et Yude 

apostolorum proxime futurum persolvendos sub pena XX aude scilde. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 05 ma 05-09-1384. 

Johannes Loet verwer beloofde aan Johannes Brenthen zvw Gerardus 8 

Hollandse dobbel mottoen, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Johannes Loet tinctor promisit Johanni Brenthen filio quondam Gerardi 

octo Hollants dobbel mottoen scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet 

dobbel computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 06 ma 05-09-1384. 

Leonius van Erpe ev Agnes, dvw Nijcholaus van Meghen en Eefsa dvw Agnes wv 

Willelmus Slijc, droeg over aan Adam van Mierd een b-erfcijns van 24 

schelling zwarte tournosen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, direct naast huis 

                         
54 Zie ← BP 1177 f 148v 16 ma 05-09-1384, overdracht van Nieuweland. 
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en erf van wijlen Adam van Berze, welke cijns aan voornoemde wijlen Agnes 

wv Willelmus Slijcs was overgedragen door de broers Adam en Hermannus, kvw 

Johannes van Mierd. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nijcholai de Meghen ab eodem quondam Nijcholao et 

(dg: Ag) Eefsa sua uxore filia quondam Agnetis relicte quondam Willelmi 

Slijc pariter genite (dg: h) hereditarium censum XXIIII solidorum 

nigrorum Turonensium (dg: per) denariorum solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de hereditate sita in Busco contigue iuxta 

domum et aream Ade quondam de Berze (dg: venditum) #supportatum# dicte 

quondam Agneti relicte Willelmi Slijcs ab Adam et Hermanno fratribus 

liberis quondam Johannis de Mierd prout in litteris supportavit Ade de 

Mierd cum litteris et (dg: j-) aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte et quorumcumque heredum dicte quondam Agnetis 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 07 di 06-09-1384. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

(dg: datum) ut supra datum tercia post Egidii. 

 

BP 1177 f 149r 08 di 06-09-1384. 

Hr Petrus van de Steenweg priester verklaarde ontvangen te hebben van 

Willelmus van Cleijeem alle goederen, die voornoemde Willelmus namens 

wijlen Walterus van de Steenweg bv voornoemde hr Petrus heeft ontvangen, en 

hij beloofde dat zijn zuster Agatha hierop nimmer rechten zal doen gelden. 

 

Dominus Petrus de Li Lapidea Via presbiter palam recognovit sibi (dg: 

per) plenarie per Willelmum de Cleijeem fore satisfactum ab omnibus et 

singulis bonis que dictus Willelmus ex parte et nomine quondam (dg: di) 

Walteri de Lapidea Via fratris olim dicti domini Petri percepit et 

levavit a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde 

quitum promittens super omnia huiusmodi recognitionem satisfactionem 

ratam servare et quod ipse Aghatam suam sororem perpetue talem habebit 

quod nunquam presumet se jus in premissis habere (dg: et q m nc) quod 

dicta Aghata dictum Willelmum nunquam impetet occacione dictorum bonorum. 

 

BP 1177 f 149r 09 ma 05-09-1384. 

Paulus gnd Bits soen van Os droeg over aan Willelmus van Broeghel zvw 

Johannes Roetart een huis55, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Thomas 

Keijmpe enerzijds en erfgoed van Johannes van Zonne anderzijds, aan hem 

verkocht56,57 door Ludekinus van Broeghel zvw voornoemde Johannes Roetart. 

 

Solvit. 

Paulus dictus Bits soen de Os domum aream et ortum sitos in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis extra portam lapideam dictam (dg: Peters) 

Pijnappels Port inter hereditatem Thome Keijmpe ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zonne ex alio venditos sibi a Ludekino de 

Broeghel filio quondam Johannis Roetart prout in litteris continetur ut 

dicebat supportavit Willelmo de Broeghel filio dicti quondam Johannis 

Roetart cum (dg: litteris) omnibus litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte deponere. Testes W et Berwout datum 

secunda post Egidii. 

 

                         
55 Zie → BP 1177 f 149r 10 za 10-09-1384, verkoop van dit huis. 
56 Zie ← BP 1177 f 147r 05 do 25-08-1384, vernadering van dit huis. 
57 Zie ← BP 1177 f 129v 09 vr 17-06-1384, verkoop van dit huis. 
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BP 1177 f 149r 10 za 10-09-1384. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemd huis58,59,60, erf en tuin over aan zijn 

broer Ludekinus. 

 

Dictus Willelmus dictas domum et aream #ortum# supportavit Ludekino suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Heijme et Sijmon datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 149r 11 di 06-09-1384. 

Henricus van Arnem en Sijmon van Mijrabellum beloofden aan Johannes van 

Dijest zvw Johannes gnd Koc van Ynen 10 oude schilden of de waarde met 

Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Henricus de Arnem (dg: promisit) et Sijmon de Mijrabello promiserunt 

Johanni de Dijest filio quondam Johannis dicti Koc de Ynen X aude scilde 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et 

Berwout datum tercia post Egidii. 

 

BP 1177 f 149r 12 di 06-09-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 13 di 06-09-1384. 

De rechter in Den Bosch verdeelde, op verzoek van Arnoldus Ghenen soen van 

Orthen, een kamp in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Rodolphus 

Ronc en Henricus Hermans soen enerzijds en de gemeint van Veghel 

anderzijds. Egidius Scoerweggen (voor 1/3), kvw Gerongius van Vucht (voor 

1/3) en Hadewigis Maes en haar kinderen kregen een deel van het kamp 

richting de gemeint van Veghel, zoals afgepaald. Voornoemde Egidius zal 

zijn 1/3 deel voor de duur van zijn leven bezitten; daarna gaat zijn deel 

naar erfg vw zijn vrouw Weijndelmoedis dvw Gerardus van Vucht. 

 

Nos (dg: Ar) Sijmon et Berwout notum facimus universis quod judex in 

Busco #ad requisitionem Arnoldi Ghenen soen de Orthen# ex parte domini 

divisit quendam campum situm in parochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Eirde inter hereditatem Rodolphi Ronc et Henrici Hermans soen ex 

uno et inter communitatem de Vechel (dg: de) ex alio mediante qua 

divisione illa pars dicti campi scilicet illa pars que sita est versus 

communitatem de Vechel (dg: dicto ju) prout ibidem sita est et limitata 

est (dg: de dicto Arnoldo Ghenen soen cessit in) Egidio Scoerweggen pro 

una tercia parte et liberis quondam Gerongii de Vucht pro una tercia 

parte et Hadewigi Maes et eius liberis cessit in partem. 

 

BP 1177 f 149r 14 di 06-09-1384. 

Voornoemde Arnoldus Ghenen soen van Orthen kreeg het resterende deel van 

het kamp, richting voornoemde Rodolphus Ronc en Henricus Hermans soen, 

zoals afgepaald. 

 

Et mediante qua divisione reliqua pars dicti campi que sita est versus 

hereditatem dictorum Rodolphi Ronc et Henrici Hermans soen prout ibidem 

sita est et limitata dicto Arnoldo Ghenen soen cessit in partem tali 

condicione quod dictus Egidius (dg: tercia) dictam terciam partem 

primodicte partis ad suam vitam possidebit post eius decessum ad heredes 

quondam Weijndelmoedis sue uxoris filie quondam Gerardi de Vucht 

                         
58 Zie ← BP 1177 f 149r 09 ma 05-09-1384, verkoop van dit huis. 
59 Zie → BP 1177 f 150r 06 za 10-09-1384, verhuur van het huis. 
60 Zie → BP 1177 f 177r 13 do 26-01-1385, verkoop van het huis aan Willelmus 

van Meijelsfoers. 
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hereditarie devolvendam hoc eciam addito quod dicta Hadewigis dictam 

terciam partem primodicte partis ad eius vitam possidebit post eius 

decessum ad eius liberos hereditarie devolvendam. #Testes W et Berwout# 

datum tercia post Egidii. 

 

BP 1177 f 149r 15 di 06-09-1384. 

Arnoldus Ghenen soen verkocht zijn deel aan Ancelmus zvw Johannes Lanen 

soen, tbv hem en Lana en Enghela, sv voornoemde Ancelmus, dit deel belast 

met de grondcijns, 1 penning cijns aan de naburen van Veghel en een 

b-erfcijns van 6 schelling 4 penning gemeen paiijment. 

 

Arnoldus Ghenen soen dictam partem sibi in partem cessam ut prefertur 

hereditarie vendidit Ancelmo (dg: Lane) filio quondam Johannis Lanen soen 

ad opus sui et ad opus Lane et Enghele sororum eiusdem (dg: Johannis) 

#Ancelmi# promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi (dg: et he) et uno denario census vicinis de Vechel et (dg: 

d) hereditario censu sex solidorum et quatuor denariorum communis 

pagamenti (dg: exinde solvendis) ex dicta parte solvendis. Testes Heijme 

et W datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 16 di 06-09-1384. 

Gerardus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149r 17 di 06-09-1384. 

Ancelmus zvw Johannes Lanen soen, Henricus Ghisels soen van Eirde en Otto 

van Neijnsel beloofden aan Arnoldus Ghenen soen 51 Brabantse dobbel, 52 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

#Dictus Ancelmus et# Henricus Ghisels soen de Eirde et Otto de Neijnsel 

promiserunt Arnoldo Ghenen soen LI Brabant dobbel scilicet LII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 149r 18 di 06-09-1384. 

Ancelmus zvw Johannes Lanen soen beloofde de anderen schdeloos te houden. 

 

+. 

Ancelmus filius quondam Johannis Lanen soen promisit #alios# indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 11 f.149v. 

 in crastino nativitatis Marie: vrijdag 09-09-1384. 

 Secunda post vocem: maandag 16-05-1384. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1384. 

 

BP 1177 f 149v 01 vr 09-09-1384. 

Enghelbertus van Baex droeg over aan Franco Herinc zvw Goeswinus Herinc een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Johannes zvw Willelmus Neve vleeshouwer met 

Kerstmis beurde, gaande uit 4 roeden land, gnd gerden, in Waalwijk, 

beiderzijds tussen Margareta wv Robbertus van Hoesselt, welke pacht van 1 

mud aan hem was verkocht door voornoemde Johannes zvw Willelmus Neve. 

 

Enghelbertus de Baex hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

quam Johannes filius quondam Willelmi Neve #carnificis# solvendam habet 

#hereditarie nativitatis Domini# ex quatuor virgatis terre dictis gherden 
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sitis in Waelwijc inter hereditatem Margarete relicte quondam Robberti de 

Hoesselt ex utroque latere coadiacentem et ex attinentiis dictarum 

quatuor virgatarum terre venditam sibi a dicto Johanne filio quondam 

Willelmi Neve prout in litteris hereditarie supportavit Franconi (dg: 

Henr) Herinc filio quondam Goeswini Herinc (dg: s) cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Heijme et Sijmon datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 149v 02 vr 09-09-1384. 

Emondus gnd Aelbrechts soen vernaderde erfgoederen, in Erp, aan Arnoldus 

van Gunterslaer verkocht door Goeswinus Emonts soen. De ander week. En hij 

droeg weer over aan Wijnkinus gnd Emonts soen. 

 

Solvit. Nota. 

Emondus dictus Aelbrechts soen prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum hereditates #sitas in parochia de Erpe# venditas Arnoldo de 

Gunterslaer a Goeswino Emonts soen ut dicebat et alter cessit et 

reportavit Wijnkino dicto Emonts soen. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149v 03 vr 09-09-1384. 

Engbertus van Baex beloofde aan de secretaris, tbv Marcelius van Os, 5 

gulden hellingen met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Engbertus de Baex promisit mihi ad opus Marcelii de Os V gulden hellingen 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149v 04 ma 16-05-1384. 

Zebertus die Wert beloofde aan Henricus Ghenen soen van Os 4 gulden 

hellingen met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Zebertus die Wert promisit (dg: Arnoldo) Henrico Ghenen soen #de Os# IIII 

gulden hellingen ad nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes 

Rover et Heijme datum (dg: sab) secunda post vocem Heijme dixit. 

 

BP 1177 f 149v 05 za 10-09-1384. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Brugghen gaf uit aan Stephanus van der 

Donc zvw Johannes gnd Coelen soen een schaapskooi met ondergrond en tuin, 

in Vessem, tussen Aleijdis van den Vloge enerzijds en Ghibo gnd Hoen 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Gielijs Akker, in Vessem, tussen 

Johannes van den Hoeve enerzijds en Stephanus gnd Hillen soen anderzijds, 

(3) alle erfgoederen, die waren van voornoemde Henricus van der Bruggen en 

nu aan voornoemde Willelmus behoren, in Vessem, ter plaatse gnd die Hoeve, 

(4) een stuk eusel, in Vessem, naast de plaats gnd die Vonderen, tussen 

Johannes Zeelsman enerzijds en de gemeint anderzijds, (5) een stuk beemd, 

gnd die Hardbeemd, in Vessem, beiderzijds tussen Johannes gnd Willems van 

den Dale; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). Henricus van der 

Bruggen verklaarde dat hij deze erfgoederen eerder aan zijn voornoemde zoon 

Willelmus en diens vrouw Elizabeth dv Johannes gnd Meester Henrics van 

Ghestel gegeven had, als huwelijksgeschenk. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Brugghen domum (dg: horreum) ovile 

cum suis fundis et ortum (dg: et hereditates e) sitos in parochia de 

Vessem inter hereditatem Aleijdis van den Vloge ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis dicti Hoen ex alio (dg: dut item duas pecias terre 

dictas die Lonnen sitas in dicta parochia supra agros ibidem quarum una 

inter hereditatem Johannis de Zittert ex uno et inter communitatem ex 

alio et altera inter communitatem ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici van der Bruggen ex uno alio item peciam terre dictam dat 

Strielant sitam in dicta parochia inter Johannis dicti Dircs ex utroque 
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latere coadiacentem item peciam terre dictam dat Putten sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis dicti Zeelsman ex alio ex inter 

hereditatem Elizabeth Zelen ex alio item peciam terre dictam die Eechof 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis Godens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Dircs ex alio) item peciam terre dictam die Gielijs 

Acker sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis van den Hoeve ex 

uno et inter hereditatem Stephani dicti Hillen #soen# ex alio item omnes 

hereditates (dg: dicti H) que fuerant dicti Henrici van der Bruggen nunc 

ad dictum Willelmum spectantes sitas in dicta parochia in loco dicto die 

Hoeve prout ibidem site sunt item peciam hereditatis dicte eeusel site in 

dicta parochia (dg: inter) iuxta locum dictum die Vonderen inter 

hereditatem Johannis Zeelsman ex uno et inter (dg: h) communitatem ex 

alio item peciam (dg: ter) prati dictam die Hardbeemt sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis dicti Willems van den Dale ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Stephano 

van der Donc filio quondam Johannis dicti Coelen soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure 

de Vessem danda sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino 

ultra annum (dg: ex premissis) et in (dg: Vessen) parochia predicta 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto Henricus van der 

Bruggen palam recognovit quod ipse dictas hereditates pridem dederat (dg: 

ad) dicto (dg: Joh) #Willelmo# suo filio cum Elizabeth sua uxore filia 

Johannis dicti Meester Henrics de Ghestel nomine dotis et in subsidium 

matrimonii promittens huiusmodi recognitionem ratam. Testes Heijme et 

Sijmon datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 149v 06 za 10-09-1384. 

Voornoemde Willelmus Vos zv Henricus van der Brugghen gaf uit aan Gobelinus 

smid zvw Willelmus van den Broec (1) een stuk beemd gnd dat Ellenbroek, in 

Vessem, tussen Elizabeth gnd Kuijlwijf en haar kinderen enerzijds en 

Boudewinus van Vessem anderzijds, (2) een stuk beemd gnd die Speicdonk, 

tussen Wouterus gnd Everaets enerzijds en Johannes gnd die Prince 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). Henricus van der 

Bruggen verklaarde dat hij voornoemde erfgoederen eerder geschonken had aan 

zijn zoon Willelmus en diens vrouw Elizabeth dv Johannes gnd Meester 

Henrics van Ghestel, bij hun huwelijk. 

 

Dictus Willelmus (dg: duas pecias terre dictas die Lo) peciam prati 

dictam dat Ellenbroec sitam in parochia de Vessem inter hereditatem (dg: 

liberorum dicti) Elizabeth dicte Kuijlwijf et eius liberorum ex uno et 

inter Boudewini de Vessem ex alio item peciam (dg: terre) prati dictam 

die (dg: Speel Speicde) Speicdonc inter hereditatem Wouteri dicti 

Everaets ex uno et inter hereditatem Johannis dicti die Prince ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gobelino (dg: filio) fabro filio 

quondam Willelmi van den Broec ab eodem hereditarie possidendas pro 

censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Vessem danda 

sibi ab alio hereditarie purificatione et primo termino ultra annum et in 

parochia de Vessem tradenda ex premissis promittens warandiam et pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto 

Henricus van der Bruggen recognovit ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 149v 07 za 10-09-1384. 

Voornoemde Willelmus Vos zv Henricus van der Brugghen gaf uit aan 

Theodericus gnd Hillen en Stephanus gnd Hillen zvw Mijs van der Biest (1) 2 

stukken land, gnd die Lonnen, in Vessem, op de akkers aldaar, (1a) tussen 

Johannes van Zittert enerzijds en de gemeint anderzijds, (1b) tussen de 
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gemeint enerzijds en voornoemde Henricus van der Bruggen anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd dat Strieland, in Vessem, beiderzijds tussen Johannes 

Dircs soen, (3) een stuk land, gnd dat Putten, in Vessem, tussen Johannes 

Zeelstman enerzijds en Elizabeth Zelen anderzijds, (4) een stuk land, gnd 

die Eekhof, in Vessem, tussen Johannes Godens enerzijds en Johannes Dircs 

anderzijds, (5) een stuk beemd, gnd die Zwartbroek, in Vessem, beiderzijds 

tussen Johannes Zeelstman; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, en 

thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in 

Vessem te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). Henricus 

van der Bruggen verklaarde dat hij voornoemde erfgoederen eerder geschonken 

had aan zijn zoon Willelmus en diens vrouw Elizabeth dv Johannes gnd 

Meester Henrics van Ghestel, bij hun huwelijk. 

 
?Traditur. 

Dictus Willelmus duas pecias terre dictas die Lonnen sita in parochia de 

Vessen supra agros ibidem quarum una inter hereditatem Johannis de 

Zittert ex uno et inter communitatem ex alio et altera inter (dg: here) 

communitatem ex uno et inter hereditatem dicti Henrici van der Bruggen ex 

alio sunt site item peciam terre dictam dat Strielant sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis Dircs soen ex utroque latere 

coadiacentem item peciam terre dictam dat Putten sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Zeelstman ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Zelen ex alio item peciam terre dictam die Eechof sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis Godens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Dircs ex alio item peciam (dg: terre dicta) prati 

dictam die Swartbroec sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Zeelstman ex utroque latere coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Theoderico dicto Hillen et Stephano dicto Hillen filio quondam 

Mijs van der Biest ab eisdem hereditarie possidendas pro censibus 

dominorum fundi exinde solvendis dandis ect atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Vessen danda sibi ab aliis 

hereditarie purificatione et pro primo termino ultra annum et in parochia 

de Vessem tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi. Quo facto 

Henricus van der Bruggen recognovit ut supra. Testes datum supra. Et 

traditur. 

 

BP 1177 f 149v 08 za 10-09-1384. 

Stephanus van der Donc zvw Johannes Coelen soen, Gobelinus smid zvw 

Willelmus van den Broec, Theodericus Hillen en Stephanus Hillen beloofden 

aan voornoemde Willelmus Vos 170 gulden hellingen, binnen 5 weken te 

betalen. 

 

Stephanus van der Donc filius quondam Johannis Coelen soen Gobelinus 

faber filius quondam Willelmi van den Broec Theodericus Hillen et (dg: 

..) Stephanus Hillen promiserunt (dg: W) dicto Willelmo Vos centum et LXX 

gulden hellingen (dg: ad) infra quinque septimanas datam presentem sine 

(dg: se) medio sequentes persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf5 D 12 f.150. 

 in crastino nativitatis Marie: vrijdag 09-09-1384. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 10-09-1384. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1384. 

 in octavis nativitatis Marie: donderdag 15-09-1384. 

 

BP 1177 f 150r 01 vr 09-09-1384. 

Reijnerus van der Waerdt beloofde aan Egidius van den Dijstelberch 17 

Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 
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Reijnerus van der Waerdt promisit Egidio van den Dijstelberch XVII 

Hollant dobbel seu pro quolibet dobbel XLIII Hollant placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos (dg: per). Testes Heijme 

et Sijmon datum in crastino nativitatis nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 150r 02 za 10-09-1384. 

Egidius van der Mere ev Elizabeth dv Johannes gnd van Opharen droeg over 

aan Gerardus van Uden 1/5 deel, in 34 gouden obolen b-erfcijns, die 

Henricus van Uden beloofd had aan hr Rutgherus gnd van Hezelaer priester 

investiet van de kerk van Haren bij Brussel, met Sint-Remigius in Brussel, 

op kosten van voornoemde Henricus van Uden, te betalen, gaande uit een 

hoeve eertijds gnd Hezelaar, in Gestel bij Herlaer, welke hoeve voornoemde 

Henricus van Uden voor de grondcijnzen en voor voornoemde 34 gouden obolen 

in cijns verkregen had van voornoemde hr Rutgherus, welk 1/5 deel aan hem 

gekomen was na overlijden van Truda grootmoeder van voornoemde Elizabeth sv 

voornoemde hr Rutgherus. 

 

Egidius van der Mere (dg: quintam par) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie (dg: quondam) Johannis dicti de 

Opharen quintam partem ad se spectantem in triginta quatuor obulis aureis 

boni auri et iusti ponderis annui et hereditarii census quos Henricus de 

Uden domino Rutghero dicto de Hezelaer presbitro investito ecclesie de 

Haren prope Bruxcellam dare et solvere promiserat anno quolibet 

hereditarie Remigii et in (dg: Busc) Bruccella sub custibus et expensis 

eiusdem Henrici de Uden tradendis et deliberandis ex manso (dg: quondam) 

quondam dicto communiter Hezelaer sito in parochia de Ghestel prope 

Herlaer et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco j in duro et in molli consistentibus 

sive sitis quem mansum predictum cum suis attinentiis dictus Henricus de 

Uden pro censibus dominorum annuatim exinde solvendis atque pro predictis 

triginta quatuor obulis aureis erga prefatum dominum Rutgherum ad censum 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus et quam quintam partem sibi 

de morte quondam Trude #avie olim dicte Elizabeth# sororis domini 

Rutgheri predicti successione advolutam esse dicebat supportavit Gerardo 

de Uden cum litteris et jure occacione dicte quinte partis promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum) 

Heijme et Sijmon datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 150r 03 za 10-09-1384. 

Weijndelmoedis van den Dijcke dvw Johannes gnd Ranen gaf uit aan Willelmus 

Hake (1) een stuk land in Deurne, ter plaatse gnd te Veldheuvel, tussen 

voornoemde Willelmus Hake enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend 

vanaf wijlen Willelmus Lobben tot aan de gemeint; de uitgifte geschiedde 

voor een b-erfcijns van 2 schelling, geld waarvoor in Deurne brood en bier 

worden gekocht, en thans voor een n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van 

Deurne, met Lichtmis in Deurne te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1386). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot 

onderpand (2) een b-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Deurne, gaande 

uit een stuk land, gnd die Sconen Bosse, in Deurne, tussen Johannes van der 

Emmelheze enerzijds en Heilwigis van der Emmelheze anderzijds. Elizabeth 

ndv voornoemde Weijndelmoedis beloofde deze uitgifte van waarde te houden. 

 

Solverunt Willelmus et Weijndel. 

Weijndelmoedis (dg: filia) van den Dijcke filia quondam Johannis dicti 

Ranen cum tutore peciam terre sitam in parochia de Doerne in loco dicto 

te Velthoevel inter hereditatem Willelmi Hake ex uno et inter (dg: here) 

communitatem ex alio (dg: ut) tendente ab hereditate (dg: dicti Willelmi 

que fuerat Henrici de Mierle fabri) quondam Willelmi Lobben ad 

communitatem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto Willelmo 

Hake ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: censibus dominorum) 

hereditario censu duorum solidorum monete pro qua panis et cervisia 
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communiter ementur (dg: exin) in (dg: Bakel d) Dorne exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis 

mensure de Doerne danda sibi ab alio hereditarie purificatione et (dg: 

et) primo termino ultra annum et in Dorne tradenda ex premissis 

promittens cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dictus 

Willelmus hereditariam paccionem unius (dg: modii) #sextarii# siliginis 

dicte mensure solvendam hereditarie ex pecia terre dicta die Sconen 

Bossche #dicti venditoris# sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis van der Emmelheze ex uno et inter hereditatem Heilwigis van der 

Emmelheze ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Quo facto Elizabeth 
!naturalis dicte Weijndelmoedis cum tutore promisit huiusmodi donationem 

ad pactum ratam servare et contra eam nunquam venire. Testes Heijme et 

Sijmon datum supra. 

 

BP 1177 f 150r 04 za 10-09-1384. 

Jkvr Agnes van Berlaer kloosterlinge in Hoedonc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan met de goederen te Pardelaar, in Sint-

Oedenrode, en met andere goederen van hr Arnoldus Rover. De brief 

overhandigen aan Walterus Roempot. 

 

Domicella Agnes de Berlaer monialis in (dg: Bij) Hoedonc omnes 

vendiciones (dg: f) et alienaciones factas cum bonis te Pardelaer #cum 

suis attinentiis# sitis in parochia de Rode et cum quibuscumque aliis 

bonis (dg: dicti) domini Arnoldi Rover calumpniavit. Testes datum supra. 

Tradetur littera Waltero Roempot. 

 

BP 1177 f 150r 05 za 10-09-1384. 

Matheus zv Henricus van den Loeken droeg over aan Johannes gnd van der 

Straten zvw Henricus van Colle een lijfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, 

die broeder Johannes van der Straten orde van de minderbroeders op zijn 

leven beurde, gaande uit een huis, tuin en 2 stukken aangelegen land, in 

Nederwetten, tussen Reijnerus Liben soen enerzijds en Petrus Ghenen soen 

van Gherwen anderzijds, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Solvit 3 plack. Scabini noluerunt. 

Matheus (dg: va) filius Henrici van den Loeken vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Zonne quam frater Johannes van der Straten 

ordinis minoris solvendam habebat ad eius vitam ex (dg: pecia terre) domo 

et orto et duabus peciis terre eis adiacentibus sitis in parochia de (dg: 

Wetten) Nederwetten inter hereditatem Reijneri Liben soen ex uno et inter 

hereditatem Petri Ghenen soen de Gherwen ex alio et quam pensionem nunc 

ad se spectare dicebat supportavit Johanni dicto van der Straten filio 

quondam Henrici de (dg: Coll) Colle promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150r 06 za 10-09-1384. 

Ludekinus van Broeghel verhuurde aan Johannes Bogart smid een huis61, erf en 

tuin in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Thomas Kempe enerzijds en erfgoed van Johannes van Zonne anderzijds, voor 

een periode van 9 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385). 

Verhuurder zal het huis in dak en wanden onderhouden. 

 

Solvit. 

Ludekinus de Broeghel domum aream et ortum sitos in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Thome Kempe ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Zonne ex alio ut dicebat locavit recto locacionis Johanni 

Bogart #fabro# ab eodem ad spacium novem annorum a festo nativitatis 

Johannis proxime futuro deinceps sine medio sequentium promittens 

                         
61 Zie ← BP 1177 f 149r 10 za 10-09-1384, verkoop van het huis. 
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warandiam et obligationem deponere et quod ipse (dg: dictos) domum 

predictam dictis novem annis durantibus in bona disposicione de tecto et 

parietibus observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150r 07 za 10-09-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Ludekinus gedurende 6 jaar, 

ingaande Sint-Jan over 3 jaar (wo 24-06-1388), elk jaar 5 oude schilden 

minus 4 Hollandse plakken te betalen, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Johannes promisit (dg: se) super omnia se daturum et soluturum 

dicto Ludekino ad spacium sex annorum a (dg: data presente) festo 

nativitatis nativitatis Johannis proxime futuro #ultra tres annos# 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum quinque 

aude scilde minus quatuor Hollant placken mediatim Domini et mediatim 

Johannis et pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

quatuor annos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150r 08 za 10-09-1384. 

(dg: Willelmus van Langhelaer ev Aleijdis dvw: een erfcijns). 

 

(dg: Willelmus de Langhelaer hereditarium censum maritus et tutor 

Aleijdis sue uxoris filie quondam). 

 

BP 1177 f 150r 09 do 13-10-1384. 

Wellinus Scilder droeg over aan Adam van Mierd een b-erfcijns62 van 4 pond 

10 schelling geld, die Gerardus Meelman beloofd had aan Johannes van der 

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

gaande uit een hofstad met gebouwen in Den Bosch, aan de straat gnd 

Weverhuls, tussen erfgoed van kv Willelmus gnd Olij enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Berlikem anderzijds, welke cijns voornoemde Wellinus 

verworven had van voornoemde Johannes van der Dijesen; voornoemde cijns was 

belast met (1) aan de broederschap van H.Maria in Den Bosch een b-erfcijns 

van 10 schelling voornoemd geld, die voornoemde broederschap eerder 

verworven had, (2) aan hr Nijcholaus Scilder investiet van Geffen een 

erfcijns van 10 schelling voornoemd geld, die voornoemde hr Nijcholaus 

eerder verworven63 had van hr Mathias Scilder bv voornoemde Wellinus. 

 

Wellinus Scilder hereditarium censum quatuor librarum et decem solidorum 

monete quem Gerardus Meelman se dare et solvere promisit Johanni van der 

Dijesen hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

domistadio sito in Busco ad vicum dictum Weverhuls inter hereditatem 

liberorum Willelmi dicti Olij ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Berlikem ex alio et ex edificiis in dicto domistadio consistentibus et 

quem censum dictus Wellinus erga dictum Johannem van der Dijesen 

acquisiverat prout in litteris supportavit Ade de Mierd cum litteris et 

aliis jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

parte) deponere salvo tamen (dg: dicti) confraternitati beate Marie in 

Busco (dg: in di) #in dicto censu# hereditario censu X solidorum dicte 

monete quem dicta confraternitas prius acquisiverat atque salvo domino 

Nijcholao Scilder investito de Gheffen hereditario censu X solidorum 

dicte monete in supradicto censu quem dictus dominus Nijcholaus prius 

eciam acquisiverat erga dominum Mathiam Scilder fratrem dicti Wellini. 

Testes Coptiten et Coptiten datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 150r 10 do 15-09-1384. 

Johannes Storme maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 5 pond 

                         
62 Zie ← BP 1175 f 179r 13 za 10-03-1369, verkoop van deze cijns aan 

Wellinus Scilder. 
63 Zie ← BP 1176 f 116v 07 do 04-08-1379, overdracht van deze erfcijns. 
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geld, met Sint-Lambertus te betalen, die voornoemde Johannes Storme 

verworven had van hr Gheerlacus Rover ridder. 

 

Johannes Storme hereditarium censum (dg: censum) quinque (dg: solidorum) 

librarum monete solvendum hereditarie in die beati Lamberti supportatum 
!dictus Johannes Storme (dg: erga) #a# dominum Gheerlacum! Rover militem 
!acquisiverat prout in litteris monuit de tribus annis. Testes Heijme et 

Sijmon datum in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 150r 11 do 15-09-1384. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 80, inv.nr. 40.080, 15-09-1384. 

Hermannus die Heirde van Tilborch verkocht aan Steeskinus van Hedechusen 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit 2 mudzaad roggeland in Tilburg, tussen de gemene weg enerzijds 

en kinderen van Heijst anderzijds, reeds belast met de grondcijns, en een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge. 

 

Hermannus die Heirde de (dg: Tiel) Tilborch hereditarie vendidit 

Steeskino de Hedechusen hereditariam (dg: censum di) paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificatione ex 

duabus modiatis terre siliginee sitis in parochia de Tilborch inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum de Heijst ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Heijme et Sijmon datum (dg: .) 

in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 150r 12 do 15-09-1384. 

Johannes en Katherina, nkv Emondus van Weijndelsnest, ontlastten hun 

voornoemde vader Emondus, zijn erfgoederen en goederen van alle beloften, 

aan voornoemde Johannes en Katherina gedaan. 

 

Solvit 2 plack. Scabini noluerunt. 

Johannes et Katherina (dg: li) pueri naturales Emondi de Weijndelsnest 

#cum tutore# quitum clamaverunt dictum Emondum eorum patrem et eius 

hereditates (dg: ab) et bona quecumque ab omnibus promissionibus et 

obligationibus factis dictis Johanni et Katherine (dg: a) seu alteri 

persone ad opus eorundem a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150r 13 do 15-09-1384. 

Ghibo Clueckinc beloofde aan Gerardus Wilde, gedurende 3 jaar, ingaande 

Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1384), elk jaar met Sint-Remigius 20 mud 

hop, Bossche maat, te leveren. 

 

Ghibo Clueckinc promisit super omnia se daturum Gerardo Wilde ad spacium 

trium annorum (dg: datam presentem sine medio sequent) #post festum 

Remigii proxime futurum sine medio sequentium# anno quolibet dictorum 

(dg: an) trium annorum XXti modios lupule dicte hoppen mensure de Busco 

ad (dg: ..) Remigii et pro primo termino a Remigii proxime ultra annum. 

 

BP 1177 f 150r 14 do 15-09-1384. 

Godefridus zvw Enghela gnd Goden soen verkocht aan Hubertus Piggen de helft 

in een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, in de hoeve van 

wijlen Walterus Piggen, tussen Johannes van den Scoer enerzijds en 

Elizabeth Beijs anderzijds, te weten de zuidelijke helft. 

 

Godefridus filius quondam Enghele dicte Goden soen (dg: unam lopinatam 

terre) #medietatem ad se spectantem in# pecia terre sita in parochia de 

Oesterwijc in (dg: U) loco dicto Udenhout in manso quondam Walteri Piggen 

inter hereditatem (dg: Huberti Piggen ex uno et inter hereditatem) 

Johannis van den Scoer ex uno et inter hereditatem Elizabeth Beijs ex 
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alio scilicet illam medietatem que sitaest versus meridiem ut dicebat 

vendidit Huberto Piggen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde solvendis. Testes Heijme et Sijmon datum supra. 

 

1177 mf5 D 13 f.150v. 

 in octavis nativitatis Marie: donderdag 15-09-1384. 

 Quinta post Mathei: donderdag 22-09-1384. 

 

BP 1177 f 150v 01 do 15-09-1384. 

Arnoldus zvw Arnoldus van Wargartshusen verkocht aan Lambertus van Hoelt 6 

stukken beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd te Hoelt, (1) gnd de Heuvelse 

Beemd, (2) gnd die Zaarbeemd, (3) die Winkel, (4) die Roede, (5) aan die 

Hort, (6) die Grietendonk; elk stuk wordt jaarlijks gedeeld tegen een 

erfgoed van Metta gnd Berze dvw Nijcholaus gnd Rode Cole. Belast met 

grondcijnzen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi de Wargartshusen sex pecias (dg: terre) 

#prati# sitas in parochia de Bucstel in loco dicto te Hoelt quarum una 

(dg: inter he) dicta den Hovel-(dg: shen)-schen Beemt (dg: ex uno et 

inter hereditatem) et que annuatim dividitur contra hereditatem Mette 

dicte Berze filie quondam Nijcholai dicti Rode Cole secunda die Zaer-(dg: 

belt)-beemt et que annuatim dividitur contra hereditatem !dicti dicte 

Mette de Berze tercia dicta die Winckel et que annuatim dividitur contra 

hereditatem dicte Mette quarta die (dg: Rode) Roede vocata et que 

annuatim dividitur contra hereditatem dicte Mette quinta dicta aen die 

Hort et que annuatim dividitur contra hereditatem dicte (dg: Mete) Mette 

et sexta dicta die Grietendonc et que annuatim dividitur contra 

hereditatem dicte Mette prout ibidem site (dg: et q) sunt et contra 

hereditates dicte Mette dividentur ut dicebat hereditarie vendidit 

Lamberto de Hoelt promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus domini fundi. Testes Heijme et Sijmon datum in octavis 

nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 150v 02 do 15-09-1384. 

Henricus Steijmpel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Steijmpel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 03 do 15-09-1384. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verkocht aan Bartholomeus gnd 

Meus van den Nuwenhuze 2 stukken land, gnd die Alsen, in Diessen, ter 

plaatse gnd die Alsen, (1) tussen voornoemde Bartholomeus enerzijds en 

Laurencius van den Rode anderzijds, (2) voornoemde Bartholomeus enerzijds 

en Gerardus van den Rode anderzijds, belast met een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Beek, aan de H.Geest in Diessen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen duas pecias terre dictas die 

Alsen sitas in parochia de Dijesen in loco dicto die Alsen quarum una 

inter hereditatem Bartholomei dicti Meus van den Nuwenhuze ex uno et 

inter hereditatem Laurencii van den Rode ex alio et altera inter 

hereditatem dicti Bartholomei ex uno et inter hereditatem Gerardi van den 

Rode ex alio #sunt site# ut dicebat (dg: he) hereditarie vendidit dicto 

Bartholomeo dicto Meus van den Nuwenhuze promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de (dg: d) Beke (dg: ex) mense sancti spiritus in Dijesen exinde 

solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 04 do 22-09-1384. 

Henricus Scutken van Lijemde, Paulus zvw Henricus die Man, Johannes van den 

Veken, Laurencius van der Molen, Gerardus van den Perre en Godefridus 

Hessels soen beloofden aan Theodericus zv Bartholomeus 32 oude schilden of 
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de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Henricus Scutken van Lijemde Paulus filius quondam Henrici die Man 

Johannes van den Veken Laurencius van der Molen Gerardus van den Perre et 

Godefridus Hessels soen promiserunt Theoderico filio Bartholomei XXXII 

aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Willelmus et Scilder datum quinta post Mathei. 

 

BP 1177 f 150v 05 do 15-09-1384. 

Arnoldus van den Hoeve verhuurde aan Theodericus gnd Smeets soen de helft 

van een huis en erf in Den Bosch, over de brug naar Porta Celi, eertijds 

van wijlen Henricus gnd Sprintstaft, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Jan (vr 24-06-1384). Niet uitgeschreven omdat hij niet wilde 

betalen. 

 

Non est scripta quia noluit solvere. 

Arnoldus van den Hoeve medietatem domus et aree site in Busco (dg: iuxta 

port) ultra pontem (dg: per) per quem itur versus conventum de Porta Celi 

(dg: inter hereditatem) et que domus et area fuerant quondam Henrici 

dicti Sprintstaft ut dicebat locavit Theoderico dicto Smeets soen ab 

eodem ad (dg: spacium) spacium trium annorum a festo Johannis proxime 

(dg: futuro) preterito deinceps sine medio sequentium possidendam 

promittens warandiam et obligationem deponere dictis 3 annis durantibus. 

Testes (dg: datum supra) Heijme et Sijmon datum in octavis nativitatis 

Marie. 

 

BP 1177 f 150v 06 do 15-09-1384. 

Udo zv Theodericus gnd Rover Uden soen van Tefelen droeg al zijn goederen 

over aan Zibertus zv Zibertus van Hoculem en Gerardus Wilde. 

 

Udo filius Theoderici dicti Rover Uden soen de Tefelen omnia sua bona 

mobilia et immobilia #seu parata# habita et habenda quocumque 

consistentia sive sita supportavit Ziberto filio Ziberti de Hoculem et 

Gerardo Wilde promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 07 do 15-09-1384. 

Voornoemde Zibertus zv Zibertus van Hoculem en Gerardus Wilde beloofden aan 

Henricus Buc van Heze 44 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1385) te betalen. 

 

Dicti Zibertus et Gerardus promiserunt Henrico Buc de Heze XLIIII aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 08 do 15-09-1384. 

Willelmus zvw Johannes van Nederijnen droeg over aan zijn oom Tielmannus 

van Nederijnen een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, aan voornoemde wijlen 

Johannes van Nederijnen verkocht door Johannes gnd Haenken vleeshouwer. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Nederijnen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini venditum dicto quondam Johanni de Nederijnen a Johanne dicto 

Haenken carnifice prout in litteris supportavit Tielmanno de Nederijnen 

suo avunculo cum litteris et jure promittens ratam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 09 do 15-09-1384. 

Willelmus zvw Johannes van Mierde witlederbereider droeg over aan zijn oom 

Tielmannus van Nederijnen aan b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Pasen te leveren, aan voornoemde wijlen Johannes van Mierde verkocht door 
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Woltherus gnd Weeldman van Goerle. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Mierde factoris albi corei 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie pasche venditam dicto quondam Johanni de Mierde a Wolthero 

dicto Weeldman de Goerle prout in litteris hereditarie supportavit 

Tielmanno de Nederijnen suo avunculo cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1177 f 150v 10 do 15-09-1384. 

Henricus Steijmpel beloofde aan Lambertus gnd Claes soen van Uden 50 lichte 

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

aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Henricus Steijmpel promisit Lamberto dicto Claes soen de Uden L licht 

scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 11 do 15-09-1384. 

Voornoemde Lambertus gnd Claes soen van Uden, voor zich en zijn vrouw Hilla 

wv Henricus gnd Marinen, ontlastte Johannes zvw Gerardus van Hees smid van 

alle geschillen. 

 

Dictus Lambertus pro se et pro Hilla sua uxore (dg: f) relicta quondam 

Henrici dicti Marinen (dg: palam recognovit) quitum proclamavit Johannem 

filium quondam Gerardi de Hees fabri (dg: de) ab omnibus causis et 

impeticionibus quibus mediantibus dicti Lambertus et Hilla seu eorum 

alter dictum Johannem impetere possent a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem. 

 

BP 1177 f 150v 12 do 15-09-1384. 

Yseboldus zvw Johannes gnd Schant gaf uit aan Nijcholaus gnd Lijnen 

sHertogen soen een stuk land en een aangelegen stuk beemd, in Beek bij 

Aarle, tussen Batha van den Nuwenhuze enerzijds en een gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. 

 

Solvit. 

Yseboldus filius quondam Johannis (dg: fi) dicti Schant peciam terre et 

peciam prati sibi adiacentem sitas in parochia de Beke prope Arle inter 

hereditatem Bathe van den Nuwenhuze ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dedit ad hereditariam paccionem Nijcholao dicti! Lijnen sHertogen 

soen (dg: so) ab eodem hereditarie possidendam (dg: pe) pro censibus 

domini fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius et dimidii (dg: modiorum s) modiorum siliginis mensure de Helmont 

danda sibi ab alio hereditarie purificatione et et supra dictas 

hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: datum supra) 

Heijme et Sijmon (dg: datum supra) in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 150v 13 do 15-09-1384. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Johannes van Vucht handschoenmaker 32 

oude schilden64 of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Johannes de Loet tinctor promisit Johanni de Vucht cyrothecario XXXII 

aude scilde seu valorem ad purificationem proxime futurum persolvendos. 

                         
64 Zie → BP 1179 p 346v 08 do 01-02-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 14 do 15-09-1384. 

Johannes gnd Zelen soen van den Vorstenbossche beloofde aan Gerardus gnd 

Molenbeecs soen, gedurende 10 jaar, ingaande heden, elk jaar met Kerstmis 2 

mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Zelen (dg: v) soen van den Vorstenbossche promisit super 

omnia se daturum et soluturum Gerardo dicto Molenbeecs soen ad spacium 

decem annorum (dg: post) datam presentem sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum decem annorum duos modios siliginis mensure de Busco in 

festo nativitatis Domini et (dg: in B) pro primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 15 do 15-09-1384. 

Johannes zv Wolphardus van Ghiessen verkocht aan Johannes van Eijcke de 

oudere (1) 10 morgen land met gebouwen, ter plaatse gnd Oetheren, tussen 

Theodericus Berwout enerzijds en Johannes Sceijvel anderzijds, (2) 10 

morgen land gnd die Haverdonk, ter plaatse gnd Oetheren, tussen wijlen 

Goeswinus Cnode enerzijds en erfgoed gnd die Wissellaar anderzijds, (3) 5 

morgen land, ter plaatse gnd die Bieshaar, tussen wijlen Goeswinus Cnode 

enerzijds en een sloot behorend aan de stad Den Bosch anderzijds, belast 

met 6 schelling per morgen aan de stad Den Bosch, en een b-erfcijns van 6 

pond 3 schelling geld, uit voornoemde 10 morgen gnd die Haverdonk aan de 

priesters in Den Bosch. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Wolphardi de Ghiessen (dg: domum ortum et 

granarium dictum berch sitos) #decem iugera terre cum suis edificiis# in 

(dg: in) loco dicto Oetheren inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno 

et inter hereditatem Johannis Sceijvel ex alio item X iugera terre dicta 

die Haverdonc #sita in dicto loco# inter hereditatem (dg: dicti Jordens) 

quondam Goeswini Cnode ex uno et inter hereditatem dictam die Wissellaer 

ex alio atque quinque iugera terre sita in loco dicto die Bijeshaer inter 

hereditatem quondam Goeswini Cnode ex uno et inter (dg: hereditatem) 

fossatum spectans ad oppidum de Busco ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt hereditarie vendidit Johanni de Eijcke seniori promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex solidis de quolibet (dg: 

dicto jugero dictorum) dictorum jugerum oppido de Busco solvendis atque 

hereditario censu (dg: X) sex librarum et III solidorum monete ex dictis 

X iugeribus terre die Haverdonc vocatis (dg: solvendis de) presbitris in 

Busco exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 16 do 15-09-1384. 

Henricus van Eele verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Eele prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 17 do 15-09-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 200 oude schilden, 40 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, een helft te betalen met 

Sint-Martinus (vr 11-11-1384) en de andere helft met Kerstmis (zo 25-12-

1384). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori CC aude scilde scilicet XL Hollant 

placken pro quolibet aude scilt vocato mediatim Martini et mediatim 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 150v 18 do 15-09-1384. 

Ghisbertus zvw Theodericus Proest van Empel beloofde aan Theodericus Buc 22 

lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-
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Remigius aanstaande (za 01-10-1384) te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Theoderici Proest de Empel promisit Theoderico 

Buc XXII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computatop in die beati Remigii proxime futuro persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 150v 19 do 15-09-1384. 

Johannes zv Henricus verwer. 

 

Johannes filius Henrici tinctoris. 

 

1177 mf5 D 14 f.151. 

 in octavis nativitatis Marie: donderdag 15-09-1384. 

 Sexta post exaltationem crucis: vrijdag 16-09-1384. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1384. 

 Secunda post Lamberti: maandag 19-09-1384. 

 

BP 1177 f 151r 01 do 15-09-1384. 

(dg: Johannes van Roesel zvw Martinus van Pipengael). 

 

(dg: Johannes de Roesel filius quondam Martini de Pipengael). 

 

BP 1177 f 151r 02 do 15-09-1384. 

Gerardus van Langhelaer deed tbv Ghisbertus zvw Theodericus Proefts soen 

van Empel (1) afstand van 1 morgen land, in Empel, in een kamp gnd die 

Rietwerdinne, (2) ¼ deel van een hofstad in Empel, ter plaatse gnd ten 

Hostaden, tussen Henricus Alewairt enerzijds en wijlen Petrus gnd Coppaerts 

anderzijds, (3) 2 stukjes land, in Empel, achter de plaats gnd die Laren, 

welke erfgoederen wijlen Martinus van Pipengael gekocht had van Eva dvw 

Marcelius gnd Calewaert van Meerwijc. 

 

Gerardus de Langhelaer super uno iugero terre sito in parochia de Empel 

in quodam campo dicto die Rietwerdinne atque super quarta parte cuiusdam 

domistadii siti in dicta parochia de Empel ad locum dictum ten Hostaden 

inter hereditatem Henrici Alewairt ex uno et inter hereditatem Petri 

quondam dicti Coppaerts ex alio atque super duabus particulis terre sitis 

in parochia de Empel retro locum dictum die Laren quas hereditates (dg: 

d) Martinus quondam de Pipengael erga Evam filiam quondam Marcelii dicti 

(dg: Zeel) Calewaert de Meerwijc acquisiverat (dg: prout) emendo prout in 

litteris et super jure ad opus Ghisberti filii quondam Theoderici Proefts 

soen de Empel #renunciavit# promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijme et Sijmon datum in octavis nativitatis 

Marie. 

 

BP 1177 f 151r 03 do 15-09-1384. 

Theodericus die Wolf zv Henricus die Wolf van Berkel verkocht aan Henricus 

van Amersoijen een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Sint-

Thomas-Apostel te betalen, gaande uit (1) de helft, die aan hem gekomen was 

na overlijden van zijn moeder Elizabeth des Bonten in de navolgende 

erfgoederen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (1a) een akker, 6 lopen 

rogge groot, tussen Theodericus die Wolf enerzijds en hr Willelmus die 

Custer priester anderzijds, (1b) 9 lopen roggeland naast de plaats gnd 

Nieuwendijk, tussen erfgoed gnd die Ledige Hoeve enerzijds en erfgoed gnd 

Heinmans Hoeve anderzijds, (1c) 4 lopen roggeland, tussen Johannes van der 

Teijnden enerzijds en voornoemde Henricus Wolfs anderzijds, (1d) 1 

zesterzaad roggeland, tussen Theodericus Wolfs enerzijds en Henricus 

Vierpenninge anderzijds, (1e) 1 zesterzaad roggeland, beiderzijds tussen 

Hezekina gnd Wijtmans, (1f) 1 zesterzaad roggeland, tussen Johannes van der 

Teijnden enerzijds en Henricus Vierpenninge anderzijds, (2) de andere helft 

van voornoemde goederen, die aan verkoper zal komen na overlijden van zijn 
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voornoemde vader Henricus Wolf, (3) alle andere goederen, die aan verkoper 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde moeder Elizabeth resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus Wolf, 

(4) 1/6 deel, in een huis en tuin in Beilver, tussen Henricus van den Venne 

enerzijds en Johannes Coleman anderzijds, (5) 1/6 deel in een beemd in 

Beilver, tussen Johannes van Haren enerzijds en Johannes Bonen anderzijds. 

Reeds belast met de grondcijns. 

 

Theodericus die Wolf filius (dg: quondam) Henrici die Wolf de Berkel 

hereditarie vendidit Henrico de Amersoijen hereditarium censum (dg: X) 

trium aude scilde seu valorem solvendum hereditarie Thome apostoli ex 

medietate sibi de morte quondam Elizabeth des Bonten matris olim dicti 

venditoris successione advoluta in hereditatibus infrascriptis sitis in 

parochia de (dg: Oersterw) Oesterwijc in loco dicto Berkel scilicet in 

quodam agro sex lopinos siliginis in semine capiente sito inter 

hereditatem Theoderici die Wolf ex uno et inter hereditatem domini 

Willelmi die Custer presbitri ex alio item in (dg: IX) novem lopinatis 

terre siliginee sitis iuxta locum dictum Nuwendike inter hereditatem 

dictam die Ledige Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam Heijnmans 

Hoeve ex alio item in quatuor lopinatis terre siliginee sitis inter 

hereditatem Johannis van der Teijnden ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Wolfs ex alio item in una sextariata terre siliginee sita inter 

hereditatem Theoderici Wolfs ex uno et inter Henrici Vierpenninge ex alio 

item in una sextariata terre siliginee sita inter hereditatem Hezekine 

dicte Wijtmans ex utroque latere coadiacentem item in una sextariata 

terre siliginee sita inter Johannis van der Teijnden ex uno et inter 

hereditatem Henrici Vierpenninge ex alio atque ex reliqua medietate (dg: 

dictarum hereditatum) dicto venditori de morte dicti Henrici Wolf patris 

dicti venditoris successione advolvenda in hereditatibus predictis atque 

ex omnibus aliis bonis dicto venditori de morte #dicte# quondam Elizabeth 

sue matris successione advolutis et post mortem dicti Henrici Wolf 

successione advolvendis insuper ex sexta parte ad se spectante in domo 

orto (dg: et prato) sitis in (dg: Beilber) Beilver inter hereditatem 

Henrici van den Venne ex alio et inter hereditatem Johannis Coleman ex 

alio item ex sexta parte ad dictum venditorem spectante in prato sito in 

Beilver inter hereditatem Johannis de Haren ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bonen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto excepto censu domini 

fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 151r 04 do 15-09-1384. 

Margareta van Roesel wv Martinus van Pijpengael en haar zoon Arnoldus van 

Roesel droegen over aan Ghisbertus zvw Theodericus Proeft van Empel (1) 1 

morgen land, in Empel, in een kamp gnd die Rietwerdinne, (2) ¼ deel van een 

hofstad in Empel, ter plaatse gnd ten Hostaden, tussen Henricus Calewaert 

enerzijds en wijlen Petrus gnd Coppaerts anderzijds, (3) 2 stukjes land, in 

Empel, achter de plaats gnd die Laren, aan voornoemde wijlen Martinus 

verkocht door Eva dvw Marcelius gnd Calewaert van Meerwijc. 

 

Margareta de Roesel relicta quondam Martini de Pijpengael cum tutore et 

Arnoldus (dg: eius filius) de Roesel (dg: eius) filius dicte Margarete et 

(dg: quondam Martini) unum juger terre situm in parochia de Empel in 

quodam campo dicto die Rietwerdinne atque quartam partem cuiusdam 

domistadii siti in #dicta# parochia (dg: de predicta) de Empel ad locum 

dictum ten Hostaden inter hereditatem Henrici Calewaert ex uno et inter 

hereditatem Petri quondam dicti Coppaerts ex alio duasque particulas 

terre sitas in dicta parochia de Empel retro dictum die Laren venditas 

dicto quondam Martino ab Eva filia quondam Marcelii dicti Calewaert de 

Meerwijc prout in litteris hereditarie supportaverunt Ghisberto filio 

quondam Theoderici Proeft de Empel #cum litteris et jure# promittentes 

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

 

BP 1177 f 151r 05 vr 16-09-1384. 

Johannes zvw mr Henricus van Gestel gaf uit aan Henricus gnd Nevaert zvw 

Daniel van den Dijke van Oerscot een hoeve in Diessen, ter plaatse gnd 

Ymerle, tussen Gerardus gnd Scoenmaker enerzijds en Johannes van den Boer 

en kvw Henricus van den Goer anderzijds, uitgezonderd een stuk land aldaar, 

gnd die Weide, rondom met sloten; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude 

groten aan de hertog, (2) 4 oude groten aan de naburen van Oisterwijk, (3) 

een cijns aan de naburen van Beek, en thans voor (4) een n-erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Beek, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). Voornoemde Johannes en met hem 

Willelmus Vos zv Henricus van der Brugge beloofden lasten af te handelen. 

Voornoemde Johannes zal voornoemd stuk land gnd die Weide zodanig omwallen 

en met sloten omgeven dat voornoemde Henricus geen schade ondervindt. 

Voornoemde Henricus mag de gebouwen van de hoeve en het eikenhout dat op de 

hoeve staat verkopen. Ancelmus Beer heeft recht van weg in voornoemde 

hoeve. 

 

Johannes filius quondam magistri Henrici de Gestel mansum quendam situm 

in parochia de Diessen in loco dicto Ymerle inter hereditatem Gerardi 

dicti Scoenmaker ex uno et hereditatem Johannis van den Boer [et] 

liberorum quondam Henrici van den Goer ex alio (dg: cum eiu cum eius 

attinentiis singulis et universis) salva pecia terre ibidem sita dicta 

die Weide cum eius fossatis circumquaque dictam peciam terre sitis ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico dicto Nevaert filio quondam 

Danielis van den Dijke de Oerscot ab eodem (dg: pro sex quatuor) pro 

duobus antiquis grossis duci et pro quatuor grossis antiquis vicinis de 

Oesterwijc et uno (dg: d) censu vicinis de Beke inde solvendis dandis etc 

et pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de (dg: 

Busco) #Beke# danda dicto Johanni ab altero purificatione et pro primo 

ultra annum et super ?predictum mansum tradenda ex premissis promittentes 

#et cum eo Willelmus Vos filius Henrici van der Brugge# warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit additis condicionibus 

quod dictus Johannes dictam peciam terre die Weide vocatam taliter 

circumvallabit et circumfossabit quod dicto Henrico nullum dampnum exinde 

eveniat hoc eciam addito quod dictus Henricus (dg: horreum) #edificia 

dicti mansi# de suo fundo atque ligna quercinia stantia super predictum 

mansum sine contradictione dicti Johannis vendere et amovere valebit hoc 

eciam addito quod Ancelmus Beer eius viam in dicto manso obtinebit prout 

in eodem hucusque obtinere consuevit. Testes Heijme et Sijmon datum sexta 

post exaltationem crucis. 

 

BP 1177 f 151r 06 vr 30-09-1384. 

Gerardus gnd Houtman en zijn vrouw Aleidis dv Johannes Cortroc droegen over 

aan Johannes Vroemken een deel, met gebouwen, 7½ voet breed en 27 voet 

lang, van een deel van een huis en erf van wijlen Goessuinus van Beilver, 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, welk deel ligt tussen erfgoed van 

voornoemde Johannes Vroemken wollenklerenwever enerzijds en erfgoed van 

Johannes Wilde anderzijds, welk deel voor aan de Hinthamerstraat 13 voet 

minus 1 duim breed is en achter 16½ voet minus 1 duim, en welk eerstgenoemd 

deel direct naast voornoemde Johannes Vroemken ligt, aan voornoemde 

Gerardus en Aleidis overgedragen65 door Maria wv voornoemde Goessuinus van 

Belver. 

 

Gerardus dictus Houtman et Aleidis eius uxor filia Johannis Cortroc et 

ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore quandam partem septem et dimidiam 

pedatas terre in latitudine et XXVII pedatas in longitudine continentem 

cuiusdam partis domus et aree quondam Goessuini de Beilver sito in Busco 

                         
65 Zie ← BP 1176 f 208v 08 vr 10-05-1381, overdracht van dit deel. 
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in vico Hijnthamensi que pars sita est inter hereditatem Johannis 

Vroemken textoris laneorum ex uno et inter hereditatem Johannis Wilde ex 

alio et que pars continet ante iuxta platheam Hijnthamensem in latitudine 

tredecim pedatas minus uno pollice et retro in latitudine sedecim et 

dimidiam pedatas minus (dg: uno p) uno pollice et que pars (dg: continet) 

primodicta sita est contigue iuxta hereditatem dicti Johannis Vroemken 

simul cum edificiis in dicta parte primodicte (dg: hereditatis) partis 

stantibus supportatam dictis Gerardo et Aleidi a Maria relicta dicti 

quondam Goessuini de Belver prout in litteris hereditarie supportaverunt 

dicto Johanni Vroemken cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sijmon et Scilder datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 151r 07 vr 30-09-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 13 gulden hellingen met 

Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XIII gulden helling ad pasca 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151r 08 vr 30-09-1384. 

Willelmus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Arennest prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151r 09 ma 19-09-1384. 

Johannes van der Bruggen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van zijn kinderen. 

 

Johannes van der Bruggen vendiciones et alienaciones factas cum bonis 

eius liberorum ut dicebat (dg: cl) calumpniavit. Testes (dg: Sij) 

Willelmus et Sijmon datum secunda post (dg: Barth) Lamberti. 

 

BP 1177 f 151r 10 ma 19-09-1384. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven droeg al zijn goederen over aan Emondus 

zv Johannes van Ghemert. 

 

Arnoldus filius (dg: ..) Ghevardi de Eijndoven omnia sua bona ab ipso 

habita et imposterum acquirenda et sibi a quibuscumque personis 

successione hereditarie advolvenda ut dicebat hereditarie supportavit 

Emondo filio Johannis de Ghemert promittens ratam servare. Testes (dg: 

d...) Willelmus et Berwout datum ut supra. 

 

1177 mf5 E 01 f.151v. 

 in vigilia Mathei: dinsdag 20-09-1384. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1384. 

 

BP 1177 f 151v 01 di 20-09-1384. 

Parnela wv Johannes Wijlner en haar dochter Mechtildis beloofden aan 

Arnoldus van Waderle zvw Theodericus Prijem 52 gulden van Holland met 

Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Parnela relicta quondam Johannis Wijlner et Mechtildis eius filia 

promiserunt Arnoldo de Waderle filio quondam Theoderici Prijem LII gulden 

#Hollandie# vel valorem (dg: ad) a nativitatis Domini proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Berwout et Scilder datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1177 f 151v 02 di 20-09-1384. 

Jacobus zvw Nicholaus van Uden beloofde aan Henricus van Amerzoijen en 

Johannes van den Hovel 34 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 
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betalen. 

 

Jacobus filius quondam Nicholai de Uden promisit Henrico de Amerzoijen 

Johanni van den Hovel XXXIIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLIII 

Hollant placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sijmon 

et Berwout datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 03 di 20-09-1384. 

Elisabeth dvw Albertus van den Perre droeg over aan Arnoldus van Rees alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders en van 

haar man Willelmus Hals. 

 

Elisabeth filia quondam Alberti van den Perre cum tutore omnia bona sibi 

de morte suorum quondam parentum atque de morte quondam Willelmi Hals 

#olim# sui mariti successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo de Rees promittens #cum 

tutore# ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 04 di 20-09-1384. 

Jacobus gnd Stephens verkocht aan Arnoldus van Os zvw Willelmus gnd die 

Heirde een huis66 en erf van Lambertus van Haren schoenmaker in Den Bosch, 

aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Thomas Yden soen 

enerzijds en erfgoed van Stephanus gnd Gheilken anderzijds, aan hem 

overgedragen door Johannes van Ghemert, belast met 46 schelling geld. De 

brief aan Jacobus Willems geven. 

 

Jacobus dictus Stephens domum et aream Lamberti de Haren sutoris sitam in 

Busco in vico Orthensi ad finem eiusdem vici inter hereditatem Thome Yden 

soen et inter hereditatem Stephani dicti Gheilken supportatam sibi a 

Johanne de Ghemert prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo de Os 

filio quondam Willelmi dicti die Heirde supportavit cum litteris et aliis 

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

#exceptis XLVI solidis monete inde solvendis# deponere. Testes datum ut 

supra. Detur Jacobo Willems. 

 

BP 1177 f 151v 05 di 20-09-1384. 

Gerardus Scade zvw Henricus gnd Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici dicti Os prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 06 di 20-09-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 80 oude schilden, 1/3 

deel te betalen met Kerstmis over 1 jaar (ma 25-12-1385), 1/3 deel met 

Sint-Jan over 1 jaar (zo 24-06-1386), en 1/3 deel met Kerstmis over 2 jaar 

(di 25-12-1386). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXXX aude scilde vel valorem pro 

una par tercia parte a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum pro 

alia tercia parte a nativitatis Johannis proxime ultra annum et pro 

ultima tercia parte a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 07 do 22-09-1384. 

Everardus zvw Johannes Weijndelen soen en Engbertus zv Johannes Erenbrechts 

soen beloofden aan de secretaris, tbv Adam van Mierde, 9 oude schilden of 

de waarde en 14 plakken met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

                         
66 Zie → BP 1177 f 231v 11 vr 06-04-1386, verkoop van het huis. 
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Everardus filius quondam Johannis Weijndelen soen Engbertus filius (dg: 

Joh) Johannis Erenbrechts soen promiserunt mihi ad opus Ade de Mierde 

novem aude scilde vel valorem et XIIII placken ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes Willelmus et Scilder datum in crastino 

Mathei. 

 

BP 1177 f 151v 08 do 22-09-1384. 

Henricus Bruijstens soen van Berlikem beloofde aan Johannes van den 

Berssellaer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus Bruijstens soen de Berlikem (dg: hereditarie vendidit) #promisit 

super omnia se daturum# Johanni van den Berssellaer hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione (dg: et ex) ex omnibus suis bonis quocumque locorum sitis 

ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 09 do 22-09-1384. 

Engbertus zv Johannes Erenbrechts soen verkocht aan Genta dvw Robbertus van 

Neijnsel, tbv het gasthuis dat wijlen hr Henricus van Neijnsel had 

gesticht, een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Nistelrode, achter de 

kerk, (1) tussen erfg vw Johannes Weijndelen enerzijds en Nicholaus Brugman 

anderzijds, (2) tussen kvw Batha Lonijs enerzijds en Johannes Bergher de 

oudere anderzijds. 

 

Engbertus filius Johannis Erenbrechts soen hereditarie vendidit Gente 

filie quondam Robberti de Neijnsel ad opus hospitalis quod dominus 

Henricus quondam de Neijnsel fundare fecerat hereditariam paccionem 

IIIIor lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione et in Busco tradendam ex duabus peciis terre sitis in 

parochia de Nijsterle retro ecclesiam ibidem quarum una inter hereditatem 

heredum quondam Johannis Weijndelen ex uno et hereditatem Nicholai 

Brugman ex alio altera inter hereditatem liberorum quondam Bathe Lonijs 

ex uno et hereditatem Johannis Bergher senioris ex alio sunt site ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Scilder datum in crastino 

Mathei. 

 

BP 1177 f 151v 10 do 22-09-1384. 

Willelmus van Langelaer verkocht aan Rodolphus van den Haghe de helft van 

een muur die eertijds aan de stad Den Bosch behoorde, in Den Bosch, tussen 

erfgoed van eertijds wijlen hr Arnoldus Rover ridder, nu voornoemde 

Willelmus, enerzijds en erfgoed van voornoemde Rodolphus van den Haghe 

anderzijds, te weten de helft direct naast voornoemde Rodolphus, ter lengte 

zoals voornoemde muur ligt tussen de erfgoederen van voornoemde Willelmus 

en Rodolphus. 

Rodolphus mag in zijn helft van voornoemde muur bouwen en zijn bouwwerken 

met ankers bevestigen in de andere helft. Omgekeerd heeft Willelmus 

dezelfde rechten. Zou een van beiden voornoemde muur hoger willen 

uitbouwen, dan doet hij dat tbv hen beiden. 

 

Willelmus de Langelaer medietatem cuiusdam muri #qui quondam ad opidum de 

Busco spectare consuevit nunc# ad se spectantis stantis in Busco (dg: in 

retro) inter hereditatem que fuerat quondam domini Arnoldi Rover militis 

nunc ad dictum Willelmum spectantem ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

van den (dg: Grave ex) Haghe ex alio scilicet illam medietatem dicti muri 

que sita est contigue iuxta hereditatem dicti Rodolphi in omni ea 

longitudine qua (dg: dicta medietas) dictus murus ibidem inter 

hereditates dictorum Willelmi et Rodolphi ibidem est situs ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Rodolpho promittens warandiam et obligationem 
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deponere additis condicionibus sequentibus (dg: quod) videlicet quod 

dictus Rodolphus in medietate dicti muri libere edificare et suum 

profectum facere posset (dg: et si) item quod dictus Rodolphus edificia 

ab ipso in dicto muro edificanda per ancoras in altera medietate dicti 

muri in latere versus hereditatem dicti Willelmi firmare vallebit et sic 

eodem modo dictus Willelmus edificia sua ab ipso in eius medietate dicti 

muri edificanda in altera medietate dicti muri ipsius Rodolphi per 

ancoras firmare vallebit hoc eciam addito quod si aliquis dictorum 

Willelmus et Rodolphi dictum murum alterius edificare voluerit extunc 

quislibet eorum dictum murum alterius edificans eundem murum ad opus 

ipsorum Willelmi et Rodolphi alterius edificare valebit atque nullus 

dictorum Willelmi et Rodolphi dictum murum minorare quod exponetur 

nederen vallebit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 11 do 22-09-1384. 

Willelmus van Orthen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Orthen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 12 do 22-09-1384. 

Henricus zvw Winricus van Herende beloofde aan Theodericus molenaar van 

Lieshout 29 Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met 

Lichtmis (do 02-02-1385) en de andere helft met Pasen (zo 02-04-1385). 

 

Henricus filius quondam Winrici de Herende promisit Theoderico (dg: de) 

multori de Lieshout XXIX Brabant dobbel vel valorem mediatim 

purificationis et mediatim pasche persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 13 do 22-09-1384. 

Petrus Snellaert en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan 

Philippus Asinarius 30 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384; 8+31+30+25=94 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

(dg: Arnoldus) Petrus Snellaert et Arnoldus Stamelart de Penu promiserunt 

Philippo Asinario XXX aude scilde ad nativitatis Domini proxime pena III. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 151v 14 ±do 22-09-1384. 

Johannes van Loeten beloofde aan Henricus Scilder gedurende 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1383), elk jaar met Kerstmis 3 1/6 

Hollandse dobbel, 3 1/6 oude schilden, 2 gulden pieter en 45 plakmeuwen te 

betalen. Johannes zal 22 roeden zegedijk, gelegen tussen de dijk van 

Henricus Veren Oden Soen en de dijk van Albertus Maes soen, 5 vadem 

maasdijk, ter plaatse gnd die Enge, bij Arnoldus gnd Voskens, en een deel 

van een dijk ter plaatse gnd Litter Grave onderhouden. Johannes zal het 

oude werk van sluizen behorend bij erfgoederen die voornoemde Johannes 

gehuurd had van {f.152} voornoemde Henricus onderhouden. 

 

(dg: Henricus Scilder) Johannes de Loeten promisit super omnia se daturum 

Henrico Scilder ad spacium sex annorum a festo nativitatis Domini proxime 

preterito subsequentium quolibet dictorum sex annorum tres Hollans dobbel 

tres aude scilde atque sextam partem unius Hollans dobbel et sextam 

partem unius aude scilde insuper duos gulden peter atque quadraginta 

quinque placmeuwe quolibet dictorum sex annorum in nativitatis Domini et 

pro primo in nativitatis Domini proxime futuro et quod ipse Johannes 

viginti duas virgatas Zegedijc sitas inter aggerem Henrici Veren Oden 

Soen (dg: ex u) et inter aggerem Alberti Maes soen atque quinque mensuras 

dictas vadem aggeris Mose sitas in loco dicto die Enge prope (dg: agg) 

hereditatem Arnoldi dicti Voskens (dg: qs) atque partem aggeris siti in 

loco dicto Litter Grave quas viginti duas virgatas Zegedike quinque vadem 

aggeris Mose et pars aggeris ad hereditates hereditates ipsius Henrici 
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Scilder pertinentes taliter conservabit dictis sex annis quod dicto 

Henrico nullum dampnum exinde eveniat item quod dictus Johannes antiqua 

opera slusarum spectantia ad hereditates ?quas dictus Johannes erga 

 

1177 mf5 E 02 f.152. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1384. 

 

BP 1177 f 152r 01 ±do 22-09-1384. 

dictum Henricum conduxerat spectare tenebit quod dicto Henrico nulla 

dampna exinde eveniant dicto termino durante. Testes W et (dg: Scil) [?in 
?crastino] Mathei. 

 

BP 1177 f 152r 02 ±do 22-09-1384. 

Leonius van Andewerpen droeg over aan Henricus zvw Arnoldus Vrijese van 

Vechel, tbv Agnes mv voornoemde Henricus, een huis, tuin en stuk land, in 

Oss, tussen voornoemde Leonius enerzijds en Johannes zvw Henricus gnd 

Ricouds soen anderzijds, welk huis, tuin en stuk land voornoemde Leonius in 

cijns verkregen had van Willelmus gnd Rat die Lepelmaker, belast met 

cijnzen in de brief vermeld. 

 

Leonius de Andewerpen (dg: hereditarium censum triginta trium solidorum 

monete quem) domum ortum et peciam terre sitos in parochia de Os inter 

hereditatem dicti Leonii ex uno et hereditatem Johannis filii quondam 

Henrici dicti Ricouds soen ex alio quos domum ortum et peciam terre 

dictus Leonius erga Willelmum dictum Rat die Lepelmaker ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Arnoldi Vrijese de Vechel ad opus Agnetis matris dicti Henrici 

simul cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui exceptis censibus in litteris predictis contentis. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 03 ±do 22-09-1384. 

Voornoemde Leonius van Andewerpen droeg over aan Henricus Vrijese zvw 

Arnoldus Vrijese van Vechel, tbv Agnes mv voornoemde Henricus, een stuk 

land in Oss, tussen Willelmus Rat die Lepelmaker enerzijds en Arnoldus 

Heijme anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Dictus Leonius (dg: p) peciam terre sitam in parochia de Os inter 

hereditatem Willelmi Rat die Lepelmaker ex uno et hereditatem Arnoldi 

Heijme ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Vrijese filio 

quondam Arnoldi Vrijese de Vechel ad opus Agnetis matris dicti Henrici 

promittens warandiam et obligationem (dg: ex) deponere exceptis censibus 

inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 04 ±do 22-09-1384. 

Willelmus gnd Rat die Lepelmaker droeg over aan Henricus zvw Arnoldus 

Vrijese van Vechel, tbv Agnes mv voornoemde Henricus, een b-erfcijns van 33 

schelling geld, die Leonius van Andwerpen beloofd had aan voornoemde 

Willelmus, met Kerstmis in Oss te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin en 

stuk land, in Oss, tussen voornoemde Leonius van Andwerpen enerzijds en 

Johannes zvw Henricus Ricouds soen anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, 

tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Arnoldus Heijme anderzijds, welk 

stuk land voornoemde Leonius mede tot onderpand had gesteld. 

 

Willelmus dictus Rat die Lepelmaker hereditarium censum XXXIII solidorum 

monete quem Leonius de Andwerpen dicto Willelmo dare et solvere 

promiserat hereditarie in nativitatis Domini in Os tradere ex domo orto 

et pecia terre sitis in parochia de Os inter hereditatem Leonii de 

Andwerpen predicti ex uno et hereditatem Johannis filii quondam Henrici 

Ricouds soen ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem predicti Willelmi ex uno et hereditatem Arnoldi Heijme ex 
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alio quam peciam terre dictus Leonius pro solucione dicti census dicto 

Willelmo ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico filio quondam Arnoldi Vrijese de Vechel ad opus Agnetis matris 

dicti Henrici cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 152r 05 ±do 22-09-1384. 

Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt, Cristianus Voets soen en Henricus 

gnd Bevers soen beloofden aan Gerardus Heerken 35 oude schilden of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

(dg: Ja) Andreas filius (dg: quondam) Jacobi van den Noddenvelt 

Cristianus Voets soen et Henricus (dg: filius) dicti! Bevers soen 

promiserunt Gerardo Heerken XXXV aude scilde vel valorem ad pascha 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 06 ±do 22-09-1384. 

Henricus Scilder verhuurde aan Rijxkinus zv Arnoldus Mersman van Os 2 

morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Koremer Heuvel, tussen Henricus 

Veren Oeden soen enerzijds en Henricus Ghegel anderzijds, voor een periode 

van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383), per jaar voor 

4 Hollandse dobbel en 18 plakken, met Kerstmis te betalen, belast met 2 

vadem maasdijk, op de plaats gnd Zandwijk, en 2 vadem maasdijk op die 

Huzedele. Voornoemde Rijxkinus zal de lasten van de oude sluizen op zich 

nemen. 

 

Henricus Scilder duo iugera terre sita in parochia de Maren ad locum 

dictum Coremer Hovel inter hereditatem Henrici Veren Oeden soen ex uno et 

hereditatem Henrici Ghegel ex alio ut dicebat locavit etc Rijxkino filio 

Arnoldi Mersman de Os ab eodem ad spacium sex annorum a (dg: nativitatis 

Domini) Martini proxime preterito sine medio subsequentium possidenda 

quolibet dictorum sex annorum pro quatuor Hollant dobbel et XVIII placken 

dandis dicto Henrico ab altero in nativitatis Domini et pro primo in 

nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duabus mensuris dictis vadem aggeris Mose 

sitis supra locum dictum Zandwijc atque duabus mensuris dictis vadem 

aggeris Mose #sitis op die Huzedele# ad premissa spectantibus et alter 

repromisit super omnia et quod ipse dictas quatuor mensuras aggeris #et 

fossata ad premissa spectantia# tenebit quod dicto Henrico nullum dampnum 

exinde eveniat. Testes (dg: datum ut supra) hoc eciam addito quod dictus 

Rijxkinus onera antiquarum slusarum ad dictas hereditates spectantia 

dicto termino durante conservabit (dg: pers). Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 07 ±do 22-09-1384. 

Rodolphus van den Grave verhuurde aan Johannes Luwe zvw Johannes Luwe 1 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Hengmenge, voor een periode van 4 

jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383), per jaar voor 8 

lichte schilden, 12 Dordrechtse plakken voor 1 lichte schild gerekend, en 

10 plakken. Voornoemde Johannes zal de sloten van deze morgen onderhouden. 

 

Johannes solvit III placken. 

Rodolphus van den Grave unum juger terre situm in parochia de Empel in 

loco dicto Hengmenge (dg: inter hereditatem) ut dicebat locavit etc 

Johanni Luwe filio quondam Johannis Luwe ab eodem ad spacium (dg: ...) 

quatuor annorum a festo Martini proxime preterito subsequentium quolibet 

dictorum IIIIor annorum pro octo licht scilde vel pro quolibet XII 

Dordrechts placken atque pro decem placken dandis dicto Rodolpho ab 

altero Martini et pro primo Martini proxime futuro ex premissis 

promittens warandiam et obligationem deponere et alter repromisit super 

omnia. Testes (dg: Willelmus et Scilder datum ut supra) et quod dictus 

Johannes fossata ad dictum juger terre spectantia in bona disposicione 
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conservabit. Testes Willelmus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 08 ±do 22-09-1384. 

Ancelmus van der Wiel zvw Arnoldus Quap verhuurde aan Rijxkinus zv Arnoldus 

Mersman van Os 3 morgen land in Empel, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen 

Bruijstinus Palaert enerzijds en eertijds wijlen Gerardus Eelkini 

anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 

(vr 11-11-1384), per jaar voor 9 oude schilden of de waarde, met Sint-

Remigius te betalen, belast met dijken, sluizen en waterlaten. 

 

Ancelmus van der Wiel filius quondam Arnoldi Quap tria jugera terre sita 

in parochia de Empel in loco dicto die Hoven inter hereditatem Bruijstini 

Palaert ex uno et hereditatem que fuerat quondam Gerardi Eelkini ex alio 

ut dicebat locavit Rijxkino filio Arnoldi Mersman de Os ab eodem ad 

spacium quinque annorum a festo Martini proxime futuro sine medio 

subsequentium libere possidenda anno quolibet pro novem aude scilde vel 

valorem dandis dicto Ancelmo Remigii et pro primo ultra annum promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus 

sluijsis et aqueductibus ad dictum juger terre spectantibus infra terram 

sitis et alter repromisit super omnia et quod ipse dictos aggeres slusas 

et aqueductus taliter tenebit quod dicto Ancelmo nullum dampnum exinde 

eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 09 ±do 22-09-1384. 

Henricus Stempel en Rodolphus zvw Arnoldus Vrient droegen over aan Arnoldus 

Nolleken Gherongs een b-erfcijns van 10 schelling, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een land in Schijndel, gnd die Dorenbos, welke cijns 

Johannes gnd van Houthem, verblijvend in Schijndel, verkocht had aan zijn 

schoonzoon Ghodefridus zvw Johannes gnd Kister, welke cijns voornoemde 

Henricus en Rodolphus nu bezitten. Met achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Henricus Stempel et Rodolphus filius quondam Arnoldi Vrient hereditarium 

censum decem solidorum solvendum anno quolibet in die beati Remigii 

confessoris et apud Buscumducis tradendum de terra sita in Scindelle 

dicta die Dorenbosch quem censum Johannes dictus de Houthem manens in 

Scijndelle Ghodefrido genero suo filio quondam Johannis dicti Kister 

vendiderat prout in litteris et quem censum dicti Henricus et Rodolphus 

nunc ad se pertinere dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo Nolleken 

Gherongs cum litteris et jure et cum arrestagiis ipsis de duobus annis 

preteritis deficientibus ut dicebant promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 10 ±do 22-09-1384. 

Petrus zvw Jacobus van Berze droeg over aan Johannes Sluijsman en Johannes 

zvw voornoemde Jacobus van Berze 100 oude schilden, aan hem beloofd67 door 

hr Rijcoldus Koc, hr Theodericus Rover, ridders, Gerardus van Berkel en 

Johannes Leonii van Erpe. 

 

Petrus filius quondam Jacobi de Berze centum aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos promissos sibi a domino Rijcoldo Koc 

domino Theoderico Rover militibus Gerardo de Berkel et Johanne Leonii de 

Erpe prout in litteris legitime supportavit Johanni (dg: Sbrij) Sluijsman 

et Johanni filio dicti quondam Jacobi de Berze cum litteris et jure. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 11 ±do 22-09-1384. 

Zanderus Deenkens soen beloofde aan Ancelmus zvw Arnoldus Quap 21 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan 

                         
67 Zie ← BP 1177 f 042r 13 za 11-04-1383, belofte 100 oude schilden op 10-

04-1384 te betalen. 
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aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Zanderus Deenkens soen promisit Ancelmo filio quondam Arnoldi Quap XXI 

aude scilde vel pro quolibet XL Hollant placken ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 12 ±do 22-09-1384. 

Theodericus molenaar van Lieshout gaf uit aan Henricus zvw Winricus van 

Herende alle erfgoederen, die voornoemde Theodericus onder Bakel heeft 

liggen; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, 30 schelling, 11 

schelling, en 10 schelling, en thans voor een n-erfpacht van 6 mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout, op de goederen die waren van 

wijlen Arnoldus gnd van den Grienden, te leveren. 

 

Theodericus multor de Lieshout omnes et singulas hereditates quas dictus 

Theodericus infra parochiam de Bakel habuit sitas ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico filio quondam Winrici de Herende ab eodem 

pro (dg: cens) censu domini fundi atque XXX solidis undecim solidis et 

(dg: dese) decem solidis prius inde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Helmont danda 

dicto Theoderico ab altero purificatione et in Lieshout supra bona que 

fuerant quondam Arnoldi dicti van den Grienden tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152r 13 ±do 22-09-1384. 

Mijchael van der Espdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael van der Espdonc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf5 E 03 f.152v. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1384. 

 

BP 1177 f 152v 01 do 22-09-1384. 

Arnoldus Heijme verhuurde aan Johannes zv Reijmboldus van Ussen (1) 4 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Beemden, beiderzijds tussen 

Henricus Venbossche, (2) 4 hont land, in Tefelen, naast de waterlaat, voor 

een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 11-11-1383), 

per jaar voor 9 1/3 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. Voornoemde Johannes zal de sloten onderhouden en de oude werken op 

zich nemen. Eventueel nieuw werk zal hij ook doen, maar dat zal voornoemde 

Arnoldus op de huursom in mindering brengen. Voornoemde Johannes zal de 

erfgoederen in het laatste jaar niet bezaaien. Een brief voor Arnoldus. 

 

[Arnoldus] Heijme quatuor jugera terre sita in parochia de Os in loco 

dicto die (dg: B) Beemden inter hereditatem Henrici Venbossche (dg: ex 

uno et hereditatem pt) ex utroque latere et quatuor j! hont terre sita in 

parochia de Tephelen iuxta aqueductum inter dictum aqueductum ex uno (dg: 

et hereditatem) prout dicta quatuor jugera et IIIIor hont terre ibidem 

sunt sita et ad dictum Arnoldum pertinere dinoscuntur locavit Johanni 

filio Reijmboldi de Ussen ab eodem ad spacium (dg: quinque annorum) sex 

annorum a festo Martini proxime preterito sine medio subsequentium 

possidenda anno quolibet pro novem Brabant dobbel et tercia parte unius 

Brabant dobbel vel valorem dandis dicto Arnoldo ab altero in festo Petri 

ad cathedram et pro primo in festo Petri ad cathedram proxime futuro ex 

premissis promittens warandiam et obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia et quod dictus (dg: Henricus dictas hereditates) 

#Johannes# fossata ad premissa spectantia cum sichten et zeijnsen tenebit 

et conservabit et quod ipse (dg: oni) onera antiqua spectantia ad dictas 

hereditates pertinentia videlicet si contingat aliquid novum opus super 

predictas hereditates evenere hoc dictus Johannes pro predicto Arnoldo 
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exponeret videlicet idem Arnoldus dicto Johanni hoc in sua sibi ab eo 

danda defalcabit hoc eciam addito quod dictus Johannes dictas hereditates 

ultimo dictorum sex annorum non seminabit. Testes (dg: da) Willelmus et 

Scilder datum in crastino Mathei. Et erit vero una littera quam habebit 

Arnoldus. 

 

BP 1177 f 152v 02 do 22-09-1384. 

Gerardus van den Loecke van Uden beloofde aan Johannes van Gheldorp 4 mud 1 

zester rogge, Bossche maat, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-

03-1385) te leveren. 

 

Gerardus van den (dg: Loe) Loecke de Uden promisit Johanni de Gheldorp 

quatuor modios et unum sextarium siliginis mensure de Busco ad letare 

Iherusalem proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152v 03 do 22-09-1384. 

Sanderus gnd Deenkens soen droeg over aan Marcelius gnd van Alem zv Falco 

(1) 5 morgen 2 hont land, met een huis en een hofstad hierop, onder Alem en 

Maren, ter plaatse gnd Gewanden, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed 

van de abt van Sint-Truiden anderzijds, (2) ongeveer 4 hont land, aldaar, 

in een eiland gnd die Grote Wert, (3) 9 vadem dijk, tegenover voornoemde 

hofstad, (4) 9 vadem dijk in Alem, aan voornoemde Sanderus in cijns gegeven 

door Petrus gnd van den Steenwege, belast met cijnzen en dijken. 

 

Sanderus dictus Deenkens soen quinque iugera et duo hont terre cum domo 

et domistadio in eisdem consistentibus sitas infra parochias de Alem et 

de Maren ad locum dictum Gewanden inter communem platheam ex uno et inter 

hereditatem abbatis sancti Trudonis ex alio atque quatuor hont terre vel 

circiter sita ibidem in insula dicta die Groten Wert atque novem #IX# 

mensuras dictas vadem aggeris sitas in opposito dicti domistadii necnon 

novem mensuras! aggeris sitas in dicta parochia de Alem datas ad 

hereditarium censum dicto (dg: Denekin) Sandero a Petro dicto van den 

Steenwege prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Marce) Marcelio 

dicto de Alem filio (dg: Fl) Falconis cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus et 

aggeribus in dictis litteris comprehensis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152v 04 do 22-09-1384. 

Voornoemde Marcelius gnd van Alem zv Falco beloofde aan voornoemde Sanderus 

gnd Deenkens soen 30 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 

25-12-1384) en 50 oude schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 

25-12-1385) te betalen. 

 

#. Solvit 2 plac. 

Dictus Marcelius promisit dicto Sandero XXX aude scilde vel valorem ad 

nativitatis proxime atque quinquaginta aude scilde vel valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 152v 05 do 22-09-1384. 

Ricoldus Borchgreve droeg over aan hr Henricus Buc kanunnik in Den Bosch 

een b-erfcijns van 5 pond, 1 oude groot Tournoois van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, die Theodericus Buxken aan Ghibo gnd 

Herinc beloofd had, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

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

Orthenstraat, welke cijns aan voornoemde Ricoldus was verkocht door 

Johannes gnd van Beke, diens broer Henricus en Johannes gnd Boijen. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela ev Cecilia dvw Gerardus Boc deed afstand van 

voornoemde cijns. 
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Ricoldus Borchgreve hereditarium censum quinque librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato 

quem Theodericus Buxken Ghiboni dicto Herinc dare et solvere promiserat 

hereditarie pro una medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua 

medietate in festo nativitatis beati Johannis baptiste de domo et area 

sita in Busco in vico Orthensi venditum dicto Ricoldo a Johanne dicto de 

Beke Henrico eius fratre et Johanne dicto Boijen prout in litteris 

hereditarie supportavit domino Henrico Buc canonico Buscensi cum litteris 

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

deponere. Quo facto Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela maritus et 

tutor legitimus Cecilie sue uxoris filie quondam Gerardi Boc super dicto 

censu quinque librarum dicte monete atque super toto jure sibi in eodem 

competente et post mortem dicti quondam(!) Ricoldi competituro ad opus 

dicti domini Henrici hereditarie renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152v 06 do 22-09-1384. 

Engbertus zvw Arnoldus gnd Engbrechts soen droeg over aan zijn broers 

Woltherus en Godescalcus alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Arnoldus en zijn grootvader Engbertus 

van den Sande, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Agnes. 

 

Engbertus filius quondam Arnoldi dicti Engbrechts soen omnia bona 

#hereditaria# sibi de morte dicti quondam Arnoldi sui patris atque de 

morte quondam Engberti van den Sande sui avi successione hereditarie 

advoluta atque post mortem Agnetis matris primodicti Engberti successione 

hereditarie advolvenda quocumque locorum consistentia ut dicebat 

hereditarie supportavit Wolthero et Godescalco suis fratribus promittens 

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

supra. 

 

BP 1177 f 152v 07 do 22-09-1384. 

Johannes Bessellen en Johannes van Vucht handschoenmaker beloofden aan 

Johannes van den Hovel 18½ oude schild of de waarde met Sint-Lambertus (zo 

17-09-1385) aanstaande te betalen. 

 

Johannes Bessellen et Johannes de Vucht cyrothecarius promiserunt Johanni 

van den Hovel XVIII et dimidium aude scilt vel valorem ad Lamberti 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152v 08 do 22-09-1384. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel gaf uit aan Arnoldus Ghenen soen van 

Gheffen alle erfgoederen, die wijlen Johannes gnd Melter onder Geffen en 

Nuland had liggen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Vastradus (dg: de) filius quondam Johannis de Berkel omnes et singulas 

hereditates quas Johannes dictus quondam Melter infra parochias de 

Gheffen et de Nuwelant (dg: sitas) habuit sitas ut dicebat dedit ad 

paccionem Arnoldo Ghenen soen de Gheffen eb eodem pro hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Vastrado ab altero purificatione et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Willelmus et Scilder datum in crastino Mathei. 

 

BP 1177 f 152v 09 do 22-09-1384. 

Voornoemde Arnoldus Ghenen soen van Gheffen beloofde aan voornoemde 

Vastradus zvw Johannes van Berkel 15 Brabantse dobbel of de waarde met 

Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) te betalen. 
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Dictus Arnoldus promisit dicto (dg: Vast) Vastrado XV Brabant dobbel vel 

valorem a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 152v 10 do 22-09-1384. 

Martinus gnd die Decker verkocht aan Theodericus van der Heijden een 

hofstad in Den Bosch, aan de Vughterdijk, achter erfgoed van Arnoldus Abt 

schoenmaker, tussen erfgoed van Johannes van Eijcke, met een weg ertussen, 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Leijten soen anderzijds, met het 

recht over voornoemde weg te gaan, aan hem verkocht68 door Phlippus gnd 

Boden soen. Albertus Moerken en zijn vrouw Elisabeth behouden het 

vruchtgebruik in een kamer en tuin in voornoemde hofstad. 

 

Martinus dictus die Decker domistadium quoddam situm in Busco ad aggerem 

Vuchtensem retro hereditatem Arnoldi Abt sutoris inter hereditatem 

Johannis de Eijcke quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Leijten soen ex alio cum pleno jure eundi et redeundi atque 

pergendi per viam sitam ibidem venditum sibi a Phlippo dicto Boden soen 

prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Th) Theoderico (dg: f) van 

der Heijden supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen Alberto Moerken et 

Elisabeth sue uxori iuxta continentiam litterarum super hoc confectarum 

usufructu in camera et orto in domistadio predicto ........ Testes datum 

ut supra. 

 

1177 mf5 E 04 f.153. 

 in crastino Mathei: donderdag 22-09-1384. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 24-09-1384. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 23-09-1384. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 07-10-1384. 

 

BP 1177 f 153r 01 do 22-09-1384. 

Willelmus zv Hubertus van Volken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit.#. {Invoegen na BP 1177 f 153r 02}. 

Willelmus filius Huberti de Volken prebuit et reportavit. Testes Sijmon 

et Berwout datum in crastino Mathei. 

 

BP 1177 f 153r 02 za 24-09-1384. 

Ghibo zv Ghibo gnd Rovers soen gaf uit aan Arnoldus zv Ricoldus van den 

Bergulen een hofstad, zowel voor als achter 20½ voet breed, van een 

erfgoed, buiten de Hinthamerpoort, naast erfgoed van Udo van der Bruggen 

richting de poort gnd Valpoort, aan hem overgedragen door Petrus Pinappel; 

de uitgifte geschiedde voor de cijns die eruit gaat, en thans voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen voor het eerst 

over een jaar (zo 24-06-1386). 

 

Solvit totum. 

Ghibo filius Ghibonis dicti Rovers soen quoddam domistadium viginti et 

dimidiam pedatas tam ante quam retro in latitudine continens cuiusdam 

(dg: hereditate) hereditatis site extra portam Hijnthamensem !inter 

hereditatem Udonis van der Bruggen ex uno versus portam dictam Valpoert 

supportatum sibi a Petro Pinappel prout in litteris (dg: hereditarie ven) 

#dedit ad censum# Arnoldo filio Ricoldi van den Bergulen supportavit cum 

litteris et aliis et jure (dg: promittens ratam servare) pro censu de 

jure solvendo dando etc et pro hereditario censu XL solidorum monete 

dando dicto Ghiboni ab altero Johannis et pro primo ultra annum 

promittens ratam servare et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Willelmus et Dicbier datum sabbato post Mathei. 

                         
68 Zie ← BP 1177 f 064r 12 do 30-07-1383, verkoop van de hofstad. 
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#. {Hier volgt BP 1177 f 153r 01}. 

 

BP 1177 f 153r 03 do 22-09-1384. 

Arnoldus van Beke zvw Arnoldus van Beke verkocht aan Arnoldus Heijme een 

n-erfcijns van 40 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

een hoeve gnd die Grootdonk, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Duwellen, 

(2) een kamp gnd de Nieuwe Kamp, in Veghel, rondom tussen de gemeint, met 

een eind strekkend aan een kamp gnd Kolenkamp, (3) een b-erfpacht van 6 mud 

gerst, maat van Veghel, die Maria dvw Goessuinus van den Elsen met Lichtmis 

moet leveren, gaande uit een hoeve in Veghel, ter plaatse gnd Daverlaar, 

reeds belast met (dg: een cijns van 6 penning aan de heer van Helmond, een 

erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, en 5) cijnzen en 

pachten. 

 

Arnoldus de Beke filius quondam Arnoldi de Beke hereditarie vendidit 

Arnoldo Heijme hereditarium censum XL aude scilde solvendum hereditarie 

in nativitatis Domini ex manso dicto die Groetdonc sito in parochia de 

Rode sancte Ode (dg: atque ex attinentiis dicti man) in loco dicto 

Duwellen atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum (dg: tam in parochia de Rode) atque ex quodam campo dicto den 

Nuwen Camp sito in parochia de Vechel inter (dg: hereditatem) 

communitatem ibidem circumquaque adiacentem tendente cum uno fine ad 

campum dictum Colencamp item ex hereditaria paccione sex modiorum ordei 

mensure de Vechel quam Maria filia quondam Goessuini van den Elsen sibi 

solvere tenetur purificatione ex manso quodam sito in parochia de Vechel 

ad locum dictum Daverlaer et ex eius attinentiis universis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu 

VI d census domino de Helmont et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Rode ex dicto manso atque quinc) censibus et 

paccionibus inde solvendis. Testes Willelmus et Berwout datum in crastino 

Mathei. 

 

BP 1177 f 153r 04 do 22-09-1384. 

Johannes van Gemert zv Gertrudis ev Bertha dvw Johannes die Gode van Langel 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brieven overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus van Beke. 

 

Johannes de Gemert filius Gertrudis maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Berthe sue uxoris filie quondam Johannis die Gode de Langel 

prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. Dentur littere dicto 

Arnoldo de Beke. 

 

BP 1177 f 153r 05 vr 23-09-1384. 

Johannes Muwe steenbakker beloofde aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 

35 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384; 7+31+30+25=93 dgn) 

te betalen. 

 

Johannes Muwe lapicide! !mihi ad opus Thome Asinarii XXXV aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Scilder 

datum sexta post Mathei. 

 

BP 1177 f 153r 06 vr 23-09-1384. 

Gerardus van Aa en Theodericus zv Bartholomeus beloofden aan Philippus 

Asinarius etc 35 oude schilden met Kerstmis (zo 25-12-1384; 7+31+30+25=93 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus de Aa et Theodericus filius Bartholomei promiserunt Philippo 

Asinario etc XXXV aude scilde ad nativittais Domini proxime pena II. 

Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 153r 07 vr 23-09-1384. 

Rutgherus gnd van Tiel wonend in Nistelrode verkocht aan Nicholaus van der 

Voert een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 12 lopen land, in Nistelrode, beiderzijds tussen wijlen 

Johannes van der Dijesen, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Rutgherus dictus de Tiel commorans in Nijsterle ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Gerardo Broes soen) #Nicholao van der Voert# hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificatione ex (dg: duob) duodecim lopinatis terre ipsius venditoris 

sitis in parochia de Nijsterle inter hereditatem quondam Johannis van der 

Dijesen ex utroque latere ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis inde solvendo. Testes Sijmon et 

Scilder datum sexta post Mathei. 

 

BP 1177 f 153r 08 vr 23-09-1384. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Arnoldus Vere en Gerardus Loij zv 

Willelmus visser beloofden aan Philippus Asinarius 168 oude Franse schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384; 7+31+11=49 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Arnoldus Sta de Penu Arnoldus Vere et Gerardus Loij filius Willelmi 

piscator promiserunt Philippo Asinario C et LXVIII aude scilde Francie ad 

Martini proxime persolvendos pena IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 153r 09 za 24-09-1384. 

Albertus zvw Woltherus van Kessel verkocht aan Herbertus Truden soen van 

Kessel een stukje land in Schijndel, ter plaatse gnd die Zes Akker, tussen 

Jutta dvw Ghibo van den Elscoet enerzijds en Mathijas van Eirde anderzijds. 

 

Solvit. 

Albertus filius quondam Woltheri de Kessel particulam terre sitam in 

parochia de Scijnle in loco (dg: dicto) dicto die Zes Acker inter 

hereditatem Jutte filie quondam Ghibonis van den Elscoet ex uno et inter 

hereditatem Mathije de Eirde ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Herberto Truden soen de Kessel promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: T). Testes Willelmus et Dicbier datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1177 f 153r 10 za 24-09-1384. 

Arnoldus zv Ricoldus van den Beirgulen beloofde aan Ghibo zv Ghibo Rovers 

soen 12 Brabantse dobbel, 51 plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Arnoldus filius Ricoldi van den Beirgulen promisit Ghiboni filio Ghibonis 

Rovers soen (dg: X) XII Brabant dobbel vel pro quolibet LI placken ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 153r 11 za 24-09-1384. 

Henricus Dicbier, heer van Mierlo, verkocht aan Johannes Sceijvel (1) een 

b-erfpacht van ½ mud gerstmout die Petrus Oden soen hem met Sint-Andreas 

levert, gaande uit (1a) een stuk land gnd die Schaarakker, in Haaren, ter 

plaatse gnd Belver, tussen Johannes Bekeman enerzijds en Johannes Broc 

anderzijds, (1b) een stuk land gnd dat Kappelsevesken, tussen Petrus Raven 

enerzijds en een pad anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 zester papverzaad 

gnd oliezaad, die Arnoldus gnd Wellens soen leverde en die Nicholaus gnd 

Nicoel wollenklerenwever met Sint-Lambertus in Vught levert, uit een 

erfgoed dat was van voornoemde Arnoldus Wellens soen, in Vught, (3) een 

b-erfcijns van 12 cijnshoenderen, die Arnoldus Vos van Belver met Sint-

Michael leverde, gaande uit een tuin in Haaren, beiderzijds tussen 

voornoemde Arnoldus Vos, en uit een akker achter die tuin gelegen, (4) 6 

cijnshoenderen die wijlen Henricus gnd Vos met Sint-Michael in Den Bosch 
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leverde, gaande uit een huis en tuin in Haaren, tussen voornoemde wijlen 

Henricus Vos enerzijds en de gemeint anderzijds, (5) 6 cijnshoenderen die 

hr Woltherus van Beke priester hem met Sint-Michael levert, gaande uit een 

stuk land gnd die Schoenmortel, in Haaren, tussen Johannes van den 

Nuwenhuze enerzijds en Godefridus Poijnenborch anderzijds. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle hereditariam paccionem dimidii modii 

brasii ordeacii quam Petrus Oden soen sibi solvere tenetur Andree ex d 

pecia terre dicta die Scaeracker sita in parochia de Haren in loco dicto 

Belver inter hereditatem Johannis Bekeman ex uno et hereditatem Johannis 

Broc ex alio atque ex pecia terre dicta dat Cappelsevesken inter 

hereditatem Petri Raven ex uno et inter methadum ex alio ut #in Busco 

tradendam# atque hereditariam paccionem unius sextarii seminis (dg: ol) 

papaveris dicti olijsaet quam Arnoldus dictus Wellens soen solvere 

consuevit et quam Nicholaus dictus Nicoel textor laneorum solvere tenetur 

hereditarie Lamberti et in Vucht tradere ex hereditate que fuerat dicti 

Arnoldi Wellens soen sita in Vucht item hereditarium censum duodecim 

pullorum censualium quem Arnoldus Vos de Belver solvere tenetur 

hereditarie in festo Mijchaelis ex orto (dg: et agro) sito in parochia de 

Haren inter hereditates dicti Arnoldi Vos ex utroque latere atque ex agro 

terre sito retro dictum ortum insuper sex pullos censuales quos Henricus 

dictus (dg: Vos) quondam Vos solvere tenetur termino solucionis predicto 

et in Busco tradere ex domo et (dg: a) orto sitis in dicta parochia de 

Haren inter hereditatem dicti quondam Henrici Vos ex uno et inter 

communitatem ex alio item sex pullos censuales quos dominus Woltherus de 

Beke presbiter sibi solvere tenetur hereditarie termino solucionis 

predicto ex pecia terre dicta die Scoenmortel sita in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis van den Nuwenhuze ex uno et hereditatem 

Godefridi Poijnenborch ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Sceijvel promittens warandiam et obligationem in paccione et pullis 

deponere promittens sufficientem. Testes Willelmus et Dicbier datum 

sabbato post Mathei. 

 

BP 1177 f 153r 12 za 24-09-1384. 

Jacobus van den Wiel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus van den Wiel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 153r 13 vr 07-10-1384. 

Laurencius zv Reijnerus van Lijt gaf uit aan zijn broer Johannes (1) de 

helft van een stuk land, ter plaatse die Dungen, tussen Johannes zvw 

Nicholaus van Brabant enerzijds en Petrus Boijdens soen en Nicholaus zv 

Engbertus van Brabant anderzijds, (2) ¼ deel van een beemd in Dungen, 

tussen Henricus van der Boijdonc enerzijds en Johannes van Griensvenne 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan en thans 

voor een n-erfcijns69 van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, voor het 

eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Laurencius filius (dg: quo) Reijneri de Lijt (dg: peciam terre) 

#medietatem ad se spectantem pecie terre# sitam in loco die Dungen inter 

hereditatem (dg: Ni) Johannis filii quondam Nicholai de Brabant ex uno et 

hereditatem (dg: d) Petri Boijdens soen (dg: ex) et Nicholai filii 

Engberti de Brabant ex alio atque (dg: peciam prati sita medietatem epcie 

prati sita in dicto lo) atque quartam partem prati siti in dicto loco 

Dungen vocato inter hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et 

hereditatem Johannis (dg: va) de Griensvenne ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni suo fratri ab eodem pro censibus prius inde 

solvendis et pro hereditario censu trium librarum monete dando dicto 

                         
69 Zie → BP 1180 p 467r 12 do 17-06-1395, verkoop van waarschijnlijk deze 

cijns. 
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Laurencio purificatione et pro primo ultra annum ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Lonijs et Willelmus Coptiten datum sexta post Remigii. 

 

1177 mf5 E 05 f.153v. 

 Secunda post Mathei: maandag 26-09-1384. 

 in profesto Mijchaelis: woensdag 28-09-1384. 

 in die Mijchaelis: donderdag 29-09-1384. 

 

BP 1177 f 153v 01 vr 07-10-1384. 

Johannes zv Reijnerus van Lijt deed tbv zijn broer Laurencius afstand van 1 

morgen land, in een kamp gnd die Aalkamp, achter Porta Celi, tussen erfgoed 

gnd die Haseldonk enerzijds en erfgoed gnd de Eikenenberg anderzijds. 

 

Johannes filius Reijneri de Lijt super uno jugero terre sito in campo 

dicto die Aelcamp retro Portam Celi inter hereditatem dictam die 

Haseldonc ex uno et hereditatem dictam den Eijkenenberch ex alio atque 

super toto jure ad opus Laurencii sui fratris hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 153v 02 vr 07-10-1384. 

Voornoemde Laurencius deed tbv zijn voornoemde broer Johannes afstand van 

alle erfgoederen, die zijn voornoemde broer Johannes verworven had van kv 

Marina van Lijt. 

 

Dictus Laurencius super omnibus hereditatibus quas Johannes eius frater 

erga liberos Marine de Lijt acquisiverat ut dicebat atque super toto ad 

opus dicti Johannis sui fratris hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 153v 03 ma 26-09-1384. 

Johannes zv Egidius van de Doorn vernaderde een hofstad in de vrijheid van 

Sint-Oedenrode, tussen Petrus Manswert enerzijds en Katherina gnd Met 

Mandoels dochter anderzijds, aan Walramus van Risingen verkocht door 

Johannes van den Loe zvw Arnoldus van den Loe. De ander week. En hij droeg 

weer over. 

 

Johannes filius Egidii de Spina prebuit ad redimendum domistadium situm 

in #libertate de# Rode inter hereditatem Petri Manswert ex uno et 

hereditatem Katherine dicte Met Mandoels dochter ex alio venditum Walramo 

de Risingen a Johanne (dg: filio) van den Loe filio quondam Arnoldi van 

den Loe ut dicebat alter cessit et reportavit. Testes Willelmus et 

Scilder datum secunda post Mathei. 

 

BP 1177 f 153v 04 wo 28-09-1384. 

Henricus van Heijst gaf uit aan Ghibo zvw Wautgherus die Jonge (1) een huis 

en tuin in Veldhoven, tussen Johannes van Eijndoven enerzijds en een gemene 

weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1/3 van ½ oude groot en thans 

voor een n-erfpacht van 19 lopen rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in 

voornoemd huis te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ghibo 

tot onderpand (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oerle, die 

Wolterus gnd Cort Wouter met Lichtmis aan hem moet leveren, gaande uit een 

akker, gnd die Dale Akker, in Veldhoven. De brief van Ghibo overhandigen 

aan Johannes Ronde. 

 

Ghibo solvit. 

Henricus de Heijst domum et ortum sitos in parochia de Velthoeven inter 

hereditatem Johannis de Eijndoven ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Ghiboni filio quondam 

Wautgheri die Jonge ab eodem pro (dg: uno scuerken) tercia parte dimidii 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

157 

grossi antiqui prius de jure solvenda et pro hereditaria paccione decem 

et novem lopinorum siliginis mensure de Oerle danda et solvenda (dg: da) 

dicto Henrico ab altero purificatione et in dicta domo tradenda 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Ghibo hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure predicte quam Wolterus dictus Cort Wouter sibi 

solvere tenetur dicto termino solucionis ex agro terre dicto die Dale 

Acker sito in dicta parochia (dg: int) ut dicebat ad pignus imposuit. 

Testes Willelmus et Berwout datum in profesto Mijchaelis. Detur littera 

Ghibonis Johanni Ronde. 

 

BP 1177 f 153v 05 wo 28-09-1384. 

Woltherus van Oekel beloofde aan zijn dochter Margareta kloosterlinge van 

Hodonk een lijfrente van 50 pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) 

een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, welke was van wijlen 

Elisabeth van Waderle, (2) 9 morgen 2 hont land ter plaatse gnd Bieshaar, 

tussen mr Willelmus Hondertmarke enerzijds en Petrus Polslauwer anderzijds. 

 

Woltherus de Oekel promisit se daturum Margarete sue filie moniali in 

Hoedinc vitalem pensionem quinquaginta librarum monete anno quolibet ad 

eius vitam (dg: et) et non ultra in festo pasche ex manso terre sito in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Hukelen et ex eius attinentiis qui 

mansus fuerat quondam Elisabeth de Waderle atque ex novem jugeribus et 

duobus hont terre sitis in loco dicto Bieshaer inter hereditatem magistri 

Willelmi Hondertmarke ex uno et hereditatem Petri Polslauwer ex alio ut 

dicebat promisit super omnia sufficientem facere et cum mortua fuerit 

etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 153v 06 wo 28-09-1384. 

Voornoemde Margareta beloofde deze lijfrente niet te manen zolang haar 

vader en moeder, Wolterus en Margareta, of een van beiden leeft. 

 

Dicta Margareta cum tutore promisit super omnia quod ipsa dictam 

pensionem non monebit quamdiu Wolterus eius pater et Margareta eius uxor 

mater dicte Margarete aut alter eorum vitam duxerint in humanis salvis 

sibi suis litteris in eius (dg: magna) vigore permansuris. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 153v 07 wo 28-09-1384. 

Johannes Coster van Straten zvw hr Willelmus Vos beloofde aan Boudewinus 

Beijs 30 gulden hellingen of de waarde met Lichtmis (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Johannes Coster de Straten filius quondam domini Willelmi Vos promisit 

Boudewino Beijs XXX gulden hellinge vel valorem ad purificationem 

persolvendos. Testes Berwout et Scilder datum in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 153v 08 wo 28-09-1384. 

Egidius van de Doorn beloofde aan Johannes van de Kloot, tbv Heilwigis dvw 

Arnoldus Vrancken soen van Stripe en nkv voornoemde Egidius verwekt bij 

voornoemde Heilwigis, een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. Zou een van voornoemde 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel naar de 

andere kinderen. De brief overhandigen aan voornoemde Egidius. 

 

Egidius de Spina promisit super omnia Johanni de Globo ad opus (dg: .) 

Heilwigis filie (dg: quondam Elisabeth dicte des Hanen) #quondam Arnoldi 

Vrancken soen# de Stripe et ad opus puerorum naturalium ad ipso Egidio et 

dicta Heilwige genitorum et generandorum se daturum dictis Heilwigi et 

suis pueris naturalibus hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificatione ex omnibus suis bonis tali 
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condicione quod dicta Heilwigis (dg: dictam paccionem ad eius vitam) #et 

eius pueri geniti et generandi equaliter# possidebunt scilicet post 

mortem dicte Heilwigis dicta paccio ad dictos pueros genitos et 

generandos revertetur et si contingat aliquem dictorum puerorum 

naturalium absque prole legitima mori extunc dicta paccio ad alterum 

dictorum puerorum naturalium supervivum remanente revertetur. Testes 

Willelmus et Scilder datum ut supra. Detur dicto Egidio. 

 

BP 1177 f 153v 09 do 29-09-1384. 

Godefridus zvw Theodericus gnd Loeffs soen beloofde aan Henricus Scilder, 

gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis, elk jaar met Kerstmis 10 

oude schilden en 5 plakken te betalen,  en voorts (1) 3 vadem maasdijk te 

onderhouden, ter plaatse gnd Kijthoeven, tussen Goessuinus Lodekens soen 

enerzijds en de dijk van Henricus Berns soen anderzijds, (2) 4 vadem 

maasdijk, ter plaatse gnd die Enge, tussen de dijk van Weijndelmodis gnd 

Theus enerzijds en de dijk van Arnoldus? van Vechel anderzijds, (3) 4 vadem 

maasdijk, ter plaatse gnd die Oplage, tussen de dijk van Willelmus 

Balijaert enerzijds en de dijk van Nicholaus gnd Grieten soen anderzijds, 

(4) alle sloten, andere oude werken en sluizen, behorend bij de 

erfgoederen, die voornoemde Henricus verhuurd had aan voornoemde 

Godefridus. 

 

(dg: Henc) Godefridus filius quondam Theoderici dicti Loeffs soen 

promisit super omnia se daturum Henrico Scilder ad spacium sex annorum a 

festo nativitatis Domini proxime preterito subsequentium anno quolibet 

dictorum sex annorum decem aude scilde et quinque placken quolibet 

dictorum sex annorum in nativitatis Domini et pro primo in nativitatis 

Domini proxime futuro et quod ipse tres mensuras dictas vadem aggeris 

Mose sitas in loco dicto Kijthoeven inter hereditatem Goessuini Lodekens 

soen ex uno et inter aggerem (dg: G) Henrici Berns soen ex alio atque 

quatuor vadem aggeris Mose sitas in loco dicto die Enghe inter aggerem 

Weijndelmodis dicte Theus et inter aggerem Arnoldi? de Vechel ex alio 

(dg: atque slotas) atque 4or vadem aggeris Mose sitas in loco dicto die 

Oplage inter aggerem Willelmi Balijaert ex uno et aggerem Nicholai dicti 

Grieten soen atque omnes slotas et cetera onera antiquorum operum et 

sluijsarum spectantia ad hereditates quas dictus Henricus dicto Godefrido 

locaverat quod dicto Henrico nullum dampnum exinde eveniat. Testes 

dominus Theodericus et Willelmus datum in die Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 153v 10 do 29-09-1384. 

Arnoldus Rijter en Theodericus Brijen beloofden aan Henricus Scilder, 

gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (vr 25-12-1383), elk jaar met 

Kerstmis 2 franken en 1 pieter of de waarde en 9 plakken te betalen, en de 

oude onraad te verzorgen, die behoort bij de erfgoederen, van voornoemde 

Henricus, die zij van voornoemde Henricus hadden gehuurd. 

 

Arnoldus Rijter #et Theodericus Brijen# promiserunt super omnia se 

daturos Henrico Scilder ad spacium sex annorum a festo nativitatis Domini 

proxime preterito subsequentium quolibet dictorum sex annorum duos 

francos et unum peter vel valorem atque novem placken quolibet dictorum 

sex annorum in nativitatis Domini et pro primo termino in festo 

nativitatis Domini proxime futuro et quod ipsi omnia onera dicta onraet 

spectantia ad hereditates ipsius Henrici quas ipsi erga dictum Henricum 

conduxerant tenebunt et facient quod dicto Henrico nullum dampnum exinde 

eveniat durante dicto termino. Datum ut supra. 

 

1177 mf5 E 06 f.154. 

 in die Mijchaelis: donderdag 29-09-1384. 

 

BP 1177 f 154r 01 do 29-09-1384. 

Ludovicus gnd Loede van den Eijnde en Woltherus zvw Wolterus Marien soen 
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beloofden aan Henricus Scilder, gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen (vr 

25-12-1383) Kerstmis, elk jaar met Kerstmis 5 oude schilden, 3 franken en 

30 plakken te betalen, en voorts te onderhouden (1) 2 vadem maasdijk van 

voornoemde Henricus, achter de tuin van Henricus Hauwen, (2) 2 vadem 

maasdijk, tegenover erfgoed van Reijmboldus Aben soen, ter plaatse gnd die 

Oplagen, (3) alle oude onraad, echter zonder sloten, sluizen en graven, 

behorend bij erfgoederen, die zij gehuurd hadden van voornoemde Henricus. 

 

Ludovicus dictus Loede van den Eijnde et Woltherus filius quondam Wolteri 

Marien soen promiserunt super omnia se [daturos] Henrico Scilder ad 

spacium sex annorum a festo nativitatis Domini proxime preterito 

subsequentium anno quolibet dictorum sex annorum quinque aude scilde tres 

francos et XXX placken anno quolibet dictorum sex annorum in festo 

nativitatis Domini et pro primo in nativitatis Domini proxime futuro et 

quod ipsi duas vadem aggeris Mose ipsius Henrici sitas retro ortum 

Henrici Hauwen atque duas vadem aggeris Mose sitas in opposito 

hereditatis Reijmboldi Aben soen in loco dicto die Oplagen atque omnia 

onera dicta onraet sine vero slotis slusis et fossatis spectantia ad 

hereditates quas ipsi erga dictum Henricum (dg: l) conduxerant 

conservabunt quod dicto Henrico nullum dampnum exinde eveniat. Testes 

Rover et Willelmus datum in die Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 154r 02 do 29-09-1384. 

Henricus zvw Stephanus gnd Roedinc, Willelmus zvw Johannes van 

Vranckenvoert, Arnoldus zv Nicholaus van Zochel, Andreas van den Stocke, 

Theodericus zv Henricus van den Stocke, Arnoldus Ghijssellen soen van Uden, 

Johannes zv Johannes van Uden, Lambertus gnd Colen Wonckaerts soen, Thomas 

zv Henricus Luijten soen en Wouterus Peters soen van Ghale beloofden aan hr 

Gerardus van Oesterwijc investiet van Hees 131 mud rogge, Bossche maat, een 

helft te leveren met Kerstmis (zo 25-12-1384) en de andere helft met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385). 

 

Henricus filius quondam Stephani dicti Roedinc Willelmus filius quondam 

Johannis de Vranckenvoert Arnoldus filius (dg: quo) Nicholai de Zochel 

Andreas van den Stocke Theodericus filius Henrici van den Stocke Arnoldus 

Ghijssellen soen de Uden Johannes filius Johannis de Uden (dg: Lambrech) 

Lambertus dictus Colen Wonckaerts soen Thomas filius Henrici Luijten soen 

Wouterus Peters soen de Ghale promiserunt domino Gerardo de Oesterwijc 

investito de Hees C et triginta unum modios siliginis mensure de Busco 

mediatim Domini et mediatim purificationis proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Scilder datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154r 03 do 29-09-1384. 

Johannes Berger, Everardus Weijndelen soen en Henricus Tuijlman beloofden 

aan vrouwe Ermegardis van Waderle 39 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas aanstaande (wo 30-11-1384) te leveren. 

 

Johannes Berger Everardus Weijndelen soen (dg: Alb) Henricus Tuijlman 

promiserunt domine Ermegardi de Waderle XXXIX modios et sex sextaria 

siliginis mensure de Busco ad Andree proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 154r 04 do 29-09-1384. 

Albertus zv Johannes Bathen soen beloofde aan voornoemde vrouwe Ermegardis 

13 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (wo 30-11-1384) te 

leveren. 

 

Albertus filius Johannis Bathen soen promisit dicte domine Ermegardi XIII 

modios siliginis mensure de Busco ad festum (dg: Amdr) Andree proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 154r 05 do 29-09-1384. 

Petrus Snellaert en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius, 24 oude schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (vr 11-11-1384; 2+31+11=44 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Petrus Snellaert et Arnoldus Sta de Penu promiserunt mihi ad opus Thome 

Asinarii XXIIII aude scilde ad Martini proxime persolvendos pena II. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154r 06 do 29-09-1384. 

Rutgherus van Erpe gaf uit aan Theodericus van Rutte 2 stukken land, in 

Someren, (1) die Ynde Akker, tussen Theodericus Vroede enerzijds en 

voornoemde Theodericus van Rutte anderzijds, (2) dat Bolx, naast Arnoldus 

van Groetelt; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te 

leveren. 

 

Rutgherus de Erpe duas pecias terre sitas in parochia de Zomeren quarum 

una die Ynde Acker inter hereditatem Theoderici Vroede ex uno et 

hereditatem Theoderici de Rutte ex alio altera dat Bolx (dg: -ken) 

nuncupate sunt (dg: inter) #iuxta# hereditatem Arnoldi de Groetelt !ex 
!uno (dg: et here) #sunt site# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

dicto Theoderico de Rutte ab eodem pro censibus exinde de jure solvendis 

etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Zoemeren 

danda dicto Rutgero ab altero purificationis et in parochia de Zoemeren 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: et ad maiorem securitatem 

dictus Theodericus hereditariam paccionem) #ex premissis et super omnia#. 

Testes Willelmus et Scilder datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 154r 07 do 29-09-1384. 

Voornoemde Rutgherus van Erpe gaf uit aan Johannes Bollix soen (1) een stuk 

land, gnd den Nijtenkloot, in Someren, naast Leonius van de Kelder, (2) een 

stuk land, in Someren, ter plaatse gnd aan die Stripen, tussen kvw 

Heilwigis van Hazelwinckel enerzijds en kvw Theodericus Broeder anderzijds, 

(3) een stuk land gnd de Brucskenpas, in Someren, tussen Arnoldus van 

Groetelt enerzijds en voornoemde Johannes Bollix soen anderzijds, (4) een 

stukje land aldaar, tussen Mijchael Scencke enerzijds en kv voornoemde 

Heilwigis van Hazelwinckel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Someren, 

met Lichtmis in Someren te leveren. 

 

Dictus Rutgherus peciam terre dictam den Nijtencloet sitam in parochia de 

Zoemeren (dg: inter hereditatem L) contigue iuxta hereditatem Leonii de 

Penu atque peciam terre sitam in dicta (dg: per) parochia in loco dicto 

aen die (dg: Strij) Stripen inter hereditatem liberorum quondam Heilwigis 

de Hazelwinckel ex uno et hereditatem liberorum quondam Theoderici 

Broeder ex alio item peciam terre dictam den Brucskenpassche sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Arnoldi de Groetelt ex (dg: a) uno et 

hereditatem Johannis Bollix soen ex alio item particulam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Mijchaelis Scencke ex uno et hereditatem 

liberorum dicte Heilwigis de Hazelwinckel ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni Bollix soen ab eodem pro censibus prius 

inde de jure solvendis et pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Rutghero ab altero 

purificationis et in parochia de Zoemeren tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154r 08 do 29-09-1384. 

Voornoemde Rutgherus van Erpe gaf uit aan Henricus van Aelst (1) 5 stukken 
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land, in Someren, (1a) ter plaatse gnd aan die Wijden, naast Johannes gnd 

Claes soen, (1b) ter plaatse gnd Drie Salen, naast kvw Gerardus van der 

Straten, (1c) ter plaatse gnd aan den Hake, naast kvw Johannes van den 

Venne, (1d) dat Leenstukske, naast Albertus Boc van Lijt, (1e) dat Klootke, 

naast wijlen Gerardus Katherinen soen; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en thans voor een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Someren, 

met Lichtmis in Someren te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Henricus tot onderpand (2) een stuk land gnd die Eventuin, in 

Someren, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds en Willelmus van Laervenne 

anderzijds. 

 

Dictus Rutgherus de Erpe quinque pecias terre sitas in parochia de 

Zoemeren quarum una ad locum dictum aen die Wijden contigue iuxta 

hereditatem Johannis dicti Claes soen altera ad locum dictum Drie (dg: 

Dro) Salen iuxta hereditatem liberorum quondam Gerardi (dg: van) van der 

Straten tercia ad locum dictum aen den Hake iuxta hereditatem liberorum 

quondam Johannis van den Venne quarta dat Leenstucsken iuxta hereditatem 

Alberti Boc de Lijt et quinta dicta dat Cloetken #nuncupate sunt# iuxta 

hereditatem quondam Gerardi Katherinen soen sunt site ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico de Aelst ab eodem pro censibus prius inde 

solvendis et pro hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis mensure 

de Zoemeren danda dicto Rutghero ab altero purificationis et in Zoemeren 

tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus peciam 

terre dictam die Eventuijn sitam in dicta parochia inter hereditatem 

dicti Rutgheri ex uno et hereditatem Willelmi de Laervenne ex alio ut 

dicebat ad pignus imposuit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154r 09 do 29-09-1384. 

Voornoemde Rutgherus van Erpe gaf uit aan Theodericus zvw Mijchael gnd Giel 

Scencke (1) een hofstad en tuin, in Someren, tussen Gerardus Scencke 

enerzijds en kvw Heilwigis gnd van den Hazewinckel anderzijds, (2) een stuk 

land, gnd die Breemkloot, in Someren, tussen erfgoed van de kerk van 

Someren enerzijds en Marcelius van Stiphout anderzijds, (3) een stuk land, 

gnd die Plade, naast kv Willelmus gnd van den Berge, (4) 2 stukjes land, 

gnd die Huisakkerken, (4a) tussen Katherina Jordens enerzijds en Jutta Haex 

anderzijds, (4b) tussen voornoemde Jutta enerzijds en kvw Gerardus van der 

Straten anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en thans voor 

een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis in 

Someren te leveren. Al degenen die erfgoederen verworven hebben van 

voornoemde Rutgherus zullen recht van weg hebben over voornoemde hofstad. 

 

Dictus Rutgherus domistadium et ortum sitos in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem Gerardi Scencke ex uno et hereditatem liberorum quondam 

Heilwigis dicte van den Hazewinckel item peciam terre dictam die 

Breemcloet sitam in dicta parochia inter hereditatem (dg: Marcelii) 

spectantem ad ecclesiam de Zoemeren ex uno et hereditatem Marcelii de 

Stiphout ex alio item peciam terre dictam die Plade inter hereditatem 

liberorum Willelmi dicti van den Berge !ex !uno (dg: et) item (dg: .) 

duas particulas terre dictas die Huijsackerken quarum una inter 

hereditatem Katherine Jordens ex uno et hereditatem Jutte Haex ex alio et 

altera inter hereditatem dicte Jutte ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Gerardi van der Straten ex alio sunt site dedit ad pactum 

Theoderico filio quondam Mijchaelis dicti Giel Scencke ab eodem pro 

censibus inde solvendis et pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Rutgero (dg: ali) ab altero 

(dg: pro) purificationis et in Zomeren tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

condicione quod omnes illi qui hereditates erga dictum Rutgherum 

acquisiverant habebunt viam ultra dictum domistadium (dg: he) huiusmodi 

hereditates colendi videlicet eundi et redeundi pergendi et vehendi ultra 
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dictum domistadium. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf5 E 07 f.154v. 

 in festo Mijchaelis: donderdag 29-09-1384. 

 

BP 1177 f 154v 01 do 29-09-1384. 

Rutgherus van Erpe gaf uit aan Marcelius gnd Keijmp (1) een beemd in 

Someren, ter plaatse gnd in die Wijen, naast kv Heilwigis gnd van den 

Hazenwinckel, (2) een eusel, achter voornoemde beemd, (3) een beemd, in 

Someren, ter plaatse gnd Drieslagen, naast de plaats gnd die Wijen, naast 

Gerardus Katherinen soen, (4) een beemd aldaar, ter plaatse gnd in den 

Elsen, naast Henricus van der Hoeven, (5) 1½ stukjes beemd, gnd onderhalve 

sille, aldaar, ter plaatse gnd die Vinkbuenre; de uitgifte geschiedde voor 

de cijnzen en thans voor een n-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis in Someren te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Marcelius tot onderpand (6) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Someren, die Theodericus gnd Diebout zvw Henricus Dibouts soen met 

Lichtmis aan hem moet leveren, gaande uit een kamp, gnd Deinen den Hierden 

Kamp, in Someren, tussen {hier staan twee puntjes} Diebout zv Martinus 

enerzijds en Johannes nzvw hr Arnoldus Aij anderzijds. 

 

Rutgherus de Erpe pratum situm in parochia de Zoemeren !situm in loco 

dicto in die Wijen contigue iuxta hereditatem liberorum Heilwigis dicte 

van den Hazenwinckel !ex !uno (dg: et hereditatem) cum quadam pascua 

dicta een eeusel retro dictum pratum situata atque pratum situm in dicta 

parochia in loco dicto Drieslagen iuxta locum dictum die Wijen (dg: 

inter) #iuxta# hereditatem Gerardi Katherinen soen item pratum situm 

ibidem in loco dicto in den Elsen iuxta hereditatem Henrici van der 

Hoeven item unam et dimidiam particulas prati dictas onderhalve sille 

sitas ibidem in loco dicto die Vincbuenre ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Marcelio dicto Keijmp ab eodem pro censibus inde 

solvendis etc et pro hereditaria paccione decem et septem lopinorum 

siliginis mensure de Zoemeren danda dicto Rutghero ab altero 

purificationis et in Zoemeren tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem etc dictus Marcelius hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis dicte mensure quam (dg: Dieboldus) #Theodericus# dictus 

Diebout filius !filius (dg: Henrici) quondam Henrici Dibouts soen sibi 

solvere purificationis ex campo quodam dicto Deijnen den Hierden Camp 

sito in dicta parochia inter hereditatem dicti {hier staan twee puntjes} 

Diebout filii Martini ex uno et hereditatem (dg: dicti Diebout filii 

Henrici ex alio ut dicebat a) Johannis filii quondam naturalis domini 

Arnoldi Aij ex alio ut dicebat ad pignus imposuit etc. Testes Willelmus 

et Scilder datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 154v 02 do 29-09-1384. 

Ghibo Clueckinc beloofde aan Gerardus Wilde, gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Sint-Remigius, 20 mud hop, Bossche maat, te leveren. 

 

Ghibo Clueckinc promisit super omnia se daturum Gerardo Wilde ad spacium 

trium annorum anno quolibet eorundem viginti modios lupularum dictarum 

hoppe mensure de Busco in festo beati Remigii et pro primo a Remigii 

proxime futuro ultra annum et (dg: in Busco tradere) et sic deinceps. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 03 do 29-09-1384. 

Andreas Verkenman droeg over aan Jacobus zvw Johannes Sparre een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 

1/8 deel, behorend aan Theodericus van Ghemert, in een tiende van Son, 

welke tiende voor een helft behoort aan die van Gemert en voor de andere 

helft aan hr Emondus Rover ridder, welk 1/8 deel aan voornoemde Andreas was 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

163 

verkocht door voornoemde Theodericus van Ghemert. 

 

Andreas Verkenman hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Sonne solvendam hereditarie purificationis et in Zon tradendam 

ex (dg: octa) octava parte ad Theodericum de Ghemert spectante in quadam 

decima de Zon que decima mediatim ad illos de Ghemert et mediatim ad 

dominum Emondum Rover militem pertinet venditam dicto Andree a dicto 

Theoderico de Ghemert prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo 

filio quondam Johannis (dg: Sparre) Sparre cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 04 do 29-09-1384. 

Arnoldus van de Beke nzv etc gaf uit aan Johannes zvw Hubertus van den 

Borne een stukje broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd Zwanenhoeve, 

tussen Willelmus zv Theodericus enerzijds en Willelmus van Gherwen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Engbertus zv Petrus gnd Aenkoij en 

met het andere eind aan een gemene weg, met de helft van de sloot die 

eromheen ligt; de uitgifte geschiedde voor 18 penning cijns aan de heer van 

Helmond en thans voor een n-erfcijns van 5 pond geld, met Pinksteren te 

betalen. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc particulam terre paludis sitam in 

parochia de Scijnle in loco dicto Zwanenhoeve inter hereditatem Willelmi 

filii Theoderici ex uno et hereditatem Willelmi de Gherwen ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem #Engberti filii# Petri dicti 

Aenkoij et cum reliquo fine ad communem platheam cum medietate fossati 

circumquaque (dg: q) dictam particulam siti ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni filio quondam Huberti van den Borne ab eodem 

pro XVIII denariis census domino de Helmont inde solvendis dandis et pro 

hereditario censu quinque librarum monete dando dicto Arnoldo ab altero 

penthecostes ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 05 do 29-09-1384. 

Johannes van Vinckenscoet en zijn vrouw Metta dvw Johannes gnd des Bijen 

droegen over aan Arnoldus zvw Godefridus van den Kerchoeve alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Metta gekomen waren na overlijden van haar 

zuster Elisabeth, gelegen in Heeswijk. 

 

Solvit. 

Johannes van Vinckenscoet maritus legitimus ut asserebat Mette #sue 

uxoris# filie quondam Johannis dicti des Bijen et ipsa cum eodem tamquam 

cum suo tutore omnes hereditates dicte (dg: E) Mette de morte quondam 

Elisabeth sororis dicte Mette successione hereditarie advolutas quocumque 

locorum in parochia de Hezewijc sitas ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Arnoldo filio quondam Godefridi van den Kerchoeve 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 06 do 29-09-1384. 

Arnoldus zvw Godefridus gnd van den Kerchoeve droeg over aan Johannes van 

Winckenscoet en diens vrouw Metta dvw Johannes gnd des Bien, voor de duur 

van hun leven of van een van hen beiden, een stuk land, gnd die Berg, in 

Sint-Oedenrode, tussen erfgoed van het dekenaat van Sint-Oedenrode 

enerzijds en Arnoldus van der Hagen anderzijds, met een beemdje, aan het 

eind van voornoemd stuk land gelegen. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Godefridi dicti van den Kerchoeve peciam terre 

dictam die Berch sitam in parochia de Rode inter hereditatem spectantem 
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ad decanatum de Rode ex uno et hereditatem Arnoldi van der Hagen ex alio 

cum quodam pratulo ad finem dicte pecie terre sito ut dicebat (dg: dedit 

ad annuum pactum) #legitime supportavit# Johanni van Winckenscoet et 

Mette eius uxori filie quondam Johannis dicti des Bien ab eisdem ad vitam 

dictorum Johannis et Mette eius uxoris seu ad vitam alterius eorum 

possidendam promittens ratam servare et obligationem deponere et alter 

eorum (dg: d) diutius vivens dictam pensionem possidebit et cum ambo 

mortui fuerint etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 07 do 29-09-1384. 

Nicholaus nzv Rodolphus Rover van Oesterwijc Vladeracken verkocht aan 

Elisabeth wv Alardus Rademaker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Nistelrode, ter 

plaatse gnd die Hoven, tussen Nicholaus gnd Coel Ghijsellen soen enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) een beemd, gnd Schommelaar, in Nistelrode, 

tussen Johannes Vosken enerzijds en de gemeint anderzijds. Dienstmaagd van 

hr Johannes Ghisekini. 

 

Nicholaus filius naturalis Rodolphi Rover de Oesterwijc #!Vladeracken# 

legitime vendidit Elisabeth relicte quondam Alardi Rademaker vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam 

et non ultra in festo nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia 

de Nijsterle in loco dicto die Hoven inter hereditatem Nicholai dicti 

Coel Ghijsellen soen ex uno et (dg: hereditatem Johannis Vosken ex alio 

atque ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

promisit s) #inter communitatem# atque ex prato dicto Scommelaere sito in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis Vosken ex uno et inter 

communitatem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere promisit sufficientem facere et cum mortua fuerit 

etc. Testes datum ut supra. Ancilla domini Johannis Ghisekini. 

 

BP 1177 f 154v 08 do 29-09-1384. 

Henricus Coppen soen gaf uit aan Alardus van Cluethoven een huis en tuin, 

gelegen onder de vrijdom, ter plaatse gnd Drieborch, beiderzijds tussen 

Katherina van der Drieborch en haar kinderen; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Henricus Coppen soen domum et ortum sitos infra libertatem ad locum 

dictum Drieborch inter hereditatem Katherine van der Drieborch et eius 

liberorum ex utroque latere ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Alardo de Cluethoven ab eodem pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda dicto Henrico ab altero purificationis 

et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit (dg: etc) ex premissis et super 

omnia. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 09 do 29-09-1384. 

Franco zvw Jacobus van Baest verkocht aan Lucas van Erpe zvw Leonius een 

n-erfpacht van 13 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

voor het eerst over een jaar, gaande uit de hoeve gnd Steenvoert, in 

Middelbeers. 

 

Franco filius quondam Jacobi de Baest hereditarie vendidit Luce de Erpe 

filio quondam Leonii hereditariam paccionem tredecim modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et pro primo ultra annum 

ex manso dicto Steenvoert sito in parochia de Middelberze et ex eius 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 154v 10 do 29-09-1384. 

Voornoemde Lucas van Erpe zvw Leonius verklaarde dat voornoemde Franco zvw 

Jacobus van Baest 208 Brabantse dobbel heeft betaald, die hij hem in een 

schepenbrief van Den Bosch beloofd70 had. 

 

Solvit. 

Dictus Lucas recognovit sibi Franconem predictum persolvisse IIc et VIII 

Brabant dobbel quos sibi in litteris scabinorum de Busco promiserat ut 

dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 154v 11 do 29-09-1384. 

Godefridus zv Godefridus Sceijvel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Henricus van den Hoernoc en 

zijn broer Bartolomeus met Sint-Remigius aan hem moeten leveren. 

 

Godefridus filius (dg: quondam) Godefridi Sceijvel hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Henricus van den Hoernoc et 

Bartolomeus eius frater sibi solvere tenentur Remigii ut dicebat monuit 

de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf5 E 08 f.155. 

 in die Mijchaelis: donderdag 29-09-1384. 

 in crastino Mijchaelis: vrijdag 30-09-1384. 

 

BP 1177 f 155r 01 do 29-09-1384. 

Henricus nzv hr Thomas scolasticus van Sint-Oedenrode verkocht aan 

Marcelius zv Johannes van Ekaert ½ bunder beemd, in Beek bij Aarle, tussen 

Thomas zv voornoemde hr Thomas enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Solvit totum. 

Henricus filius naturalis domini Thome scolastici de Rode q dimidium 

bonarium prati situm in parochia de (dg: d) de Beke prope Aerle inter 

hereditatem Thome filii dicti domini Thome ex uno et hereditatem dicti 

Henrici ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Marcelio filio Johannis 

de Ekaert promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Willelmus et Berwout datum in die Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 155r 02 do 29-09-1384. 

Marcelius Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Marcelius Vos prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 155r 03 do 29-09-1384. 
Vergelijk: SAsH GZG regest 181, inv.nr.2700, 29-09-1384. 

Martinus zvw Stephanus uijten Ghever verkocht aan Engbertus zv Engbertus 

van den Hezeacker een stuk land in Haaren, ter plaatse gnd die Zandvoort, 

tussen Rodolphus Rover van Vladeracken enerzijds en kinderen gnd Goeskens 

Kijnder anderzijds, belast met 1/3 deel van 3½ penning cijns. 

 

Martinus filius quondam Stephani uijten Ghever peciam terre (dg: dicta) 

sitam in parochia de Haren in loco dicto die Zandvoert inter hereditatem 

Rodolphi Rover de Vladeracken ex uno et hereditatem liberorum dictorum 

Goeskens Kijnder ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Engberto filio 

(dg: quond) Engberti van den Hezeacker promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta tercia parte trium et dimidii denariorum 

census inde solvenda. Testes datum ut supra. 

 

                         
70 Zie ← 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 Brabant dobbel in twee helften te betalen op 24-06-1384 en 

01-10-1384. 
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BP 1177 f 155r 04 do 29-09-1384. 

Thomas Hoghe van Helmont gaf uit aan Theodericus Sijmons soen 2 stukken 

land, in Aarle, (1) tussen Johannes Heijnnans Kijnder enerzijds en 

Theodericus van den Broec anderzijds, (2) tussen Willelmus van Kriekenbeke 

enerzijds en Gertrudis sv Johannes van den Vine Eijken anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de hofstad gnd van den Berge te leveren. 

 

Thomas Hoghe de Helmont duas pecias terre sitas in parochia de Aerle 

quarum una inter hereditatem Johannis Heijnnans! Kijnder ex uno et 

hereditatem Theoderici van den Broec ex alio altera inter hereditatem 

Willelmi de Kriekenbeke ex uno et hereditatem Gertrudis sororis Johannis 

van den Vine Eijken ex alio #ut dicebat# dedit ad hereditariam paccionem 

Theoderico Sijmons soen ab eodem pro hereditaria paccione decem lopinorum 

siliginis mensure de Helmont danda dicto Thome ab altero purificationis 

et super domistadium dictum van den Berghe tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 155r 05 do 29-09-1384. 

Theodericus gnd Sijmons soen verkocht aan Thomas Hoghe een n-erfcijns van 4 

oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit (1) 8 stukken land, in Aarle, (1a) tussen 

Henricus Kuijst enerzijds en Johannes Sijmons soen anderzijds, (1b) tussen 

voornoemde Henricus enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1c) tussen 

Henricus Mersman enerzijds en voornoemde Johannes Sijmons soen anderzijds, 

(1d) tussen een gemene weg enerzijds en kv Jutta gnd van der Hijndert 

anderzijds, (1e) tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en Rutgherus 

szv Willelmus van der Voert anderzijds, (1f) tussen een gemene weg 

enerzijds en voornoemde Henricus Kuijst anderzijds, (1g) tussen voornoemde 

Henricus Kuijst enerzijds en voornoemde Thomas Hoege anderzijds, (1h) 

tussen een hofstad gnd van den Berge enerzijds en voornoemde Henricus 

Kuijst anderzijds, (2) goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van Elisabeth ev Henricus Nuwelaet, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Henricus Nuwelaet. 

 

Theodericus dictus Sijmons soen hereditarie vendidit Thome Hoghe 

hereditarium censum IIIIor aude scilde vel valorem (dg: so me) solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex octo peciis terre 

sitis in Aerle quarum una inter hereditatem Henrici Kuijst ex uno et 

hereditatem Johannis Sijmons soen ex alio altera inter hereditatem dicti 

Henrici ex uno et inter communem viam ex alio tercia inter hereditatem 

Henrici Mersman ex uno et hereditatem dicti Johannis Sijmons soen ex alio 

quarta inter communem viam ex uno et inter hereditatem liberorum Jutte 

dicte van der Hijndert ex alio quinta inter hereditatem domini Theoderici 

Rover militis ex uno et hereditatem Rutgheri generi Willelmi van der 

Voert ex alio sexta inter communem viam ex uno et inter hereditatem dicti 

Henrici Kuijst ex alio septima inter hereditatem dicti Henrici Kuijst ex 

uno et hereditatem dicti Thome Hoege ex alio et octava inter domistadium 

dictum van den (dg: Ber) Berghe ex uno et hereditatem dicti Henrici 

Kuijst ex alio sunt site atque ex bonis sibi de morte quondam Elisabeth 

uxoris dudum Henrici Nuwelaet successione hereditarie advolutis atque 

post mortem dicti Henrici Nuwelaet advolvendis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere promittens sufficientem facere. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 155r 06 do 29-09-1384. 

Katherina wv Johannes van Zonne verkocht aan Woltherus Delijen soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst over een jaar, gaande uit (1) de helft van een huis en schuur, in 

Dinther, ter plaatse gnd Reijcsel, tussen Theodericus Hoppenbrouwer 
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enerzijds en erfgoed van de kerk van Dinther anderzijds, (2) 8 lopen land, 

in Dinther, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Dinther anderzijds, reeds belast met 11 penning cijns. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Zonne #cum tutore# hereditarie 

vendidit Wolthero Delijen soen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo ultra annum ex (dg: di) medietate ad ipsam spectante domus (dg: 

orti) et horrei sitorum in parochia de Dijnther in loco dicto Reijcsel 

inter hereditatem Theoderici Hoppenbrouwer ex uno et hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Dijnther ex alio insuper ex octo lopinatis 

terre ipsius venditticis sitis in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Theoderici ex uno et hereditatem spectantem ad dictam ecclesiam ex alio 

ut dicebat promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis undecim denariis census inde prius solvendis promittens cum 

tutore sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 155r 07 do 29-09-1384. 

Henricus Crabbaert zv Theodericus Scouten verkocht aan Egidius zv Egidius 

Scoerweggen een stuk land met gebouwen in Helvoirt, beiderzijds tussen 

Godefridus Grieten soen en zijn kinderen, belast met 14 schelling en 4 

penning geld. 

 

Solvit totum. 

Henricus Crabbaert filius Theoderici Scouten (dg: do) peciam terre sitam 

in parochia de Helvoert inter hereditates Godefridi Grieten soen (dg: ex) 

et eius liberorum ex utroque latere cum edificiis in eadem consistentibus 

ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Theoderico fi) Egidio filio Egidii 

Scoerweggen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis XIIII 

solidis et IIII denariis monete inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 155r 08 vr 30-09-1384. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

met goederen van wijlen Godefridus van Sceepstal. 

 

Johannes de Erpe vendiciones et alienaciones factas cum bonis quondam 

Godefridi de Sceepstal calumpniavit. Testes Heijme et Sijmon datum in 

crastino Mijchaelis. 

 

BP 1177 f 155r 09 vr 30-09-1384. 

Arnoldus nzv Theodericus zv Bartholomeus beloofde aan Johannes van den 

Hautaert 7½ oude schild met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Arnoldus filius naturalis (dg: quond) Theoderici filii Bartholomei 

promisit Johanni van den Hautaert VIIJ aude scilt ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 155r 10 vr 30-09-1384. 

Woltherus gnd Phien soen van Gemonden verkocht aan Johannes zv Willelmus 

van Zelant een stukje land in Schijndel, tussen Henricus Heijnen soen 

enerzijds en een dijk aldaar anderzijds, aan hem verkocht door Ricoldus 

Heijnen soen. 

 

(dg: J Willelmus) Woltherus (dg: P) dictus Phien soen de Gemonden 

particulam terre sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem Henrici 

Heijnen soen ex uno et inter quendam aggerem ibidem ex alio venditam sibi 

a Ricoldo Heijnen soen prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

filio Willelmi de Zelant supportavit cum dictis litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Berwout datum ut supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

168 

1177 mf5 E 09 f.155v (er staat 155A). 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1177 f 155v 10 ±vr 30-09-1384. 

Johannes zvw Willelmus van Gansoijen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi de Gansoijen. 

{Verder is deze bladzijde onbeschreven. Op het microfiche volgt hierna 

een onbeschreven bladzijde}. 

 

1177 mf6 A 01 f.155B. 

 De jaren 1384, 1385, 1386 en 1387. 

 

Anno XIIIc LXXXIIII LXXXV LXXXVI ende LXXXVII. 

 

1177 mf6 A 02 f.155B-v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze bladzijde is onbeschreven. 

 

1177 mf6 A 03 f.156. 

 Anno LXXXIIII: 1384. 

 Secunda post Remigii: maandag 03-10-1384. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 04-10-1384. 

 Quarta post Remigii: woensdag 05-10-1384. 

 Quinta post Remigii: donderdag 06-10-1384. 

 

BP 1177 f 156r 01 ±za 01-10-1384. 

Het begin van de contracten van de schepenen Arnoldus Stamelaert van de 

Kelder, Leonius van Langvelt, Jacobus Coptiten, Gerardus van Berkel, 

Willelmus Coptiten, Theodericus Bartholomeus en Jacobi Loze, in het jaar 

84. 

 

Et incipiunt contractus scabinorum Arnoldi Stamelaert de Penu Leonii [de 

Langvelt] Jacobi Coptiten Gerardi de Berkel Willelmi Coptiten Theoderici 

filii Barth[olomei] et Jacobi Loze anno LXXXIIII. 

 

BP 1177 f 156r 02 ma 03-10-1384. 

Theodericus gnd Boc zvw Theodericus Boc droeg over aan Sophia van Lijt 

begijn een b-erfcijns van 3 pond geld, die Lambertus gnd Cortroc van 

Casteren beloofd had aan eerstgenoemde Theodericus, een helft te betalen 

met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit 3 morgen land, 

gnd die Bieskamp, buiten de stadsmuur van Den Bosch gelegen, tussen 

Johannes van Wamel enerzijds en een water gnd die Vaart anderzijds, en uit 

andere goederen van voornoemde Lambertus. 

 

Theodericus dictus Boc filius quondam Theoderici Boc annuum et 

hereditarium censum trium librarum monete quem Lambertus dictus Cortroc 

de Casteren primodicto Theoderico super #se et bona sua omnia# dare et 

solvere promiserat hereditarie mediatim in festo pasche et mediatim in 

festo beati Remigii ex tribus jugeribus terre dictis communiter die 

Biescamp sitis extra novum murum oppidi de Busco inter hereditatem 

Johannis de Wamel ex uno et inter quandam aquam dictam communiter die 

Vaert ex alio atque ex ceteris bonis ipsius Lamberti omnibus et singulis 

quocumque locorum sitis prout in litteris hereditarie supportavit Sophie 

de Lijt beghine cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Stamelaert et Theodericus 

filius Bartholomei datum secunda post Remigii. 

 

BP 1177 f 156r 03 di 04-10-1384. 

Goesswinus zvw Andreas van Bernheze droeg over aan Egho gnd die Wael 
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Gheboeren en zijn zuster Bela, kvw Theodericus Waelgeboren, zijn 

vruchtgebruik in alle goederen die aan voornoemde Ego en Bela gekomen 

waren, na overlijden van Jutta, (dg: wv voornoemde Goesswinus en dvw 

Gerardus gnd Bijndop), resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Goessuinus. De brief overhandigen aan voornoemde Goesswinus. 

 

Goesswinus filius quondam Andree de Bernheze usufructum etc quem habet in 

omnibus bonis que #Egoni et Bele infrascriptis# (dg: heredibus quondam 

Jutte uxoris #.. ..# dudum dicti Goesswini filie quondam Gerardi dicti 

Bijndop) de morte dicte quondam Jutte jure successionis hereditarie sunt 

advoluta et que eisdem (dg: heredibus) de morte dicti (dg: quondam) 

Goessuini advolvenda (dg: in omnibus) ut dicebat legitime supportavit 

Eghoni dicto die Wael Gheboeren et Bele eius sorori (dg: .) liberis 

quondam Theoderici Waelgeboren prout in litteris servare et obligationem 

ex parte sui (?dg: dej) deponere. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum 3a 

post Remigii. Detur dicto Goesswino. 

 

BP 1177 f 156r 04 wo 05-10-1384. 

Voornoemde Egho en Bela verkochten voornoemde goederen aan voornoemde 

Goesswinus zv Andreas. 

 

Dictus Egho et (dg: Belia) #Bela# eius sorori cum tutore dicta bona 

hereditarie vendiderunt dicto Goesswino filio Andree promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sta 

et Theodericus datum quarta post Remigii. 

 

BP 1177 f 156r 05 wo 05-10-1384. 

Theodericus van den Hovel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den #Hovel# prebuit er reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 156r 06 di 04-10-1384. 

Mechtildis dvw Henricus gnd Os zvw Gerardus gnd Scade droeg over aan 

Nicholaus van Kessel zvw Nicholaus van Kessel (1) de helft van 2 morgen 

land van wijlen voornoemde Henricus, in Kessel, ter plaatse gnd Heinmans 

Hoeve, (2) alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van 

wijlen haar voornoemde grootvader Nicholaus van Kessel, gelegen in Kessel. 

Haar minderjarige kinderen Henricus en Truda zullen, zodra ze meerderjarig 

zijn, afstand doen. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici dicti Os filii quondam Gerardi dicti 

Scade cum tutore medietatem ad se spectantem duorum jugerum terre dicti 

quondam Henrici sitorum in parochia de Kessel in loco dicto Heijnmans 

Hoeve atque omnes hereditates sibi de morte quondam Nicholai de Kessel 

eius avi jure successionis hereditarie advolutas quocumque locorum in 

(dg: ..) parochia de Kessel situatas ut dicebat hereditarie supportavit 

Nicholao de Kessel filio dicti quondam Nicholai de Kessel promittens (dg: 

ratam) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

promisit insuper cum tutore quod ipsa Henricum et Trudam eius liberos dum 

ad annos pubertatis pervenerint super premissis ad opus dicti Nicholai 

faciet renunciare. Testes Coptiten et Coptiten datum 3a post Remigii. 

 

BP 1177 f 156r 07 di 04-10-1384. 

Een vidimus maken van de brief beginnend met “Gerardus, Nicholaus, 

Elisabeth en Mechtildis, kvw Henricus gnd van Os”. Willelmus van Oijen 

verklaarde de brief, zo nodig, ter hand te stellen aan Nicholaus zvw 

Nicholaus van Kessel. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Gerardus Nicholaus Elisabeth et 

Mechtildis liberi quondam Henrici dicti de Os. Quo facto Willelmus de 

Oijen recognovit se dictas litteras ad opus sui et ad opus Nicholai filii 
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quondam Nicholai de Kessel !et promisit eas dicto Nicholao reddere ut in 

forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 156r 08 di 04-10-1384. 

Goesswinus zv Henricus Steenwech maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan met goederen van Theodericus van de Put. 

 

Goesswinus filius Henrici Steenwech vendiciones et alineaciones factas 

cum bonis Theoderici de Puteo coram scabinis infrascriptis calumpniavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 156r 09 do 06-10-1384. 

Rogerus Vinsot snijder beloofde aan Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken 

220 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Rogerus Vinsot sartor promisit Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken CC et 

XX licht scilde vel pro quolibet XII Hollant placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Loze datum quinta post 

Remigii. 

 

BP 1177 f 156r 10 wo 05-10-1384. 

Arnoldus Vere en Ghisbertus Lisscap de jongere beloofden aan Philippus 

Jozollo 93 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Arnoldus Vere et Ghisbertus Lisscap junior promiserunt Philippo Jozollo 

LXXXXIII aude scilde ad Martini proxime persolvendos sub pena III. Testes 

Sta et Willelmus Coptiten datum quarta popst Remigii. 

 

BP 1177 f 156r 11 wo 05-10-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 156r 12 do 06-10-1384. 

Anthonius zvw Nicholaus gnd Colijn nzv Johannes gnd Thonijs Vinsot maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 14 pond geld, met Sint-Remigius 

te betalen, gaande uit een kamp gnd Veren Gesen Hoeve, welke cijns aan 

wijlen voornoemde Nicholaus was verkocht door hr Johannes Koc van 

Nederrijnen ridder. 

 

Anthonius filius quondam Nicholai dicti Colijn (dg: Vinsot) filius 

naturalis Johannis dicti Thonijs Vinsot hereditarium censum XIIII 

librarum monete solvendum hereditarie Remigii ex campo dicto Veren Ghesen 

Hoeve venditum dicto quondam Nicholao a domino Johanne Koc de Nederrijnen 

milite prout in litteris monuit de tribus annis. Testes Arnoldus Sta et 

Willelmus coptiten datum quinta post Remigii. 

 

BP 1177 f 156r 13 do 06-10-1384. 

Jacobus zvw Everardus gnd Coppen soen verkocht aan Theodericus ....... 1/8 

deel, aan hem en zijn broer Johannes behorend, in 1 bunder beemd, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd die Poeldonkse Steeg 

enerzijds en voornoemde Theodericus ..nder anderzijds, dit 1/8 deel belast 

met 1 Antwerpse groot. 

 

Jacobus filius quondam (dg: Jacobi de Rijen) #Everardi dicti Coppen soen# 

octavam partem ad se et ad Johannem fratrem spectantem in uno bonario 

prati sito (dg: in l) infra libertatem oppidi de Busco iuxta locum dictum 

die Poeldoncsche Steghe (dg: inter hereditatem) ex uno et inter 
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hereditatem Theoderici (dg: die) ..nder ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Theoderico promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: d) uno grosso Andwerpiensi [ex dicta octava] parte de jure 

solvendo. Testes Sta et Loze datum. 

 

BP 1177 f 156r 14 do 06-10-1384. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer en Arnoldus wettige zv voornoemde 

Rodolphus maakten een erfdeling van een huis71, erf en tuin in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen 

erfgoed van Johannes Decker enerzijds en erfgoed van Everardus Scoenmaker 

anderzijds. 

Arnoldus kreeg de helft72 naast voornoemde Johannes Decker. 

 

Henricus filius naturalis Rodolphi de Merlaer et Arnoldus filius 

legitimus dicti Rodolphi palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse [de domo] area et orto sitis in Busco ad finem vici 

Hijntamensis extra portam dictam Pijnappels Port inter hereditatem 

Johannis [Decker ex] uno et inter hereditatem Everardi Scoenmaker ex alio 

ut dicebant mediante qua divisione medietas dictarum domus aree et orti 

que sita [est contigue iuxta hereditatem dicti Johannis] Decker dicto 

Arnoldo cessit in partem ut alter recognovit promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156r 15 do 06-10-1384. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer kreeg de helft naast voornoemde 

Everardus Scoenmaker. 

 

Et mediante qua divisione medietas dictorum domus aree et orti que sita 

est contigue iuxta hereditatem dicti Everardi (dg: de) primodicto (dg: 

Everardo) [Henrico] cessit in partem (dg: ut dicebat) ut alter recognovit 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 A 04 f.156v. = 1177 mf6 A 06. 

 Quinta post Remigii: donderdag 06-10-1384. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 07-10-1384. 

 

BP 1177 f 156v 01 do 06-10-1384. 

Henricus Venbossche maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Petrus van Gageldonc met zijn goederen. 

 

Henricus Venbossche omnes vendiciones et alienaciones factas per Petrum 

de Gageldonc cum bonis suis calumpniavit. Testes Sta et Loze datum quinta 

post Remigii. 

 

BP 1177 f 156v 02 do 06-10-1384. 

Adam van Mierd vernaderde een stuk land met gebouwen, in Helvoirt, 

beiderzijds tussen Godefridus Grieten soen en zijn kinderen, aan Egidius zv 

Egidius Scoerweggen verkocht door Henricus Crabbart zv Theodericus Scout. 

 

Solvit totum. 

Adam de (dg: M) Mierd prebuit ad redimendum peciam terre sitam in 

parochia de Helvoert inter hereditates Godefridi Grieten soen et eius 

liberorum ex utroque latere cum suis (dg: attinentiis) #edificiis# 

venditam Egidio filio Egidii Scoerweggen ab Henrico (dg: Scout) 

#Crabbart# filio Theoderici Scout ut dicebat et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

                         
71 Zie ← BP 1176 p 136v 13 ±do 12-07-1380, verkoop erfcijns uit dit huis. 
72 Zie → BP 1175 f 142r 09 ±wo 29-11-1395, verkoop van deze helft. 
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BP 1177 f 156v 03 do 06-10-1384. 

Johannes van Zeland verkocht aan Nijcholaus van Heze zvw Johannes van den 

Einde een hofstad met gebouwen in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Henricus zvw Henricus Godevarts soen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Gheerlacus van Keeldonc anderzijds, aan hem verkocht73 

door Emondus zvw Emondus van Nuwelant. 

 

Johannes de Zeland domistadium situm in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Henrici filii quondam Henrici Godevarts 

soen ex uno et inter hereditatem quondam Gheerlaci de Keeldonc ex alio 

venditum sibi ab Emondo filio quondam Emondi de Nuwelant prout in 

litteris #simul cum edificiis# hereditarie vendidit Nijcholao de (dg: 

Heze) Heze filio quondam Johannis de (dg: He) Fine supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 04 do 06-10-1384. 

Katherina wv Theodericus Ermgarden soen en haar dochters Katherina en 

Ermgardis verkochten aan Nijcholaus van der Voert, tbv hem en zijn vrouw 

Margareta, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin, erfgoederen en beemden, 

aaneengelegen, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbos, tussen Johannes 

Bessellen soen enerzijds en Johannes van Houtem anderzijds, reeds belast 

met 6 penning grondcijns en 2 groten aan de kerk van Schijndel. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Katherina relicta quondam Theoderici Ermgarden soen Katherina et 

Ermgardis eius filie (dg: cum tutore) legitime vendiderunt Nijcholao van 

der Voert ad opus sui et ad opus Margarete eius (dg: fi) uxoris vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum Nij et Margarete (dg: Margarete) #purificationis# et in 

Busco tradendam ex domo orto hereditatibus et pratis eis adiacentibus 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter hereditatem 

Johannis Bessellen soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Houtem ex 

alio ut dicebat promittentes cum tutore indivisi warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: ce) sex denariis domino fundi et 

duobus grossis (dg: eccl) ecclesie de Scijnle exinde solvendis et 

sufficientem facere et alter eorum diutius (dg: fi) vivens integraliter 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 05 do 06-10-1384. 

Arnoldus zvw Theodericus gnd Ermgarden soen verkocht aan zijn moeder 

Katherina en aan haar kinderen Katherina en Ermgardis, een stuk land, in 

Schijndel, naast de plaats gnd Wijbos, tussen Johannes van den Hout 

enerzijds en zijn voornoemde moeder Katherina anderzijds, belast met 6 

penning cijns en 1 lopen rogge. De brief overhandigen aan een van beiden, 

die het eerst komt. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici dicti Ermgarden soen peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle iuxta locum dictum Wijbossche inter 

hereditatem Johannis van den Hout ex uno et inter hereditatem Katherine 

(dg: re) matris dicti Arnoldi ex alio #cum suis attinentiis# ut dicebat 

hereditarie vendidit dicte Katherine sue matri #et Katherine et Ermgardi 

(dg: liberis d) filiabus dicte Katherine# promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex denariis census et uno lopino 

siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera alteri 

prius venienti. 

 

                         
73 Zie ← BP 1177 f 108r 06 do 03-03-1384, verkoop van de hofstad. 
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BP 1177 f 156v 06 do 06-10-1384. 

Willelmus zvw Walterus van der Bruggen van Essche en zijn zoon Johannes 

verkochten aan Nijcholaus van Laerven (1) een zester roggeland in Haaren, 

ter plaatse Beilver, tussen Engbertus van den Nuwenhuze enerzijds en 

Johannes van den Nuwenhuze de oudere anderzijds, (2) een zester roggeland 

in Haaren, ter plaatse Beilver, beiderzijds tussen Ghisbertus van den 

Leempoel. 

 

Solvit (dg: V grossos). 

Willelmus filius quondam Walteri van der Bruggen de Essche et Johannes 

eius filius (dg: pe) unam sextariatam terre siliginee sitam in parochia 

de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Engberti van den 

Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem Johannis van den Nuwenhuze senioris 

ex alio atque sextariatam terre siliginee sitam in parochia et loco (dg: 

dicto) predictis inter hereditatem Ghisberti van den Leempoel ex (dg: uno 

et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: El) Nijcholao de Laerven promittentes #indivisi# 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis (dg: d) census 

ex primodicta sextariata terre siliginee solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 07 do 06-10-1384. 

Willelmus zv Willelmus van den Nuwenhuze vernaderde. 

 

Willelmus filius Willelmi van den Nuwenhuze prebuit et (dg: reportavit 

testes datum supra) obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 08 do 06-10-1384. 

Johannes zvw Rodolphus van den Venne verkocht aan Johannes zvw Petrus gnd 

Brocke een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen en goederen van verkoper, 

onder Oisterwijk en Haaren gelegen. 

 

Johannes filius quondam Rodolphi van den Venne hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Petri dicti Brocke hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in Busco 

tradendam ex omnibus hereditatibus et bonis dicti venditoris quocumque 

locorum infra parochiam de Oesterwijc et de Haren sitis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus 

exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 09 do 06-10-1384. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel verhuurde aan Petrus Engbrechts soen van 

Alem 5½ morgen land van wijlen voornoemde Henricus, in Alem, ter plaatse 

gnd Vierdijk, ter plaatse gnd in het Alemse Zelle, voor een periode van 3 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), per jaar voor 27 

pond geld, met Lichtmis te betalen. Petrus zal 4 vadem dijk onderhouden, 

aan voornoemde Mechtildis behorend, in Maren, tussen de dijk van kvw Valco 

van Maren enerzijds en de dijk van Johannes Stevens soen anderzijds. 

 

Solvit Mechtildis. Alter noluit solvere. 

Mechtildis (dg: filia) #relicta# quondam Henrici de Kessel quinque et 

dimidium iugera terre dicti quondam Henrici sita in parochia de Alem ad 

locum dictum Vierdijc in loco dicto int Alemssche Zelle locavit Petro 

Engbrechts soen de (dg: L) Alem ab eodem ad spacium trium annorum post 

festum Martini proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum trium annorum pro (dg: X) viginti septem libris monete dandis 

sibi ab alio !alio anno quolibet dictorum trium annorum purificationis et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

et quod ipse Petrus quatuor mensuras dictas vademen aggeris #ad dictam 

Mechtildem# sitas in (dg: parochia) #jurisdictione# de Maren inter 
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aggerem liberorum Valconis quondam de Maren et inter aggerem Johannis 

Stevens soen (dg: ex alio) ut dicebat dictis tribus annis in bona 

disposicione observabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 10 do 06-10-1384. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Mechtildis 27 pond geld met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicte Mechtildi XXVII libras monete ad 

purificationis proxime futurum persolvendas. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 11 do 06-10-1384. 

Denkinus zvw Willelmus Danen soen verkocht aan Gerardus Pauwels soen van 

Bruggen ½ morgen land, gnd die Scheepdonk, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Dungen, tussen Arnoldus Hadewigen soen enerzijds en 

Johannes Hadewigen anderzijds. 

 

Denkinus filius quondam Willelmi Danen soen dimidium iuger terre dictum 

die Sceepdonc (dg: inter hereditatem) situm infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Dunghen inter hereditatem Arnoldi Hadewigen soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Hadewigen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo (dg: Pauwels) Pauwels soen de Bruggen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 12 do 06-10-1384. 

Everardus zvw Henricus van Hijntam schoenmaker en Arnoldus Yden soen van 

den Holenberch ev Metta dvw voornoemde Henricus verkochten aan Rodolphus 

die Bever de helft van een hofstad in Hintham, waarvan de andere helft 

behoort aan Philippus van Vucht, te weten de helft naast erfgoed van Hilla 

van den Aremeest, aan de kant van Rosmalen, aan voornoemde Henricus in 

cijns uitgegeven door Johannes zvw Gerardus vleeshouwer, belast met cijnzen 

en lasten in de brief vermeld. 

 

Everardus filius quondam Henrici de Hijntam sutoris et Arnoldus Yden soen 

van den Holenberch maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette sue 

uxoris filie dicti quondam Henrici medietatem cuiusdam domistadii siti in 

(dg: Hij) Hijntham cuius domistadii predicti altera medietas ad Philippum 

de Vucht pertinere dinoscitur scilicet illam medietatem dicti domistadii 

que sita est contigue iuxta hereditatem Hille van den (dg: Arennest) 

Aremeest in latere versus Roesmalen datam ad censum dicto Henrico a 

Johanne filio quondam Gerardi carnificis prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Rodolpho die Bever supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

censibus et oneribus in dictis litteris contentis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 156v 13 do 06-10-1384. 

Henricus Buc van Heze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buc de (dg: Leemde) Heze prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 156v 14 do 06-10-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Arnoldus Yden soen 17½ oude schild 

of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Arnoldo Yden soen XVII et dimidium auden 

scilt seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 15 do 06-10-1384. 

Johannes Priker beloofde aan Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken 33½ 
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Hollandse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te 

betalen. 

 

Johannes Priker promisit Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken XXXIII et 

dimidium Hollant dobbel seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 156v 16 vr 07-10-1384. 

Johannes van den Henxthovel beloofde aan zijn broer Arnoldus 16 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te 

betalen. 

 

Johannes van den Henxthovel promisit Arnoldo suo fratri XVI Brabant 

dobbel seu valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes Sta et Berkel 

datum sexta post Remigii (dg: pers). 

 

1177 mf6 A 05 f.157. = 1177 mf6 A 07). 

 Sexta post Remigii: vrijdag 07-10-1384. 

 in profesto Dijonisii: zaterdag 08-10-1384. 

 

BP 1177 f 157r 01 vr 07-10-1384. 

(dg: Laurencius zvw Reijnerus van Lijt: een stuk land ter plaatse gnd). 

 

(dg: Laurencius filius quondam Reijneri de Lijt peciam terre sitam in 

loco dicto). 

 

BP 1177 f 157r 02 vr 07-10-1384. 

Laurencius zv Reijnerus van Lijt gaf uit aan zijn broer Johannes (1) de 

helft in een stuk74 land ter plaatse gnd Dungen, tussen Petrus gnd Boijdens 

soen en Nicholaus van Brabant enerzijds en Johannes Claes soen anderzijds, 

(2) ¼ deel in een beemd gnd Monnikbeemd, aldaar, tussen Johannes van 

Griensvenne enerzijds en Henricus van den Boijdonc en Zebertus van der 

Westlake anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan 

en thans voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Laurencius filius Reijneri de Lijt medietatem ad se spectantem in (dg: 

parochia) pecia terre sita in loco dicto Dungen inter hereditatem Petri 

dicti Boijdens soen (dg: et Johannis Claes soen ex uno et hereditatem) et 

Nicholai de Brabant ex uno et hereditatem Johannis Claes soen ex alio ut 

dicebat atque quartam partem ad se spectantem in prato dicto der Monic 

Beemt sito ibidem inter hereditatem Johannis de Griensvenne ex uno et 

hereditatem Henrici van den Boijdonc et Zeberti van der Westlake ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni suo fratri ab eodem pro 

censibus prius inde de jure solvendis etc et pro hereditario censu trium 

librarum monete dando dicto Laurencio ab alio purificationis et pro primo 

ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lonijs et Willelmus 

datum sexta post Remigii. 

 

BP 1177 f 157r 03 vr 07-10-1384. 

Ghisbertus gnd Bertken van den Kerchoeve en Nicholaus van der Broeke szvw 

Arnoldus van der Loe verklaarden dat zij de molen van Rode an alle andere 

goederen, die voornoemde Arnoldus van der Loe nagelaten heeft, samen met 

hun medeërgenamen gelijkelijk zullen delen, uitgezonderd voor voornoemde 

Ghisbertus de schulden, die voornoemde wijlen Arnoldus beloofd had aan 

voornoemde Ghisbertus. 

 

                         
74 Zie → BP 1177 f 264r 05 do 28-12-1385, uitgifte van waarschijnlijk dit 

stuk. 
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(dg: G) Ghisbertus dictus Bertken van den Kerchoeve et Nicholaus van der 

Broeke gener quondam Arnoldi van der Loe palam recognoverunt quod ipsi 

molendinum de Roede et omnia alia bona que dictus quondam Arnoldus van 

der Loe post se reliquit equaliter cum ceteris eorum coheredibus 

equaliter divident salvis tamen dicto Ghisberto debitis que dictus (dg: 

G) quondam Arnoldus dicto Ghisberto prius promiserat ut dicebat. Testes 

Theodericus et Loze datum sexta post Remigii. 

 

BP 1177 f 157r 04 vr 07-10-1384. 

Alardus van Cloethoeven beloofde aan Gerardus zv Henricus van Hezewijc 37½ 

gulden helling of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Alardus de Cloethoeven promisit Gerardo filio Henrici de Hezewijc XXXVIIJ 

gulden helling vel valorem ad ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Leonius et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157r 05 vr 07-10-1384. 

Voornoemde Gerardus zv Henricus van Hezewijc deed tbv voornoemde Alardus 

van Cloethoeven afstand van alle geschillen met voornoemde Alardus, voor 

zich voornoemde 37½ gulden gereserveerd. 

 

Dictus Gerardus super omnibus impeticionibus et actionibus quibus 

mediantibus dictum Alardum impetere posset occacione quacumque ad opus 

dicti Alardi renunciavit salvis sibi dictis XXXVIIJ gulden. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 157r 06 za 08-10-1384. 

Destijds hadden Thomas Meelman en Johannes van Derentheren alle goederen 

van hr Johannes van Wijflit heer van Blaersvelt ridder, gerechtelijk 

gekocht van Johannes gnd Bac zvw Arnoldus gnd Berthout Bac van Tilborch. 

Voornoemde Johannes van Derentheren droeg thans de helft van 1/9 deel uit 

een b-erfcijns van 116 pond geld, die wijlen hr Johannes van Wijflit 

beurde, gaande uit de windmolen in Schijndel, over aan Elisabeth wv Jacobus 

van Uden, tbv kv voornoemde Elisabeth, en hij beloofde, samen met zijn 

kinderen Johannes, Gerardus en Godefridus, en zijn schoonzoon Henricus 

Dicbier zv filius Godefridus lasten af te handelen. 

 

Notum sit universis quod cum Thomas Meelman et Johannes de Derentheren 

omnia et singula bona domini Johannis de Wijflit domini quondam de 

Blaersvelt militis quocumque locorum consistentia sive sita per judicem 

mediante sententia scabinorum de Busco erga Johannem dictum Bac filium 

quondam Arnoldi dicti Berthout Bac de Tilborch acquisivissent prout in 

litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Johannes de Derentheren medietatem unius none partis de annuo et 

hereditario censu centum librarum et (dg: XX) #sedecim# librarum monete 

quem dictus quondam dominus Johannes de Wijflit annuatim et hereditarie 

solvendum habuit ex molendino venti consistentis in Scijnle in litteris 

scabinorum de Busco contenti ut dicebat hereditarie supportavit Elisabeth 

relicte quondam Jacobi de Uden ad opus liberorum dicte #Elisabeth# (dg: 

promittens ratam servare quo) promittentes et cum eo Johannes Gerardus et 

Godefridus liberi dicti Johannis atque Henricus Dicbier filius Godefridi 

eius gener ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Sta et Berkel datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1177 f 157r 07 za 08-10-1384. 

Destijds hadden Thomas Meelman en Johannes van Derentheren alle goederen 

van hr Johannes van Wijflit heer van Blaersvelt ridder, gerechtelijk 

gekocht van Johannes gnd Bac zvw Arnoldus gnd Berthout Bac van Tilborch. 

Arnoldus Stamelaert van de Kelder ev Aleidis dvw voornoemde Thomas Meelman 

droeg thans de helft van 1/9 deel uit een b-erfcijns van 116 pond geld, die 
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wijlen hr Johannes van Wijflit beurde, gaande uit de windmolen in 

Schijndel, over aan Elisabeth wv Jacobus van Uden, tbv kvw voornoemde 

Jacobus en Elisabeth. 

 

Notum sit universis quod cum Thomas Meelman et Johannes de Derentheren 

omnia bona ut supra constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Arnoldus Stamelaert de Penu maritus et tutor legitimus ut Aleidis sue 

uxoris filie dicti quondam Thome Meelman (dg: s) medietatem unius none 

partis de annuo et hereditario censu C et XVI librarum monete ut supra 

hereditarie supportavit Elisabeth relicte quondam Jacobi de Uden ad opus 

liberorum quondam Jacobi et Elisabeth predictorum promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et (dg: d) dicti quondam Thome in 

dicta medietate unius none partis existentem deponere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 157r 08 za 08-10-1384. 

Jkr graaf van Megen. 

 

Domicellus comes de Megen. 

 

1177 mf6 A 08 f.157v. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 07-10-1384. 

 in profesto Dijonisii: zaterdag 08-10-1384. 

 

BP 1177 f 157v 01 vr 07-10-1384. 

Henricus Hadewigen soen brouwer verklaarde dat Gerardus Groij zv Jacobus 

van Driel hem 22½ gulden hellingen betaald heeft, die hij hem afgelopen 

Sint-Remigius (za 01-10-1384) verschuldigd was. 

 

Henricus Hadewigen soen braxator recognovit sibi Gerardum Groij filium 

Jacobi de Driel persolvisse XXIIJ gulden hellinge quos sibi solvere 

tenebatur in festo Remigii proxime preterito ut dicebat. Testes Sta et 

Lonijs datum sexta post Remigii. 

 

BP 1177 f 157v 02 vr 07-10-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd Goesswijns soen droeg over aan Egidius gnd van 

den Bossche zvw Arnoldus Wolferts soen (1) 19 morgen land, ter plaatse gnd 

Loefoert, in Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) ½ mudzaad land, gnd die Westervoert, tussen Jacobus Oden 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Goesswijns soen decem et novem 

jugera terre sita in loco dicto Loefoert in parochia de Roesmalen inter 

communem platheam ex uno et inter communitatem ex alio atque dimidiam 

modiatam terre (dg: sitam ibidem) dictam communiter die Westervoert 

#sitam# inter hereditatem Jacobi Oden soen ex uno et inter communem 

platheam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Egidio dicto van den 

Bossche filio quondam Arnoldi Wolferts soen promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 03 vr 07-10-1384. 

Johannes zvw Johannes Goesswijns soen droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Kersmaker (1) 14 morgen land in Rosmalen, tussen Johannes Sluijter 

enerzijds en wijlen Godefridus Bitter anderzijds, (2) 10 morgen land, 

aldaar, tussen voornoemde wijlen Godefridus Bitter enerzijds en Henricus 

van Uden anderzijds, (3) 4 lopen land, tussen Johannes Keijster enerzijds 

en Arnoldus van den Berghe anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis Goesswijns soen XIIII jugera terre sita 

in parochia de Roesmalen (dg: in loco di) inter hereditatem Johannis 

Sluijter ex uno et hereditatem quondam Godefridi Bitter ex alio (dg: ut 
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dicebat) atque X jugera terre sita ibidem inter hereditatem dicti quondam 

Godefridi Bitter ex uno et hereditatem Henrici de Uden ex alio item 

IIIIor lopinatas terre sitas inter hereditatem Johannis Keijster ex uno 

et hereditatem Arnoldi van den Berghe ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Johannis Kersmaker promittens ratam 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 04 za 08-10-1384. 

Emondus zv Johannes van Gemert en Albertus Boc van Lit beloofden aan hr 

Gerardus Huge van Huesden priester 4 nobel of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen, 3 nobel of de waarde met Sint-

Remigius over een jaar (ma 01-10-1386), en 3 nobel of de waarde met Sint-

Remigius over 2 jaar (di 01-10-1387). De brief overhandigen aan Johannes 

van Derentheren. 

 

Solvit 2 plack. 

Emondus filius Johannis de Gemert et Albertus Boc de Lit promiserunt 

domino Gerardo Huge de Huesden presbitro quatuor nobel vel valorem ad 

Remigii proxime atque tres nobel vel valorem a Remigii proxime ultra 

annum item tres nobel vel valorem a Remigii proxime ultra duos annos 

persolvendos. Testes Lonijs et Willelmus datum in profesto Dijonisii. 

Detur Johanni de Derentheren. 

 

BP 1177 f 157v 05 za 08-10-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 06 za 08-10-1384. 

Arnoldus gnd Doerman beloofde aan zijn broer Wolterus 200 oude schilden, na 

maning te betalen. 

 

Arnoldus dictus Doerman promisit Woltero suo fratri CC aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 07 za 08-10-1384. 

Jkr Johannes graaf van Megen schout in Den Bosch verklaarde, tbv de 

hertogin, van Willelmus Scilder alle boeten ontvangen te hebben, die 

voornoemde Willelmus verbeurd had, omdat hij haver ter plaatse gnd die 

Orthense Donk had gestolen. 

 

Domicellus Johannes comes de Megen scultetus in Buscoducis palam 

recognovit sibi ad opus domine nostre ducisse per Willelmum Scilder fore 

satisfactum ab omnibus #excessibus et# forefactis dictis communiter broke 

que dictus Willelmus demeruit ex eo videlicet quod dictus Willelmus (dg: 

blada) avenam consistentem in loco dicto die Orthensche Donc arripuit 

clamans ex parte (dg: dicte nostre ducisse) ab huiusmodi excessibus et 

forefactis (dg: quit) et ab omnibus aliis excessibus exinde evenientibus 

quitum. Testes Jacobus Coptiten et Willelmus datum in crastino Remigii 

scabini dixerunt. 

 

BP 1177 f 157v 08 za 08-10-1384. 

Willelmus Scilder beloofde aan de secretaris, tbv Ghevardus van Doerne en 

diens broer Nicholaus, een jaarlijkse cijns van 140 gulden, een helft te 

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

goederen, die voornoemde Willelmus bezit. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Scilder promisit super omnia mihi ad opus Ghevardi de Doerne et 

Nicholai sui fratris vel ad opus alterius eorum videlicet quod dictus 
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(dg: W) Willelmus dabit et solvet dictis Ghevardo et Nicholai vel eorum 

alteri (dg: hereditarium) #annuum# censum C et XL gulden solvendum (dg: 

..) mediatim (dg: purificationis) #in nativitatis Domini# et mediatim 

Johannis ex omnibus bonis que dictus !dictus Willelmus sub suo usufructu 

tenet et possidet .. ?dicebat. Testes Jacobus Coptiten et Willelmus datum 

in crastino Dijonisii. Detur dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 157v 09 di 11-10-1384. 

Hr Willelmus van Aa, zijn broer Goesswinus, Gerardus van Aa, Gerardus van 

Berkel en Theodericus zv Bartholomeus beloofden aan de secretaris, tbv 

Theodericus Kuijst zvw Arnoldus van Wijc, 200 Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa Goesswinus eius frater Gerardus de Aa Gerardus de 

Berkel et Theodericus filius Bartholomei promiserunt mihi ad opus 

Theoderici Kuijst (dg: filius) filii quondam Arnoldi de Wijc IIc scuta 

Francie ad Remigii proxime persolvenda. Testes Lonijs et Willelmus datum 

3a post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 157v 10 di 11-10-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 11 wo 12-10-1384. 

Gerardus Bits soen van Helvoert beloofde aan de secretaris 8½ Hollandse 

dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385) te betalen. De brief overhandigen 

aan Theodericus van der Wagen. 

 

Gerardus Bits soen de Helvoert promisit mihi octo et dimidium Hollant 

dobbel vel pro quolibet XLIII Holllant placken ad carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes Jacobus et Jacobus datum quarta post Dijonisii. 

Detur Theoderico van der Wagen. 

 

BP 1177 f 157v 12 wo 12-10-1384. 

Leonius van Erpe verklaarde dat Johannes zv Johannes van Gemert hem 33 oude 

schilden heeft betaald, die hij afgelopen Sint-Remigius75 (za 01-10-1384) 

aan hem verschuldigd was. 

 

Leonius de Erpe recognovit sibi Johannem filium Johannis de Gemert 

persolvisse XXXIII aude scilde quos sibi solvere tenebatur in festo 

Remigii proxime preterito. Testes Sta et Theodericus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 13 wo 12-10-1384. 

Raso zvw Johannes Jonge van Ghilse droeg76,77 over aan Henricus van Erpe (1) 

de helft van een huis, erf en tuin, eertijds van Thomas gnd Valant, in Den 

Bosch, over de Tolbrug, te weten de helft aan de kant van erfgoed van 

Petrus gnd Boghaert, (2) de helft van een erfgoed, 21¼ voet breed en 45 

voet lang, gelegen over de Tolbrug, achter erfgoed van voornoemde Petrus 

Boghaert en Theodericus gnd Jutten, buiten de oude stadsmuur, (3) de helft 

                         
75 Zie ← BP 1176 f 369v 02 za 04-06-1384, Johannes zv Johannes van Gemert en 

Ghisbertus van de Doorn beloofden aan Leonius van Erpe 33 oude schilden op 

01-10-1384, 33 oude schilden op 02-04-1385 en 34 oude schilden op 01-10-

1385 te betalen. 
76 Zie ← BP 1176 f 277v 06 do 16-10-1382, bijna identieke contract, echter 

toen verkoop en eertijds aan hem overgedragen door Gertrudis dvw Petrus 

Bogart. 
77 Zie → BP 1177 f 159v 08 ma 17-10-1384, overdracht van deze helft. 
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van een deel van de oude stadsmuur, 21¼ voet groot, gelegen achter het 

erfgoed van voornoemde Petrus en Theodericus, aan hem overgedragen door 

Gerardus zvw Petrus Boeghaert. 

 

Raso filius quondam Johannis Jonge de Ghilse medietatem domus aree et 

orti dudum Thome dicti Valant sitorum in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge videlicet illam medietatem domus aree et orti predictorum que 

sita est in latere versus hereditatem Petri dicti Boghaert atque 

medietatem hereditatis viginti unam pedatas atque quartam partem unius 

pedate in latitudine atque quadringinta quinque pedatas in longitudine 

continentis site ultra dictum pontem Tolbrugge vocatum retro hereditatem 

Petri Boghaert predicti et Theoderici dicti Jutten extra antiquum murum 

oppidi de Busco ibidem consistentem necnon medietatem (dg: cuiusdam muri) 

cuiusdam partis antiqui muri viginti unam pedatas et quartam partem unius 

pedate continentis consistentis retro hereditatem Petri et Theoderici 

predictorum supportatos sibi a Gerardo filio quondam Petri Boeghaert 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de Erpe cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 157v 14 wo 12-10-1384. 

Willelmus van Langelaer verhuurde aan Johannes van Dordrecht een beemd gnd 

die Lanedonk, in Schijndel, tussen een steeg enerzijds en erfgoed gnd die 

Zaart anderzijds, met houtwas, voor een periode van 10 jaar, ingaande Sint-

Martinus aanstaande (vr 11-11-1384), per jaar voor 13 gulden of de waarde, 

met Sint-Martinus te betalen. Voornoemde Johannes mag de wilgen en elzen op 

voornoemde beemd {f.158r} knotten, in de eerste 8 jaar van voornoemde 10 

jaar. Voornoemde Willelmus verklaarde de eerste termijn van voornoemde 10 

jaar te hebben ontvangen. 

 

Willelmus de Langelaer pratum dictum die Lanedonc situm in parochia de 

Scijnle inter (dg: communitatem ex communitatem ex uno) stegam ex uno et 

hereditatem dictam die Zaert ex alio cum eius lignicrescentia dicti prati 

ut dicebat locavit etc Johanni de Dordrecht ab eodem ad spacium decem 

annorum a festo Martini proxime futuro sine medio subsequentium (dg: ps) 

possidendum anno quolibet pro XIII gulden vel valorem dandis dicto 

Willelmo ab altero Martini (dg: dandis dicto Willelmo ab altero in festo 

Martini) et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam et 

aliam obligationem et alter repromisit #super omnia# tali condicione quod 

dictus Johannes (dg: arbores) #salices et alneas a[rbores] dictas 

[el]sen# consistentes in dicto prato libere 

 

1177 mf6 A 09 f.158. 

 Quarta post Dijonisii: woensdag 12-10-1384. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1384. 

 

BP 1177 f 158r 01 wo 12-10-1384. 

truncare #cnoten# valebit infra octo annos proxime (dg: ....) futuros de 

dictis X annis. Quo facto recognovit dictus Willelmus sibi de (dg: primo) 

#primo# termino solucionis #dictorum X annorum# (dg: ?fore dicto) fore 

satisfactum. Testes Berkel et Willelmus datum quarta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 158r 02 wo 12-10-1384. 

Arnoldus Smijt van Middelrode beloofde aan zijn broer Johannes 7 oude 

schilden na maning te betalen. 

 

Arnoldus Smijt de Middelrode promisit Johanni suo fratri VII aude scilde 

ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 158r 03 wo 12-10-1384. 

Voornoemde Arnoldus Smijt van Middelrode beloofde aan zijn zoon Petrus 12 
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oude schilden78 na maning te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit Petro suo filio XII aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 158r 04 do 13-10-1384. 

Elisabeth wv Bartholomeus zv Arnoldus van den Winckel maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Martinus te leveren, gaande uit een akker, gnd die Hulst, in Erp, 

welke pacht aan voornoemde wijlen Bartholomeus was verkocht door Henricus 

Snavel. 

 

Elisabeth relicta quondam Bartholomei filii quondam Arnoldi van den 

Winckel hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Martini ex agro terre dicto die Hulst sito in 

parochia de Erpe venditam dicto quondam Bartholomeo ab Henrico Snavel 

prout in litteris monuit de tribus annis. Testes Sta et Theodericus datum 

quinta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 158r 05 do 13-10-1384. 

Erardus gnd Erijt Her Matheus soen van Westilborch verkocht aan Johannes 

zvw Petrus Broc een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, gaande uit een huis en tuin in Westilburg, ter plaatse 

gnd Heuvel, tussen Jacobus Coptiten enerzijds en erfgoed gnd Bokhamer 

anderzijds. 

 

Erardus dictus Erijt Her Matheus soen de Westilborch hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Petri Broc hereditariam paccionem quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree ex domo et orto 

cum suis attinentiis sitis in parochia de Westilborch in loco dicto 

Hoevel inter hereditatem Jacobi Coptiten ex uno et hereditatem dictam 

Bochamer ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere ?et promisit sufficientem facere. Testes Berkel et Theodericus 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 158r 06 do 13-10-1384. 

Walterus van Drueten wonend in Megen verkocht aan Henricus van der Molen 

Bernts soen van Lijt de navolgende erfgoederen in Lith, (1) 1/3 deel van 

een akker ter plaatse gnd Akkeren?, tussen de abt van Sint-Truiden 

enerzijds en Arnoldus van Hoemen anderzijds, (2) 1/3 deel van 4 hont land, 

ter plaatse gnd Reiners Kinder Hoeve, tussen Reijnerus Bernts soen 

enerzijds en Johannes die Hollander anderzijds, (3) 1/3 deel van 22 hont 

land, ter plaatse gnd des Papen Hoeve, tussen Willelmus van der Reke 

enerzijds en Johannes van Bucstel anderzijds, (4) 1/3 deel van 4½ hont 

land, ter plaatse gnd die Nederste Hoeve, tussen Willelmus van Hees 

enerzijds en een sloot gnd die Kesselse Grave anderzijds, (5) 1/3 deel van 

3 morgen land, ter plaatse gnd op die Kleine Beemden in het Broek, naast 

Agnes van Dordrecht, (6) 1/3 deel van 2 morgen, ter plaatse gnd in den Ham, 

zoals dit 1/3 deel behoorde aan Marcelius van Meghen, (7) 1/3 deel van een 

erfgoed gnd een huisdeel, ter plaatse gnd in den Wert ende over die Maze, 

waarvan de andere 2/3 delen behoren aan Jacobus gnd Scorre, (8) 1/3 deel 

van 1/9 deel van de oude korentiende en smalle tiende van de villa van 

Lith, belast met cijnzen aan het kapittel van Luik, dijken, sloten, 

waterlaten en sluizen, en het recht de kerk van Lith te dekken. 

Overhandigen aan Gerardus van Onstaden. 

 

                         
78 Zie → VB 1799 f 076r 15, Peter soen wilner Arts Smijt van Middelrode was 

gericht aen alle goide Arts Smijts van Middelrode voirs met scepenen scoude 

brieven. 
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Solvit V plack. 

Walterus de Drueten commorans in Meghen hereditates (dg: infrascriptas s) 

infrascriptas sitas in parochia de Lijt primo scilicet terciam (dg: ter) 

partem cuiusdam agri siti in loco (dg: supra) dicto [?Ac]keren inter 

hereditatem abbatis sancti Trudonis ex uno (dg: la) et inter hereditatem 

Arnoldi de Hoemen ex alio item terciam partem (dg: unius) quatuor hont 

terre sitorum in loco dicto Reijners Kijnder Hoeve inter hereditatem 

Reijneri Bernts soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Hollander 

ex alio item (dg: ex) terciam partem viginti duorum hont terre sitorum in 

loco dicto des Papen Hoeve inter hereditatem Willelmi (dg: .) van der 

Reke ex uno et inter hereditatem Johannis de Bucstel ex alio item terciam 

partem quatuor et dimidii hont terre terre sitorum in loco dicto die 

Nederste (dg: -rste) Hoeve inter hereditatem Willelmi de Hees ex uno et 

inter (dg: hereditatem) fossatum dictum die Kesselsche Grave ex alio item 

terciam partem trium iugerum terre sitorum in loco dicto op die Cleijn 

Beemden (dg: ende) int Broec (dg: inter) #iuxta# hereditatem Agnetis de 

Dordrecht item terciam partem duorum iugerum terre sitorum in loco dicto 

in den Ham (dg: inter) prout huiusmodi tercia pars ad Marcelium de Meghen 

spectare consueverat item terciam partem (dg: unius) hereditatis dicte 

een huusdeel site in loco dicto in den Wert ende over die Maze et de qua 

(dg: de) hereditate relique due tercie partes spectant ad Jacobum dictum 

Scorre item terciam partem unius none partis (dg: decime) antique decime 

bladi et decime minute (dg: dicte .) ville de Lijt ut dicebat (dg: 

hereditatem) #vendidit# hereditarie Henrico van der Molen Bernts soen de 

Lijt promittens warandiam et obligationem exceptis censibus capitulo 

#Leodiensi# exinde solvendis et (dg: f) aggeribus fossatis #aqueductibus# 

et slusis ad hoc spectantibus et jure (dg: tegg) tegendi ecclesiam de 

Lijt ex premissis de jure faciendo. Testes Sta et Loze datum quinta post 

Dijonisii. Traditur Gerardo de Onstaden. 

 

BP 1177 f 158r 07 do 13-10-1384. 

Henricus van der Rijt van Mierle verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Scijndelman een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in Schollekens 

Boenre, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Maria in de kerk 

van Schijndel enerzijds en Johannes zvw Henricus Scijndelman anderzijds, 

belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

(dg: Joh) Henricus van der Rijt de Mierle peciam prati sitam in parochia 

de Scijnle in loco dicto in Scollekens Boenre inter hereditatem 

spectantem ad (dg: quendam sit) altare beate Marie situm in ecclesia de 

Scijnle ex uno et inter hereditatem Johannis filii (dg: H) quondam 

Henrici Scijndelman ex alio ut dicebat (dg: hereditatem) hereditarie 

vendidit dicto Johanni filio quondam Henrici Scijndelman promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu XXti solidorum monete exinde solvendis. Testes Sta et 

Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 158r 08 do 13-10-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 Brabantse dobbel of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXV {met een puntje ervoor en een 

erachter} Brabant dobbel seu valorem (dg: ad) a purificationis proxime a 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158r 09 do 13-10-1384. 

Fredericus gnd Hoernkens soen droeg over aan Johannes Blaffart een stuk 

land, in Erp, ter plaatse gnd op Erlikem, tussen Adam zvw Arnoldus Snavel 

enerzijds en Aleijdis Steijnen dochter en haar kinderen anderzijds. 
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Fredericus dictus Hoernkens soen peciam terre #(dg: dictam den Amer)# 

sitam in parochia de Erpe in loco dicto op Erlikem (dg: in loco dicto) 

inter hereditatem (dg: Arnoldi) #Ade# filii quondam Arnoldi Snavel ex 

(dg: uno) uno et inter hereditatem Aleijdis Steijnen (dg: sone) dochter 

et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Blaffart promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 158r 10 do 13-10-1384. 

Godefridus zvw Enghela gnd Goden soen gaf uit aan Petrus gnd Vellekens (1) 

een stuk beemd in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd in die Coeteldongen, naast 

de plaats gnd Steenvoert, tussen kv Heijlwigis wv Nijcholaus van 

Scerpenborch enerzijds en Katherina dvw Nijcholaus gnd Lijps anderzijds, 

(2) een stukje beemd, over het water gnd die Aa; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, met Sint-

Andreas in Hilvarenbeek te leveren, voor het eerst over een jaar (do 30-11-

1385). 

 

Godefridus filius quondam Enghele dicte Goden soen peciam prati sitam in 

parochia de Hildwarenbeke in loco dicto in die Coeteldongen iuxta locum 

dictum Steenvoert inter hereditatem liberorum Heijlwigis relicte quondam 

Nijcholai de Scerpenborch ex uno et inter hereditatem Katherine filie 

quondam Nijcholai dicti Lijps ex alio atque particulam prati sitam ultra 

aquam dictam die Aa prout huiusmodi particula prati ibidem sita est ad 

dictum Godefridum dinoscitur pertinere dedit ad hereditariam paccionem 

Petro dicto Vellekens ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione (dg: unius) unius modii siliginis mensure de Hildwarenbeke danda 

sibi ab alio hereditarie Andree #et primo termino ultra annum# et in (dg: 

in) #parochia de# Hildwarenbeke tradenda ex premissa promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 158r 11 do 13-10-1384. 

Johannes Werner zv Ghibo gnd die Hont verkocht aan Arnoldus nzvw hr Leonius 

van Scijnle (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus nzvw hr Leonius 

van Scijnle, (2) een stuk land aldaar, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds 

en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes zv Truda, (3) 

2 stukken beemd, aldaar, (3a) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en Philippus gnd van der Voert anderzijds, (3b) tussen voornoemde 

Arnoldus enerzijds en Henricus Writer anderzijds, aan voornoemde Ghibo Hont 

verkocht door G...... gnd Writer zvw Johannes gnd Writer van Scijnle, 

waarvan voornoemde Ghibo Hont zijn vruchtgebruik had afgestaan aan 

voornoemde Johannes Werner en Walterus, kv voornoemde Ghibo Hont, en 

waarvan eerstgenoemde Johannes de helft verworven had van zijn voornoemde 

broer Walterus. 

 

Johannes Werner filius Ghibonis dicti (dg: Writer filii quondam Johannis 

dicti Writer de Scijnle) #die Hont# domum et ortum et hereditates eis 

adiacentes sitos in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter 

hereditates Arnoldi filii naturalis quondam domini Leonii de Scijnle ex 

utroque latere coadiacentes item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem !inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter communitatem 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis filii Trude item 

duas pecias (dg: terre) prati sitas ibidem quarum una inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Philippi dicti 

van der Voert ex alio et altera inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et 

inter hereditatem Henrici Writer ex alio sunt site venditas dicto Ghiboni 

Hont a G...... dicto Writer filio quondam Johannis dicti Writer de 

Scijnle prout in litteris et de quibus dictus Ghibo Hont #suum 

usufructum# dicto Johanni Werner et Waltero (dg: suis) liberis eiusdem 
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Ghibonis Hont #(dg: ....)# resignavit et de quibus (dg: d) primodictus 

Johannes (dg: una) unam medietatem erga dictum Walterum suum fratrem 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit dicto Arnoldo filio 

naturali quondam domini Leonii de Scijnle (dg: promittens) supportavit 

cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens [ratam] servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158r 12 do 13-10-1384. 

Albertus Loze van Dijnter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus (dg: ..) Loze de Dijnter prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf6 A 10 f.158v. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 13-10-1384. 

 

BP 1177 f 158v 01 do 13-10-1384. 

Henricus Deenkens soen vernaderde alle erfgoederen, aan Rodolphus van der 

Vellu verkocht door Johannes Rijc. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Henricus Deenkens soen prebuit et exhibuit etc ad redimendum omnes 

hereditates venditas Rodolpho van der Vellu a (dg: a) Johanne Rijc #ut 

dicebat# (dg: prout in litteris) dicebat contineri et alter cessit et 

reportavit. Testes Sta et Loze datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 158v 02 do 13-10-1384. 

Willelmus zvw Walterus van der Bruggen van Essche en zijn zoon Johannes 

verkochten aan Arnoldus Koijt de helft van 1 bunder beemd, in Vught, ter 

plaatse gnd Nortbroek, tussen Heilwigis van den Nuwenhuze enerzijds en kvw 

Engbertus van den Venne anderzijds, belast met ½ oude groot. 

 

(dg: Wal) Willelmus filius quondam Walteri van der Bruggen de Essche et 

Johannes eius filius medietatem #ad se spectantem# unius bonarii prati 

siti in parochia de Vucht in loco dicto Nortbroec inter hereditatem 

Heilwigis van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Engberti van den Venne ex alio hereditarie vendiderunt Arnoldo Koijt 

promittentes #indivisi# warandiam super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis dimidio grosso (dg: grosso) antiquo exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 03 do 13-10-1384. 

Gerardus Vuchtman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Vuchtman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 04 do 13-10-1384. 

Theodericus zv Zegherus van der Heijden droeg over aan Theodericus zvw 

Theodericus gnd Snider van Rode een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 zesterzaad roggeland en 

aangelegen beemden, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Eschelaarse 

Hoeve, aan hem overgedragen door Willelmus zv Willelmus van Zelant. 

 

Theodericus (dg: dictus) filius Zegheri van der Heijden hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex duabus sextariatis terre siliginee et 

pratis eis adiacentibus sitis in parochia de Vucht sancti Petri in loco 

dicto (dg: dicto) Esschelaersche Hoeve (dg: venditam sibi) supportatam 

sibi a Willelmo filio Willelmi de Zelant prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico filio quondam Theoderici dicti Snider de Rode cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 158v 05 do 13-10-1384. 

Albertus van Lent van Gheffen, Petrus Bernts soen van Maren en Johannes zvw 

Johannes van Berkel van Maren beloofden aan Willelmus Balijart 13 oude 

schilden of de waarde en 9 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (za 

24-06-1385) te betalen. 

 

Albertus de Lent de Gheffen (dg: promisit) Petrus Bernts soen de Maren et 

Johannes filius quondam Johannis de Berkel de Maren promiserunt Willelmo 

Balijart XIII aude scilde seu valorem et novem Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1177 f 158v 06 do 13-10-1384. 

Henricus van den Boer de jongere, zijn kinderen Leonius, Henricus en 

Heijlwigis, Ghisbertus Jans soen ev Metta, Gerardus gnd Gheel die Spelmaker 

ev Luijtgardis, dv voornoemde Henricus van den Boer, verkochten aan 

Henricus Zelen soen de navolgende erfgoederen, onder Uden, naast de 

windmolen, (1) een huis en tuin tussen Henricus Zelen soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (2) een stuk land, aan het eind van voornoemd huis en 

tuin, naast de plaats gnd Waterlaat enerzijds en Henricus Zelen soen 

anderzijds, (3) een stuk land op de plaats gnd op die Monnikhegge, tussen 

kv Rodolfus van Meerlaer enerzijds en Johannes gnd Muerkens anderzijds, (4) 

een stuk land aldaar, beneden naast de plaats gnd die Huecht te Merlaer 

Wert, tussen Elizabeth Nesen dochter enerzijds en kv Matheus Becker 

anderzijds, (5) een stuk land, naast de plaats gnd die Doren, naast 

Wautgherus Yden soen enerzijds en Jacobus van Houthusen anderzijds, (6) een 

stuk land naast een kamp van Arnoldus van den Nuwehuse, tussen Jacobus van 

Merlaer enerzijds en Johannes van den Rame anderzijds, (7) de helft van een 

beemd gnd Mijs Beemd, naast de plaats gnd der Monxbrant enerzijds en Wellen 

Matheus soen anderzijds, (8) ¼ deel van een erfgoed dat was van Mijs van 

der Mere, ter plaatse gnd die Craect, naast de plaats gnd die Oude Craect, 

(9) de helft van beemden van wijlen Mijs van der Mere, ter plaatse gnd in 

die Nederbeemde, belast met een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Henricus van den Boer junior Leonius Henricus Heijlwigis eius liberi cum 

tutore Ghisbertus Jans soen (dg: s) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris Gerardus dictus Gheel die Spelmaker maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Luijtgardis sue uxoris filiarum dicti 

Henrici #van den# Boer hereditates infrascriptas sitas infra parochiam de 

Uden iuxta (dg: .) molendinum venti ibidem primo videlicet domum et ortum 

sitos inter hereditatem Henrici Zelen soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio item peciam terre sitam ad finem 

dictorum domus et orti (dg: p) iuxta locum dictum Waterlaet ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: Z) Zelen soen ex alio item peciam terre 

sitam supra locum dictum op die Monichegge inter hereditatem (dg: Rodo) 

liberorum Rodolfi de Meerlaer ex !alio et inter hereditatem Johannis 

dicti Muerkens ex alio item peciam terre sitam (dg: iux) inferius iuxta 

locum dictum die Huecht te Merlaer Wert inter hereditatem (dg: Wautgheri 

Yden soen ex uno et inter hereditatem Jacobi de Houthusen ex alio item 

item peciam terre sitam iuxta locum dictum die Doren) Elizabeth Nesen 

dochter ex uno et inter hereditatem (dg: quondam) liberorum Mathei Becker 

ex alio item peciam terre iuxta locum dictum die Doren iuxta hereditatem 

Wautgheri Yden soen ex uno et inter hereditatem Jacobi de Houthusen ex 

alio item peciam #terre# sitam (dg: iuxta locum dictum den Doren) iuxta 

(dg: hereditatem) #campum# Arnoldi (dg: Kampe) van den Nuwehuse (dg: ex 

uno) inter hereditatem Jacobi de Merlaer ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Rame ex alio item medietatem prati dicti Mijs Beemt siti 

iuxta locum dictum der Monxbrant ex uno et inter hereditatem Wellen 

Matheus soen item quartam partem hereditatis que fuerat Mijs van der Mere 

siti in loco dicto die (dg: Craecht Cra) Craect contigue iuxta locum 
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dictum die Aude Craect item medietatem pratorum quondam Mijs van der Mere 

sitorum in loco dicto in die Nederbeemde prout ad dictum Mijs spectabant 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico Zelen soen promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepta 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure! exinde solvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 07 do 13-10-1384. 

Johannes nzvw Walterus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam naturalis Walteri de Erpe prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 158v 08 do 13-10-1384. 

Voornoemde Henricus Zelen soen beloofde aan Gerardus gnd Gheel den 

Spelmaker 20 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-

02-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit Gerardo dicto Gheel den Spelmaker XX Brabant 

dobbel seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 09 do 13-10-1384. 

Voornoemde Henricus Zelen soen beloofde aan Henricus van der Boer 20 

Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (za 02-02-1387) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit Henrico van der Boer XXti Brabant dobbel seu 

valorem a purificationis proxime ultra duos annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 10 do 13-10-1384. 

Woltherus van Audenhoeven gaf uit aan Johannes zvw Johannes van Huerne van 

Best een stuk land gnd dat Groot Rullen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen erfgoed gnd dat Laar enerzijds en de Blakenbeemd anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht79 van 2½ mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Best te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1386). 

 

Woltherus de Audenhoeven peciam terre dictam dat Groet Rullen sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem dictam dat (dg: 

Laer ex uno) Laer ex uno et inter pratum dictum Blakenbeemt ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam Johannis de 

Huerne de Best ab eodem pro hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Oerscot danda dicto Woltero ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum et in (dg: ..) loco dicto Best 

tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 11 do 13-10-1384. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Huerne van Best droeg over aan 

Walterus van Audenhoven 2 stukken land in Oirschot, tussen het kerkhof en 

de plaats gnd Hedel, (1) gnd die Groot Brekelen, tussen Walterus zv 

Rutgherus van Audenhoeven enerzijds en Walterus van Audenhoven anderzijds, 

(2) gnd die Klein Brekelen, tussen kv Everardus van der Heijden enerzijds 

en erfgoed gnd die Lerpe Akker anderzijds. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis de Huerne de Best duas pecias 

(dg: s) terre sitas in parochia de Oerscot inter cymiterium et locum 

                         
79 Zie → BP 1177 f 375r 10 do 08-08-1387, overdracht van de erfpacht. 
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dictum Hedel quarum una dicta die Groet Brekelen inter hereditatem 

Walteri (dg: Leij) filii Rutgheri de Audenhoeven ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Audenhoven ex alio et altera dicta die Cleijn 

Brekelen inter hereditatem liberorum Everardi van der Heijden ex uno et 

inter hereditatem dictam die Lerpe Acker ex alio latere sunt site ut 

dicebat #hereditarie supportavit Waltero de Audenhoven# promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 12 do 13-10-1384. 

Henricus Dicbier zvw Godefridus verkocht aan Johannes Coninc het deel, dat 

aan Rutgherus gnd Buerincs soen gekomen was na overlijden van zijn broer 

Gheerwinus gnd Gheerwijn Buerincs soen in een erfgoed gnd moer, ter plaatse 

gnd Huisven, tussen Willelmus van Keerbraken enerzijds en kinderen gnd die 

Kijnder van den Nuwenhuze en de hunnen anderzijds, aan hem verkocht door 

voornoemde Rutgherus. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Godefridi totam partem et omne jus (dg: 

q) Rutghero dicto Buerincs soen de morte quondam Gheerwini dicti 

Gheerwijn Buerincs soen sui fratris successione advolutas in (dg: qu he) 

quadam hereditate dicta (dg: Huusvenne) moer sita in loco dicto 

Huijsvenne inter hereditatem Willelmi de Keerbraken ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van den Nuwenhuze et eius 

sociorum ex alio venditas sibi a dicto Rutghero prout in litteris 

hereditarie vendidit Johanni Coninc (dg: ...) supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 13 do 13-10-1384. 

Gerardus Jans soen, Henricus Denkens soen en Henricus die Bruijn van Os 

beloofden aan Gheerlacus Boest 59 gulden pieter of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Gerardus Jans soen Henricus Denkens soen et Henricus die Bruijn de Os 

promiserunt Gheerlaco Boest LIX gulden peter seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 158v 14 do 13-10-1384. 

Johannes van Cuke van Ghewanden zv Arnoldus beloofde aan Willelmus Balijart 

27 oude schilden of de waarde minus 3 Hollandse plakken, met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Johannes de Cuke de Ghewanden (dg: Ar) filius Arnoldi promisit Willelmo 

Balijart XXVII aude scilde seu valorem minus III Hollant placken ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 A 11 f.159. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 14-10-1384. 

 

BP 1177 f 159r 01 do 13-10-1384. 

Gerardus Baudekens soen verwer verkocht aan Arnoldus gnd Groet Art een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

een stuk land in Oss, ter plaatse gnd in Osser Beemden, tussen Gerardus zv 

Henricus Bouwelkens soen enerzijds en Henricus zvw Johannes Weijlen soen 

anderzijds reeds belast met een b-erfpacht van ½ {geen maat gegeven} rogge, 

(2) 1/3 deel, in een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Metta gnd Bits van den 

Hoernic moet leveren, en welk 1/3 deel voornoemde verkoper verworven had 

van Johannes van Vucht handschoenmaker, (3) een huis en tuin in Oss, tussen 

Gerardus die Leeuwe enerzijds en Oda wv Paulus Bits anderzijds, dit huis en 

tuin reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling. 
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Gerardus Baudekens soen tinctor hereditarie vendidit Arnoldo dicto Groet 

Art hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Os in loco dicto in 

Osser Beemde inter hereditatem Gerardi filii Henrici Bouwelkens soen ex 

uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Johannis Weijlen soen ex 

alio item ex tercia parte ad se spectante in hereditaria paccione unius 

modii siliginis quam paccionem Metta dicta Bits van den Hoernic solvere 

tenetur et quam terciam partem dictus (dg: emptor) #venditor# erga 

Johannem de Vucht cyrothecarium acquisiverat atque ex domo et orto sitis 

in parochia de Os inter hereditatem Gerardi die Leeuwe ex uno et inter 

hereditatem Ode relicte Pauli Bits ex alio ut dicebat promittens 

warandiam (dg: et aiam obligationem) super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis hereditaria paccione (?dg: pacc) dimidii! 

siliginis ex dicta pecia terre et hereditario censu XL solidorum (dg: d) 

ex dictis domo et area prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sta 

et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 159r 02 do 13-10-1384. 

Gerardus Broc zvw Petrus gnd Broc droeg over aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem de helft in een stuk land, in Macharen, ter plaatse gnd op den 

Borne, tussen Ghisbertus van Meghen zvw hr Gerardus enerzijds en Arnoldus 

van de Kloot anderzijds, welk stuk land voornoemde Gerardus en Godefridus 

verworven hadden van Jacobus gnd Peters soen van Macharen. 

 

Gerardus (dg: Broc) Broc filius quondam (dg: Petri) Petri dicti Broc 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Macharen 

in loco dicto op den Borne inter hereditatem Ghisberti de Meghen filii 

quondam domini Gerardi ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Globo ex 

alio quam peciam terre dictus Gerardus et Godefridus filius quondam 

Andree de Berlikem erga Jacobum dictum Peters soen de Macharen 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportavit dicto Godefrido 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 159r 03 do 13-10-1384. 

Aleijdis wv Walterus Pijnappels verhuurde aan Willelmus gnd Kuijf 1/3 deel 

van een kamp van wijlen Godescalcus Roesmont, gelegen voor de plaats gnd 

Asmit, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (wo 

11-11-1383), per jaar voor 7 Brabantse dobbel mottoen of de waarde, met 

Kerstmis te betalen. Een brief voor Aleijdis. 

 

Aleijdis relicta quondam Walteri Pijnappels (dg: quendam campum) terciam 

partem cuiusdam campi quondam Godescalci Roesmont (dg: in) siti ante 

locum dictum Assmit (dg: inter hereditatem) locavit Willelmo dicto Kuijf 

ab eodem ad spacium sex annorum (dg: .) a festo Martini proxime preterito 

deinceps sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum sex 

annorum pro (dg: X) septem Brabant dobbel mottoen seu valorem dandis 

#sibi# ab alio anno quolibet dictorum sex annorum nativitatis Domini et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro promittens warandiam 

et obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum 

supra. Et erit una littera quam habebit Aleijdis. 

 

BP 1177 f 159r 04 do 13-10-1384. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem gaf uit aan Walterus gnd Zelen soen 2½ 

morgen land, in Berghem, ter plaatse gnd Cauwelil, tussen Sweenneldis dvw 

Johannes Bonarts enerzijds en Henricus Bonarts anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de sloten, en thans voor een n-erfcijns van 5 pond en 2 

groten geld, met Lichtmis te betalen. Uitgever beloofde garantie onder 

verband van 6 lopen roggeland, in Berghem, tussen Stanskinus Volpen soen 

enerzijds en Arnoldus van Haren anderzijds. Slechts op de geven met dubbele 

pacht. De brief van Walterus aan hem overhandigen of aan zijn zoon 
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Marcelius. 

 

Solvit Walterus XII solidos. 

Godefridus (dg: filius) filius quondam Andree de Berlikem duo et dimidium 

iugera et XL virgatas terre sitas in parochia de Berchen in loco dicto 

Cauwelil inter hereditatem (dg: Zeel Sneek...) Sweenneldis filie quondam 

Johannis Bonarts ex uno et inter hereditatem Henrici Bonarts ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Waltero dicto Zelen soen ab eodem 

hereditarie possidendas cum fossatis ad hoc spectantibus (dg: atq) 

tenendis ab eodem etc atque pro hereditario censu quinque librarum et 

duorum grossorum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens (dg: war) sub obligationem sex lopinatarum terre 

siliginee sitarum in dicta parochia inter hereditatem Stanskini Volpen 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Haren ex alio ut dicebat 

warandiam et aliam obligationem deponere #exceptis fossatis# et alter 

repromisit (dg: testes datum supra #... ..........#) et non resignabit 

nisi cum duplo pactu. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: sibi vel 

Marc) Walteri sibi vel Marcelio eius filio. 

 

BP 1177 f 159r 05 do 13-10-1384. 

Zegherus zv Udemannus gnd sMeesters soen deed tbv Bertoldus die Meester 

afstand van alle goederen, die aan Johannes zv voornoemde Udemannus gekomen 

waren na overlijden van zijn moeder Ermgardis, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van voornoemde Udemannus, welke goederen voornoemde 

Bertoldus verworven had van voornoemde Johannes. 

 

Zegherus (dg: dictus Udemans soen) #filius (dg: Udonis) Udemanni dicti 

sMeesters soen# super omnibus bonis que Johanni (dg: -s) filio dicti (dg: 

Udonis) #Udemanni# de morte quondam Ermgardis sue matris successione sunt 

advoluta et post mortem dicti Udemanni successione advolventur 

(dg: ?vendita) que bona Bertoldus die Meester erga dictum Johannem 

acquisiverat ut dicebat ad opus dicti Bertoldi renunciavit promittens 

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

 

BP 1177 f 159r 06 do 13-10-1384. 

Walterus van Audenhoven schonk aan Pijramus gnd Moers van Gherwen en 

Heijlwigis dv voornoemde Walterus een n-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen van voornoemde Walterus 

gnd Pettelaar, in het gebied van Herlaar. Voornoemde Pijramus zal de pacht 

pas mogen verkopen of vervreemden als hij wettig nageslacht heeft verwekt 

bij voornoemde Heijlwigis. 

 

Walterus de Audenhoven hereditariam paccionem octo modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex bonis dicti 

Walteri dictis (dg: ..) Pettelaer sitis in territorio de Herlaer et ex 

attinentiis dictorum bonorum universis supportavit Pijramo dicto (dg: N) 

Moers de Gherwen cum Heijlwige (dg: sua uxore) filia dicti Walteri nomine 

dotis ad jus oppidi promittens warandiam et sufficientem facere hoc 

addito quod dictus Pijramus dictam (dg: ?hereditariam) paccionem non 

vendet nec alienabit nisi prius suscitaverit prolem legitimam ex dicta 

Heijlwige. Testes (dg: dat #Sta) Willelmus# et Jacobus Coptiten #.......# 

datum supra. 

 

BP 1177 f 159r 07 vr 14-10-1384. 

Jacobus van den Velde zv Hubertus van Hellu ev Genta dvw Hermannus gnd 

Gruijter van Os verkocht aan m... de helft van 10 pond rente, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, in 

Vught Sint-Lambertus te betalen, gaande uit goederen van wijlen hr Arnoldus 

Rover kanunnik van de kerk gnd Arndianensis? te Kemijnaden, in Son, welke 

10 pond rente Arnoldus Scolleken en Arnoldus Haeke verworven hadden van 

wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover, en welke helft van de 10 pond aan 
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voornoemde Jacobus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Godefridus Scolleken grootvader van voornoemde Genta. 

 

Jacobus van den Velde filius (dg: quo) Huberti de Hellu maritus et tutor 

legitimus Gente sue uxoris filie quondam Hermanni dicti Gruijter de Os 

medietatem ad se spectantem decem librarum annui et perpetui redditus 

(dg: l) grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato dandarum et solvendarum anno quolibet (dg: 

hereditarie) in parochia sancti Lamberti martiris de bonis quondam domini 

Arnoldi Rover canonici ecclesie Arndianensis? te (dg: Keijmenaden) 

Kemijnaden appella[te] et universis que ad dicta bona dinoscuntur 

pertinere sitis in parochia de Zonne quas decem libras dicti redditus 

Arnoldus Scolleken et Arnoldus Haeke erga dictum dominum (dg: A) quondam 

Arnoldum Rover acquisiverant prout in litteris dicit contineri et quam 

medietatem decem librarum dictus Jacobus sibi (dg: de) et dicte eius 

uxori de morte dicti quondam Godefridi Scolleken avi dicte Gente 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie vendidit m... 

#supportavit cum omnibus litteris quas habet# promittens (dg: warandiam) 

ratam et questionem proximitatis et obligationem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Godefridi Scollekens deponere. Testes 

Theodericus et Loze (dg: . dicto domino Arnoldo de ligno) datum sexta 

post Dijonisii. 

 

1177 mf6 A 12 f.159v. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 14-10-1384. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 15-10-1384. 

 Secunda post Calixti: maandag 17-10-1384. 

 Quinta post Luce ewangeliste: donderdag 20-10-1384. 

 

BP 1177 f 159v 01 vr 14-10-1384. 

Voornoemde Jacobus van den Velde zv Hubertus van Hellu ev Genta dvw 

Hermannus gnd Gruijter van Os droeg over aan Jordanus van Roesmalen smid 

een b-erfpacht80 van 2 zester raapzaad, maat van Helmond, die Godefridus 

Scolleken beurde uit erfgoederen in Helmond, in Helmond te leveren. 

 

Dictus Jacobus ut supra hereditariam paccionem duorum sextariorum (dg: 

silig) #seminis raparum# mensure de Helmont quam (dg: s) Godefridus 

Scolleken solvendam habuit ut dicebat ex hereditatibus sitis in Helmont 

(dg: H) et in Helmont tradendam ex (dg: hereditatibus s) ut dicebat 

hereditarie supportavit Jordano de Roesmalen fabro promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Godefridi deponere. 

Testes Theodericus et Loze datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 159v 02 vr 14-10-1384. 

Amelius van Baerdwijc droeg over aan Wijnricus Screijnmaker (1) de helft 

van een huis, tuin en schuur, met ondergronden, en aangelegen beemd, in 

Kerkcasterle, naast een gemene weg, (2) alle goederen van Johannes gnd 

Cuper zvw Martinus gnd Coman en diens vrouw Aleidis, gelegen onder 

Kerkcasterle en Loen nabij Eersel, aan hem gerechtelijk verkocht door 

voornoemde Wijnricus. 

 

Amelius de Baerdwijc medietatem domus orti et horrei cum suis fundis ac 

prati dicte domui adiacentis sitorum in parochia de Kerccasterle iuxta 

communem platheam atque omnia et singula bona Johannis dicti Cuper filii 

quondam (dg: Mer) Martini dicti Coman et Aleidis eius uxoris quocumque 

locorum infra dictam parochiam de Kercasterle et infra parochiam de Loen 

prope Eersel consistentia sive sita venditas sibi a Wijnrico Screijnmaker 

per judicem mediante sententia etc prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Wijnrico cum litteris et jure promittens ratam servare. 

                         
80 Zie → BP 1181 p 064v 06 za 01-12-1397, afstand doen van de pacht. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 159v 03 vr 14-10-1384. 

Engbertus bv Johannes van Dorne snijder droeg over aan Philippus Jozollo, 

tbv Thomas etc, 120 oude schilden, aan hem beloofd81 door zijn voornoemde 

broer Johannes. 

 

Engbertus frater Johannis de Dorne sartoris C et XX aude scilde promissos 

sibi a dicto Johanne suo fratre ut dicebat legitime supportavit Philippo 

Jozollo ad opus Thome etc. Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 159v 04 vr 14-10-1384. 

Ghevardus zvw Willelmus van Doerne beloofde aan Johannes van Weert 34 oude 

schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

(dg: Gerardus) Ghevardus filius quondam Willelmi de Doerne promisit 

Johanni de Weert XXXIIII aude scilde vel valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Loze datum ut infra. 

 

BP 1177 f 159v 05 za 15-10-1384. 

Stephanus zvw Johannes Toelen soen van Vessem gaf uit aan Arnoldus gnd 

Hillen soen van Berze (1) een huis, tuin en schaapskooi, in Vessem, tussen 

Aleidis Venman enerzijds en Ghibo Hennens anderzijds, (2) een akker, gnd 

die Gilijs Akker, in Vessem, ter plaatse gnd die Hoeve, tussen Johannes van 

den Dael enerzijds en Stephanus gnd Hillen anderzijds, (3) een akker, gnd 

die Kerstinen Akker, in Vessem, tussen kvw Arnoldus van den Culen enerzijds 

en Jacobus van Vessem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van 

Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1386). 

 

Stephanus filius quondam Johannis Toelen soen de Vessem domum ortum et 

ovile sitos in parochia de Vessem inter hereditatem Aleidis Venman ex uno 

et hereditatem Ghibonis Hennens ex alio atque agrum terre dictum die 

Gilijs Acker situm in dicta parochia in loco dicto die Hoeve inter 

hereditatem Johannis van den Dael ex uno et hereditatem Stephani dicti 

Hillen ex alio atque agrum terre dictum die Cerstinen Acker situm in 

dicta parochia inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi van den Culen 

ex uno et hereditatem Jacobi de Vessem ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Arnoldo dicto Hillen soen de Berze ab eodem pro 

censibus prius inde de jure solvendis (dg: et pro) dandis etc et pro 

hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis mensure de Vessem dando 

dicto Stephano ab altero purificationis et pro primo ultra annum et in 

Vessem tradenda ex premissis promittens waradiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jacobus Berkel datum 

sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 159v 06 za 15-10-1384. 

Raso gnd Jonge wisselaar droeg over aan Robbertus van Wisscel 15 gulden 

pieter geld van Leuven, aan hem beloofd82 door Johannes Cort snijder. 

 

Raso dictus Jon[ge] campsor XV aureos denarios communiter gulden peter 

vocatos monete Lovaniensis boni auri et iusti ponderis promissos sibi a 

Johanne Cort sartore prout in litteris legitime supportavit (dg: Romb) 

Robberto de Wisscel cum litteris et jure. Testes datum ut supra. 

 

                         
81 Zie ← BP 1176 f 369v 06 ma 27-06-1384, belofte 120 oude schilden na 

maning te betalen. 
82 Zie ← BP 1176 f 085r 13 vr 17-06-1379, belofte 15 gulden peters Leuvens 

op 25-12-1379 te betalen. 
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BP 1177 f 159v 07 ma 17-10-1384. 

Theodericus van Aerle droeg al zijn goederen over aan Arnoldus Stamelart 

zvw Petrus van Bruheze. 

 

Theodericus de Aerle (dg: omnes suas bestias et bona sua pecoralia ad se 

spectantes) #omnia sua bona tam mobilia et immobilia hereditaria atque 

parata# quocumque locorum sita ut dicebat legitime supportavit Arnoldo 

Stamelart filio quondam Petri de Bruheze promittens ratam servare. Testes 

Sta et Berkel datum secunda post Calixti. 

 

BP 1177 f 159v 08 ma 17-10-1384. 

Henricus van Erpe droeg over aan de secretaris, tbv Ghiselbertus zv 

Rodolphus Roesmont de helft van een huis, erf en tuin, over de brug gnd 

Tolbrug, met de helft van een erfgoed en muur, zoals aan ommezijde, aan hem 

overgedragen83 door Raso zvw Johannes Jonge. 

 

(dg: Ra) Henricus de Erpe medieatem domus aree et orti sitorum ultra 

pontem dictum Tolbrug cum medietate hereditatis et muri ut in alio latere 

supportatam sibi a Rasone filio quondam Johannis Jonge cum literis quas 

inde habuit hereditarie supportavit (dg: Godescalco) #mihi ad opus 

Ghiselberti filii# filio (dg: Rodol) Rodolphi (dg: Roes) Roesmont 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Jacobus et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 159v 09 ma 17-10-1384. 

Henricus van Erpe droeg over aan Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont 300 

oude schilden84, aan hem beloofd85 door Raso die Jonge en Robbertus van 

Wisschel. 

 

Henricus de Erpe IIIc aude scilde promissos dicto Henrico a (dg: Ja) 

Rasoni die Jonge et Robberto de Wisschel prout in litteris legitime 

supportavit Godescalco filio quondam Rodolphi Roesmont cum litteris. 

 

BP 1177 f 159v 10 ma 17-10-1384. 

Henricus van Erpe verklaarde dat 260 oude schilden zijn voldaan, in 

afkorting van 300 oude schilden, aan voornoemde Henricus beloofd door Raso 

gnd Jonge en Robbertus van Wisschel. Vervolgens droeg voornoemde Henricus 

40 oude schilden, die hem nog van voornoemde 300 schilden ontbreken, over 

aan Godescalcus Roesmont. 

 

Henricus de Erpe recognovit sibi fore satisfactum de ducentis et 

sexaginta denariis aureis antiquis communiter scilde vocatis in 

abbreviationem tricentorum aude scilde promissorum dicto Henrico a Rasone 

dicto Jonge et Robberto de Wisschel prout in litteris. Qua recognitione 

facta dictus Henricus quadraginta aude scilde sibi de dictis IIIc aude 

scilde deficientes legitime supportavit Godescalco Roesmont cum dictis 

litteris. Testes (dg: daum ut supra) Sta et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 159v 11 do 20-10-1384. 

Margareta wv Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen van Dungen droeg over aan 

Nicholaus van Berze haar vruchtgebruik in een kamp van 3 morgen, in Empel, 

ter plaatse gnd die Langhoeven, beiderzijds tussen Ludingus zvw Petrus 

Pinappel. Voornoemde Margareta, Godefridus van Zanbeke en Amelius zvw 

Willelmus Haijen soen beloofden lasten af te handelen. 

 

                         
83 Zie ← BP 1177 f 157v 13 wo 12-10-1384, overdracht van deze helft. 
84 Zie → BP 1177 f 159v 10 ma 17-10-1384, 260 oude schilden waren intussen 

voldaan. 
85 Zie ← BP 1176 f 280v 11 ma 03-11-1382, belofte 300 oude schilden na 

maning te betalen. 
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Margareta relicta quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi Ghenen soen de 

Dungen cum tutore usufructum quem habuit in campo tria jugera #terre 

continente# (dg: cond) sito in parochia de Empel in loco dicto die 

Langhoeven inter hereditates Ludingi filii quondam Petri Pinappel ex 

utroque latere ut dicebat legitime supportavit Nicholao de Berze 

promittens (dg: ratam s) cum tutore ratam servare (dg: et obligationem ex 

parte eius deponere) et promiserunt dicta Margareta cum tutore et cum ea 

(dg: Ameli) Godefridus de Zanbeke et Amelius filius quondam Willelmi (dg: 

Haij..) Haijen soen super omnia obligationem ?existentem ex parte dicte 

Margarete (?dg: de) in dicto campo deponere. Testes Berkel et Willelmus 

datum quinta post Luce ewangeliste. 

 

BP 1177 f 159v 12 do 20-10-1384. 

Johannes zvw Rodolphus van den Venne verhuurde aan Nicholaus zvw Johannes 

van der Scueren voor de duur van 10 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Remigius 

(za 01-10-1384), (1) 1/3 deel van 3 bunder beemd in Haaren, ter plaatse gnd 

Oertbroek, tussen kv Theodericus Raven enerzijds en kinderen gnd die 

Kijnder van den Venne anderzijds, (2) 1/3 deel in 1½ last hooi, gelegen in 

Haaren, ter plaatse gnd Daspelaar, tussen Engbertus zv Elijas van den 

Hezeacker enerzijds en Petrus Raen anderzijds, (3) 1/6 deel in die 

Luisbeemd, in Haaren, beiderzijds tussen die Aa. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Rodolphi van den Venne terciam partem (dg: tri) 

ad se spectantem trium bonariorum prati sitorum in parochia de Haren in 

loco dicto (dg: ..) Oertbroec inter hereditatem liberorum Theoderici (dg: 

R) Raven ex uno et hereditatem liberorum dictorum die Kijnder van den 

Venne ex alio atque terciam partem ad se spectantem in (dg: prato dicto) 

uno et dimidio plaustratis feni sitis in parochia predicta in loco dicto 

Daspelaer inter hereditatem Engberti filii Elije van den Hezeacker ex uno 

et hereditatem Petri Raen ex alio (dg: ut) et sextam partem ad se 

specantem in prato dicto die Luijsbeemd sito in dicta parochia inter 

aquam dictam die Aa ex uno et (dg: hereditatem Arnoldi) ex utroque latere 

ut dicebat locavit Nicholao filio quondam Johannis van der Scueren ab 

eodem ad spacium (dg: octo an) decem annorum a festo Remigii proxime 

preterito sine medio sequentium possidendas promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Sta et Berkel datum ut supra. 

 

1177 mf6 A 13 f.160. 

 Quinta post Luce ewangeliste: donderdag 20-10-1384. 

 

BP 1177 f 160r 01 do 20-10-1384. 

Petrus nzvw hr Nicholaus van Aa investiet van Gestel verkocht aan 

Godefridus van Gestel 1/3 deel van een beemd in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd die Gestels Bosse, tussen hr Arnoldus van Uden enerzijds en 

Henricus molenaar anderzijds, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een 

beemd aldaar, tussen Reijnkinus Martens soen enerzijds en wijlen Willelmus 

van Beke anderzijds, belast met tiendhooi. 

 

Petrus filius naturalis quondam domini Nicholai de Aa investiti de Gestel 

terciam partem ad se spectantem cuiusdam prati siti in parochia de Gestel 

prope Herlaer in loco dicto die Gestelsch Bossche inter hereditatem 

domini Arnoldi de Uden ex uno !hereditatem Henrici multoris ex alio et 

quod pratum annuatim dividitur erga quoddam pratum ibidem situm inter 

hereditatem Reijnkini Martens soen ex uno et hereditatem quondam Willelmi 

de Beke ex alio ut dicebat quam terciam partem (dg: nu) dicti prati 

dictus Petrus nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Godefrido 

de Gestel promittens warandiam et obligationem deponere excepto feno 

decimali (dg: inde) de dicta tercia parte solvendo. Testes Sta et Berkel 

datum quinta post Luce. 
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BP 1177 f 160r 02 do 20-10-1384. 

Gerardus van Grolaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Grolaer prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 03 do 20-10-1384. 

Willelmus van den Stadeacker verkocht aan Johannes nzvw hr Willelmus Vos 

scolasticus van Oirschot 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), gaande uit een huis en tuin, in Oirschot, tussen Johannes Walsch 

enerzijds en Rutgherus van den Stadeacker anderzijds. 

 

Willelmus van den Stadeacker hereditarie vendidit Johanni filio naturali 

quondam domini Willelmi Vos scolastici de Oerscot ut dicebat hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradendam ex domo et 

orto cum suis atinentiis sitis in parochia de Oerscot inter hereditatem 

Johannis Walsch ex uno et hereditatem Rutgheri van den Stadeacker ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere promisit 

sufficientem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 04 do 20-10-1384. 

(dg: Theodericus Crom beloofde aan Jacob). 

 

(dg: Theodericus Crom promisit Jacob). 

 

BP 1177 f 160r 05 do 20-10-1384. 

Arnoldus Buckinc gaf uit aan Henricus van der Buijnsbeke een stuk land gnd 

dat Nieuweland, in Esch, Buinsbeek, tussen een gemene weg enerzijds en 

Nicholaus Rover anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Esch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Arnoldus Buckinc (dg: p) peciam terre (dg: sit) dictam dat Nuwelant (dg: 

inter) sitam in parochia de Essche #Buijnsbeke# inter communem platheam 

ex uno et hereditatem Nicholai Rover ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico van der Buijnsbeke ab eodem (dg: ad) 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione duodecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda dicto Arnoldo ab alio purificationis et 

pro primo ultra annum (dg: exinde) et in Essche tradenda ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 06 do 20-10-1384. 

Henricus Buckinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buckinc prebuit et reportavit.Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 07 do 20-10-1384. 

Henricus Crom beloofde aan Jacobus Vos van Berze 45 gulden hellingen geld 

van Holland en 6 mud rogge, Bossche maat, met Pinksteren aanstaande (zo 21-

05-1385) te betalen en te leveren. 

 
!Ro Henricus Crom promisit Jacobo Vos de Berze XLV gulden hellinge monete 

Hollandie (dg: ad pent) atque sex modios siliginis mensure de Busco ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 08 do 20-10-1384. 

Jacobus Vos zvw Willelmus Vos van Berze droeg over aan Theodericus Crom een 

lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Henricus Penninc van Straten 

en zijn kinderen Henricus en Johannes beloofd hadden aan voornoemde Jacobus 
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en zijn vrouw Heilwigis, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Henricus. 

 

Non scribatur quia noluit solvere. 

Jacobus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze vitalem pensionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus Penninc de Straten 

Henricus et Johannes eius liberi promiserant ut debitores principales 

indivisi super omnia se daturos et soluturos dicto Jacobo et Heilwigi 

eius uxori anno quolibet ad vitam dictorum Jacobi et Heilwigis et non 

ultra purificationis ex #omnibus# bonis dictorum! Henrici habitis et 
?acquirendis prout in litteris legitime supportavit Theoderico Crom cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem exparte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 09 do 20-10-1384. 

(dg: Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracker beloofde aan Jacobus Loze 

10). 

 

(dg: Johannes filius Rodolphi Rover de Vladeracker promisit Jacobo Loze 

X). 

 

BP 1177 f 160r 10 do 20-10-1384. 

Jacobus Loze verhuurde aan Johannes zv Rodolphus Rover van Vladeracken 4 

morgen land in Macharen, ter plaatse gnd die Ham, voor een periode van 4 

jaar, ingegaan afgelopen Vastenavond (di 23-02-1384), per jaar voor 12¾ 

gulden pieter of de waarde met Sint-Martinus te betalen. Twee brieven. 

 

Jacobus Loze IIII jugera terre sita in parocia de Macharen in loco dicto 

die Ham (dg: inter hereditatem) ut dicebat locavit etc Johanni filio 

Rodolphi Rover de Vladeracken ab eodem ad spacium quatuor annorum a 

carnisprivio proxime preterito subsequentium possidenda pro XIII gulden 

peter minus quarta parte unius peter vel valore dandis dicto Jacobo ab 

altero Martini #... .......# et pro primo Martini proxime futuro ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere ita quod 

suum manipulum et alter repromisit super omnia. Testes datum ut supra. 

Duplicetur. 

 

BP 1177 f 160r 11 do 20-10-1384. 

Johannes van Ghelen ontlastte Margareta wv Nicholaus Broedeken van alle 

schulden, die wijlen voornoemde Nicholaus beloofd had aan voornoemde 

Johannes. 

 

(dg: Reijn) Johannes de Ghelen palam quitam proclamavit Margaretam 

relictam Nicholai (dg: Bro) Broedeken ab omnibus debitis que dictus 

quondam Nicholaus dicto Johanni dare et solvere promiserat ut dicebat. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 12 do 20-10-1384. 

Reijnkinus van Broechoeven verkocht aan Arnoldus zv Wolterus Gheijsters 

soen een huis en tuin met gebouwen, in Tilburg, ter plaatse gnd die Hoeven, 

tussen erfg vw Hubertus snijder enerzijds en Johannes gnd die Langwever 

anderzijds, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en een 

lijfpacht van 2 lopen rogge aan Paulus Vrancken soen en zijn vrouw, op hun 

leven. 

 

Reijnkinus de Broechoeven domum et ortum cum suis edificiis sitos in 

parochia de Tilborch ad locum dictum die Hoeven inter hereditatem heredum 

quondam Huberti sartoris ex uno et hereditatem Johannis dicti die 

Langwever ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio Wolteri 

Gheijsters soen promittens warandiam et obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco et (dg: d) 
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vitali pensione duorum lopinorum siliginis Paulo Vrancken soen et eius 

uxori ad eorum vitam inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 13 do 20-10-1384. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Reijnkinus 51 lichte schilden 

op de laatste dag van de aanstaande meimaand te betalen. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit dicto Reijnkino venditori LI licht scilde 

ad ultimum diem mensis maij proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 14 do 20-10-1384. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Reijnkinus 51 lichte schilden 

en ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te 

betalen en te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Reijnkino LI licht scilde et dimidium 

modium siliginis mensure de Busco a purificationis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 15 do 20-10-1384. 

Engbertus zvw Johannes gnd Engbrects soen gaf uit aan Jacobus van der Beke 

een huis en tuin in Nistelrode, tussen vrouwe Ermgardis dvw Arnoldus van 

Waderle enerzijds en voornoemde Engbertus anderzijds, met de helft van de 

sloten rondom voornoemd huis en tuin, met een eind strekkend aan de 

gemeint; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 25-

12-1385). 

 

Ambo solverunt (dg: Jacobus solvit). 

Engbertus filius quondam Johannis dicti Engbrects soen domum et ortum 

sitos in parochia de Nijsterle (dg: ad locum dictum die) inter 

hereditatem domine Ermgardis filie quondam Arnoldi de Waderle ex uno et 

hereditatem dicti Engberti ex alio (dg: ten) cum medietatibus fossatorum 

circum dictos domum et ortum sitorum tendentes cum uno fine ad 

communitatem ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Jacobo van der Beke 

ab eodem pro hereditaria paccione decem lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda dicto Engberto ab altero in nativitatis Domini et pro primo 

ultra annum promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 16 do 20-10-1384. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Engbertus 7 Brabantse dobbel of 

de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus (dg: Eng) Jacobus promisit dicto Engberto VII Brabant dobbel vel 

valorem a (dg: J) nativitatis Domini proxime ultra annum [pers]olvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160r 17 do 20-10-1384. 

Nicholaus zvw Johannes van der Scueren beloofde aan Gerardus van Grolaer 8 

gulden hellingen of de waarde en 4 lichte schilden met Sint-Philippus-en-

Jacobus (ma 01-05-1385) te betalen. 

 

Nicholaus filius quondam Johannis van der Scueren promisit Gerardo de 

Grolaer VIII gulden helling vel valorem et quatuor licht scilde ad festum 

Philippi et Jacobi persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 B 01 f.160v. 

 Quinta post Luce ewangeliste: donderdag 20-10-1384. 

 Sexta post Luce ewangeliste: vrijdag 21-10-1384. 
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 Sabbato post Luce ewangeliste: zaterdag 22-10-1384. 

 

BP 1177 f 160v 01 do 20-10-1384. 

Theodericus zv Zegerus van der Heiden droeg over aan Theodericus van Rode 

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 aan voornoemde Theodericus 

en Willelmus zv Willelmus van Zelant was overgedragen door Gerardus van 

Zelant, en van welke pacht voornoemde Theodericus de andere helft verworven 

had van voornoemde Willelmus zv Willelmus van Zelant. 

 

Theodericus filius Zegeri #van der Heiden# hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex duabus sexariatis terre siliginee et pratis eis 

adiacentibus sitis in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Esschelaersche Hoeve supportatam dicto (dg:Theodrico) Theoderico et 

Willelmo filio Willelmi de Zelant a Gerardo de Zelant et de qua paccione 

dictus Theodericus alteram medietatem erga dictum Willelmum filium dicti 

Willelmi de Zelant acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

Theoderico de (dg: Rod) Rode cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sta et Berkel datum (dg: quin) quinta post Luce ewangeliste. 

 

BP 1177 f 160v 02 vr 21-10-1384. 

Godefridus Ghoijer, Ywanus Stierken en Thomas van Hijntham beloofden aan hr 

Johannes Tengnagel 450 Hollandse of Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus Ghoijer Ywanus Stierken et Thomas de Hijntham promiserunt 

domino Johanni Tengnagel (dg: q) IIIIc et L gulden Hollant vel Gelre vel 

valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et Willelmus 

datum sexta post Luce ewangeliste. Detur dicto Godefrido. 

 

BP 1177 f 160v 03 vr 21-10-1384. 

Amelius die Wael en Lambertus Wael beloofden aan Johannes Bessellen 20 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Amelius die Wael et Lambertus Wael promiserunt Johanni Bessellen XX aude 

scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime perslvendos. Testes 

Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160v 04 vr 21-10-1384. 

Gerardus Vriese en Godefridus zvw Petrus Smijt verklaarden op vordering van 

de rechter dat Luijta gnd Bauderix buiten alle goederen gestaan heeft 

waarin voornoemde Luijta het vruchtgebruik heeft, van de kant van haar 

eerste man Baudericus en haar laatste man Theodericus Priker, gedurende 6 

weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Berkel et Willelmus scabini etc notum facimus quod constituti 

Gerardus Vriese et Godefridus filius quondam Petri Smijt qui ad 

monitionem judicis deposuerunt sub eorum juramentis quod Luijta dicta 

Bauderix fuit et stetit extra omnia bona in quibus dicta Luijta 

usufructum possedit #tam ex parte Bauderici sui primi mariti et 

Theoderici Priker sui ultimi mariti# per spacium sex septimanarum et 

trium dierum et amplius. Datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160v 05 vr 21-10-1384. 

Theodericus Stockelman verkocht aan Metta wv Gerardus van Berze een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een hoeve, gnd te Kelre, in Nuenen, ter plaatse gnd op 
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het Hout, reeds belast met de grondcijns. 

 

Theodericus Stockelman hereditarie vendidit Mette relicte quondam Gerardi 

de Berze hereditarium censum duorum aude scilde #Francie# vel valorem 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis ex manso ipsius 

venditoris dicto te Kelre sito in parochia de Nuenen ad locum dictum (dg: 

dat Ho) op tHout et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi prius inde 

solvendo promisit sufficientem facere. Testes Berkel et Willelmus datum 

sexta post Luce ewangeliste. 

 

BP 1177 f 160v 06 vr 21-10-1384. 

Willelmus zvw Willelmus Bastaert ev Eisabeth dvw Willelmus Moerken 

verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Bastaert maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Eisabeth sue uxoris filie quondam Willelmi Moerken prebuit et 

reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160v 07 vr 21-10-1384. 

Johannes, Lambertus en Beatrix, kvw Lambertus van den Yvelaer, Alardus van 

Cloethoeven ev Jutta dvw voornoemde Lambertus en Jacobus van den Yvelaer 

deden tbv Arnoldus zv Willelmus van den Yvelaert en Boudewinus gnd Otten 

soen afstand van (1) een huis en tuin, waarin wijlen Willelmus van den 

Yvelaer woonde, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Johannes 

Keijster enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een akker aldaar, 

tussen de weg gnd die Kerkweg enerzijds en voornoemde Jacobus van den 

Yvelaer anderzijds, (3) een beemd, gnd dat Henxtbeemdeke, aldaar, tussen 

Lambertus Keelbreker enerzijds en voornoemde Jacobus van den Yvelaer 

anderzijds, (4) de helft van 2 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Sporkt, tussen Paulus Keijster enerzijds en een tuin gnd die Nuenwelse Hof 

anderzijds. 

 

Johannes Lambertus Beatrix liberi quondam Lamberti van den Yvelaer #cum 

tutore# Alardus de Cloethoeven maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie dicti quondam Lamberti Jacobus van den Yvelaer super domo et 

orto in quibus Willelmus quondam van den Yvelaer commorari consuevit 

sitis infra libertatem ad locum dictum Yvelaer inter hereditatem Johannis 

Keijster ex uno et inter communem platheam ex alio insuper super agro 

terre sito ibidem inter viam dictam die Kercwech ex uno et hereditatem 

dicti Jacobi van den Yvelaer ex alio item super prato dicto dat 

Henxtbeemdeken sito ibidem inter hereditatem Lamberti Keelbreker ex uno 

et inter hereditatem dicti Jacobi van den Yvelaer ex alio item super 

medietate duorum bonariorum prati sitorum in parochia de (dg: de) 

Berlikem ad locum dictum Sporct inter hereditatem Pauli Keijster ex uno 

et inter ortum dictum die Nuenwelsche Hof ex alio ut! atque super toto 

jure ad opus Arnoldi (dg: W) filii Willelmi van den Yvelaert! et 

Boudewini dicti Otten soen hereditarie renunciaverunt promittentes #cum 

tutore# ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Willelmus et J Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160v 08 vr 21-10-1384. 

Johannes, Lambertus en Beatrix, kv Lambertus van den Yvelaer, Arnoldus zv 

Willelmus van den Yvelaer en Boudewinus Otten soen deden tbv hun oom 

Jacobus van den Yvelaer afstand van (1) een stuk land gnd dat Achterste 

Hout, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen Rodolphus Vrients 

soen enerzijds en Lambertus Keelbreker anderzijds, (2) een beemd gnd des 

Knechts Beemd, aldaar, tussen kv Willelmus van den Yvelaer enerzijds en 

voornoemde Lambertus anderzijds, (3) een akker aldaar, tussen voornoemde 

Lambertus Keelbreker enerzijds en Henricus Banniers soen anderzijds, (4) 

een beemdje, gnd dat Gieseken, in Berlicum, tussen erfgoed van de kerk van 
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Berlicum enerzijds en Henricus Coppen soen anderzijds. 

 

(dg: Arnoldus filius Willelmi van de) Johannes Lambertus et Beatrix 

liberi Lamberti van den Yvelaer cum tutore Arnoldus filius Willelmi van 

den Yvelaer et Boudewinus Otten soen super (dg: sup) una pecia terre 

dicta dat (dg: Erf) Afterste Hout sita infra libertatem in loco dicto 

Yvelaer inter hereditatem Rodolphi Vrients soen ex uno et hereditatem 

Lamberti Keelbreker ex alio atque super prato dicto des Knechts Beemt 

sito ibidem inter hereditatem liberorum Willelmi van den Yvelaer ex uno 

et hereditatem dicti Lamberti ex alio item super agro terre sito ibidem 

inter dicti Lamberti Keelbreker ex uno et hereditatem Henrici Banniers 

soen ex alio item super pratulo (dg: sito in) dicto dat Gieseken sito in 

parochia de Beerlikem! inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de 

Berlikem ex uno et hereditatem Henrici Coppen soen ex alio atque super 

toto jure ad opus Jacobi van den Yvelaer eorum avunculi hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 160v 09 za 22-10-1384. 

Johannes zvw Boudewinus Appelman beloofde aan Philippus Jozollo 75 oude 

schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385; 9+30+31+31+28+31+2=162 dgn) 

te betalen, op straffe van ?1. 

 

Johannes filius quondam Boudewini Appelman promisit Philippo Jozollo LXXV 

aude scilde ad pasca proxime pena ?I. Testes Sta et Lonijs datum sabbato 

post Luce. 

 

BP 1177 f 160v 10 za 22-10-1384. 

Johannes van de Dijk schonk aan Theodericus Luwe en diens vrouw Hadewigis 

dv voornoemde Johannes (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gestel, 

in Gestel te leveren, gaande uit goederen van Johannes van Gestele, gnd ten 

Baken, in Gestel, welke pacht aan Hilla wv Theodericus gnd Valant was 

verkocht door voornoemde Johannes van Gestel, (2) 2 mud rogge, b-erfpacht, 

Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit (2a) 

alle goederen van Gerardus zvw Walterus van Berse, die eertijds waren van 

zijn voornoemde vader Wolterus, (2b) alle goederen van voornoemde Gerardus, 

welke 2 mud aan Henricus van de Dijk waren verkocht door voornoemde 

Gerardus, (3) 9 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit een erfgoed van Andreas Valant, in Belver, tussen de dijk gnd 

Kerdijk enerzijds en de hoeve van Metta Ancelmi anderzijds, welk erfgoed 

voornoemde Andreas Valant voor voornoemde 9 zester rogge uitgegeven had aan 

Johannes zvw Baudewinus, en welke pachten nu aan voornoemde Johannes van de 

Dijk behoren. 

 

Johannes de Aggere hereditariam paccionem (dg: h) !paccionem duorum 

modiorum siliginis per justam mensuram de Gestel mensurando et in Gestel 

tradendam ex bonis Johannis de Gestele dictis ten Baken (dg: sitis) sitis 

in Gestel et de omnibus eorum attinentiis venditam Hille relicte (dg: 

?Valij) Theoderici dicti quondam (dg: Valant) Valant a dicto Iohanne de 

Gestel atque duos modios siliginis #hereditarie paccionis# mensure de 

Busco solvendos hereditarie in festo beati Andree et in Busco tradendos 

de omnibus bonis Gerardi filii quondam Walteri de Berse qui quondam 

fuerant dicti Wolteri #sui patris# et de omnibus bonis dicti Gerardi 

venditos Henrico de Aggere a dicto Gerardo insuper novem sextaria 

siliginis mensure de Busco reddenda et solvenda annuatim et hereditarie 

in festo beati Andree ex hereditate Andree Valant sitis in Belver inter 

aggerem dictum Kerdijc et mansum Mette Ancelmi quam hereditatem Andreas 

Valant predictus Johanni filio (dg: B) quondam Baudewini pro predictis IX 

sextariis siliginis hereditarie paccionis dederat ad pactum prout hec 

omnia in litteris (dg: et.) et quas pacciones dictus Johannes de Aggere 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Theoderico Luwe cum 
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Hadewige eius uxore filia dicti Johannis nomine dotis cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Lonijs datum sabbato post Luce. 

 

1177 mf6 B 02 f.161. 

 in die Severini: zondag 23-10-1384. 

 in crastino Severini: maandag 24-10-1384. 

 Tercia post Severini: dinsdag 25-10-1384. 

 

BP 1177 f 161r 01 zo 23-10-1384. 

Johannes Weent, Ghisbertus Lisscap de jongere en Jordanus van Hoculem 

beloofden aan Arnoldus Quap van Ghoriche 92 oude schilden, 4 gulden 

hellingen voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Petrus-Stoel aanstaande 

(wo 22-02-1385) te betalen. De brief overhandigen aan Johannes van Ghemert. 

 

Johannes Weent Ghisbertus Lisscap junior et Jordanus de Hoculem 

promiserunt (dg: Johanni) Arnoldo Quap de Ghoriche nonaginta duos aude 

scilde scilicet IIII gulden hellinc pro tribus aude scilde computato in 

cathedra Petri proxime persolvendos. Testes Willelmus et Ghisbertus datum 

in die Severini. Detur Johanni de Ghemert. 

 

BP 1177 f 161r 02 zo 23-10-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plac. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 161r 03 ±zo 23-10-1384. 

Johannes gnd Koc verpachtte aan de secretaris, tbv zijn kinderen Johannes 

en Everardus, al zijn goederen in de villicacio van Den Bosch, voor de duur 

van het leven van eerstgenoemde Johannes, voor 10 pieter leuvens met 

Lichtmis te betalen. 

 

Johannes dictus Koc omnia sua bona quocumque locorum in (dg: ju) 

villicacione de Busco sita ut dicebat dedit ad annuum censum #mihi ad 

opus# Johannis et Everardo suis liberis ab eisdem ad vitam primodicti 

Johannis (dg: et n) possidenda pro decem peter Lovaniensibus vel valorem 

dandis primodicto Johanni ad eius vitam et non ultra a dictis suis 

liberis in purificationis ex premissis promittens (dg: wa) warandiam pro 

premissis. 

 

BP 1177 f 161r 04 ma 24-10-1384. 

Johannes van Zelant en zijn vrouw Margareta dvw Wolterus van Bakelaer gaven 

uit aan Henricus zvw Johannes gnd Loekenmans soen alle erfgoederen die aan 

voornoemde Margareta gekomen waren na overlijden van haar ouders, gelegen 

in Nuenen; de uitgifte geschiedde voor (1) 3 lopen roggen en 4 lopen gerst, 

maat van Nuenen, (2) 2 penning aan de naburen, (3) 5 schelling, en thans 

voor (4) een n-erfcijns van 1 gulden pieter of de waarde, met Lichtmis te 

betalen. 

 

Johannes de Zelant maritus legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

filie quondam Wolteri de Bakelaer et ipsa cum eodem tamquam cum suo 

tutore omnes et singulas hereditates (dg: .) dicte dicte Margarete de 

morte suorum parentum successione hereditarie advolutas quocumque locorum 

(dg: consistentes ut) in parochia de Nuenen sitas ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Henrico filio quondam Johannis dicti Loekenmans 

soen ab eodem pro tribus lopinis siliginis et quatuor lopinis ordei 

mensure de Nuenen atque pro duobus denariis vicinis ibidem necnon pro 

quinque solidis prius inde solvendis a dicto (dg: He) Henrico termino 

solucionis et pro hereditario censu unius guldenen peter vel valore dando 

dictis Johanni et Margarete ab alio purificationis (dg: pro) ex premissis 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

201 

promittentes warandiam et obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Berkel et Theodericus datum in crastino Severini. 

 

BP 1177 f 161r 05 ma 24-10-1384. 

Johannes zv Henricus Loeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici Loeken prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 161r 06 ma 24-10-1384. 

Theodericus zvw Johannes van Kessel ev Luijtgardis dvw Wolterus van 

Bakelaer gaf uit aan Henricus zvw Johannes gnd Lokenmans alle erfgoederen 

die aan voornoemde Theodericus en Luijtghardis gekomen waren na overlijden 

van de ouders van voornoemde Luijtgardis, gelegen in Nuenen; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 3 lopen roggen en 4 lopen gerst, maat van Nuenen, (2) 2 

penning aan de naburen, (3) 5 schelling, en thans voor (4) een n-erfcijns 

van 1 gulden pieter of de waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Theodericus (dg: Denk) filius quondam Johannis de Kessel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Luijtgardis sue uxoris filie quondam Wolteri de 

Bakelaer omnes et singulas hereditates dicto Theoderico et Luijtghardi de 

morte parentum dicte Luijtgardis successione hereditarie advolutas 

quocumque (dg: locorum) in parochia de Nuenen situatas ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Henrico filio quondam Johannis dicti Lokenmans 

ab eodem possidendas pro tribus lopinis siliginis et quatuor lopinis 

ordei mensure de Nuenen et pro duobus denariis vicinis ibidem atque pro 

quinque solidis prius inde solvendis etc et pro hereditario censu unius 

guldenen peter vel pro valore dando dicto Theoderico ab altero 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 161r 07 ma 24-10-1384. 

Johannes zv Henricus Loeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Henrici van den (dg: Loe) Loeken prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 161r 08 ma 24-10-1384. 

Johannes zv Johannes Neve van Helmont verkocht aan Johannes Wit, tbv 

Henricus gnd van den Perde wonend in Luik, een n-erfcijns van 1 oude 

schild, met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit een huis en tuin in 

Helmond, tussen Hermannus van Aerle enerzijds en Godefridus zv Andreas 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Helmond. 

 

Johannes filius Johannis Neve de Helmont hereditarie vendidit Johanni Wit 

ad opus Henrici dicti van den Perde commorantis in Leodio ut dicebat 

hereditarium censum unius aude scilde (dg: so) solvendum purificationis 

et in Helmont tradendum ex domo et orto ipsius venditoris sitis in 

Helmont inter hereditatem Hermanni de Aerle ex uno et inter hereditatem 

Godefridi filii Andree ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Helmont inde prius solvendis. Testes 

Willelmus et Theodericus datum in crastino Severini. 

 

BP 1177 f 161r 09 di 25-10-1384. 

Vrouwe Truda wv Johannes van Ghestel droeg over aan haar zoon Johannes en 

aan haar schoonzoon Alardus van Werdenberch haar vruchtgebruik in een huis, 

erf en erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van 

het midden van de Kolperstraat naar de huizinge van de vrouwe van Lake, 

tussen voornoemde huizinge enerzijds en de afscheiding, gnd tune, van 
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Bertholdus zv Theodericus anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes van 

Gestel verkocht door Leonius gnd van Tuijla. Voornoemde Johannes en Alardus 

verkochten voornoemd huis, erf en erfgoed aan hr Willelmus van Aa ridder, 

tbv diens broer Goessuinus van Aa. 

 

Domicella Truda relicta quondam Johannis de Ghestel cum tutore usufructum 

etc quem habet in domo area et tota hereditate sitis in vico Busco ad 

viculum tendentem de medio vici dicti conventualiter die Colperstraet 

versus mansionem domine de Lake inter eandem mansionem ex una parte et 

inter sepem conventualiter tune vocatam Bertholdi filii Theoderici parte 

ex altera coadiacentem atque in omnibus edificiis in dicta hereditate ad 

presens consistentibus venditis dicto quondam Johanni de Gestel a Leonio 

dicto de Tuijla prout in litteris legitime supportavit Joanni suo filio 

(dg: cum literis et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem) et Alardo de Werdenberch suo genero simul cum litteris et 

aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto dicti Johannes et Alardus (dg: ma) dictas 

domum aream et totam hereditatem hereditarie vendiderunt domino Willelmo 

de Aa militi ad opus Goessuini de Aa sui fratris cum dictis litteris et 

aliis et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

(dg: et dicti quondam Johannis) deponere. Testes Jacobus Coptiten et 

Berkel datum 3a post Severini. 

 

BP 1177 f 161r 10 di 25-10-1384. 

Johannes Makaec verkocht aan Cristianus zvw Albertus van den Berge een 

n-erfcijns van 40 schelling geld of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Berlicum, ter plaatse gnd die 

Onderstal, tussen Johannes Lodder enerzijds en Jacobus Dorre anderzijds, 

reeds belast met 6 hoenderen en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Johannes Makaec hereditarie vendidit Cristiano filio quondam Alberti van 

den (dg: Banke) #Berge# hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex (dg: B) domo et orto sitis in parochia de Berlikem 

in loco dicto die Onderstalle inter hereditatem Johannis Lodder ex uno et 

hereditatem Jacobi Dorre ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex pullis et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis prius inde solvendis. Testes Jacobus et Jacobus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 161r 11 di 25-10-1384. 

Henricus Boden soen ev Margareta dv Zibertus van Hoculem droeg over aan 

Zibertus zv voornoemde Zibertus zijn deel in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Lommel, die Henricus Scencke met Lichtmis leverde aan 

Godefridus gnd Kenens soen van Lommel. 

 

Henricus Boden soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

Ziberti de Hoculem totam partem et omne jus sibi et dicte eius uxori 

competentes in hereditaria paccione (dg: duorum modiorum si) unius modii 

siliginis mensure de Lommel quam Henricus Scencke Godefrido dicto Kenens 

soen de Lommel solvere consueverat hereditarie purificationis ut dicebat 

hereditarie supportavit Ziberto filio dicti Ziberti promittens ratam 

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

 

1177 mf6 B 03 f.161v. 

 in vigilia Sijmonis et Jude apostolorum: donderdag 27-10-1384. 

 

BP 1177 f 161v 01 do 27-10-1384. 

Petrus zvw Johannes gnd Gerardijns soen verkocht aan Bartholomeus zvw 

Arnoldus van Dijeperbeke en Margareta dv Katherina Gherlincs een stukje 

land gnd dat Horstken, in Erp, naast de plaats gnd die Berge, tussen 

Leonius van der Boxbruggen enerzijds en voornoemde Petrus en Gerardus van 
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den Berge anderzijds, reeds belast met 4 penning cijns, die de verkoper 

hieruit had, met Sint-Remigius te betalen. Twee brieven. 

 

Solverunt ambo. 

Petrus filius quondam Johannis dicti Gerardijns soen (dg: hereditarie 

vedidit Bartholomeo filio quondam Arnoldi de Dijeperbeke et Marga) 

particulam terre dicta dat Horstken sitam in parochia de Erpe iuxta locum 

dictum die Berge inter hereditatem Leonii van der Boxbruggen ex uno et 

hereditatem dicti Petri et Gerardi van den Berge ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Bartholomeo filio quondam Arnoldi de Dijeperbeke et 

Margarete filie (dg: quondam) Katherine Gherlincs promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIII denariis census quos dictus venditor! 

exinde solvendos obtinebat hereditarie Remigii. Testes Willelmus et Loze 

datum (dg: quinta post Seve) in vigilia Sijmonis et Jude apostolorum. 

Duplicetur. 

 

BP 1177 f 161v 02 do 27-10-1384. 

Willelmus zvw Theodericus gnd Proest van Empel verkocht aan Johannes van 

der Eijnde 4 hont land in Empel, ter plaate gnd in den Winkelen, tussen 

Gerardus Coeter en Martinus Monics enerzijds en Hugo Swartoge anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici dicti Proest de Empel quatuor hont 

(dg: s) terre sita in jurisdictione de Empel in loco dicto in den 

Winckelen inter hereditatem Gerardi Coeter et Martini Monics ex uno et 

hereditatem Hugonis Swartoge ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni van der Eijnde promittens warandiam et obligationem deponere 

tamquam de hereditate ab omnibus aggere et censu libera. Testes Jacobus 

Coptiten et Theodericus datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 03 do 27-10-1384. 

Godefridus Grieten soen van Veretsel verkocht aan Petrus gnd Tonijs een 

stuk beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Onstaden, tussen Arnoldus 

Vrient van Waderle enerzijds en Johannes gnd Pondeken anderzijds, belast 

met 2/9 deel van ½ vracht tiendhooi. 

 

Solvit. Debent VJ vliegute. 

Godefridus Grieten soen de Veretsel peciam prati sitam in parochia de 

Rode sancte Ode in loco dicto Onstaden inter hereditatem Arnoldi Vrient 

de Waderle ex uno et (dg: inter) hereditatem Johannis dicti Pondeken ex 

alio (dg: atque peciam terre dictam Berchghemans Hoevel sitam ad finem 

dicte pecia prati) hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Petro dicto 

Tonijs promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duabus 

novis partibus unius dimidii (dg: bonarii) plaus(dg: ti)#tri# feni 

decimalis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 04 do 27-10-1384. 

Johannes van Ollant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ollant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 05 do 27-10-1384. 

Henricus van den Ham verkocht aan Petrus zvw Johannes gnd Gerardinen soen 

van Zon de helft in een huis, erf en tuin, in Erp, naast erfgoed gnd 

Buxbrugge, tussen voornoemde Petrus zvw Johannes Gerardinen soen enerzijds 

en Luta gnd Loenen dochter anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Henricus van den Ham medietatem ad se spectantem in domo area et orto 

sitis in parochia de (dg: Orthe) Erpe iuxta hereditatem dictam (dg: Br..) 

Buxbrugge inter hereditatem Petri filii quondam Johannis dicti Gerardinen 

soen de Zon ex uno et inter hereditatem Lute dicte Loenen dochter ex alio 
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ut dicebat hereditarie vendidit dicto (dg: Petro) Petro filio quondam 

Johannis Gerardinen soen promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: censibus) censu fundi exinde solvendo. Testes W et 

Theodericus datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 06 do 27-10-1384. 

Johannes Betten soen verkocht aan Henricus van Boerden zvw Goeswinus van 

Boerden een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goed te Heist, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen een gemene weg enerzijds en Willelmus Writer 

anderzijds, welke hoeve de verkoper in pacht verkregen had van Nijcholaus 

gnd Stert. 

 

Solvit. 

Johannes Betten soen hereditarie vendidit Henrico de Boerden filio 

quondam Goeswini de Boerden hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

manso dicto tGoet te Heijst sito in parochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Writer ex alio et quem mansum dictus venditor erga Nijcholaum 

dictum Stert ad pactum acquisiverat ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 07 do 27-10-1384. 

Henricus van Enghelant verkocht aan Gerardus Hals een stuk land in Hintham, 

ter plaatse gnd die Smalakker, tussen Johannes van Boert enerzijds en 

Goddinus die Olijslegher anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus de Enghelant paciam terre sitam in (dg: parochia) Hijntam in 

loco dicto die Smael Acker inter hereditatem Johannis de Boert ex uno et 

inter hereditatem Goddini die Olijslegher ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Hals promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 08 do 27-10-1384. 

Johannes van Gheffen szv Conrardus van den Nuwenhuze verkocht aan Sophija 

van Lijt begijn een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit erfgoederen in Hees, welke pacht voornoemde 

Conrardus gekocht had van Sijmon Pijlet van Hees, en welke pacht voornoemde 

Conrardus geschonken had aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Gertrudis dv 

voornoemde Conrardus. 

 

Johannes de Gheffen gener Conrardi van den Nuwenhuze hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco #solvendam 

hereditarie purificationis ex hereditatis sitis in Hees# quam paccionem 

dictus (dg: Sijmon) Conrardus erga Sijmonem Pijlet de Hees emendo 

acquisiverat et quam paccionem dictus Conrardus supportaverat dicto 

Johanni cum Gertrude sua uxore filia dicti Conrardi nomine dotis prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) vendidit Sophije de Lijt beghine 

(dg: pro) supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem exparte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 09 do 27-10-1384. 

Conrardus van den Nuwenhuze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Conrardus van den Nuwenhuze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 10 do 27-10-1384. 

Theodericus Berwout verhuurde aan Gerardus Jans soen van Duer, voor de duur 
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van het leven van Katherina ev voornoemde Theodericus, een stuk land, in 

Berghem, ter plaatse gnd Duer, ter plaatse gnd Cauwelille, tussen 

Luijtgardis Lambrechts enerzijds en Arnoldus van Haren anderzijds, per jaar 

voor 24 groten geld, met Lichtmis te betalen. Een brief voor Theodericus. 

 

Theodericus Berwout peciam terre sitam in parochia de (dg: D G) Berchen 

in loco dicto (dg: Berchen) #Duer# ad locum dictum Cauwelille inter 

hereditatem Luijtgardis Lambrechts ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Haren ex alio ut dicebat (dg: d) locavit Gerardo Jans soen de Duer ab 

eodem ad vitam Katherine uxoris dicti Theoderici et non ultra possidendam 

anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra pro viginti #quatuor# 

grossis monete dandis sibi ab alio anno quolibet ad vitam dicte Katherine 

et non ultra purificationis promittens warandiam ad vitam dicte Katherine 

et obligationem deponere et alter repromisit super omnia hoc addito quod 

dicta locacio statim post decessum dicte Katherine exspirabit. Testes 

datum supra. Et erit una littera pro Theoderico. 

 

BP 1177 f 161v 11 do 27-10-1384. 

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan Gerardus van Bruggen 29 gulden 

hellingen, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden helling gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle promisit Gerardo de Bruggen XXIX gulden 

hellingen seu pro quolibet gulden hellinc XXX Hollant placken ad pascha 

proxime futurum (dg: fut) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 12 do 27-10-1384. 

Nijcholaus gnd Bruggheman verkocht aan Gerardus Broes soen een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een 

hofstad, huis, schuur, tuin en aangelegen kamp, in Nistelrode, tussen 

Andreas gnd die Bruijn enerzijds en Hilla Aben anderzijds, (2) een stuk 

land, in Nistelrode, tussen Henricus Cuijlman enerzijds en Yda Mertens 

anderzijds, het kamp reeds belast met cijnzen aan de heren van Gemert en de 

naburen van Nistelrode. 

 

Nijcholaus dictus Bruggheman hereditarie vendidit Gerardo Broes soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure (sg: so) de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex quodam domistadio domo et horreo 

#orto# et campo eis adiacente sitis in parochia de Nijsterle inter 

heredtatem Andree dicti die Bruijn ex uno et inter hereditatem Hille (dg: 

Abn) Aben ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici Cuijlman ex uno et inter Yde Mertens ex alio 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

de Ghemert et vicinis (dg: de Ghemert) de Nijsterle ex dicto campo prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 13 do 27-10-1384. 

Leonius zvw Petrus van Erpe verkocht aan Johannes zv Arnoldus Jans soen een 

stuk land in Erp, ter plaatse gnd in Genen Puittel, tussen Willelmus Lucaes 

soen enerzijds en Henricus Lonijs soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Leonius filius quondam Petri de Erpe peciam terre sitam in parochia de 

Erpe ad locum dictum in Ghenen Puittel inter hereditatem Willelmi Lucaes 

soen ex uno et inter Henrici Lonijs soen ex alio (dg: atque) ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio Arnoldi Jans soen promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 14 do 27-10-1384. 

Arnoldus gnd Didden soen, zijn zoon Theodericus en Gerardus Broes soen ev 

Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus verkochten aan Rodolphus nzv Rodolphus 
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van der Sporct (1) een stuk erfgoed in Berlicum, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct enerzijds en Johannes 

van der Poeldonc anderzijds, (2) een stuk erfgoed aldaar, tussen 

Theodericus van den Steen enerzijds en Johannes Colen soen anderzijds, 

belast met ¼ deel van 1 oude groot en een b-erfcijns van 7 schelling gemeen 

paijment. 

 

Arnoldus dictus Didden soen #Theodericus eius filius et Gerardus Broes 

soen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti 

Arnoldi# peciam hereditatis sitam in parochia de Berlikem in loco dicto 

(dg: Eilde) Eilde inter hereditatem Theoderici Buc filii quondam 

Godescalci van der Sporct ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Poeldonc ex alio item peciam hereditatis sitam ibidem inter hereditatem 

Theoderici van den Steen ex uno et inter hereditatem Johannis Colen soen 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Rodolpho filio naturali 

Rodolphi van der Sporct promittentes #indivisi super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: d) quarta parte unius 

grossi antiqui et hereditario censu septem solidorum communis pagamenti 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 161v 15 do 27-10-1384. 

Zebertus gnd Lodewijchs soen van Druenen verkocht aan Luijta gnd Bauderics 

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

gaande uit 2 morgen in Maren, ter plaatse gnd Koelleide, tussen Ghibo gnd 

Heijnen soen enerzijds en wijlen Henricus Boennarts anderzijds, reeds 

belast met 3 pond b-erfcijns aan de koopster. 

 

Zebertus dictus Lodewijchs soen de Druenen hereditarie vendidit Luijte 

dicte Bauderics relicte quondam Tielmanni fabri hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie (dg: p) nativitatis Johannis ex 

duobus iugeribus sitis in parochia de Maren in loco dicto Coelleijde 

inter hereditatem Ghibonis dicti Heijnen soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Henrici Boennarts ex alio promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: et sufficientem facere) exceptis tribus libris hereditarii 

census dicte emptrici exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf6 B 04 f.162. 

 in vigilia Sijmonis et Jude apostolorum: donderdag 27-10-1384. 

 in crastino Sijmonis et Jude: zaterdag 29-10-1384. 

 in vigilia omnium sanctorum: maandag 31-10-1384. 

 

BP 1177 f 162r 01 do 27-10-1384. 

Henricus die Rademaker van Vucht verkocht aan Arnoldus van Enode (1) 1/6 

deel in 2½ dagmaat beemd, in Vught Sint-Petrus, tussen Margareta Brodekens 

enerzijds en Johannes Cloet die Rademaker van Vucht anderzijds, (2) 1/6 

deel in ½ dagmaat beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Kanten Bos, 

tussen erfgoed van de heren van het huis van Thentonit.. enerzijds en 

voornoemde Arnoldus van Enode anderzijds, belast met een cijns. 

 

Henricus die Rademaker de Vucht unam sextam partem ad se spectantem in 

(dg: sex) #duabus et dimidia# diurnatis prati sitis in parochia de Vucht 

sancti Petri inter hereditatem Margarete Brodekens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Cloet die Rademaker de Vucht ex alio atque (dg: se) 

sextam partem ad se spectantem in dimidia diurnata prati sita in dicta 

parochia (dg: p) in loco dicto (dg: K..)-#Can#ten Bossche inter 

hereditatem dominorum de domo Thentonitorum ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Enode ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de 

Enode promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu exinde 

de jure solvendo. Testes W et Theodericus datum in vigilia Sijmonis et 
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(dg: Yd) Yude. 

 

BP 1177 f 162r 02 do 27-10-1384. 

Gerardus Emmen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Emmen soen prebuit et reportait. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 03 do 27-10-1384. 

Jacobus Steevens soen verkocht86 aan Henricus van Maren zv Henricus van 

Hedel de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Jacobus Willems soen enerzijds en erfgoed van Petrus van der 

Molen anderzijds, welke helft aan hem was verkocht87 door Henricus zvw 

Albertus van Maren, belast met (1) 3 schelling geld aan de priesters van de 

Sint-Janskerk in Den Bosch, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan 

Johannes Stierken, (3) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan voornoemde 

Jacobus verkoper. 

 

Jacobus Steevens soen medietatem domus et aree site in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Jacobi Willems soen ex uno et inter 

hereditatem Petri van der (dg: Molen) Molen ex alio venditam sibi ab 

Henrico filio quondam Alberti de Maren prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico de Maren filio Henrici de Hedel supportavit cum litteris 

et jure promittens (dg: et jure promittens) ratam servare et obligationem 

deponere exceptis III solidis monete presbitris ecclesie sancti Johannis 

in Busco et hereditario censu XXti solidorum monete Johanni Stierken et 

hereditario censu XXti solidorum monete dicto Jacobo venditori exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 04 do 27-10-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 20 oude schilden, 40 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan-Baptist over 1 

jaar (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Dictus emptor (dg: protor) promisit dicto venditori XX aude scilde 

scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt computato a festo 

nativitatis Johannis (dg: pro) baptiste proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 05 do 27-10-1384. 

Jacobus van Enghelant en zijn kinderen Lambertus en Jacobus gaven uit aan 

Nijcholaus Philips soen (1) een huis en tuin in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Gerardus Wouters soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 4 stukjes land, 3 lopen rogge groot, gelegen in Rosmalen, 

tussen Hijnen en de kerk van Rosmalen, zoals ze behoorden aan Arnoldus 

Berwout en nu aan voornoemde Jacobus; de uitgifte geschiedde voor 2½ 

penning? cijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

en 4 kapoenen, met Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 

25-12-1385). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Nijcholaus tot 

onderpand (3) ½ morgen land in Rosmalen, ter plaatse gnd in Genen Blok, 

naast Arnoldus van Beke. 

 

Jacobus de Enghelant Lambertus et Jacobus eius liberi domum et ortum (dg: 

sitos que dudum) sitos in parocia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter 

Gerardi Wouters soen ex uno et inter communem plateam ex alio atque 

quatuor particulas terre #(dg: q) tres lopinos siliginis vel circiter in 

semine capientes# sitas in dicta parochia inter Hijnen et ecclesiam de 

Roesmalen prout ibidem siti sunt et ad Arnoldum Berwout spectare 

                         
86 Zie → BP 1178 f 009v 03 do 02-01-1388, verkoop van wederom kennelijk deze 

helft door Jacobus Stephens soen. 
87 Zie ← BP 1176 f 324r 08 ma 26-10-1383, verkoop van deze helft. 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

208 

consueverunt et nunc ad dictum Jacobum dinoscuntur pertinere ut dicebant 

dederunt ad hereditariam paccionem Nijcholao Philips soen (dg: pro) ab 

eodem hereditarie possidendos pro (dg: X) duobus et dimidio !census 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco (danda sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini) et pro quatuor caponibus dandis sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino #ultra annum# ex premissis 

promittentes indivisi (dg: w) super omnia warandiam et obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Nijcholaus 

dimidium iuger terre situm in dicta parochia in loco dicto in Ghenen 

Blocke iuxta hereditatem Arnoldi de Beke ut dicebat ad pignus imposuit. 

Testes Coptiten et Coptiten datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 06 do 27-10-1384. 

Cristianus die Becker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Cristianus die Becker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 07 do 27-10-1384. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan Jacobus van Enghelant 26 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te 

betalen. 

 

Dictus (dg: Jac) Nijcholaus promisit Jacobo de Enghelant XXVI Brabant 

dobbel mottoen seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 08 do 27-10-1384. 

Rijxkinus zvw Arnoldus Mersman en Ludovicus van Kessel beloofden aan mr 

Wolphardus van Ghiessen, gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met 

Pasen 27 oude schilden of de waarde te betalen. 

 

Rijxkinus filius quondam Arnoldi Mersman et Ludovicus de Kessel 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos magistro 

Wolphardo de Ghiessen ad spacium sex annorum #datum presentium sine medio 

sequentium# anno quolibet dictorum sex annorum XXVII aude scilde seu 

valorem in festo pasche et primo termino in festo pasche proxime futuro. 

 

BP 1177 f 162r 09 za 29-10-1384. 

Henricus Rover zv Arnoldus gnd Rover nzv Henricus gnd Rover van Kigloe 

verkocht aan Bruijstinus zv Marcelius gnd Zijskens soen een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande 

uit (1) een stuk beemd, in Someren, tussen erfgoed van het klooster van 

Postel enerzijds en Ghevardus van den Hoernic anderzijds, (2) een akker, in 

Someren, ter plaatse gnd Mortel, tussen Johannes van de Kelder enerzijds en 

goederen gnd Waterlaat anderzijds, welke pacht aan voornoemde Theodericus 

van Zeelst, tbv voornoemde Henricus Rover, was verkocht door voornoemde 

Ghevardus. 

 

Henricus Rover filius Arnoldi dicti Rover filii naturalis Henrici dicti 

Rover de Kigloe hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Zoemeren solvendam hereditarie purificationis et in Zoemeren tradendam ex 

quadam pecia (dg: terre) #prati# sita in parochia de Zoemeren inter 

hereditatem conventus de Postula ex uno et hereditatem Ghevardi van den 

Hoernic ex alio atque ex agro terre sito in dicta parochia in loco dicto 

Mortel inter hereditatem Johannis de Penu ex uno et inter bona dicta te 

Waterlaet ex alio venditam Theoderico de Zeelst ad opus dicti Henrici 

Rover a dicto Ghevardo prout in litteris hereditarie vendidit Bruijstino 

filio (dg: q) Marcelii dicti Zijskens soen supportavit cum literis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 
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Testes Theodericus et Willelmus datum in crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1177 f 162r 10 ma 31-10-1384. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Hadewigen soen ev Luijtgardis dvw Jacobus Berthen 

soen verkocht aan Everardus zv Woltherus zvw Everardus van den Laer een 

streep land, in Nistelrode, ter plaatse gnd die Stapelt, tussen Johannes zv 

Johannes Bergher enerzijds en voornoemde Woltherus anderzijds, belast met 

lasten. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Hadewigen soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Luijtgardis sue uxoris filie quondam Jacobi 

Berthen soen (dg: s) unam strepam terre sitam in parochia de Nijsterle in 

loco dicto die Stapelt inter hereditatem Johannis filii Johannis Bergher 

ex uno et hereditatem Woltheri filii quondam Everardi van den Laer ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Everardo filio dicti Woltheri 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censibus 

ducis et vicinis ibidem) oneribus exinde solvendis et faciendis. Testes 

Berkel et Willelmus datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 162r 11 ma 31-10-1384. 

Woltherus zvw Everardus van den Laer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Woltherus filius quondam Everardi van den Laer prebuit et obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162r 12 ma 31-10-1384. 

Hilla wv Henricus van der Verdonc en Nicholaus, Johannes en Margareta, kv 

voornoemde Hilla en wijlen Henricus, verkochten aan Godefridus Sceijvel en 

Arnoldus Kort, tbv Agnes wv Theodericus Sceijvel en Bertha en 

Weijndelmodis, dvw voornoemde Theodericus en Agnes, een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen te leveren, voor het eerst 

morgen over een jaar (wo 01-11-1385), gaande uit een hoeve, 4 mudzaad rogge 

groot, gnd Loeffoert en Bredenbos, in Nistelrode, zoals wijlen voornoemde 

Henricus die hoeve verkregen had van erfg vw Johannes van der Loeffoert, 

reeds belast met de cijns aan de naburen aldaar en een b-erfcijns van 3 

pond 4 schelling geld. Zouden voornoemde Bertha en Weijndelmodis zonder 

wettig nageslacht sterven, dan gaat de pacht naar diegenen, naar wie die 

volgens Bosch’ recht moet gaan. 

 

Hilla relicta quondam Henrici van der Verdonc Nicholaus Johannes et 

Margareta liberi dicte Hille et quondam Henrici cum tutore hereditarie 

vendiderunt Godefrido Sceijvel et Arnoldo Kort ad opus Agnetis relicte 

quondam Theoderici Sceijvel et ad opus Berthe et Weijndelmodis filiarum 

quondam Theoderici et Agnetis predictorum hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium 

sanctorum et pro primo a dato presentium #in crastino# ultra annum ex 

manso terre #quatuor modiatas siliginis terre continente# (dg: dicto) 

dicto communiter Loeffoert et Bredenbossche sito in parochia de Nijsterle 

et ex eius attinentiis prout dictus quondam Henricus huiusmodi mansum 

erga heredes quondam Johannis van der Loeffoert acquisiverat ut dicebant 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu vicinorum ibidem et hereditario censu III librarum et IIII 

solidorum monete (dg: pro) prius inde solvendis promittentes cum tutore 

super habita et habenda sufficientem facere tali condicione quod dicta 

Agnes dictam paccionem ad eius vitam integraliter recipiet scilicet post 

mortem dicte Agnetis dicta paccio ad dictas eius filias revertetur et si 

contingat dictas Bertham et Weijndelmodem absque prole legitima mori 

extunc dicta paccio revertet ad illos ad quos de jure reverti tenebitur 

secundum jus oppidi de Busco. Testes (dg: sc) Jacobus Coptiten et Berkel 

datum in vigilia omnium sanctorum. 
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BP 1177 f 162r 13 ma 31-10-1384. 

Gerardus zv Johannes van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius Johannis de Os prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf6 B 05 f.162v. 

 in vigilia omnium sanctorum: maandag 31-10-1384. 

 in die Huberti: donderdag 03-11-1384. 

 

BP 1177 f 162v 01 ma 31-10-1384. 

Goessuinus Model van de Steenweg en Arnoldus Veer beloofden aan Petrus van 

Geffen 120 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, halverwege aanstaande meimaand te betalen. 

 

Goessuinus Model de Lapidea Via et Arnoldus Veer promiserunt Petro de 

Geffen C et XX Hollant dobbel vel pro quolibet (dg: X) XLIII Hollant 

placken ad medium mensis maij proxime persolvendos. Testes Jacobus 

Coptiten et Berkel datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 162v 02 ma 31-10-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 162v 03 ma 31-10-1384. 

Johannes zv Reijnerus van Lijt verkocht aan Willelmus Wit een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit 

zijn deel in een beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Sporkt, tussen Daniel van den Pettelaer enerzijds en kv Mathijas gnd Phien 

soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Johannes filius Reijneri de Lijt hereditarie vendidit Willelmo Wit (dg: 

hereditarie ve) hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Remigii ex (dg: prato sito inf) tota parte et 

jure sibi competentibus in prato sito infra libertatem oppidi in loco 

dicto Sporct inter hereditatem Danielis van den Pettelaer ex uno et 

hereditatem liberorum Mathije dicti Phien soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis 

inde solvendo promittens sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 162v 04 ma 31-10-1384. 

Arnoldus Berthoud zv Johannis gnd Backe van Tilborch en Stamelart van de 

Kelder beloofden aan Henricus Weijer 20 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te leveren. 

 

Arnoldus Berthoud filius Johannis dicti Backe de Tilborch et Sta de Penu 

promiserunt Henrico Weijer XX modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 162v 05 do 03-11-1384. 

Amelius van Baerdwijc verkocht aan Henricus Lantternmaker een b-erfpacht 

van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit een akker, 10 lopen rogge groot, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen een gemene weg gnd die Hoelstraat enerzijds en Willelmus 

gewantsnijder van Bucstel anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door 

Eligius zv Elizabeth wv Alandus gnd Luuten van den Berghe, en welke pacht 

voornoemde Amelius verworven had toen hij weduwnaar was. 
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Amelius de Baerdwijc hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam agro terre decem !decem lopina siliginis annuatim in 

semine capiente sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter 

communem plateam dictam communiter die Hoelstraet ex uno et inter 

hereditatem Willelmi rasoris pannorum de Bucstel ex alio (dg: qu) 

venditam sibi ab Eligio dicto (dg: Loij) filio Elizabeth relicte quondam 

Alandi dicti Luuten van den Berghe prout in litteris et quam paccionem 

dictus (dg: di) Amelius in sede sue viduitatis acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Lantternmaker supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Sta et Willelmus Datum in die Huberti. 

 

BP 1177 f 162v 06 do 03-11-1384. 

Amelius gnd Melijs van Bardwijc droeg over aan Henricus Lantternmaker b-een 

erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd dat Boenstuk, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Luttel Liemde, tussen Johannes zwager van Ygrammus van der Beke 

enerzijds en Elizabeth evw Ludovicus gnd Kelners anderzijds, welke pacht 

aan hem was verkocht door Eligius gnd Loij zvw Alandus gnd Luuten van den 

Berge. 

 

(dg: dictus) Amelius dictus Melijs de Bardwijc hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis in Busco tradendam ex pecia terre dicta communiter dat 

Boenstuc sita in parochia de Bucstel !in ad locum dictum Luttel Lijemde 

inter hereditatem Johannis sororii Ygrammi van der Beke ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth uxoris (dg: Lod) Ludovici quondam dicti Kelners ex 

alio venditam sibi ab Eligio dicto Loij filio quondam (dg: Aleijdi) 

Alandi dicti Luuten van den Berge prout in litteris supportavit Henrico 

Lantternmaker cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162v 07 do 03-11-1384. 

Henricus zvw Johannes van Uden zvw Henricus Godevarts soen verkocht aan 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker een b-erfpacht van 6 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Uden te leveren, gaande uit 

erfgoederen, die Hubertus gnd Spikerboer in pacht verkregen had van 

voornoemde Henricus Godevarts soen, in Uden, ter plaatse gnd Zeeland. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Uden filii quondam Henrici Godevarts 

soen hereditariam paccionem (dg: pact) #sex# sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis et in Uden tradendam ex hereditatibus quas Hubertus dictus 

Spikerboer erga dictum Henricum Godevarts soen ad pactum acquisiverat 

sitis in parochia de Uden in loco dicto Zelant ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo dicto Nolleken (dg: Gheroncs pro) filio quondam Gerongii 

cyrothe-(dg: tho)-carii promittens warandiam et obligationem deponere in 

dicta paccione existentem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162v 08 do 03-11-1384. 

Mr Wolphardus van Ghijessen verhuurde aan Rijxkinus gnd Mersman 9 morgen 

land, ter plaatse gnd die Hoeven, in Empel, tussen kvw Hubertus van Hellu 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384), per jaar voor 27 oude 

schilden, met Pasen te betalen. Zouden voornoemde 9 morgen aan voornoemde 

mr Wolphardus worden uitgewonnen, dan zal de verhuur eindigen. 

 

Magister Wolphardus de Ghijessen novem iugera (dg: in) terre ad se 

spectantia sita in loco dicto die Hoeven in parochia de Empel inter 

hereditatem liberorum quondam Huberti de Hellu ex uno et inter (dg: 
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hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat locavit recto locacionis 

modo Rijxkino dicto Mersman ab eodem ad spacium sex (dg: -i) annorum (dg: 

.. poss) post festum nativitatis Domini proxime deinceps sine medio 

sequentium possidenda anno quolibet dictorum sex annorum pro XXVII aude 

scilde dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum in festo 

pasce et pro primo termino in festo passche proxime futuro promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

tali condicione si dicta novem iugera terre dicto magistro Wolphardo 

dicto spacio pendente via juris evincentur extunc dicta locacio 

exspirabit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162v 09 do 03-11-1384. 

Eufemia wv Franco gnd Splittaf, haar kinderen Heijmericus en Yda, Wijnricus 

Roempot ev Heijlwigis, Willelmus Dircs soen van der Masen ev Mechtildis, en 

Petrus Balijart ev Elizabeth, dvw voornoemde Franco verkochten aan Henricus 

Hadewigen soen bontwerker (1) 1½ roede land, in Geffen, ter plaatse gnd die 

Vrede, tussen Rodolphus Bubbe zv Wijnricus enerzijds en ev Johannes Kampart 

anderzijds, (2) 8 hont land, in Geffen, ter plaatse gnd den Oestense Slag, 

tussen Willelmus Loijer enerzijds en Henricus van Uden anderzijds. 

 

Eufemia relicta quondam Franconis dicti Splittaf (dg: cum tutore) 

Heijmericus (dg: . ..) et Yda eius (dg: f) liberi cum tutore Wijnricus 

Roempot maritus et tutor legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris et 

Willelmus (dg: Dirck) Dircs soen van der Masen (dg: Masen) maritus et 

tutor Mechtildis sue uxoris #et Petrus Bal[ij]art maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris# filiarum dicti quondam Franconis (dg: v) 

unam et (dg: d) dimidiam virgatas terre sitas in parochia de Gheffen in 

loco dicto die (dg: Vre) Vrede inter hereditatem Rodolphi Bubbe filii 

Wijnrici ex uno et inter hereditatem !uxoris Johannis Kampart ex alio 

atque octo hont terre sita in dicta parochia in loco dicto den Oestensche 

Slach inter hereditatem Willelmi Loijer ex uno et inter hereditatem (dg: 

He) Henrici de Uden ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

(dg: Haed) Hadewigen soen pellifici promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 162v 10 do 03-11-1384. 

Voornoemde Eufemia en Willelmus beloofden dat hr Arnoldus, Jacobus en 

Franco, kvw voornoemde Franco, afstand zullen doen. 

 

Promiserunt indivisi #dicti Eufemia et Willelmus# cum tutore quod ipsi 

dominum Arnoldum et Jacobum et Franconem liberos dicti quondam Franconis 

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

datum supra. 

 

BP 1177 f 162v 11 do 03-11-1384. 

Jacobus Funssel van Hezewijc en Constantinus gnd Cost zvw Rutgherus gnd 

Voet beloofden aan Everardus van Onstaden, gedurende {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Jacobus Funssel de Hezewijc et Constantinus dictus Cost filius quondam 

(dg: Ro Rugh) Rutgheri dicti Voet promiserunt (dg: Everardo de Onstaden) 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Everardo de Onstaden ad 

spacium. 

 

BP 1177 f 162v 12 do 03-11-1384. 

Everardus van Onstaden verhuurde aan Jacobus Vunsel van Hezewijc en 

Constantinus gnd Cost zvw Rutgherus Voet 7 morgen land, ter plaatse gnd die 

Hoeven, ter plaatse gnd Wijnriks Hoeve, naast erfgoed gnd die Lithse Hoeve 

enerzijds en erfgoed gnd die Akens Hoeve anderzijds, voor een periode van 6 

jaar, ingaande heden, per jaar voor 20 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een jaar (za 11-11-1385), 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

213 

belast met oude werken. Voornoemde Everardus zal nieuwe werken op zich 

nemen. De huurders zullen het land in het laatste jaar niet bezaaien. 

 

Solverunt extranii II grossos. 

Everardus de Onstaden (dg: sex) #septem# iugera terre sita in loco dicto 

die Hoeven (dg: inter hereditatem) in loco dicto Wijnrics Hoeve iuxta 

hereditatem dictam die Lijtsche Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam 

die Akens Hoeve ex alio ut dicebat locavit Jacobo Vunsel de Hezewijc et 

Constantino dicto Cost filio quondam Rutgheri Voet ab eisdem ad spacium 

sex annorum datum presentem sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

sex annorum pro XX aude scilde seu valore (dg: ..) dandis sibi ab aliis 

anno quolibet dictorum sex annorum Martini et pro primo termino a Martini 

proxime futuro ultra annum promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis antiquis operibus dictis aude (dg: w) wercke et alii 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi dicta opera antiqua in 

bona disposicione observabunt spacio pendente scilicet dictus Everardus 

nova opera tenebit et quod ipsi conductores dictam hereditatem non 

seminabunt ultimo anno dictorum sex annorum. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 B 06 f.163. 

 in festo Huberti: donderdag 03-11-1384. 

 in festo sanctorum innocentum: woensdag 28-12-1384. 

 

BP 1177 f 163r 01 do 03-11-1384. 

Otto Werners soen van Ghewanden beloofde aan Gerardus Balijart 7 oude 

schilden en 17 Hollandse plakken met {niet afgewerkt contract}. 

 

Otto Werners soen de Ghewanden promisit Gerardo Balijart septem aude 

scilde et XVII Hollant placken ad. 

 

BP 1177 f 163r 02 do 03-11-1384. 

(dg: Henricus Hadewigen soen: een b-erfcijns). 

 

(dg: Henricus Hadewigen soen hereditarium censum). 

 

BP 1177 f 163r 03 do 03-11-1384. 

Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Johannes Ghesen soen (1) 

een stuk land, in Geffen, tussen erfgoed van de investiet van Geffen 

enerzijds en Johannes zv Hilla gnd Pouwels soen anderzijds, (2) een stuk 

land, in Geffen, naast de windmolen, tussen erfgoed van het leprozenhuis 

bij Den Bosch enerzijds en Nijcholaus Femijen soen anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi de Beest peciam terre sitam in 

parochia de Gheffen inter hereditatem investiti de Gheffen ex uno et iner 

hereditatem Johannis filii Hille dicte Pouwels soen ex alio atque peciam 

terre sitam in parochia! iuxta molendinum venti inter hereditatem domus 

leprosorum site prope Buscum ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Femijen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Ghesen soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et W datum in 

festo Huberti. 

 

BP 1177 f 163r 04 do 03-11-1384. 

Voornoemde Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Gerardus zvw 

Gerardus gnd Heijlen soen (1) een stuk land in Geffen, tussen Hermannus van 

Wetszelaer enerzijds en Johannes Denkens soen anderzijds, (2) 4 morgen land 

in Nuland, ter plaatse gnd Vinkel, tussen Aleijdis Cloets enerzijds en 

Johannis Winckelman anderzijds, (3) 1 morgen land in Geffen, op de heide, 

beiderzijds tussen Ambrosius gnd Broesken Denkens soen. 

 

Dictus Godefridus peciam terre sitam in parochia de (dg: Gh) Gheffen 

inter hereditatem Hermanni de Wetszelaer ex uno et inter hereditatem 
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Johannis Denkens soen ex alio atque quatuor iugera terre sita in parochia 

de Nuwelant in loco dicto (dg: in) Vinckel inter hereditatem Aleijdis 

Cloets ex uno et inter hereditatem Johannis Winckelman ex alio ut dicebat 

atque unum juger terre situm in parochia de Gheffen super mericam inter 

hereditatem Ambrosii dicti (dg: D) Broesken Denkens soen #ex utroque 

latere# ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Gerardi 

dicti Heijlen soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 163r 05 do 03-11-1384. 

Petrus zvw Arnoldus van Loe droeg over aan Petrus zvw Petrus gnd Berniers 

soen (1) 1/3 deel van een kamp, in Erp, tussen voornoemde Petrus enerzijds 

en Fija Willems anderzijds, te weten het 1/3 deel richting het oosten, 

naast een gemene weg, (2) 1/3 deel van een stuk land in Erp, naast de kerk, 

tussen Arnoldus Hoernken enerzijds en erfgoed van het nieuwe altaar in de 

kerk van Erp anderzijds, te weten het 1/3 deel richting het oosten. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi de Loe terciam partem cuiusdam campi siti 

in parochia de Erpe inter hereditatem dicti Petri ex uno et inter 

hereditatem Fije Willems ex alio ut dicebat scilicet illam terciam partem 

que sita est versus oriens contigue iuxta communem plateam + { BP 1177 f 

163r 06 invoegen} hereditarie supportavit Petro filio quondam Petri dicti 

Berniers soen promittens ratam servare et obligationem ex sui et suorum 

liberorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 163r 06 do 03-11-1384. 

{Invoegen in BP 1177 f 163r 05}. 

(dg: dictus Petrus filius quondam Arnoldi) + atque terciam partem pecie 

terre site in dicta parochia iuxta ecclesiam inter hereditatem Arnoldi 

Hoernken et inter hereditatem spectantem ad novum altare situm in 

ecclesia de Erpe ex alio (dg: ut dicebat) scilicet illam terciam partem 

que sita est versus oriens ut dicebat. 

 

BP 1177 f 163r 07 do 03-11-1384. 

Arnoldus Crillart en zijn broer Gerardus verkochten aan Johannes Bierman, 

tbv hem en zijn vrouw Belija, een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan te leveren, gaande uit een stuk land in Tilburg, tussen 

voornoemde Gerardus enerzijds en Danijel Walraven anderzijds, reeds belast 

met de grondcijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Arnoldus Crillart et Gerardus eius frater legitime vendiderunt Johanni 

Bierman ad opus sui et ad opus Belije sue uxoris vitalem pensionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam (dg: here) anno 

quolibet ad vitam dictorum Johannis et Belije nativitatis Johannis ex 

pecia terre sita in parochia de Tilborch inter hereditatem #dicti# 

Gerardi (dg: Crillart) ex uno et inter hereditatem Danijelis Walraven ex 

alio ut dicebant promitentes super habita et habenda waradiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domidi fundi et sufficientem et alter 

diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 163r 08 do 03-11-1384. 

Petrus van den Gasthuse van Rode beloofde aan Theodericus Herbrechts soen, 

tbv Henricus van Loen 10½ oude schild of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1385) te betalen. 

 

Petrus van den Gasthuse de Rode promisit (dg: Henrico) Theoderico 

Herbrechts soen ad opus Henrici de Loen X et dimidium aude scilde seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1177 f 163r 09 do 03-11-1384. 

Margareta dvw Johannes gnd Covelman verkocht aan haar broer Willelmus zvw 

Johannes Covelmans (1) 2 stukken land, in Gemonden, (1a) ter plaatse gnd in 

de Poel, tussen Gerardus van der Braken enerzijds en erfgoed van de kerk 

van Gemonden anderzijds, (1b) ter plaatse gnd in den Bont, tussen 

voornoemde Gerardus enerzijds en Petrus zvw Walterus Nennen soen 

anderzijds, (2) een stukje land, in Gemonde, naast de plaats gnd 

Middelegge, tussen voornoemde Willelmus zvw Johannes Covelmans soen 

enerzijds en Johannes van Ghemonden anderzijds, (3) ¼ deel in een beemd, in 

Gemonde, ter plaatse gnd Zandvoort, tussen Henricus die Hoessche enerzijds 

en wijlen Gerardus gnd F..nne anderzijds, belast met de grondcijns en een 

erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit voornoemd stuk land naast de plaats 

gnd Middelegge. 

 

Margareta filia quondam Johannis dicti Covelman #ut dicebat# (dg: peciam) 

duas pecias terre sitas in parochia de Ghemonden quarum una in loco dicto 
!in loco dicto in den (dg: Poel) Poel inter hereditatem Gerardi van der 

Braken ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Ghemonden 

ex alio et altera #in loco dicto in den Bont# inter hereditatem dicti 

Gerardi ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam Walteri Nennen 

soen ex alio atque particulam terre sitam in dicta parochia iuxta locum 

dictum Middelegge inter hereditatem Willelmi filii quondam Johannis 

Covel-(dg: ma)-mans soen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Ghemonden ex alio atque (dg: pratum situm in parochia predicta ad locum 

dictum in quartam totam partem) quartam partem ad se specantem in quodam 

prato sito in dicta parochia ad locum dictum Zantvoert inter hereditatem 

Henrici die Hoessche ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum) quondam 

Gerardi dicti F..nne ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Willelmo filio quondam Johannis Covelmans #suo fratri# promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione quatuor (dg: lib) lopinorum siliginis ex dicta pecia 

terre sita iuxta locum dictum Middelegge de jure solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 163r 10 wo 28-12-1384. 

Johannes Rijtvenne zv Johannes Rijtvenne verkocht aan Johannes Coman van 

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

Deurne op de onderpanden te leveren, gaande uit het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn moeder Elizabeth, resp. dat aan hem zal 

komen na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes, in goederen, gnd 

Rijtven, in Deurne, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Rijtvenne filius Johannis Rijtvenne hereditarie vendidit Johanni 

Coman de Helmont hereditariam paccionem (dg: unius #duorum#) unius# modii 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in 

(dg: Hel) Dorne supra hereditates infrascriptas tradendam ex tota parte 

et jure sibi de morte (dg: d) quondam Elizabeth matris dicti venditoris 

successione advolutis et post mortem Johannis patris dicti venditoris 

successione advolvenda in (dg: q) bonis dictis Rijtvenne sitis in 

parochia de Doerne ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis (dg: et sufficientem testes datum 

supra). Testes Lonijs et Raet datum in festo sanctorum innocentum. 

 

BP 1177 f 163r 11 wo 28-12-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd Femijen soen verkocht aan Herbertus zv Rodolphus 

Hals een stuk roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd 

het Zand, tussen Aleijdis Goetkijns enerzijds en erfg vw Bela Scerpincs 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Femijen #soen# peciam terre 

siliginee sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze ad locum 
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tZant inter hereditatem Aleijdis Goetkijns ex uno et inter hereditatem 

heredum (dg: Bele) #quondam# Bele Scerpincs ex alio ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit) in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat 

(dg: su) vendidit Herberto filio Rodolphi Hals promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 163r 12 wo 28-12-1384. 

De broers Johannes en Arnoldus, kv Hermannus Eijcmans soen, droegen over 

aan Johannes zv Johannes van Rietvenne een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen die waren 

van wijlen Johannes van Rietvenne, gnd ten Rietvenne, in Deurne, welke 

pacht Elizabeth wv Reijnerus van Veen gekocht had van Johannes gnd van 

Spanden. Hun voornoemde vader Hermannus zal afstand doen. 

 

Solvit XII solidos. 

Johannes et Arnoldus fratres liberi Hermanni Eijcmans soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis de omnibus bonis que fuerant quondam Johannis de Rietvenne 

dictis ten Rietvenne sitis in parochia de Doerne et ex attinentiis 

eorundem bonorum universis quam paccionem Elizabeth relicta quondam 

Reijneri de Veen (dg: a) #erga# Johanne dicto de Spanden #emendo 

acquisiverat# prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni filio 

Johannis de Rietvenne cum litteris et jure promittentes #super habita et 

habenda# ratam servare et obligationem (dg: .......) ex parte eorum et 

dicti Hermanni eorum patris et quorumcumque heredum dicte Elizabeth 

deponere et quod ipsi dictum Hermannum eorum patrem super dicta paccione 

et jure ad opus dicti Johannis facient renunciare. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 B 07 f.163v. 

 in die Huberti: donderdag 03-11-1384. 

 in crastino Huberti: vrijdag 04-11-1384. 

 

BP 1177 f 163v 01 do 03-11-1384. 

Henricus gnd Hadewigen soen droeg over aan Willelmus (voor 2/3) en 

Margareta (voor 1/3), kvw Johannes Covelmans, een b-erfcijns van 4 pond, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit alle erfgoederen, die Johannes nzv 

hr Goeswinus priester investiet van de kerk van Gemonde in pacht verkregen 

had van Johannes van Derentheren, in Gemonde, en uit andere erfgoederen in 

Gemonde, welke cijns aan hem was overgedragen door Henricus zvw Lambertus 

Rijxken. 

 

Henricus dictus Hadewigen soen hereditarium censum quatuor librarum 

solvendum hereditarie Remigii ex omnibus hereditatibus quas Johannes 

filius naturalis domini Goeswini presbitri investiti olim ecclesie de 

Ghemonden erga Johannem de Derentheren ad pactum acquisiverat sitis in 

Ghemonden atque ex quibusdam aliis hereditatibus sitis in Gemonden 

supportatum sibi ab Henrico filio quondam Lamberti Rijxken prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Goe) Willelmo et Margarete liberis 

quondam Johannis Covelmans (dg: cu sil) scilicet dicto Willelmo pro 

duabus terciis partibus et dicte Margarete pro tercia parte cum litteris 

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

deponere. Testes (dg: datum supra) Sta et Willelmus datum in die Huberti. 

 

BP 1177 f 163v 02 do 03-11-1384. 

Zegherus zvw Zegherus Reijners soen gaf uit aan Reijnerus zvw Henricus 

Reijners soen (1) een stuk land, in Vught Sint-Petrus, tussen Lana gnd 

Reijners dochter enerzijds en Engbertus gnd Ghiben soen van Wargartshusen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2½ penning cijns, en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over 2 jaar (di 25-12-1386). Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Reijnerus tot onderpand (2) 1½ lopen land aldaar, tussen 
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erfgoed van heren van het huis van Thentonica? enerzijds en Arnoldus van 

Enode anderzijds. 

 

Zegherus filius quondam Zegheri Reijners soen peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti (dg: P) Petri inter hereditatem Lane dicte 

Reijners dochter ex uno et inter hereditatem Engberti dicti Ghiben soen 

de Wargartshusen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Reijnero filio quondam Henrici Reijners soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro IIJ denariis census exinde solvendis dandis et pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini et primo termino a nativitatis 

Domini proxime ultra duos annos (dg: ex premis) et in Busco tradenda (dg: 

pro) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Reijnerus unam et dimidiam lopinatas terre sitas ibidem inter 

hereditatem dominorum domus thentonicorum ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Enode ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 163v 03 do 03-11-1384. 

Aleijdis wv Johannes Honijmans maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Theodericus Splijtaf met zijn goederen. 

 

Solvit 2 plack. 

Aleijdis (dg: u) relicta quondam Johannis Honijmans omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Theodericum Splijtaf cum suis bonis quibuscumque 

ut dicebat calumpniavit. Testes Sta et Willelmus datum in die Huberti. 

 

BP 1177 f 163v 04 do 03-11-1384. 

Henricus Noppen ev Heijlwigis dvw Goeswinus Aencoij verkocht aan Mechtildis 

dvw voornoemde Goeswinus en aan Katherina dvw Johannes Specier de helft88 in 

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

van Walterus van Orle enerzijds en een ledige hofstad van hr Gerardus van 

Haren anderzijds, het gehele huis en erf belast met 24 groten gemeen 

paijment aan het Geefhuis in Den Bosch en (dg: 14 shelling geld aan de 

priesters) cijnzen aan de priesters van de Sint-Janskerk in Den Bosch. 

 

Henricus Noppen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie 

quondam Goeswini (dg: An) Aencoij medietatem ad se spectantem in domo et 

area sita in Busco in vico (dg: H) Aude Huls inter hereditatem Walteri de 

Orle ex uno et inter vacuum domistadium domini Gerardi de Haren ex alio 

ut dicebat vendidit (dg: Katherine) Mechtildi filie dicti (dg: Goe) 

quondam Goeswini et Katherine filie quondam Johannis Specier promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

XXIIII grossis communis pagamenti mense spiritus in Busco et (dg: XIIII 

solidis monete presbitris ecc) censibus presbitris ecclesie sancti 

Johannis in Busco (dg: exinde solvendis) ex dicta integra domo et area 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 163v 05 do 03-11-1384. 

Johannes zvw Johannes Kesselman deed tbv Mijchael zv Johannes gnd Loden 

soen afstand van een tuin89 met gebouwen, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Dungen, tussen Batha van der Rennendonc enerzijds en 

Arnoldus Colen soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kesselman super quodam orto cum suis 

edificiis sito infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dunghen 

                         
88 Zie → BP 1178 f 032r 03 do 09-04-1388, verkoop van een helft van deze 

helft. 
89 Zie ← BP 1176 f 279v 07 ma 27-10-1382, verkoop van de tuin. 
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inter hereditatem (dg: H) Bathe van der Rennendonc ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Colen soen ex alio et super jure ad opus Mijchaelis 

filii Johannis dicti Loden soen renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 163v 06 do 03-11-1384. 

Ghisbertus Tolinc verkocht aan Johannes die Bije Broes soen (1) de helft 

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

Petrus Conincs enerzijds en erfgoed van Henricus Tolincs anderzijds, te 

weten de helft naast erfgoed van voornoemde Henricus Tolincs, (2) ¼ deel 

van een hofstad aldaar, tussen erfgoed van Johannes Conincs enerzijds en 

erfgoed van wijlen Everardus van Lijt anderzijds, te weten het ¼ deel naast 

voornoemd erfgoed van Everardus van Lijt, aan hem verkocht90 door Everardus 

zvw Everardus van Lijt korenkoper. 

 

Ghisbertus Tolinc medietatem domus et aree site in Busco ultra pontem 

bladii inter hereditatem Petri Conincs ex uno et inter hereditatem 

Henrici Tolincs ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta hereditatem dicti Henrici Tolincs insuper quartam partem cuiusdam 

domistadii siti ibidem inter hereditatem Johannis Conincs ex uno et inter 

hereditatem quondam Everardi de Lijt ex alio scilicet illam quartam 

partem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem predicti Everardi 

de Lijt venditas sibi ab Everardo filio quondam Everardi de Lijt emptoris 

bladi prout in litteris hereditarie Johanni die Bije Broes soen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Theodericus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 163v 07 do 03-11-1384. 

Arnoldus Tolinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Tolinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 163v 08 do 03-11-1384. 

Ghibo gnd Tolinc verkocht91 aan Johannes Bije Broes soen (1) de helft van 

een huis en erf, gnd die Boer, in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen 

erfgoed van Albertus Raet enerzijds en erfgoed van Ghibo Nouden anderzijds, 

te weten de helft naast erfgoed van voornoemde Ghibo Nouden, (2) de helft 

van een weg bij voornoemde helft van het huis en erf behorend, lopend naast 

de weg aldaar, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes Coninc. 

 

Ghibo dictus Tolinc medietatem domus et aree dicte die Boer site in Busco 

ultra pontem bladii inter hereditatem Alberti Raet et inter hereditatem 

Ghibonis (dg: B) Nouden scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta hereditatem dicti Ghibonis Nouden atque medietatem (dg: ..) vie ad 

dictam medietatem dictarum domus et aree spectantis tendentis iuxta 

plateam ibidem venditas sibi a Johanne Coninc per judicem mediante 

sententia etc hereditarie vendidit Johanni Bije Broes soen #supportavit 

cum litteris# promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Theodericus datum supra. 

 

BP 1177 f 163v 09 do 03-11-1384. 

Arnoldus Tolinc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Tolinc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
90 Zie ← BP 1176 f 162r 11 za 05-01-1381, verkoop van deze goederen. 
91 Zie ← BP 1177 f 089r 18 vr 20-11-1383, belofte erfcijns uit deze 

goederen. 
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BP 1177 f 163v 10 do 03-11-1384. 

Voornoemde koper en Johannes van Vladeracken beloofden aan voornoemde 

verkoper 100 oude schilden, 4 gulden geld van Holland of Gelre voor 3 oude 

schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen, en 45 

oude schilden, 4 gulden geld van Holland of Gelre voor 3 oude schilden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385). Opstellen in twee 

brieven. 

 

Dictus emptor #et Johannes de Vladeracken# promisit dicto venditori 

centum (dg: aude scilde et XLV ant) aude scilde (dg: seu XL Hollant 

placken) scilicet IIII florenos monete Hollandie vel Ghelrie pro III aude 

scilde vocatis #computato# ad pasca proxime atque XLV aude scilde seu 

IIII florenos monete Hollandie vel (dg: vel) Ghelrie pro III aude scilde 

(dg: vo) computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. Et erunt due littere. 

 

BP 1177 f 163v 11 vr 04-11-1384. 

Egidius van Ghoerle, zijn zoon Wolterus, Henricus van de Kerkhof 

schoenmaker en Johannes van Boege van Dijnther beloofden aan Philippus 

Josollo etc 120 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384; 26+25=51 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Egidius de Ghoerle Wolterus eius filius Henricus de Atrio sutor et 

Johannes de Boege de Dijnther promiserunt Philippo Josollo etc C et XX 

aude scilde !scilde Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos 

pena quinque. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum in crastino Huberti. 

 

BP 1177 f 163v 12 vr 04-11-1384. 

De twee eersten zullen de twee laatsten schadeloos houden. 

 

+. 

Primi duo servabunt duos ultimos indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 163v 13 vr 04-11-1384. 

Johannes van Boeghe, Egidius van Goerle en zijn zoon Wolterus beloofden aan 

Philippus Jozollo 24 Franse schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-

1384; 26+25=51 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Boeghe Egidius de Goerle et Wolterus eius filius promiserunt 

Philippo Jozollo XXIIII scuta Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvenda pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 163v 14 vr 04-11-1384. 

Arnoldus van Wetten zvw Johannes gnd Colten zv Arnoldus gnd Bollen verkocht 

aan Amelius zvw Amelius van der Scueren een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Eindhoven, met Lichtmis in Nuenen te leveren, aan voornoemde 

wijlen Johannes Colten overgedragen door Henricus van Boert zv 

Weijndelmodis gnd van der Rosmolen. 

 

Arnoldus de Wetten filius quondam Johannis dicti Colten filii Arnoldi 

dicti Bollen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Nuenen 

tradendam et deliberandam supportatam dicto quondam Johanni Colten ab 

Henrico de (dg: ?de) Boert filio Weijndelmodis dicte van der Rosmolen 

prout in litteris hereditarie vendidit Amelio filio quondam Amelii van 

der Scueren supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem exparte sui et dicti quondam sui patris et 

eius heredum deponere. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 B 08 f.164. 

 in crastino Huberti: vrijdag 04-11-1384. 
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 Sabbato post Huberti: zaterdag 05-11-1384. 

 

BP 1177 f 164r 01 vr 04-11-1384. 

Hr Henricus van Mordrecht maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Johannes van Gastel. 

 

Dominus Henricus de Mordrecht vendiciones et alienaciones factas cum 

bonis quondam Johannis de Gastel coram scabinis infrascriptis 

calumpniavit. Testes Berkel et Willelmus datum in crastino Huberti. 

 

BP 1177 f 164r 02 za 05-11-1384. 

Goessuinus zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Theodericus gnd Waelwijns soen 

van Hemert de navolgende erfgoederen, gelegen onder Oss, (1) een huis en 

tuin, ter plaatse gnd die Voertstraat, tussen Henricus Venbossche enerzijds 

en Andreas zv Theodericus Mersman anderzijds, (2) een stuk land, 3 lopen 

rogge groot, tussen voornoemde Henricus Venbossche enerzijds en Johannes 

Mersman anderzijds, (3) 5 lopen land gnd die Geer, tussen Marcelius Delijen 

soen enerzijds en Aleidis dv Arnoldus Bloemelinc anderzijds, (4) 3 lopen 

land gnd die Aanweinden, tussen erfgoed van het klooster van Zeenwijnden 

enerzijds!, (5) 1½ lopen land, gnd die Roeden, tussen Heilwigis van Megen 

enerzijds en Sijmon van der After anderzijds, (6) 3 lopen land, naast het 

Kerkpad enerzijds en voornoemde Marcelius Delien soen en Johannes Becker 

anderzijds, (7) 12 lopen land, gnd Loe Akker, tussen een gemene weg 

enerzijds en Ricoldus Belien soen anderzijds, (8) 1 lopen land, tussen Adam 

gnd Deemken enerzijds en Ricoldus Belien soen anderzijds, (9) 3½ lopen 

land, tussen Johannes Visscher enerzijds en kinderen gnd Kebelkens Kijnder 

en Henricus gnd Rovers soen anderzijds, (10) 4 lopen land, aldaar, ter 

plaatse gnd dat Nederveld, tussen Nicholaus Roedeken enerzijds en 

voornoemde kinderen gnd Kebelkens Kijnder anderzijds, (11) 1½ morgen land, 

ter plaatse gnd dat Neerveld, tussen Willelmus van der Aelswert enerzijds 

en een weg gnd die Oijenre Weg anderzijds, (12) 1 morgen land, voor de 

plaats gnd die Oude Wetering, tussen Johannes Gherijs enerzijds!, (13) 1 

morgen land, achter een kamp gnd Teijen Kamp, tussen Wolterus Delien soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (14) 1 morgen land, ter plaatse gnd 

den Brant, tussen Gerardus van de Doorn enerzijds en kvw Theodericus 

Leijten soen anderzijds, met toebehorens, uitgezonderd (15) een stukje 

heide, ter plaatse gnd die Vierhoeven, voor de landweer, (dg: welke 

erfgoederen waren van wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder). 

 

Goessuinus filius quondam Gheerlaci Cnode hereditates infrascriptas ad se 

spectantes infra parochiam de Os sitas ut dicebat primo videlicet domum 

et ortum sitos in loco dicto die Voertstraet inter hereditatem Henrici 

Venbossche ex uno et inter hereditatem Andree filii Theoderici Mersman ex 

alio atque peciam terre tres lopinos siliginis in semine capientem sitam 

inter hereditatem dicti Henrici Venbossche ex uno et hereditatem Johannis 

Mersman ex alio item quinque lopinatas terre dictas die Gheer sitas inter 

hereditatem Marcelii Delijen soen ex uno et hereditatem Aleidis filie 

Arnoldi Bloemelinc ex alio item (dg: p) tres lopinatas terre dictas die 

Aenweijnden sitas inter hereditatem conventus de Zeenwijnden ex uno! item 

unam et dimidiam lopinatas terre dictas die Roeden (dg: inter) sitas 

inter hereditatem Heilwigis de Megen ex uno et inter hereditatem Sijmonis 

van der After ex alio item tres lopinatas terre sitas iuxta methadum 

dictum Kercpat (dg: .) #ex uno et# inter hereditatem dicti Marcelii 

Delien soen et Johannis Becker ex alio item XII lopinatas terre dictas 

Loe Acker sitas inter (dg: hereditatem) communem viam ex uno et 

hereditatem Ricoldi Belien soen ex alio item unam lopinatam terre sitam 

inter hereditatem Ade dicti Deemken ex uno et hereditatem Ricoldi Belien 

soen ex alio item tres et dimidiam lopinatas terre sitas (dg: l) inter 

hereditatem Johannis Visscher ex uno et hereditatem liberorum dictorum 

Kebelkens Kijnder et Henrici dicti Rovers soen ex alio item IIIIor 

lopinatas terre sitas ibidem in loco dicto dat Nedervelt inter 
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hereditatem Nicholai Roedeken ex uno et hereditatem dictorum liberorum 

Kebelkens Kijnder ex alio item unum et dimidium jugera terre sita in loco 

dicto dat Neervelt inter hereditatem Willelmi van der Aelswert ex uno et 

inter viam dictam die Oijenre Wech ex alio item unum juger terre situm 

ante locum dictum die Aude Weteringe inter hereditatem Johannis Gherijs 

ex (dg: alio) uno! item unum juger terre situm retro campum dictum Teijen 

Camp inter hereditatem Wolteri Delien soen ex uno et inter communem viam 

ex alio item unum juger terre situm in loco dicto den Brant inter 

hereditatem Gerardi de Spina ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Theoderici Leijten soen ex alio cum (dg: omnibus a) omnibus (dg: 

mericibus) et singulis attinentiis ad dictas hereditates de jure 

spectantibus quocumque locorum sitis excepta tamen quadam particula 

merice sita (dg: a) in loco dicto die Vierhoeven ante munimen terre 

dictum landweer in omni ea quantitate qua huiusmodi hereditates ibidem 

sunt site et ad dictum (dg: q) Goessuinum pertinere dinoscuntur (dg: et 

que hereditates fuerant quondam domini Willelmi de Busco militis) simul 

cum omnibus juribus et libertatibus (dg: quibus idem quondam Willelmus 

dominus Willelmus huiusmodi hereditates possidere vel tenere consuevit) 

#ad dictas hereditates spectantibus# ut dicebat hereditarie vendidit 

Theoderico dicto Waelwijns soen de Hemert promittens (dg: warandiam et 

ob) super habita et habenda warandiam tamquam de vero allodio et 

obligationem deponere. Testes Sta et Loze datum sabbato post Huberti. 

 

BP 1177 f 164r 03 za 05-11-1384. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 164r 04 za 05-11-1384. 

Henricus Stakenborch en Johannes van Cranenborch verkochten aan Johannes 

zvw Godefridus van Herenbrake een stuk land, gnd die Zwartvenne, in Beek 

bij Aarle, ter plaatse gnd Bemmer, beiderzijds tussen voornoemde Johannes 

zvw Godefridus, met een eind strekkend aan een gemene weg. 

 

Solvit. 

Henricus Stakenborch et Johannes de Cranenborch peciam terre dictam die 

Zwartfenne sitam in parochia de Beke prope Aerle in loco dicto Bemmer 

inter hereditatem Johannis filii quondam Godefridi de Herenbrake ex 

utroque latere tendentem #cum uno fine# ad communem platheam !ad (dg: 

hereditatem Wolteri v) ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni 

filio dicti quondam Godefridi promittentes warandiam et obligationem 

deponere. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164r 05 za 05-11-1384. 

Willelmus zvw Willelmus van Dorne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Dorne prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164r 06 za 05-11-1384. 

Willelmus Tolinc en Amisius zv Volcwinus van Amersfoert beloofden aan 

Johannes zv Truda en Johannes Scrage 27 oude schilden, op de laatste dag 

van de komende 12 maanden te betalen, voor het eerst deze maand november en 

voor het laatst aan het eind van september. 

 

Willelmus Tolinc et Amisius filius Volcwini de Amersfoert promiserunt 

Johanni (dg: Tr) filio Trude et Johanni Scrage vel eorum alteri XXVII 

aude scilde ad ultimum diem presentis mensis scilicet novembris et atque 

sic ulterius ad quemlibet finem aliorum (dg: mens) undecim mensium et 

ultimus terminus erit ad finem (dg: s) mensis septembris. Testes 
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Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164r 07 za 05-11-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164r 08 za 05-11-1384. 

Johannes Bije beloofde Johannes van Vladeracken schadeloos te houden van 

145 oude schilden, aan Ghibo Tolinc beloofd. 

 

Solvit II plack. 

Johannes Bije promisit Johannem de Vladeracken indempnem servare ab C et 

(dg: L) XLV aude scilde promissis Ghiboni Tolinc ut dicebat indempnem 

servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164r 09 za 05-11-1384. 

Henricus Aben, Goessuinus van der Dijesen en Johannes van Gemert zv 

Gertrudis verklaarden, op vordering van de rechter, dat Willelmus zv 

Johannes van Derentheren buiten het huis, de leefgmeenschap en kosten is 

geweest van zijn voornoemde vader Johannes gedurende 6 weken en 3 dagen en 

langer. 

 

Nos Willelmus et Theodericus scabini in Busco notum facimus quod 

constituti coram nobis Henricus Aben Goessuinus van der (dg: Diess) 

Dijesen (dg: qui ad requisitionem) et Johannes de Gemert filius Gertrudis 

qui ad requisitionem judicis sub eorum juramento deposuerunt quod 

Willelmus filius Johannis de Derentheren fuerit extra domum convictum et 

expensas dicti Johannis sui patris per spacium sex septimanarum et trium 

dierum et amplius. Datum supra. 

 

BP 1177 f 164r 10 za 05-11-1384. 

Eliaes zv Johannes van Rode verkocht aan Johannes gnd Boet een huis92 en erf 

in Den Bosch, in de straat gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Theodericus 

van Gemert riemmaker enerzijds en erfgoed van Johannes Pepercoren 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 4 pond 3 schelling geld. 

 

Eliaes filius Johannis de Rode (dg: medietatem ad se spectantem) domum et 

aream sitam in Busco in vico dicto Dravelgas inter hereditatem Theoderici 

de Gemert corrigatoris ex uno et hereditatem Johannis Pepercoren ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto Boet promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis hereditario censu IIIIor librarum et 

III solidis monete inde solvendis. Testes Berkel et Willelmus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 164r 11 za 05-11-1384. 

Johannes van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Rode prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164r 12 za 05-11-1384. 

Voornoemde koper, Bertoldus van Aerle en Jordanus van Roesmalen beloofden 

aan voornoemde Elijas verkoper 35 Brabantse dobbel, 52 plakken voor 1 

Brabantse dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (za 24-06-

1385) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385). 

 

Dictus emptor Bertoldus de Aerle Jordanus de Roesmalen promiserunt dicto 

Elije venditori XXXV Brabant dobbel vel pro quolibet quinquaginta duos 

                         
92 Zie → BP 1184 f 293r 01 do 04-03-1406, verkoop van het huis. 
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placken mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1177 mf6 B 09 f.164v. 

 Sabbato post Huberti: zaterdag 05-11-1384. 

 Secunda post Huberti: maandag 07-11-1384. 

 in die Leonardi: zondag 06-11-1384. 

 in crastino Leonardi: maandag 07-11-1384. 

 in profesto Martini: donderdag 10-11-1384. 

 

BP 1177 f 164v 01 za 05-11-1384. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Johannes zv Truda en Johannes Scrage 56 

oude schilden, ¼ deel te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1384), ¼ deel met 

Pasen (zo 02-04-1385), ¼ deel met Sint-Jan (za 24-06-1385) en ¼ deel met 

Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385). 

 

Johannes Bathenborch promisit Johanni filio Trude Johanni Scrage vel 

eorum alteri (dg: LV) quinquaginta sex aude scilde pro una quarta parte 

Domini pro altera quarta parte pasce pro 3a quarta parte Johannis et pro 

ultima quarta parte Remigii proxime persolvendos. Testes Theodericus et 

Loze datum sabbato post Huberti. 

 

BP 1177 f 164v 02 za 05-11-1384. 

Johannes van de Dijk maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

26 pond oude pecunia, gaande uit alle goederen van wijlen Daniel van de 

Dijk. 

 

Johannes de Aggere hereditarium censum XXVI librarum antique pecunie quem 

se solvendum habere dicebat hereditarie ex omnibus bonis quondam Danielis 

de Aggere ut dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164v 03 za 05-11-1384. 

Johannes zv Henricus gnd Weijndelmoden Neve beloofde aan Johannes Bathen 

soen 20 lichte schilden, 12 plakken voor 1 lichte schild gerekend, met 

Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Johannes (dg: Weijndelmoden) filius Henrici dicti Weijndelmoden Neve 

promisit Johanni Bathen soen XX licht scilde scilicet XII placken pro 

quolibet ad pasca proxime persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 164v 04 za 05-11-1384. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende beloofde aan Jordanus zv Rodolphus gnd 

Roef die Ridder 16 Brabantse dobbel en 3 oude schilden of de waarde met 

Sint-Martinus over 5 jaar (do 11-11-1389) te betalen. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende promisit Jordano filio 

Rodolphi dicti Roef die Ridder XVI Brabant dobbel et tres aude scilde vel 

valorem a Martini proxime ultra quinque annos persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 164v 05 za 05-11-1384. 

Theodericus Waelwijns soen van Hemert beloofde aan Goessuinus zvw 

Gheerlacus Cnode 145 oude schilden of de waarde met Pasen (zo 02-04-1385) 

te betalen. 

 

Theodericus Waelwijns soen de Hemert promisit Goessuino filio quondam 

Gheerlaci Cnode C et XLV aude scilde vel valorem ad pasca persolvendos. 

Testes Sta et Willelmus datum ut supra. 
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BP 1177 f 164v 06 ma 07-11-1384. 

Willelmus van Langelaer verkocht aan Egidius Scoenwegge een n-erfpacht93 van 

2 mud rogge Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de windmolen 

die was van wijlen zijn schoonvader, hr Arnoldus Rover, gnd ter 

Nedervonderen, in Oisterwijk, reeds belast met 10 pond geld94. 

 

Willelmus de Langelaer hereditarie vendidit Egidio Scoenwegge 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex molendino venti quod fuerat 

quondam domini Arnoldi Rover sui soceri dicto ter Nedervonderen sito in 

parochia de Oesterwijc et ex eius attinentiis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis X libris monete prius 

inde solvendis et promisit sufficientem facere. Willelmus et Theodericus 

datum secunda post Huberti. 

 

BP 1177 f 164v 07 ma 07-11-1384. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Egidius 10 Brabantse dobbel na 

maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Egidio X Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164v 08 zo 06-11-1384. 

Gerardus Scade zvw Henricus Os verkocht aan Johannes Wouters soen, tbv hr 

Gerardus heer van Meerwijk, ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd dat 

Meerveld, tussen voornoemde hr Gerardus enerzijds en Aleidis Broes en haar 

kinderen anderzijds. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici !Os dimidium juger terre situm in 

parochia de Empel in loco dicto dat Meervelt inter domini Gerardi domini 

de Meerwijc ex uno et hereditatem Aleidis Broes et eius liberorum ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Wouters soen ad opus dicti domini 

Gerardi promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et Loze 

datum in die Leonardi. 

 

BP 1177 f 164v 09 zo 06-11-1384. 

Voornoemde Gerardus Scade en Johannes van Vlijmen beloofden dat Henricus 

minderjarige zv voornoemde Gerardus Scade, zodra hij meerderjarig is, 

afstand zal doen van voornoemde ½ morgen. 

 

Dictus Gerardus Scade et Johannes de Vlijmen promiserunt super omnia quod 

ipsi Henricum filium dicti Gerardi Scade dum ad annos pervenerit super 

dicto dimidio jugero terre ad opus dicti domini Gerardi de Meerwijc 

facient renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164v 10 zo 06-11-1384. 

Johannes Spikerman en Henricus van der Donc beloofden aan Jacobus van 

Bladel 41 oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes Spikerman et Henricus van der Donc promiserunt Jacobo de Bladel 

XLI aude scilde vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 164v 11 zo 06-11-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

                         
93 Zie → BP 1179 p 080v 06 ma 07-08-1391, overdracht van deze erfpacht. 
94 Zie → BP 1177 f 391r 08 za 09-09-1385, belofte lasten op de molen af te 

lossen, uitgezonderd 10 pond cijns. 
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Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 164v 12 ma 07-11-1384. 

Ghisbertus zvw Ghisbertus van de Doorn, gemachtigd door zijn moeder Agnes 

om haar cijnzen en pachten te manen en te ontvangen, maande 3 

achterstallige jaren van alle cijnzen en pachten, die aan voornoemde Agnes 

gekomen waren na overlijden van haar vader Gerardus Vos. 

 

Ghisbertus filius quondam Ghisberti de Spina potens factus ab Agnete eius 

matre scilicet monendi petendi recipiendi atque levandi omnes et singulos 

census et pacciones dicte Agnetis prout in litteris consitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis primodictus Ghisbertus omnes et singulos 

census et pacciones dicte Agneti de morte quondam Gerardi Vos sui patris 

jure successionis hereditarie advolutos in quantum huiusmodi census et 

pacciones ad dictam Agnetem pertinere dinoscuntur quos census et 

pacciones dictus Ghisbertus dicte Agneti sue matri per tres annos 

deficiere et non solutos esse dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Berkel et Loze datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1177 f 164v 13 ma 07-11-1384. 

Mijchael van der Moest van Best verkocht aan Johannes van den Doerne van 

Oerscot een n-erfcijns van 1 oude schild geld van Frankrijk of de keizer, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een stuk land van 5 lopen rogge, gnd 

die Voest, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van der Moest 

enerzijds en Henricus Cuper anderzijds, strekkend met een eind aan de 

gemene weg, reeds belast met een cijns aan de heer van Perwijs. 

 

Mijchael van der Moest de Best hereditarie vendidit Johanni van den 

Doerne de Oerscot hereditarium censum unius aude scilde monete Francie 

vel imperatoris solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre 

quinque lopinos siliginis in semine capiente dicta die Voest sita in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best inter hereditatem Henrici van der 

Moest ex uno et hereditatem Henrici Cuper ex alio tendente cum uno fine 

ad communem platheam ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini de Pereweijs inde prius 

solvendo promittens sufficientem facere. Testes Sta et Berkel datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 164v 14 do 10-11-1384. 

Elizabeth van Ghemert begijn verkocht aan Truda dvw Gerardus gnd Graets 2 

stukken land, in Gemert, ter plaatse gnd in Geen Goers Winkel, (1) tussen 

een erfgoed van Theodericus van Stribussche enerzijds en kinderen gnd van 

der Espdonc anderzijds, (2) naast voornoemd erfgoed van Theodericus van 

Stribossche, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit XII solidos. 

Elizabeth de Ghemert beghina cum tutore duas pecias terre sitas in 

jurisdictione de Ghemert in loco dicto in Gheen Goers Winckel quarum una 

(dg: u) inter hereditatem (dg: latere) Theoderici de Stribussche ex uno 

et inter hereditatem liberorum dictorum van der Espdonc ex alio et altera 

(dg: inter) #contigue iuxta dictam# hereditatem dicti Theoderici de 

Stribossche (dg: ex uno et inter) prout ibidem site sunt et ad dictam 

Elizabeth spectare dinoscuntur ut dicebat vendidit #(dg: cum litteris 

dicte Elizabeth)# Trude filie quondam Gerardi dicti Graets promittens 

#cum# tutore warandiam et obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi exinde solvendis. Testes Sta et Berkel datum in profesto 

Martini. 

 

BP 1177 f 164v 15 do 10-11-1384. 

Thomas zvw Johannes gnd Maes soen en zijn dochter Elizabeth verkochten aan 
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Johannes zvw Willelmus van Gheffen een stuk land, in Geffen, tussen 

Tielkinus Dircs soen enerzijds en Berta dvw Johannes van der Zoe 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Thomas (dg: dictus Jans) filius quondam Johannis dicti Maes soen et 

Elizabeth eius filia cum tutore peciam terre sitam in parochia de Gheffen 

inter hereditatem Tielkini Dircs soen ex uno et inter hereditatem Berte 

filie quondam Johannis van der Zoe ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio quondam (dg: Joh) Willelmi de Gheffen 

promittentes cum (dg: tutore di) tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 164v 16 do 10-11-1384. 

Rutgherus die Veer en zijn broer Arnoldus Veer beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 18 oude schilden met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384; 20+25= 

45 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Rutgherus die (dg: W) Veer et Arnoldus Veer eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo etc XVIII aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes W et Jacobus datum datum supra. 

 

BP 1177 f 164v 17 do 10-11-1384. 

Goeswinus van Orthen verkocht aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen, tbv de armen in het Groot Gasthuis naast de Gevangenpoort (en niet 

tbv de kloosterlingen), een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen, voor het eerst morgen over een jaar (za 11-11-1385), 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, naast de Vismarkt, tussen erfgoed 

van Johannes Mersken enerzijds en erfgoed van wijlen Jacobus Goessen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 

voornoemd geld. 

 

Goeswinus de Orthen hereditarie vendidit Thome filio quondam Willelmi 

Veren Ghisenraden soen ad opus pauperum pro tempore decumbentium in 

hospitale maiore sito in Busco iuxta portam captivorum hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie Martini et pro primo 

termino a crastino ultra annum ex domo et area dicti venditoris sita in 

Busco iuxta (dg: viam) forum piscium inter hereditatem Johannis Mersken 

ex uno et inter hereditatem quondam Jacobi Goessen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: hereditario) censu domini ducis et hereditario 

censu septem librarum dicte monete exinde solvendis et sufficientem 

facere tali condicione quod moniales dicti hospitalis nihil juris 

obtinebunt in dicto censu. Testes Sta et Loze datum supra. 

 

1177 mf6 B 10 f.165. 

 in profesto Martini: donderdag 10-11-1384. 

 in die Martini: vrijdag 11-11-1384. 

 in crastino Martini: zaterdag 12-11-1384. 

 Dominica post Martini: zondag 13-11-1384. 

 Secunda post Martini: maandag 14-11-1384. 

 

BP 1177 f 165r 01 do 10-11-1384. 

Gerardus van Zeland verkocht aan Arnoldus zvw Arnoldus van Wargartshusen 

een stuk land in Esch, naast de plaats gnd ter Voert, tussen voornoemde 

Arnoldus zvw Arnoldus van Wargartshusen enerzijds en een zekere Brenthen en 

Aleijdis gnd Nuts anderzijds, belast met 2 penning cijns aan de koper. 

 

Gerardus de Zeland peciam terre sitam in parochia de Essche iuxta locum 

dictum ter Voert inter hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi de 

Wargartshusen ex uno et inter hereditatem (dg: G d) cuiusdam dicti 
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Brenthen et Aleijdis dicte Nuts ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Arnoldo filio quondam Arnoldi de Wargartshusen promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis duobus denariis census dicto emptori 

exinde solvendis. Testes Sta et Loze datum in profesto Martini. 

 

BP 1177 f 165r 02 do 10-11-1384. 

Rodolphus gnd Godevarts soen verkocht aan Arnoldus die Hoghe zijn deel95 in 

een stukje erfgoed gnd moer, ter plaatse gnd Huisven, tussen Martinus 

Monics en Jacobus Aven soen enerzijds en Johannes Conincs anderzijds. 

 

Rodolphus (dg: filius quondam Godefridi) dicti! Godevarts soen totam 

partem sibi competentem in particula hereditatis dicte moer sita in loco 

dicto Huusvenne inter hereditatem Martini Monics et Jacobi [A]ven soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Conincs ex alio ut dicebat vendidit 

Arnoldo die Hoghe promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 03 do 10-11-1384. 

Arnoldus van der Straten zvw Arnoldus van der Straten verkocht aan Henricus 

van der Borchwart (1) 1/6 deel in een stuk beemd in Nuenen, ter plaatse gnd 

in die Gemein Beemd, tussen Hilla van Kollaer enerzijds en kv Truda van der 

Straten anderzijds, (2) 1/6 deel in 3 stukken land in Nederwetten, (2a) ter 

plaatse gnd in Nennelookt, tussen des Hantscoenmakers Kijnder enerzijds en 

Bela dv Petrus gnd Zeghers anderzijds, (2b) ter plaatse gnd die Brake, 

tussen erfgoed van het klooster van Hodonc enerzijds en voornoemde des 

Hantscoenmakers Kijnderen anderzijds, (2c) tussen Reijnerus Liben soen 

enerzijds en Marcelius zvw voornoemde Arnoldus van der Straten anderzijds, 

(3) 1/3 deel in een erfgoed van Johannes Hazart, in Nederweteten, tussen 

Hilla van Kollaer enerzijds en Henricus Reijners soen anderzijds, belast 

met cijnzen, pachten en lasten. 

 

Arnoldus van der Straten filius quondam Arnoldi van der Straten sextam 

partem ad se spectantem in pecia prati sita in parochia de (dg: Nede ..) 

Nuenen in loco dicto in die Ghemeijn Beemt inter hereditatem Hille de 

Kollaer ex uno et inter hereditatem liberorum Trude van der Straten ex 

alio atque sextam partem ad se spectantem in (dg: p) tribus peciis terre 

sitis in (dg: dicta) parochia de Nederwetten quarum una (dg: inter) in 

loco dicto in Nenneloect inter hereditatem liberorum dictorum des 

Hantscoenmakers Kijnder ex uno et inter hereditatem Bele filie Petri 

dicti Zeghers (dg: .. dochter) ex alio altera (dg: inter) in loco dicto 

die Brake inter hereditatem conventus #de Hodonc# ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum des Hantscoenmakers Kijnderen vocatorum ex 

alio et tercia ibidem inter hereditatem Reijneri Liben soen ex uno et 

inter hereditatem Marcelii filii quondam dicti Arnoldi van der Straten ex 

alio sunt site atque (dg: sextam partem) terciam partem ad se spectantem 

in hereditate Johannis Hazart sita in parochia de Nederweteten inter 

hereditatem Hille de Kollaer ex uno et inter hereditatem Henrici Reijners 

soen ex alio ut dicebat vendidit Henrico van der Borchwart promittens 

warandiam {met streep verbondem met BP 1177 f 165r 08}. 

 

BP 1177 f 165r 04 do 10-11-1384. 

Johannes zv Johannes van Eecdonc verkocht aan Petrus zv Everardus van 

Pettelaer de helft in een ledig erfgoed met gebouwen in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van Willelmus molenaar zvw Johannes van 

der Hansvoert enerzijds en erfgoed van Egidius zvw Henricus Leijdecker 

anderzijds, alsmede het vruchtgebruik dat voornoemde Egidius in de andere 

helft heeft, aan hem verkocht door Elizabeth dvw Lambertus van Ghinder 

After. 

 

                         
95 Zie → BP 1178 f 023v 05 vr 28-02-1388, overdracht van dit deel. 
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Johannes filius (dg: quondam) #Johannis# de Eecdonc medietatem in quadam 

vacua hereditate sita in Busco ad vicum dictum Buerde inter hereditatem 

Willelmi multoris filii quondam Johannis van der (dg: Hans) Hansvoert ex 

uno et inter hereditatem Egidii filii quondam (dg: Henri) Henrici (dg: 

Leijderd) Leijdecker ex alio cum edificiis dicte medietatis atque 

usufructum dicto Egidio competentem in reliqua medietate primodicte 

hereditatis cum suis edificiis venditas sibi ab Elizabeth filia quondam 

Lamberti van Ghinder After prout in litteris vendidit Petro filio 

Everardi de Pettelaer supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 05 do 10-11-1384. 

Johannes van der Eecdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Eecdonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 06 do 10-11-1384. 

Johannes die Rijc verklaarde ontvangen te hebben van Johannes die Custer 8 

Brabantse dobbel in afkorting van 17 Brabantse dobbel, aan eerstgenoemde 

Johannes beloofd96 door voornoemde Johannes Custers. 

 

Solvit. 

Johannes die Rijc palam recognovit sibi fore satisfactum per Johannem die 

Custer octo Brabant dobbel in abbreviationem XVII Brabant dobbel 

promissorum (dg: dictorum) primodicto Johanni a dicto Johanne Custers in 

litteris scabinorum ut dicebat. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 07 do 10-11-1384. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg beloofde aan Gerisius van Os 36½ Hollandse 

dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Vastenavond 

aanstaande (di 14-02-1385) te betalen. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea Via promisit Gerisio de Os XXXVI et dimidium 

Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet dobbel 

computato ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 165r 08 do 10-11-1384. 

{Invoegen in BP 1177 f 165r 03}. 

et obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus et oneribus 

exinde de jure solvendis. Testes Gerardus et W datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 09 do 10-11-1384. 

Henricus van der Bruggen gaf uit aan Willelmus Houtappel een stuk erfgoed, 

gnd dat Heije Gelookt, in Vessem, tussen Martinus gnd Groet Martens 

enerzijds en Johannes gnd Bikens soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 1½ cijnshoen, (b) 2 schelling nieuwe cijns, (c) een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, voor het 

eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit totum. 

Henricus van der Bruggen peciam hereditatis dictam dat Heije Geloect 

sitam in parochia de Vessem inter hereditatem Martini dicti (dg: Mar) 

Groet Martens ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Bikens (dg: so) 

soen (dg: .) ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo 

Houtappel ab eodem Willelmo hereditarie possidendam pro (dg: di) uno et 

dimidio pullis censualibus et pro duobus solidis novi census et pro 

                         
96 Zie ← BP 1177 f 143v 12 za 30-07-1384, belofte 17 Brabant dobbel mottoen 

te betalen in mei 1385. 
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hereditaria paccione (dg: uns .) unius modii siliginis mensure de (dg: 

Busco) Vessem danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Vessem tradenda ex premissis promittens 

warandiam #?pro# premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 10 do 10-11-1384. 

Willelmus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 165r 11 vr 11-11-1384. 

Metta wv Gerardus molenaar van Vucht en haar kinderen Hessello en Katherina 

droegen over aan Gerardus van Berkel de windmolen, in Vught. 

 

Metta relicta quondam Gerardi multoris de Vucht Hessello et Katherina 

eius liberi cum tutore molendinum venti consistens in Vucht cum ?eius 

juribus et attinentiis singulis et universis ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Gerardo de Berkel cum omnibus litteris quas inde habuit et 

jure promittentes cum tutore ratam servare. Testes Lonijs et Jacobus 

Coptiten datum in die Martini. 

 

BP 1177 f 165r 12 vr 11-11-1384. 

Lucas zvw Johannes van den Kelre beloofde aan de secretaris, tbv Mechtildis 

dvw Johannes van Steensel wapenkoning, een lijfrente van 9 pond geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit de korentiende en smaltiende, die waren van 

voornoemde wijlen Johannes, en die nu aan voornoemde Lucas behoren, in 

Waalwijk. 

 

{hiervoor staan 3 puntjes} Lucas filius quondam Johannis van den Kelre 

promisit mihi ad opus Mechtildis filie quondam Johannis de Steensel regis 

armorum se daturum dicte Mechtildi vitalem pensionem novem librarum 

monete anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis et non ultra 

purificationis ex decimis bladi (dg: dece) decima minuta que fuerant 

dicti quondam Johannis nunc ad dictum Lucam spectantibus sitis in 

Waelwijc et ex eius attinentiis terl...one etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 165r 13 za 12-11-1384. 

Johannes van Boningen zvw Hatto, Johannes van Ouden, Johannes van Boningen 

zvw Sijmon en Johannes Mersman van Hedel beloofden aan Johannes van 

Zidewijnden en Willelmus Coptiten 75 Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken 

voor 1 Brabantse dobbel gerekend, na maning te betalen. 

 

Johannes de Boningen filius quondam Hattonis Johannes de Ouden Johannes 

de Boningen filius quondam Sijmonis et Johannes Mersman de Hedel 

promiserunt Johanni de Zidewijnden et Willelmo Coptiten vel eorum alteri 

LXXV Brabant dobbel vel pro quolibet L Hollant placken ad monitionem 

persolvendos. Testes Lonijs et Jacobus Coptiten datum in crastino 

Martini. 

 

BP 1177 f 165r 14 za 12-11-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 165r 15 zo 13-11-1384. 

Johannes van der Dussen en hr Theodericus Rover ridder beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 40 oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 14-

02-1385; 17+31+31+14=93 dgn) te betalen, op straffe van 2. 
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Johannes van der Dussen et dominus Theodericus Rover miles promiserunt 

Philippo Jozollo etc XL aude scilde ad carnisprivium proxime persolvendos 

pena II. Testes Berkel et Willelmus datum dominica post Martini. 

 

BP 1177 f 165r 16 zo 13-11-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 165r 17 ma 14-11-1384. 

Johannes zvw Theodericus gnd Yden soen van Jecscot beloofde aan Willelmus 

gnd van Hamsvelt spoormaker een n-erfcijns van 30 schelling, hetzelfde geld 

als de charta van Gevardus van Eijndoven, die melding maakt van Jecscot, 

bevat, daags na Allerheiligen te betalen, gaande uit 2 bunder land, in 

Jecscot, tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene steeg aldaar 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint van Veghel tot aan voornoemde 

Willelmus. 

 

(dg: scribatur) Solvit. 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Yden soen de Jecscot promisit se 

daturum et soluturum Willelmo dicto de Hamsvelt calcariatori hereditarium 

censum XXX solidorum talis monete qualis carta Gevardi de Eijndoven 

mencionem faciens de Jecscot continetur solvendum hereditarie in crastino 

omnium sanctorum ex duobus bonariis terre sitis in Jecscot inter 

hereditatem dicti Johannis ex uno et inter communem ste[g]am ibidem ex 

alio tendentibus a communitate de Vechel ad hereditatem dicti Willelmi ut 

dicebat. Testes Willelmus et Loze datum datum secunda post Martini. 

 

BP 1177 f 165r 18 ma 14-11-1384. 

Voornoemde Willelmus beloofde lasten in voornoemde 2 bunder af te handelen, 

voor voornoemde Willelmus voornoemde cijns van 30 schelling gereserveerd. 

 

Solvit XII solidos. 

Dictus Willelmus (dg: dicta duo bonaria hereditarie supportavit dicto 

Johanni filio quondam Theoderici promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere) #promisit super omnia quod ipse omnem obligationem 

existentem in dictis duobus bonariis deponere. Testes datum ut supra. 

Salvo dicto Willelmo dicto censu XXX solidorum ut supra. 

 

1177 mf6 B 11 f.165v. 

 Tercia post Martini: dinsdag 15-11-1384. 

 Quarta post Martini: woensdag 16-11-1384. 

 Quinta post Martini: donderdag 17-11-1384. 

 Sexta post Brictii: vrijdag 18-11-1384. 

 

BP 1177 f 165v 01 di 15-11-1384. 

Cristina dvw Henricus Crabbaert droeg over aan Thomas Willems soen, tbv de 

armen in het Groot Gasthuis naast de Gevangenpoort (en niet tbv de 

kloosterlingen), een b-erfcijns van 20 schelling, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed 

van Arnoldus Moddaert enerzijds en erfgoed van Sijmon gnd Wervemakers 

anderzijds, welke cijns aan haar was overgedragen97 door Willelmus zvw 

Willelmus Loijer de jongere. 

 

Cristina filia quondam Henrici Crabbaert cum tutore hereditarium censum 

XX solidorum solvendum hereditarie in nativitatis Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Arnoldi Moddaert ex 

uno et inter hereditatem Sijmonis dicti Wervemakers ex alio supportatum 

                         
97 Zie ← BP 1177 f 023v 03 do 12-02-1383, overdracht van deze erfcijns. 
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sibi a Willelmo filio quondam Willelmi Loijer junioris prout in litteris 

(dg: hereditatem) hereditarie supportavit Thome Willems soen ad opus ?et 

ad perpetuam servitionem pauperum pro tempore degentium #decumbentium# 

existentium in hospitale sito #.......# iuxta portam captivorum simul cum 

litteris aliis et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus et Loze datum 3a 

post Martini. Tali condicione quod moniales dicti hospitalis in dicto 

censu nullum jus obtinebunt. 

 

BP 1177 f 165v 02 wo 16-11-1384. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Lucas zvw Bartholomeus 

van Beke een beemd, gnd ten Zande, in Aarle, tussen Elisabeth Blaffaerts en 

haar kinderen enerzijds en Heilwigis wv Willelmus Luijten soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis (dg: campum) 

pratum dictum ten Zande situm in parochia de Aerle inter hereditatem 

Elisabeth Blaffaerts et eius liberorum ex uno et hereditatem Heilwigis 

relicte quondam Willelmi Luijten soen ex alio cum (dg: a via) attinentiis 

dicti prati singulis et universis ut dicebat hereditarie vendidit Luce 

filio quondam Bartholomei de Beke promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: Lonijs) #Sta# et Theodericus datum quarta post 

Martini. 

 

BP 1177 f 165v 03 wo 16-11-1384. 

Leonius van Langvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 
?X. 

Leonius de Langvelt prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 165v 04 do 17-11-1384. 

Ludovicus gnd Bije van Berlikem droeg over aan Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een huis en tuin in Berlicum, tussen erfgoed van de 

monniken van Berna enerzijds en het kerkhof van de kerk van Berlicum 

anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Willelmus Eelkini. Met de 

achterstallige termijn van afgelopen Sint-Martinus (vr 11-11-1384). 

 

Ludovicus dictus (dg: d) Bije de Berlikem hereditarium censum X solidorum 

monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex domo et orto sitis in 

parochia de Berlikem inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et 

inter cymiterium (dg: de) ecclesie de Berlikem ex alio venditum sibi a 

Willelmo Eelkini #prout in litteris# supportavit Nijcholao dicto Coel 

(dg: Keelbre) Keelbreker cum litteris et jure et cum arrestadiis sibi de 

festo Martini proxime preterito deficientibus promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Loze datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1177 f 165v 05 do 17-11-1384. 

Petrus van der Rijt van Mierle gaf uit aan Johannes Zelen soen en zijn zoon 

Marcelius (1) 1/3 deel in een huis en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Eirde, tussen Johannes die Houwer enerzijds en Walterus van der Lucht 

anderzijds, (2) 2/3 deel in een stuk land, naast voornoemd huis en tuin, 

(3) 2/3 deel in een stuk beemd, beiderzijds tussen kv Henricus gnd Hermans 

soen; de uitgifte geschiedde voor 2 schelling grondcijns, een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, een b-erfcijns van 20 schelling geld, 1 cijnshoen, 

en 1 zwarte tournose, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rodde, Bossche 

maat en een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 2 jaar (za 02-02-

1387). Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Johannes en Marcelius tot 

onderpand (4) 1/3 deel in voornoemd huis, tuin, stuk erfgoed en stuk beemd. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

232 

(dg: He) Petrus (dg: d) van der Rijt de Mierle (dg: pe #duas) unam 

terciam partem (verbeterd uit: tercias partes) ad se spectantem in# domo 

(dg: -s) orto (dg: et here pecia hereditatis eis adiacente) sitis in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem 

Johannis die Houwer ex uno et inter hereditatem Walteri van der Lucht ex 

alio (dg: atque peciam prati sitam) #atque duas tercias partes ad se 

spectantes in pecia terre dictis domo et orto adiacente atque duas 

tercias partes ad se spectantes in pecia prati sita# ibidem inter 

hereditatem (dg: h) liberorum Henrici dicti Hermans soen ex (dg: uno et 

inter hereditatem) utroque latere coadiacente ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni (dg: -s) Zelen #soen# et Marcelio eius 

filio ab eis hereditarie possidendas pro duobus solidis census domini 

fundi (dg: -s) et pro hereditario censu XXX solidorum monete et pro 

hereditario censu XX solidorum monete et pro uno pullo censuali et pro 

uno nigro Turonensi denario exinde solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco et pro 

hereditaria! duorum modiorum siliginis mensure de Rode sancte Ode dandis 

sibi ab aliis hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime ultra duos annos et in Busco tradendis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt #indivisi# (dg: atque) et ad maiorem 

securitatem solucionis dicti Johannes et Marcelius terciam partem ad #se# 

spectantem in (dg: premissis ad pignus imposuerunt) in dictis domo orto 

pecia hereditatis et pecia prati ad pignus imposuerunt. Testes Sta et W 

(dg: datum supra) datum quinta post Martini. 

 

BP 1177 f 165v 06 do 17-11-1384. 

Willelmus gnd Lodewijchs soen verkocht aan Heijlwigis dvw Lambertus gnd die 

Keijser ½ dagmaat beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hardebeemd, 

tussen Jordanus szv Willelmus van Overacker enerzijds en die van Houthem 

anderzijds, belast met 2 penning cijns. 

 

Willelmus dictus Lodewijchs soen (dg: tr) dimidiam diurnatam prati sitam 

in parochia de Scijnle in loco dicto die Hardebeemd inter hereditatem 

Jordani generi Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem illorum 

de Houthem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Heijlwigi filie 

quondam Lamberti dicti die Keijser promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus denariis census exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 165v 07 do 17-11-1384. 

Johannes van Loefven zvw Nijcholaus Hillen soen verkocht aan Lambertus van 

den Opstal een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Mierlo te leveren, gaande uit de helft van een hoeve gnd het Goed te 

Schepenkoit, in Mierlo, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Solvit XII solidos. 

Johannes (dg: dictus) de Loefven filius quondam Nijcholai Hillen soen 

hereditarie vendidit Lamberto van den Opstal hereditariam paccionem 

quatuor modiorum siliginis (dg: modiorum) mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Mierle tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante (dg: ex) cuiusdam mansi #dicti# tGoet te Scepenkoit 

siti in parochia de Mierle et ex attinentiis dicte medietatis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censibus domini fundi exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 165v 08 do 17-11-1384. 

Henricus Raet beloofde aan Arnoldus Koijt 326 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te 
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betalen. 

 

Henricus Raet promisit Arnoldo Koijt CCC et XXVI licht scilde scilicet 

XII Hollant placken pro quolibet scilt computato #seu valorem# ad 

purificationem proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 165v 09 do 17-11-1384. 

Arnoldus zvw Arnoldus nzv Petrus van Waderle beloofde aan zijn moeder Theka 

een lijfpacht van 4 mud rogge, 2 mud gerst en 1 zester raapzaad, maat van 

Erp, en 2 steen vlas, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit alle 

goederen van eerstgenoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi filii naturalis olim Petri de Waderle 

promisit super omnia #habita et habenda# se daturum et soluturum Theke 

sue matri vitalem pensionem quatuor modiorum siliginis et duorum modiorum 

ordei #unius sextarii seminis raparum# mensure de Erpe #atque duo steen 

lini# anno quolibet ad vitam dicte Theke et non ultra purificatione et 

primo termino a purificatione proxime #futura# ultra annum et in (dg: 

Erp) Erpe tradendam ex omnibus bonis primodicti Arnoldi habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortua 

fuerit. Testes Sta et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 165v 10 do 17-11-1384. 

Eerstgenoemde Arnoldus beloofde aan Jacobus van Dieperbeke 7 oude schilden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Primodictus Arnoldus promisit Jacobo de (dg: Diek) Dieperbeke septem aude 

scilde seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 165v 11 vr 18-11-1384. 

Henricus Wilde, zijn kinderen Gerardus en Henricus, Arnoldus zvw Godefridus 

Boc, en Henricus, Baldewinus, Willelmus, Johannes en Maria, kvw Henricus 

Rode, maakten een erfdeling van een hoeve lands die was van wijlen Henricus 

van Arkel, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. 

Voornoemde Henricus Wilde, zijn kinderen Gerardus en Henricus, en Arnoldus 

kregen (1) een huis, tuin en aangelegen mudzaad roggeland, in Oirschot, 

tussen kvw Johannes Roestelborch enerzijds en Johannes van Blaerthem 

anderzijds, (2) een akker lands met twee stukken beemd gnd dat Klammergat, 

aldaar, tussen Willelmus van Aerle enerzijds en Johannes van den Stadeacker 

anderzijds, (3) een beemd gnd Witkensbeemd, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Erdbruggen, tussen kvw Henricus Lange enerzijds en Katherina Rutgheers 

anderzijds, (4) 1½ bunder broek, in Oirschot, ter plaatse gnd Postijns 

Broek, tussen Jutta gnd Luijten enerzijds en Henricus van den Hoevel 

anderzijds, (5) een stuk land gnd die Nubrake. 

 

Henricus Wilde Gerardus Henricus (dg: et) eius liberi et Arnoldus filius 

quondam Godefridi Boc Henricus Baldewinus Willelmus Johannes et Maria 

liberi quondam Henrici Rode cum tutore recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de manso terre qui fuerat quondam Henrici de 

Arkel sito in parochia de Oerscot in loco dicto Aerle et de eius 

attinentiis ut dicebant mediante qua divisione domus ortus et modiata 

terre siliginee ipsis adiacens siti in dicta parochia inter hereditatem 

(dg: J) liberorum quondam Johannis Roestelborch ex uno et hereditatem 

Johannis de Blaerthem ex alio atque (dg: h) ager terre cum duabus peciis 

prati dictus communiter dat Clammerghat situs ibidem inter hereditatem 

Willelmi de Aerle ex uno et hereditatem Johannis van den Stadeacker ex 

alio insuper pratum dictum Witkensbeemt situm in dicta parochia in loco 

dicto Erdbruggen inter hereditatem liberorum quondam Henrici Lange ex uno 

et hereditatem Katherine Rutgheers ex alio item unum et dimidium bonaria 

paludis sita in dicta parochia in loco dicto Postijns Broec inter 
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hereditatem Jutte dicte Luijten ex uno et hereditatem Henrici van den 

Hoevel ex alio item pecia terre dicta die Nubrake prout dicta pecia terre 

ibidem est sita ut dicebant dictis Henrico Wilde Gerardo Henrico suis 

liberis et Arnoldo cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc promittentes cum tutore ratam servare. Testes Willelmus et Loze datum 

sexta post Brittii. 

 

BP 1177 f 165v 12 vr 18-11-1384. 

Voornoemde Henricus, Baldewinus, Willelmus, Johannes en Maria kregen (1) 

een beemd gnd die Grootdonksbeemd, in Oirschot, tussen Johannes van den 

Stadeacker en Henricus Knapen enerzijds en Willelmus van Aerle anderzijds, 

(2) een stuk land gnd dat Brandstuk, in Oirschot, beiderzijds tussen 

Johannes Bruijstens, (3) een akker gnd die Stadeakker, aldaar, tussen 

Willelmus van Aerle enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) een weide gnd 

die Berkhof, aldaar, tussen kvw Daniel van den Stadeacker enerzijds en de 

gemeint anderzijds, {f.166r} (5) een stuk beemd gnd die Grote Braak98, 

aldaar, tussen voornoemde Willelmus van Aerle enerzijds en kvw voornoemde 

Daniel van den Stadeacker anderzijds, (6) een beemd gnd die Mortel, ter 

plaatse gnd Erdbruggen, beiderzijds tussen kv Goessuinus van der Ameijden. 

 

Et mediante eadem divisione pratum dictum die Groetdoncsbeemt situm in 

parochia de Oerscot predicta inter hereditatem Johannis van den 

Stadeacker et Henrici Knapen ex uno et hereditatem Willelmi de Aerle ex 

alio atque pecia terre dicta dat Brantstucke sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Bruijstens ex utroque latere coadiacens item ager 

terre dictus die Stadeacker situs ibidem inter hereditatem Willelmi de 

Aerle ex uno et inter communitatem ex alio item (dg: p) pascua quadam 

dicta die Berchof sita ibidem inter hereditatem (dg: liberorum dictorum 

D) liberorum quondam Danielis van den Stadeacker ex uno et inter 

communitatem ex alio 

 

1177 mf6 B 12 f.166. 

 Sexta post Brittii: vrijdag 18-11-1384. 

 in die Cecilie: dinsdag 22-11-1384. 

 in crastino Cecilie: woensdag 23-11-1384. 

 

BP 1177 f 166r 01 vr 18-11-1384. 

item pecia prati dicta die Grote Braken sita ibidem inter hereditatem 

dicti Willelmi de Aerle ex uno et hereditatem liberorum dicti quondam 

Danielis van den Stadeacker ex alio item pratum dictum die Mortel (dg: 

inter hereditates liberorum dictorum van den) situm in loco dicto 

Erdbruggen inter hereditates liberorum (dg: dictorum) #Goessuini# van der 

Ameijden ex utroque latere ut dicebant dictis Henrico Baldewino Willelmo 

Johanni et Marie cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc (dg: promiserunt) promittentes ratam servare. Testes Willelmus et 

Loze datum sexta post Brittii. 

 

BP 1177 f 166r 02 vr 18-11-1384. 

Hermannus Loeden soen verkocht aan Herbertus Truden soen van Kessel een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, 

gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, welke pacht van 1 mud aan hem was verkocht door Reijnerus zvw 

Johannes Cullen. 

 

Hermannus Loeden soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree ex hereditaria paccione 

IIII modiorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie termino 

solucionis (dg: predictis) predicto venditam sibi a Reijnero filio 

                         
98 Zie → BP 1178 f 057v 09 ma 16-11-1388, uitgifte van de helft van een stuk 

land gnd die Grote Braak. 
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quondam Johannis (dg: C) Cullen prout in literis hereditarie vendidit 

Herberto Truden soen de Kessel supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Coptiten et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 166r 03 vr 18-11-1384. 

Johannes zvw Johannes gnd des Veren soen van Meerwijc en Godefridus zvw 

Johannes gnd Weenmaers soen verkochten aan Johannes Coninc zvw Johannes 

Godden soen de helft van een hofstad in Meerwijk, tussen voornoemde 

Johannes Coninc enerzijds en de Dieze anderzijds. 

 

Johannes (dg: d) filius quondam Johannis dicti #des# Veren soen (dg: 

soen) de Meerwijc et Godefridus filius quondam Johannis dicti Weenmaers 

soen medietatem ad ipsos spectantem cuiusdam domistadii siti in parochia 

de Meerwijc inter hereditatem Johannis (dg: Co) Coninc filii quondam 

Johannis Godden soen ex uno et inter Dijesam ibidem ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Johanni Coninc promittentes warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 166r 04 di 22-11-1384. 

Henricus zv Theodericus Koeter van Dommellen verkocht aan Henricus Boeden 

soen van Kuijc b-een erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Eersel, die 

Johannes Margareten soen zvw Johannes Aleiten soen met Lichtmis in Eersel 

aan hem moet leveren, gaande uit (1) 1/3 deel van een hoeve die was van 

wijlen Aleijdis gnd Boeden van Gestel, in Rijthoven, (2) ¼ deel van een 

erfgoed gnd Heesterrijt, in Rijthoven, tussen Johannes gnd Vrancken van 

Waelwijc enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) ¼ deel van een beemd in 

Eersel, ter plaatse gnd Schadewijk, met een eind strekkend aan de gemeint 

en met het andere eind aan Theodericus gnd Heijnkens, (4) de helft van een 

broek gnd dat Kasbroek, in Rijthoven, beiderzijds tussen de gemeint. 

 

Henricus filius Theoderici Koeter de Dommellen hereditariam paccionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Eersel quam (dg: Johannes 

filius dictus) Johannes Margareten soen filius quondam Johannis Aleiten 

soen sibi solvere tenetur hereditarie purificationis et in Eersel tradere 

ex (dg: he) tercia parte mansi qui fuerat quondam Aleijdis dicte Boeden 

de Gestel siti in parochia (dg: d..) de Rijthoeven atque ex quarta parte 

hereditatis dicte Heesterrijt site in dicta parochia de Rijthoven inter 

hereditatem Johannis dicti Vrancken de Waelwijc ex uno et (dg: h) inter 

communitatem ex alio item ex quarta parte prati siti in parochia de 

Eersel in loco dicto Scadewijc (dg: inter hereditatem) tendentis cum uno 

fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Theoderici dicti 

Heijnkens item ex medietate paludis dicte dat Casbroec site in dicta 

parochia de (dg: Eers) Rijthoeven inter communitatem ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Boeden soen de Kuijc 

promittens warandiam et obligationem in paccione deponere promisit 

sufficientem facere. Testes Coptiten et Coptiten datum in die Cecilie. 

 

BP 1177 f 166r 05 di 22-11-1384. 

Henricus zvw Johannes van Maren verkocht aan Arnoldus van Gewanden een huis 

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Godefridus gnd Zebrechts enerzijds en erfgoed van Johannes van Gewanden 

anderzijds, welk huis en erf voor 34 voet minus 4 duim en achter 30 voet 2 

duim breed is, belast met de hertogencijns. Lija dvw voornoemde Johannes, 

sv verkoper, deed afstand. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Maren domum et aream sitam in Busco 

in vico Orthensi inter hereditatem quondam Godefridi dicti Zebrechts ex 

uno et hereditatem Johannis de Gewanden ex alio que domus et area XXXIIII 

pedatas IIIIor pollicibus minus ante et XXX pedatas ac duos pollices 

retro in latitudine continet ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo de 
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Gewanden promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

ducis inde solvendo. Quo facto Lija filia dicti quondam Johannis soror 

ipsius venditoris cum tutore super predicta domo et area atque super toto 

jure ipsi in eadem competente ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lonijs et Theodericus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 166r 06 di 22-11-1384. 

Arnoldus Buijs verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Buijs prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 166r 07 di 22-11-1384. 

De broers Johannes en Willelmus, kvw Elisabeth van der Hoeven, en Ludovicus 

zv Ludovicus Eefsen soen ev Yda sv voornoemde Johannes en Willelmus 

verkochten aan Arnoldus zv Theodericus van Boekel een huis en tuin, in Oss, 

tussen voornoemde Theodericus van Boekel en Marcelius Delien soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, belast met 10 schelling geld. De brief 

overhandigen aan Petrus van Ghoch. 

 

Solvit. 

Johannes et Willelmus fratres (dg: dicti) liberi quondam Elisabeth van 

der Hoeven et Ludovicus filius Ludovici Eefsen soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Yde sue uxoris sororis dictorum Johannis et 

Willelmi domum et ortum sitos in parochia de Os inter hereditatem 

Theoderici de (dg: Boeke) Boekel et Marcelii Delien soen ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo 

filio Theoderici de Boekel predicti promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis X solidis monete inde solvendis. Testes 

datum ut supra. Detur Petro de Ghoch. 

 

BP 1177 f 166r 08 di 22-11-1384. 

Petrus van Ghoch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Ghoch prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 166r 09 di 22-11-1384. 

Eligius gnd Luutens soen verpachtte aan zijn dochter Elisabeth, voor de 

duur van het leven van voornoemde Eligius, zijn vruchtgebruik in (1) een 

huis, erf en stuk land, gnd Lodewijks Braak, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kleinre Liemde, naast Willelmus Spruijt, (2) een stuk land, gnd die 

Achterste Braak, dat was van wijlen Elisabeth van Ertbruggen, aldaar, (3) 

een akker, gnd Boenakker, aldaar, (4) een stuk beemd, ter plaatse gnd 

Oedendonk, tussen Henricus van Uden enerzijds en de gemeint anderzijds, 

voor de cijnzen die eruit gaan, en per jaar voor 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren. 

 

Eligius solvit. 

Eligius (dg: filius) dictus Luutens soen usufructum suum etc quem habet 

in (dg: pecia) domo et area et pecia terre dicta Lodewijchs Brake sitis 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Cleijnre Liemde (dg: inter) 

#iuxta# hereditatem (dg: domini W) Willelmi Spruijt (dg: ex uno et) atque 

in pecia terre terre (dg: dicta Lanen Brake) dicta die Efterste Brake que 

fuerat quondam Elisabeth de Ertbruggen sita ibidem #{hier invoegen wat 

boven het contract staat:} in agro dicto Boenacker sito ibidem# item in 

pecia prati sita in loco dicto Oedendonc inter hereditatem Henrici de 

Uden ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Elisabeth sue filie ab eadem ad vitam dicti Eligii et non ultra 

possidendum pro censibus prius inde solvendis et pro annua paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Eligio ad eius 

vitam ab altera purificationis et pro primo a purificatione proxime ultra 
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duos annos (dg: promittens w) ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 166r 10 di 22-11-1384. 

Johannes van Zonne zvw Reijnerus gnd van Zonne verkocht aan Arnoldus van 

der Molen een b-erfcijns van 5 pond geld, die Henricus van Haren 

vleeshouwer aan voornoemde Johannes betaalt99, een helft met Kerstmis en de 

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

de plaats gnd Zile, op de hoek aldaar, tussen een straatje dat loopt naast 

de plaats gnd Zile enerzijds en een kamer met ondergrond behorend aan 

Willelmus zvw Willelmus gnd van Best die Sloetmaker anderzijds. Aan 

voornoemde Arnoldus de vidimusbrief overhandigen die Henricus van Haren aan 

hem gaf. 

 

Johannes de Zonne filius quondam Reijneri dicti de Zonne hereditarium 

censum quinque librarum monete quem Henricus de Haren carnifex dicto 

Johanni dare et solvere promiserat hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco iuxta locum dictum Zile 

supra conum ibidem inter viculum tendentem iuxta dictum locum Zijle 

vocatum ex uno et inter cameram cum eius fundo spectantem ad Willelmum 

filium quondam Willelmi dicti de Best die Sloetmaker ex alio prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo van der Molen #Molen# (dg: pro) 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui et eius heredum deponere. Testes Theodericus et Loze datum 

ut supra. 

Detur dicto Arnoldo litteram (dg: faci) vidimus quam Henricus de Haren 

sibi dederat. 

 

BP 1177 f 166r 11 wo 23-11-1384. 

Nicholaus wollenklerenwever van Heze beloofde aan Theodericus Goetscalcs 

soen 98 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1385) te betalen. 

 

Nicholaus (dg: Weve) textor laneorum de Heze promisit Theoderico 

Goetscalcs soen nonagnta octo Brabants dobbel vel valorem ad Johannis 

proxime persolvendos. Testes Sta et Loze datum in crastino Cecilie. 

 

1177 mf6 B 13 f.166v. 

 in crastino Cecilie: woensdag 23-11-1384. 

 in profesto Katherine: donderdag 24-11-1384. 

 

BP 1177 f 166v 01 wo 23-11-1384. 

Henricus van Erpe droeg over aan de secretaris, tbv Johannes Boudewini, al 

zijn beesten, varend goed en gerede goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Henricus de Erpe omnes suas bestias et bona pecoralia et omnia sua bona 

parata quocumque locorum sita ut dicebat legitime supportavit mihi ad 

opus Johannis Boudewini promittens ratam servare. Testes Willelmus et 

Theodericus datum in crastino Cecilie. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1177 f 166v 02 do 24-11-1384. 

Lambertus gnd Ridders soen van Gheldorp verkocht aan Godefridus van 

Gheldorp zv Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Geldrop, tussen Henricus Ridders enerzijds en Henricus Koecke anderzijds, 

reeds belast met 18 penning grondcijns. 

 

                         
99 Zie ← BP 1177 f 136r 12 vr 08-07-1384, uitgifte van dit huis voor de 

erfcijns van 5 pond. 
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Lambertus (dg: Reij) dictus Ridders soen de Gheldorp hereditarie vendidit 

(dg: Ludovico) Godefrido de Gheldorp filio Philippi de Eijcke 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in (dg: p..) Busco #(dg: tradendam)# ex 

pecia terre sita in parochia de Gheldorp inter hereditatem Henrici 

Ridders ex uno et inter hereditatem (dg: Arnoldi) Henrici Koecke ex alio 

(dg: item ex) ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XVIII denariis census (dg: ex) domino fundi exinde 

solvendis et sufficientem facere. Testes Sta et Meus datum in profesto 

Katherine. 

 

BP 1177 f 166v 03 do 24-11-1384. 

Arnoldus zv Alardus gnd Cortman van Os gaf uit aan Arnoldus Bonen soen en 

Johannes zvw Johannes van Uden 7 hont heide, in Oss, ter plaatse gnd 

Hezerveld, tussen wijlen voornoemde Johannes van Uden enerzijds en erfgoed, 

gnd Hezerveld anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 15 

Hollandse plakmeeuwen, met Kerstmis te betalen. Verkrijgers beloofden ook 

op basis van hun andere goederen. De brief van de buitenlui overhandigen 

aan voornoemde Arnoldus Bonen. 

 

Arnoldus filius (dg: H) Alardi dicti Cortman #de Os# (dg: peciam) septem 

hont terre mericalis sita in parochia de Os in loco dicto Hezervelt inter 

hereditatem #quondam# Johannis de Uden ex uno et inter (dg: hereditatem 

communitatem) hereditatem dictam Hezervelt ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Arnoldo Bonen soen et Johanni (dg: -s) filio dicti 

quondam Johannis de Uden !ex !alio ab eisdem possidenda pro hereditario 

censu XV Hollant placmeuwen dando sibi ab aliis hereditarie nativitatis 

Domini (dg: pro) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi (dg: ..) super omnia 

ex premissis et aliis eorum bonis quibuscumque. Testes datum supra. 

Tradetur littera extraneorum dicto Arnoldo Bonen. 

 

BP 1177 f 166v 04 do 24-11-1384. 

Johannes, Lambertus en Batha, kvw Lambertus van den Yvenlaer, en Alardus 

van Cloethoven van den Dunghen ev Jutta dvw voornoemde Lambertus deden tbv 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer afstand van (1) een kamp, in de 

parochie van Den Bosch, ter plaatse gnd Ledebroek, tussen Martinus van 

Kessel enerzijds en erfgoed gnd de Hinthamse Kamp anderzijds, (2) een huis 

en tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, tussen 

Johannes die Keijster enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk 

beemd, gnd Schillings Beemd, onder de vrijdom, naast het water gnd die Aa 

enerzijds en erfgoed gnd die Driebergse Beemd anderzijds, (4) een bunder 

land onder de vrijdom, naast de dijk gnd de Yvenlaarse Dijk enerzijds en kv 

Elizabeth gnd Arts anderzijds, (5) een akker, onder de vrijdom, ter plaatse 

gnd Yvenlaar, tussen Lambertus Keelbreker enerzijds en Henricus Hermans 

soen anderzijds, (6) een stuk land, gnd dat Grestken, in Berlicum, tussen 

erfgoed van de investiet van Berlicum enerzijds en wijlen Adam van Neijnsel 

anderzijds, (7) 2 bunder land, ter plaatse gnd Sporkt, tussen erfgoed gnd 

Nuenbeke enerzijds en Johannes van Maren anderzijds, (8) ½ bunder land, ter 

plaatse gnd in Westerbrand, naast wijlen Johannes van ?Woesic, (9) een huis 

en tuin ter plaatse gnd Sporkt, tussen een gemene weg enerzijds en kinderen 

gnd Loden Kijnderen anderzijds. 

 

Johannes et Lambertus et Batha liberi quondam Lamberti van den Yvenlaer 

cum tutore et Alardus de Cloethoven van den Dunghen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris filie dicti quondam Lamberti 

super quodam campo sito in parochia de !Busco (dg: ante lo) ad locum 

dictum Ledebroec inter hereditatem Martini de Kessel ex uno et inter 

hereditatem dictam den Hijnthamsschen Camp ex alio item super (dg: su) 

domo et (dg: area) orto sitis infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum Yvenlaer inter hereditatem Johannis die Keijster ex uno et inter 
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(dg: hereditatem) communem plateam ex alio item super pecia prati dicta 

Scillincs Beemt sita infra libertatem iuxta aquam dictam die Aa ex uno et 

inter hereditatem dictam die (dg: Dre) Drieberchsche Beemt ex alio item 

super quodam bonario terre sito infra dictam libertatem iuxta aggerem 

dictum den Yvenlaersschen Dijc #ex uno et# inter hereditatem liberorum 

Elizabeth dicte Arts ex alio item quodam agro sito sito infra dictam 

libertatem ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Lamberti Keelbreker 

ex uno et inter hereditatem Henrici Hermans soen ex alio item peciam! 

terre dictam! dat Grestken sita in parochia de Berlikem inter hereditatem 

investiti de Berlikem ex uno et inter hereditatem quondam Ade de Neijnsel 

ex alio item super duobus bonariis terre sitis ad locum dictum Sporct 

inter hereditatem dictam Nuenbeke ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Maren ex alio item super dimidio bonario terre sito in loco dicto in 

Westerbrant iuxta hereditatem quondam Johannis de (dg: Wors) W[oe?]sic 

atque super domo et orto sitis ad locum dictum Sporct inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Loden Kijnderen ex 

alio ut dicebant ad opus Engberti filii quondam Willelmi van den Yvenlaer 

promittentes cum tutore ratam servare (dg: et obligationem). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 166v 05 do 24-11-1384. 

Gerardus zvw Gerardus Vosse gaf uit aan Nijcholaus zvw Johannes van der 

Scueren (1) een huis, erf en stuk aangelegen land, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Luissel, tussen Metta van Kessel enerzijds en Lambertus van Luijssel en 

Johannes van Weert anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Vos van 

Luijssel, (2) een tuin in Boxtel, ter plaatse gnd Luissel, tussen 

voornoemde Johannes van Weert enerzijds en Johannes Heester en Engbertus 

gnd Emme Erenbrechts soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor cijnzen 

aan de heer van Boxtel en thans voor een n-erfpacht van 2½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Verschillende mensen 

hebben hierover recht van weg. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Vosse domum aream et peciam terre sibi 

adiacentem sitas in parochia de (dg: Buxsel in) Bucstel ad locum Luijssel 

inter hereditatem Mette de Kessel ex uno et inter hereditatem Lamberti de 

Luijssel et Johannis de Weert ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem Johannis Vos de Luijssel ut dicebat atque quendam ortum situm 

in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Johannis (dg: Vos) 

de Weert ex uno et inter hereditatem Johannis Heester et (dg: W) Engberti 

dicti Emme Erenbrechts soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem (dg: Joh) Nijcholao filio (dg: Jo) quondam Johannis van der 

Scueren ab eodem hereditarie possidendas pro censibus domini de (dg: 

Burst) Bucstel exinde solvendis et dandis etc atque pro hereditaria 

paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit salva tamen unicuique sua via jus vie in premissis de 

jure habenti. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 06 do 24-11-1384. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Gerardus 12 Brabantse dobbel 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus Nij promisit dicto Gerardo XII Brabant dobbel seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 07 do 24-11-1384. 

Nijcholaus zvw Johannes van der Scueren verkocht aan Nijcholaus van 

Luijssel 1/3 deel in een huis, schuur met ondergrond, tuin en stuk 

aangelegen land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Johannes zvw 

Rodolphus van den Venne en Engbertus van den Venne enerzijds en Johannes 
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Peters soen en Katherina Pauwels anderzijds; belast met cijnzen. 

 

Nota. Obtinuit. 

Nijcholaus filius quondam Johannis van der Scueren (dg: peciam terre 

domum ortum et peciam terre) terciam partem ad se spectantem in domo 

horreo cum suo fundo et orto et pecia terre eis adiacente sitis in 

parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Johannis 

filii quondam Rodolphi van den Venne (dg: ex uno) et Engberti van den 

Venne ex uno et inter hereditatem Johannis Peters soen et Katherine 

Pauwels ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao de Luijssel ex 

alio promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: tercia 

parte duorum grossorum antiquorum exin dicta tercia parte solven) 

censibus exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 08 do 24-11-1384. 

Engbertus zvw Rodolphus van den Venne vernaderde. 

 

Engbertus filius quondam Rodolphi van den Venne prebuit et obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 09 do 24-11-1384. 

Nijcholaus van den Broecke gaf uit aan Petrus Everaets soen (1) de helft 

van een stuk land, gnd de Ruker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem, tussen kvw Nijcholaus van Craendonc enerzijds en kvw Johannes? van 

den Hezeacker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 11 

lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). Ter meerdere zekerheid stelde 

verkrijger tot onderpand (2) 1 lopen land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Houthem, tussen Elizabeth van der Straten enerzijds en Henricus Mostart 

anderzijds. 

 

Solvit. Petrus debet XVIII denarios. 

Nijcholaus van den (dg: Broec) Broecke #medietatem# pecie terre #dicte 

den Ruker# site (verbeterd uit: sitam) in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto Houthem inter hereditatem liberorum quondam Nijcholai de 

Craendonc ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis? van den 

Hezeacker ex alio dedit ad hereditariam paccionem Petro Everaets soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione XI lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) #Rode# danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra #annum# et in Busco tradenda ex 

dicta medietate promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem (dg: peciam terre) unam 

lopinatam terre (dg: siliginee) sitam in dicta parochia (dg: in) #et# 

loco inter hereditatem Elizabeth van der Straten ex uno et inter 

hereditatem #Henrici# Mostart ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 10 do 24-11-1384. 

Voornoemde Nijcholaus van den Broecke gaf uit aan Johannes gnd Herbrechts 

soen (1) de helft van voornoemd stuk land gnd de Ruker; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 11 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-

02-1386). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand 

(2) 1 lopen land aldaar, tussen eerstgenoemd stuk land enerzijds en 

Johannes van den Hezeacker anderzijds. 

 

Solvit Johannes, Debent XVIII denarios. 

Dictus Nijcholaus (dg: reliquam) medietatem dicte pecie terre dicte den 

Ruker dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto Herbrechts soen ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione XI lopinorum 

siliginis mensure de Rode danda sibi ab alio hereditarie purificationis 
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et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex dicta medietate 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit 

et ad maiorem securitatem dictus Johannes unam lopinatam terre (dg: 

siliginee) sitam ibidem inter (dg: hereditatem primodictam peciam terre 

ex uno) primodictam (dg: h..) peciam terre ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Hezeacker ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 11 do 24-11-1384. 

Johannes van Audenhoven beloofde aan mr Wolphardus van Ghiessen gedurende 4 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Andreas 23 Brabantse dobbel of de 

waarde te betalen. 

 

Johannes de Audenhoven promisit (dg: magistro Wolphardo de Ghiessen XXIII 

Brabant dobbel) promisit super omnia se daturum et soluturum magistro 

Wolphardo de Ghiessen ad spacium quatuor annorum datam presentem sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum XXIII Brabant 

dobbel seu valorem Andree et primo termino ab Andree proxime ultra annum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 12 do 24-11-1384. 

(dg: Nijcholaus zv). 

 

(dg: Nijcholaus filius de). 

 

BP 1177 f 166v 13 do 24-11-1384. 

Engbertus zvw Rodolphus van den Vennen beloofde aan Nijcholaus zvw Johannes 

van der Scueren 15 Brabantse dobbel of de waarde, binnen een maand na 

overlijden van Margareta mv voornoemde Engbertus te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Engbertus filius quondam Rodolphi van den Vennen promisit Nijcholao filio 

quondam Johannis van der (dg: Scue) Scueren XV Brabant dobbel seu valorem 

infra mensem post decessum Margarete matris dicti Engberti persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 166v 14 do 24-11-1384. 

Mr Wolphardus van Ghiessen schonk aan de secretaris, tbv Johannes zv 

voornoemde mr Wolphardus, (1) 5½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd 

Stertsgrave, (2) 7 hont land, in Empel, in een kamp gnd dat Hoernik Kamp. 

(3) 8 hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Roetse Kamp. De brief 

overhandigen aan voornoemde mr Wolphardus en niet aan de ander. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen quinque et dimidium iugera terre #ad se 

spectantia# sita in parochia de Empel in loco dicto S[t]ertsgreve item 

septem hont terre #ad se spectantia# sita in parochia de Empel in quodam 
!dicto dat Hoernic Camp atque octo hont terre #ad se spectantia# sita in 

dicta parochia in loco dicto (dg: Hoernic Camp) die Roetssche Camp ut 

dicebat supportavit mihi ad opus Johannis filii dicti magistri Wolphardi 

nomine dotis ad jus promittens ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto magistro Wolphardo et non altero. 

 

1177 mf6 B 14 f.167. 

 in profesto Katherine: donderdag 24-11-1384. 

 in die Katherine: vrijdag 25-11-1384. 

 in crastino Katherine: zaterdag 26-11-1384. 

 

BP 1177 f 167r 01 do 24-11-1384. 

Johannes die Bie zvw Arnoldus Lize soen verkocht aan Johannes gnd Arts soen 

een huis en tuin, in Sint-Oedenrode, tussen Rodolphus Coeghe enerzijds en 

Metta van Velpe en Conegondis van den Dike anderzijds, met beide einden 
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strekkend aan de straat, belast met 3 oude kleine tournosen en een 

b-erfpacht van 15 schelling gemeen paijment. 

 

Johannes die Bie filius quondam (dg: Joh) Arnoldi Lize soen domum et 

ortum sitos in parochia de Rode sancte Ode inter hereditatem (dg: ....) 

Rodolphi Coeghe ex uno et inter hereditatem Mette de Velpe et (dg: Coe) 

Conegondis van den Dike ex alio tendentes cum utroque fine ad !plateam ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni dicto (dg: d) Arts soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus (dg: grossis antiq) 

Turonensibus parvis antiquis et hereditario censu XV solidorum communis 

pagamenti exinde solvendis. Testes Sta et Meus datum in (dg: vig) 

profesto Katherine. 

 

BP 1177 f 167r 02 do 24-11-1384. 

Jacobus van den Wiel en Boudewinus Otten soen verklaarden ontvangen te 

hebben van Thomas zvw Theodericus Kepken de achterstallige termijnen van de 

afgelopen 8 jaar van een erfcijns van 33 pond, die Theodericus Kepken 

beloofd had aan wijlen Everardus van den Venne. 

 

Jacobus van den Wiel et Boudewinus Otten soen (dg: pro) palam 

recognoverunt (dg: se recipisse) #eis fore satisfactum# a Thoma filio 

quondam Theoderici Kepken de spacio octo annorum proxime preteritorum 

scilicet (dg: h.. de) #de arrestadiis# hereditarii census XXXIII librarum 

quem Theodericus Kepken quondam Everardo van den Venne promiserat dare et 

solvere scilicet annuatim ut dicebant (dg: promittentes indivisi). Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 167r 03 do 24-11-1384. 

Jacobus zvw Marcelius van den Placken verkocht aan Arnoldus van den Placke 

alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Marcelius en van zijn grootmoeder Hilla van den Placke, 

gelegen in Herlaar. 

 

Jacobus filius quondam Marcelii van den Placken omnes hereditates sibi de 

morte (dg: quo) dicti quondam Marcelii sui patris et de morte Hille van 

den Placke avie olim dicti Jacobi successione advolutas quocumque locorum 

in territorio de Herlaer sitas ut dicebat (dg: supportavit) vendidit 

Arnoldo van den Placke promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 167r 04 do 24-11-1384. 

Henricus Bertouts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bertouts (dg: soen) soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 167r 05 do 24-11-1384. 

Voornoemde Arnoldus van den Placke beloofde aan Arnoldus Thijskens soen 

visser 6 dobbel mottoen, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (zo 25-12-1384) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit (dg: dicto Jacobo) #Arnoldo Thijskens soen 

piscatori# sex dobbel mottoen scilicet L Hollant placken pro dobbel 

mottoen computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1177 f 167r 06 do 24-11-1384. 

Gerardus zv Rutgherus van der Hellen beloofde aan Jacobus Keelbreker een 

erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit 

het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn moeder Fijssia 

resp. dat aan hem zal komen na overlijden van voornoemde Rutgherus, in alle 
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erfgoederen van voornoemde Rutgherus en wijlen Fijssia. 

 

Gerardus filius Rutgheri van der Hellen promisit se daturum et soluturum 

Jacobo Keelbreker hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie 

Lamberti ex tota parte sibi de morte quondam Fijssie matris dicti Gerardi 

successione advoluta et post mortem dicti Rutgheri advolvenda in omnibus 

hereditatibus dictorum Rutgheri et quondam Fijssie quocumque locorum (dg: 

consi) sitis promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 167r 07 do 24-11-1384. 

Udo zvw Laurencius van den Brukelen verkocht aan Arnoldus die Hoeghe van 

Bucstel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel in de navolgende erfgoederen, gelegen 

in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Liemde, (1) een stuk beemd, tussen 

Henricus van Uden enerzijds en die gnd van der Laerscot anderzijds, (2) 4 

lopen land, tussen Fijssija van den Berghe enerzijds en Eligius van den 

Berge anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Udo filius quondam Laurencii van den Brukelen hereditarie vendidit 

Arnoldo die Hoeghe de Bucstel hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco #tradendam# ex (dg: pecia p) quarta parte ad dictum venditorem 

spectante in hereditatibus infrascriptis (dg: sit) sitis in parochia de 

Bucstel in loco Groter Lijemde scilicet in pecia prati sita inter 

hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem illorum dictorum 

van der Laerscot ex alio atque in quatuor lopinatis terre (dg: sit) sitis 

inter hereditatem Fijssije van den Berghe ex uno et inter hereditatem 

(dg: Li) Eligii van den Berge ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 167r 08 vr 25-11-1384. 

Ghisbertus van Hasenbossche en Gheerlacus van Watermael beloofden aan 

Johannes van den Velde 42 oude schilden, 40 plakken van Holland voor 1 oude 

schild gerekend, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

Ghisbertus de Hasenbossche et Gheerlacus de Watermael promiserunt Johanni 

van den Velde XLII #duos# aude scilde vel pro quolibet XL placken 

Hollandie ad purificationem proxime persolvendos. Testes Sta et Jacobus 

Coptiten datum in die Katherine. 

 

BP 1177 f 167r 09 vr 25-11-1384. 

Theodericus van den Poerten en Hubertus Steenwech beloofden aan Theodericus 

Koppel 40 oude schilden, 4 gulden van Holland of Gelre voor 3 schilden 

gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Theodericus van den Poerten et Hubertus Steenwech promiserunt Theoderico 

Koppel XL aude scilde scilicet IIII gulden Hollandie vel Gelrie pro III 

scilde computato ad pascha proxime persolvendos. Testes ?Sta et Loze 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167r 10 vr 25-11-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167r 11 za 26-11-1384. 

Arnoldus Kaelstaf szvw Johannes van Ghiessen gaf uit aan Willelmus Hoef en 
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diens vrouw Metta dvw Zeelkinus gnd Marcelijs soen een huis100 en erf van 

voornoemde wijlen Johannes van Ghiessen, in Den Bosch, in de straat gnd 

Huls, tussen erfgoed van Johannes zvw Daniel van Vladeracken enerzijds en 

erfgoed van Elisabeth gnd Luws anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) 

de hertogencijns, (2) 4 schelling aan andere mensen, en thans voor (3) een 

n-erfcijns van 4 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande 

(za 24-06-1385). Willelmus zvw voornoemde Johannes van Ghiessen deed 

afstand. 

 

Arnoldus Kaelstaf gener quondam Johannis de Ghiessen domum et aream dicti 

quondam Johannis de Ghiessen sitam in Busco in vico dicto Huls inter 

hereditatem Johannis filii quondam Danielis de Vladeracker ex uno et 

hereditatem Elisabeth dicte Luws ex alio prout ibidem est sita et ad 

dictum quondam Johannis de Ghiessen pertinere consuevit ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum Willelmo Hoef et Mette eius uxori filie quondam 

Zeelkini dicti Marcelijs soen ab eisdem pro censu ducis et IIII solidis 

aliis hominibus prius inde solvendis dandis etc et pro hereditario censu 

IIIIor aude scilde vel valorem dando dicto Arnoldo ab aliis mediatim 

Johannis (dg: Domini) et mediatim Domini et pro primo (dg: ..) Johannis 

proxime futuro ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Quo facto Willelmus filius 

dicti quondam Johannis de Ghiessen super predicta domo et area ad opus 

dictorum Willelmi et Mete hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Jacobus 

Coptiten datum in crastino Katherine. 

 

BP 1177 f 167r 12 za 26-11-1384. 

Theodericus Posteel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Posteel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167r 13 za 26-11-1384. 

Voornoemde Willelmus en Metta, Johannes van Haren en Nicholaus Coninc zvw 

Zeelkinus Koninc beloofden aan voornoemde Arnoldus Kaelstaf 31 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) en 35 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan over 2 jaar (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Dicti Willelmus et Metta Johannes de Haren Nicholaus Coninc filius 

quondam Zeelkini Koninc promiserunt dicto Arnoldo Kaelstaf XXXI aude 

scilde vel valorem ad Johannis proxime atque XXXV aude scilde vel valorem 

a Johannis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 167r 14 za 26-11-1384. 

Johannes zvw Reijnerus van Zon en Albertus van Uden beloofden aan Wolterus 

zv Gerardus van Zelant101 24 gulden van Holland of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Reijneri de Zon et Albertus de Uden promiserunt 

Woltero filio Gerardi de Zelant XXIIII gulden Hollandie vel valorem ad 

Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167r 15 za 26-11-1384. 

Arnoldus Kaelstaf deed tbv Willelmus zv Johannes van Ghiessen afstand van 

                         
100 Zie → BP 1181 p 197r 02 ma 14-10-1398, verkoop van het huis. 
101 Zie → VB 1799 f 056v 15, ma 06-03-1391; VB 1799 f 058r 03, ma 03-04-

1391; VB 1799 f 058v 12, ma 17-04-1391: Wouter soen Gerijts van Zelant was 

gericht … aen alle goide Aelbrechts van Uden ende Jans soen wilner Reijners 

van Zonne met scepenen scoud brieven. 
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(1) een stuk land in Vught, ter plaatse gnd aan de Oester ?Nereberg, (2) 

een stuk land gnd die Heze, aldaar, beiderzijds tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch, (3) een stuk land in Vught, ter plaatse gnd 

Borchstuckel, (4) een stuk land aldaar, ter plaatse gnd Bullens Braak, (5) 

1 dagmaat beemd, in Gestel, ter plaatse gnd Theder Beemde, (6) 1 dagmaat 

beemd, ter plaatse gnd die Maat, te weten de dagmaat naast de Vughterdijk, 

(7) 1/3 deel van 2 dagmaten beemd, ter plaatse gnd die Maat, naast 

Elisabeth wv Reijnerus gnd Willems, (8) 4 dagmaten beemd, ter plaatse gnd 

Rietmaat, naast Johannes Coninc. 

 

Arnoldus Kaelstaf super (dg: n) pecia terre sita in parochia de Vucht ad 

locum dictum aen den Oester Ne[re?]berch item super pecia terre (dg: 

sita) dicta die Heze sita ibidem inter hereditatem mense sacti spiritus 

in Busco ex utroque latere item super pecia terre (dg: dicta) sita in 

dicta parochia ad locum dictum Borchstuckel item super pecia terre sita 

ibidem in loco dicto Bullens Brake item super (dg: via) #una# diurnata 

prati sita in parochia de Gestel in loco dicto Theder Beemde item super 

una diurnata prati sita in loco dicto die Maet scilicet super illa 

diurnata prati que sita est contigue !versus aggerem Vuchtensem item 

super tercia parte duarum diurnatarum prati sitarum in dicto loco die 

Maet vocato contigue iuxta hereditatem Elisabeth relicte Reijneri dicti 

Willems item super quatuor !quatuor diurnatis prati sitis in loco dicto 

Rietmaet iuxta hereditatem Johannis Coninc ut dicebat ad opus Willelmi 

filii Johannis de Ghiessen hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem exparte sui deponere.Testes (dg: Lonijs) Sta et 

Lonijs datum ut supra. 

 

1177 mf6 C 01 f.167v. 

 in crastino Katherine: zaterdag 26-11-1384. 

 Dominica post Katherine: zondag 27-11-1384. 

 Secunda post Katherine: maandag 28-11-1384. 

 in die beati Andree: woensdag 30-11-1384. 

 in crastino innocentium: donderdag 29-11-1384. 

 in crastino Andree: donderdag 01-12-1384. 

 

BP 1177 f 167v 01 za 26-11-1384. 

(dg: Willelmus zvw Johannes van Ghiessen deed afstand van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge). 

 

(dg: Willelmus filius quondam Johannis de Ghiessen super hereditaria 

paccione unius modii siliginis). 

 

BP 1177 f 167v 02 za 26-11-1384. 

Willelmus zvw Johannes van Ghiessen deed tbv Arnoldus Kaelstaf afstand van 

(1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit een hoeve die 

was van wijlen Ghibo Bellaert, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, (2) 1 

dagmaat beemd, ter plaatse gnd die Maat, naast Johannes Coninc, te weten de 

dagmaat richting de gemeint, aldaar. Zijn kinderen Gerardus en Johannes 

zullen afstand doen. 

 

Willelmus filius quondam Johannis de Ghiessen super hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie ex manso qui 

fuerat quondam Ghibonis Bellaert sito in loco dicto Boertmans Hoeve item 

super una diurnata prati sita in loco dicto die Maet iuxta hereditatem 

Johannis Coninc scilicet super illa diurnata prati que sta est versus 

communitatem ibidem ut dicebat atque super toto jure ad opus Arnoldi 

Kaelstaf hereditarie renunciavit promittens ratam servare et (dg: obs) et 

obligationem ex parte sui deponere et promisit quod ipse Gerardum 

Johannem eius liberos super predictis ad opus dicti Arnoldi faciet 

renunciare. Testes Sta et Lonijs datum in crastino Katherine. 
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BP 1177 f 167v 03 za 26-11-1384. 

Gerardus Vuchtman verkocht aan Ywanus Stierken 1/8 deel in een beemd gnd 

Buenre, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Enode, tussen Godekinus van 

Hedichuijsen enerzijds en die Enodese Dijk anderzijds. Verkoper en Johannes 

zvw Johannes Vuchtman beloofden lasten af te handelen en dat Johannes zv 

voornoemde Gerardus, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Gerardus Vuchtman (dg: et) octavam partem ad se spectantem in quodam 

prato dicto communiter Buenre sito in parochia sancti Petri de Vucht in 

loco dicto Enode inter hereditatem Godekini de Hedichuijsen ex uno et 

inter aggerem dictum die Enoedschen Dike ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ywano Stierken promittentes et cum eo Johannes filius quondam 

Johannis Vuchtman indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem in dicta octava parte deponere et quod ipsi Johannem filium 

dicti Gerardi dum ad annos pervenerit super dicta octava parte ad opus 

dicti Ywani hereditarie facient renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 04 za 26-11-1384. 

Wolterus Bulle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wolterus Bulle prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 05 za 26-11-1384. 

Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel en Henricus van Erpe beloofden aan 

Philippus Jozollo 128 oude schilden met Epiphanie aanstaande (vr 06-01-

1385; 4+31+6=41 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Gerardus de Eijke filius quondam Henrici Posteel et Henricus de Erpe 

promiserunt Philippo Jozollo C et XXVIII aude scilde ad festum epiphanie 

proxime persolvendos pena V. Testes Sta et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 06 za 26-11-1384. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 07 za 26-11-1384. 

Theodericus van der Poerten beloofde aan Johannes van Neijnsel en Henricus 

Raet 200 oude schilden102, ¼ deel te betalen met Kerstmis (zo 25-12-1384), ¼ 

deel met Pasen (zo 02-04-1385), ¼ deel met Sint-Jan (za 24-06-1385), en ¼ 

deel met Sint-Remigius (zo 01-10-1385) aanstaande. 

 

Theodericus van der Poerten promisit Johanni de Neijnsel et Henrico Raet 

vel eorum alteri (dg: CC CC) IIc aude scilde pro un quarta parte Domini 

pro altera quarta parte pasce pro 3a quarta parte Johannis et pro ultima 

quarta parte Remigii proxime persolvendos. Testes Jacobus Cop et Berkel 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 08 zo 27-11-1384. 

Stamelart van de Kelder, Lonijs van Langvelt, Jacobus Coptiten, Willelmus 

Coptiten, Johannes van Neijnsel en Henricus Raet beloofden aan Johannes 

Jode wisselaar 4 gulden geld van Holland of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Sta de Penu Lonijs de Langvelt Jacobus Coptiten Willelmus Coptiten 

Johannes de Neijnsel et Henricus Raet promiserunt Johanni Jode campsori 

IIII gulden monete Hollandie #vel valorem# ad pasca proxime persolvendos. 

                         
102 Zie → BP 1179 p 364v 02 vr 22-03-1392, verklaring dat 200 oude schilden 

zijn betaald. 
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Testes dicti scabini datum dominica post Katherine. 

 

BP 1177 f 167v 09 ma 28-11-1384. 

Hilla dvw Eligius gnd Mersman van Rode deed tbv Theodericus Berwout afstand 

van 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boerdmans Hoeve, 

(1) tussen Egidius Scoerwegge enerzijds en voornoemde Theodericus Berwout 

anderzijds, (2) tussen Goessuinus zvw Gheerlacus Cnode enerzijds en 

voornoemde Theodericus Berwout anderzijds. 

 

Hilla filia quondam Eligii dicti Mersman de Rode cum tutore super duabus 

peciis terre sitis in parochia sancti Petri de Vucht ad locum dictum 

Boerdmans Hoeve quarum una inter hereditatem Egidii Scoerwegge ex uno et 

hereditatem Theoderici Berwout ex alio altera inter hereditatem Goessuini 

filii quondam Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici Berwout ex alio latere sunt site atque super toto jure ad opus 

dicti Theoderici Berwout hereditarie renunciavit promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Loze datum secunda post Katherine. 

 

BP 1177 f 167v 10 ma 28-11-1384. 

Voornoemde Hilla dvw Eligius gnd Mersman van Rode deed tbv Mathias zvw 

Mathias rademaker afstand van 1 zesterzaad land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Boertmans Hoeve, in een akker gnd die Bleekakker. 

 

Dicta Hilla cum tutore super sextariata terre sita in parochia sancti 

Petri de Vucht in loco dicto Boertmans Hoeve (dg: inter l) in agro dicto 

die Bleecacker atque super toto jure ad opus Mathie filii quondam Mathie 

rotificis hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 11 ma 28-11-1384. 

Wolterus zv Willelmus van Heirle vernaderde 2 stukken beemd, in Vessem, (1) 

ter plaatse gnd Spekdonk, (2) ter plaatse gnd Ellenbroek, die Godefridus 

gnd Ghibekinus zv Willelmus van den Broecke in pacht verkregen had van 

Willelmus Vos zv Henricus van der Donc. De ander week. En hij droeg weer 

over. 

 

Solvit totum. 

Wolterus filius Willelmi de Heirle prebuit ad redimendum duas pecias 

prati sitas in parochia de Vessen quarum una in loco dicto Specdonc 

altera in loco dicto Ellenbroec (dg: ex alio) #sunt site# quas 

#Godefridus dictus# Ghibekinus {hieronder staan drie puntjes} filius 

Willelmi van den (dg: Br) Broecke erga Willelmum Vos filium Henrici van 

der Donc ad pactum acquisiverat ut dicebat alter cessit et reportavit 

etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 167v 12 wo 30-11-1384. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Nollen van der Vesten droeg over aan Wolterus 

Phien soen van Zelant een hofstad in Boxtel, tussen Petrus Wechaze 

enerzijds en Willelmus gnd Priem anderzijds, aan hem overgedragen door 

Albertus en Sophia, kvw Albertus Becker van Bucstel. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Nollen van der Vesten domistadium 

situm in parochia de Bucstel inter hereditatem Petri Wechaze ex uno et 

hereditatem Willelmi dicti Priem ex alio supportatum sibi ab Alberto et 

Sophia liberis quondam Alberti Becker de Bucstel prout in litteris 

hereditarie supportavit Woltero Phien soen de Zelant cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sta et Berkel datum in die beati Andree. 
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BP 1177 f 167v 13 do 29-11-1384. 

Godescalcus zv Elijas gnd Scoerwechts soen van Vucht ev Elsbena dvw 

Johannis Corpus beloofde aan de secretaris, tbv een zekere Genken van 

Gravia, van een kamer met ondergrond, in Grave, naast wijlen Petrus gnd 

Coppen soen, welke kamer met ondergrond Mechtildis wv Petrus gnd Coppen 

soen vermaakt had aan voornoemde Elsbena, de lasten af te handelen, behalve 

de cijnzen die eruit gaan. De brief overhandigen aan voornoemde 

Godescalcus. 

 

Godescalcus filius Elije (dg: de Vucht) dicti Scoerwechts soen de Vucht 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elsbene sue uxoris filie quondam 

Johannis Corpus promisit super omnia mihi ad opus cuiusdam dicti Genken 

de Gravia (dg: de) #de# quadam camera cum eius (dg: eius) fundo sita in 

opp...o de Gravia !inter hereditatem quondam Petri dicti Coppen soen et 

quam cameram cum eius fundo (dg: qu) Mechtildis relicta quondam Petri 

dicti (dg: Coppens) Coppen soen dicte #Elsbene# legaverat ut dicebat 

prestabit warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de 

jure solvendis. Testes Willelmus et Loze datum in crastimo innocentium. 

Tradetur littera dicto Godescalco. 

 

BP 1177 f 167v 14 do 01-12-1384. 

Arnoldus gnd Alarts soen beloofde aan Elizabeth wv Alardus Kathelinen soen 

8 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Kerstmis over een jaar (ma 25-

12-1385) te betalen. 

 

Scabini noluerunt. 

Arnoldus dictus Alarts soen promisit super omnia Elizabeth relicte 

quondam (dg: Alardi dicti Ard) Alardi Kathelinen soen VIII Brabant dobbel 

mottoen seu valorem !ad nativitatis Domini proxime (dg: ultra annum 

persolvendos testes datum) ultra annum persolvendos (dg: datum Sta). Sta 

et Meus datum in crastino Andree. 

 

BP 1177 f 167v 15 do 01-12-1384. 

Goeswinus zvw Henricus van den Waude gaf uit aan Arnoldus zvw Arnoldus van 

der Bolst een huis, hofstad, tuin en aangelegen akker, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Aan die Eirde, tussen Metta Meijs enerzijds en Johannes van den 

Hoevel anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg; de 

uitgifte geschiedde voor 4 schelling en 1 lopen raapzaad aan de kerk van 

Schijndel, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis op voornoemde hofstad te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1386). 

 

Goeswinus filius quondam Henrici van den Waude domum et domistadium et 

ortum et (dg: agerum) agrum terre eis adiacentem sitos in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Aen die Eirde inter hereditatem Mette Meijs ex 

uno et inter (dg: Jo) hereditatem Johannis van den Hoevel ex alio 

tendentes cum utroque fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Arnoldo filio quondam Arnoldi van der Bolst ab 

eodem hereditarie possidendos pro quatuor solidis et uno lopino (dg: 

siliginis ..) seminis raparum (dg: mense) ecclesie de Scijnle exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et supra dictum domistadium tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 167v 16 do 01-12-1384. 

Johannes van der Heijden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Heijden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 167v 17 do 01-12-1384. 

Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel ev Fijssija, en Theodericus zvw 

Theodericus van den Eijnde van Empel ev Fijssia, dvw hr Arnoldus van der 

Sporct priester, droegen over aan Johannes Buekentop alle cijnzen, die 

wijlen hr Arnoldus van Sporct beurde, gaande uit erfgoederen onder 

Berlicum. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Walteri de Kessel maritus et tutor 

legitimus (dg: ut) Fijssije sue uxoris Theodericus filius quondam 

Theoderici van den Eijnde de Empel maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Fijssie !uxori filiarum quondam domini (dg: Godefridi) 

#Arnoldi# van der Sporct presbitri omnes census quos dominus quondam 

Arnoldus de Sporct (dg: infra) solvendos habuit ex hereditatibus 

quibuscumque sitis infra parochiam de Berlikem ut dicebant supportaverunt 

Johanni Buekentop promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 C 02 f.168. 

 in crastino Andree: donderdag 01-12-1384. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 03-12-1384. 

 

BP 1177 f 168r 01 do 01-12-1384. 

Johannes Buekentop beloofde aan Theodericus zvw Theodericus van de Eijnde, 

tbv Eefsa dvw Wellinus schoenmaker, een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandigen aan voornoemde Theodericus. 

 

Solvit 3 plack. 

Johannes Buekentop promisit super omnia Theoderico filio quondam 

Theoderici van de Eijnde (dg: de) ad opus Eefse filie quondam Wellini 

sutoris (dg: q) se daturum et soluturum dicte Eefse (dg: h) vitalem 

pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam dicte Eefse et non ultra purificationis et in Busco 

#tradendam# ex omnibus bonis dicti Johannis et cum mortua fuerit (dg: 

testes). Tradetur littera dicto Theoderico. Testes Sta et Meus datum (dg: 

quint) in crastino Andree. 

 

BP 1177 f 168r 02 do 01-12-1384. 

Johannes zvw Theodericus die Lodder van Berlikem beloofde aan Zegherus van 

Puppel 40 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-

1385) te leveren. 

 

Johannes (dg: die) filius quondam Theoderici die (dg: Lob) Lodder de 

Berlikem promisit Zeghero de Puppel XL modios #bone# lupule mensure de 

Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 03 do 01-12-1384. 

(dg: Theodericus zv). 

 

(dg: Theodericus filius). 

 

BP 1177 f 168r 04 do 01-12-1384. 

Jacobus van Eele droeg over aan Henricus van Zonne voor de duur van diens 

leven 2 stukken beemd, in Oisterwijk, naast de plaats gnd Banbrug, aan 

weerszijden van het water gnd Bogaards Wielke. 

 

Jacobus de Eele (dg: pratum) duas pecias prati sitas in parochia de 

Oesterwijc iuxta locum dictum (dg: Banb) Banbrugge (dg: iuxta) ab utroque 

latere (dg: ag) aque dicti! Boegarts Wielken (dg: inter hereditatem he) 

prout ibidem sita est et ad dictum Jacobum dinoscitur (dg: ..) pertinere 

ut dicebat supportavit Henrico de Zonne ab eodem ad eius vitam 
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possidendas et promittens warandiam et obligationem deponere et cum 

mortuus fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 05 do 01-12-1384. 

(dg: Gerardus van Vladeracken: een stuk land, voorbij Vlijmen, tussen 

erfgoed gnd Proetelhoeve enerzijds en Joh). 

 

(dg: Gerardus de Vladeracken peciam terre ad se spectantem sitam ?an 

ultra Vlimen inter hereditatem dictam Proetelhoeve ex uno et inter 

hereditatem Joh). 

 

BP 1177 f 168r 06 do 01-12-1384. 

Ghibo zvw Petrus gnd Zeghers soen van Cromvort en Johannes van Hoesden 

beloofden aan Gerardus van Vladeracken, gedurende 5 jaar, ingaande heden, 

elk jaar met Sint-Martinus, 17½ schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Petri dicti Zeghers soen de Cromvort et Johannes de 

Hoesden promiserunt #indivisi super omnia# se daturos et soluturos 

Gerardo de Vladeracken ad spacium quinque annorum datam presentem sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum decem et septem 

et dimidium scilde scilicet XII Hollant placken pro scilt computato ad 

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

 

BP 1177 f 168r 07 do 01-12-1384. 

Johannes Rijc droeg over aan Goeswinus van Best de helft van een b-erfcijns 

van 6 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een 

erfgoed, naast de windmolen gnd Kappellaans Molen, in Hintham, op het Zand, 

welke helft van het erfgoed Johannes zvw Egho bakker voor voornoemde cijns 

van 6 schelling uitgegeven had aan Nijcholaus van den Arennest. 

 

Johannes Rijc (dg: filius qu) medietatem hereditarii census sex solidorum 

monete solvendi hereditarie nativitatis Domini de medietate hereditatis 

site iuxta molendinum venti dictum Kappellaens Molen situm in Hijntham 

supra arenam et quam medietatem dicte hereditatis Johannes filius quondam 

Eghonis pistoris dederat ad censum Nijcholao van den Arennest pro 

predicto censu sex solidorum prout in litteris hereditarie supportavit 

Goeswino de Best cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: et impeticionem) ex parte sui et quorumcumque heredum 

dicti quondam Johannis filii Egonis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 08 do 01-12-1384. 

Gerardus zvw Henricus van der Oethen verkocht aan Henricus Lanternmaker een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1385), gaande uit een huis103 en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van Henricus van Hedel enerzijds en erfgoed van Henricus 

Foebeken anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond 10 

schelling voornoemd geld. 

 

Gerardus filius quondam Henrici van der Oethen hereditarie vendidit 

Henrico Lanternmaker hereditarium censum (dg: ..) XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et primo 

termino nativitatis Johannis #proxime# ex domo et area sita in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de Hedel ex uno et 

inter hereditatem Henrici Foebeken ex alio (dg: ex alio pro) ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu quinque librarum et X solidorum dicte monete exinde solvendo prius 

                         
103 Zie ← BP 1176 f 348v 02 za 05-03-1384, verkoop van dit huis. 
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(dg: solven). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 09 do 01-12-1384. 

Nijcholaus Spiring droeg over aan Petrus Witmeri 60 pond (dg: geld), aan 

hem beloofd door Lambertus gnd Witmeri de jongere. 

 

Solvit. 

(dg: Nij) Nijcholaus Spiring sexaginta libras (dg: monete) promisit! sibi 

a Lamberto dicto Witmeri juniore prout in litteris supportavit Petro 

Witmeri cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 10 do 01-12-1384. 

Marcelius zvw Henricus Willems beloofde aan Johannes nzvw Walterus van Erpe 

13 gulden hellingen met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Marcelius filius quondam Henrici Willems promisit Johanni filio naturali 

quondam (dg: L) Walteri de Erpe XIII gulden hellingen ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 11 do 01-12-1384. 

Reijnerus van Aelst beloofde aan Rijcoldus Borchgreve 100 oude schilden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Reijnerus de Aelst promisit Rijcoldo Borchgreve centum aude scilde seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 12 do 01-12-1384. 

Johannes zvw Theodericus gnd Claes soen van Heze verkocht aan Henricus zvw 

Wautgherus van der Tangherrijt 1/3 deel van 1 morgen land in Merewijk, ter 

plaatse gnd Foijtswerf, tussen Willelmus Hels enerzijds en een sloot 

anderzijds, belast met zegedijk en sloten. 

 

Nota obtinuit. 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Claes soen de Heze terciam 

partem (dg: ad se) cuiusdam (dg: iu) iugeris terre siti in jurisdictione 

de Merewijc in loco dicto Foijtswerf inter hereditatem Willelmi Hels et 

inter fossatum ex alio ut dicebat vendidit Henrico filio quondam 

Wautgheri van der Tangherrijt promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis Zeghedijk et fossatis ad hoc de jure spectantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 13 do 01-12-1384. 

Johannes Kesselman zvw Gerardus Kesselman vernaderde. 

 

Johannes (dg: Kessell) Kesselman filius (dg: f) quondam Gerardi Kesselman 

prebuit et obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 14 do 01-12-1384. 

Theodericus zvw Johannes van Heze verkocht aan Johannes van Dommellen 

bakker een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386), gaande uit 

(1) de helft in een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen een straatje dat loopt van de 

Hinthamerstraat naar het klooster van Baseldonk enerzijds en erfgoed van 

Gerardus Broecriemmaker anderzijds, deze helft reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 7½ schelling gemeen ?paijment, (2) de 

helft van een stuk land in Uden, naast de kerk, naast wijlen Walterus 

Scermer, (3) de helft van een stuk beemd in Uden, beiderzijds tussen 

voornoemde wijlen Walterus Scermer, (4) de helft in een b-erfcijns van 40 

schelling die Walterus Scermer aan voornoemde verkoper en aan diens zwager 
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Henricus Gruijter betaalt uit een erfgoed naast voornoemd stuk beemd. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze hereditarie vendidit Johanni 

de Dommellen pistori hereditariam paccionem (dg: un) duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino ultra annum et in Busco tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in domo et area dicti quondam Johannis siti in Busco 

ad vicum Hijnthamensem inter viculum (dg: tendentem) tendentem a dicto 

vico Hijnthamensi versus conventum de Baseldonc ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Broecriemmaker ex alio atque ex #medietate ad se 

spectante# pecie terre site in parochia de Uden iuxta ecclesiam ibidem 

iuxta hereditatem quondam Walteri Scermer atque ex medietate (dg: dicte) 

pecie prati site in parochia de Uden (dg: inter hereditatem X) inter 

hereditatem dicti quondam Walteri Scermer ex utroque latere coadiacentem 

ut dicebat atque ex medietate ad dictum venditorem spectante in 

hereditario censu XL solidorum quem Walterus Scermer predictus dicto 

venditori et Henrico (dg: q d) Gruijter suo sororio solvere tenebatur 

(dg: ex here) ex hereditate sita iuxta dictam peciam prati ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis 

et hereditario censu septem et dimidii solidorum communis !ex dicta 

medietate dicte domus et aree prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 15 do 01-12-1384. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius quondam Andree de Berlikem prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 16 do 01-12-1384. 

Willelmus gnd Gerijts soen ev Jutta dvw Johannes van Helmont snijder en 

Margareta dvw voornoemde Johannes droegen over aan Heijlwigis Spikers een 

b-erfcijns van 10 schelling, 1 groot Tournoois van de koning van Frankrijk 

voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, uit een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis en erf in 

Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, naast het Gasthuis, (2) 2 kamers met 

ondergrond aldaar, aan het eind van voornoemd huis en erf, welke cijns van 

10 schelling voornoemd geld voornoemde Jutta, tbv haar, voornoemde 

Margareta en Johannes en Johannes, minderjarige kvw voornoemde Johannes van 

Helmont, verworven had van de broers Godescalcus en Johannes, nkv Johannes 

van Meghen perkamentmaker. Voornoemde Johannes en Johannes zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Willelmus dictus Gerijts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Jutte sue uxoris filie quondam Johannis de Helmont #sartoris# et 

Margareta filia dicti quondam Johannis cum tutore hereditarium censum X 

solidorum grosso (dg: Tur) Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris de 

hereditario censu XL solidorum dicte monete solvendo hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de domo et area sita in Busco ad vicum 

Hijnthamensem iuxta hospitale ac de duabus cameris cum earum fundis sitis 

ibidem ad finem domus et aree predicte quem censum X solidorum dicte 

monete dicta Jutta ad opus sui et ad opus dicte Margarete et ad opus 

Johannis et Johannis liberorum dicti quondam Johannis de Helmont erga 

Godescalcum et Johannem fratres pueros naturales Johannis de Meghen 

pargamentatoris acquisiverat prout in litteris supportaverunt Heijlwigi 

Spikers cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem (dg: ?et ?impeticionem) ex parte eorum ?et dictorum Johannis 

et Johannis (dg: de) liberorum quondam Johannis de Helmont deponere et 

quod ipsi dictos Johannem et Johannem quamcito ad annos pubertatis 
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pervenerint super dicto censu ad opus dicte Heijlwigis facient 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168r 17 za 03-12-1384. 

Nijcholaus van den Broecke verkocht aan Otto Herbrechts soen (1) een beemd 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den Reeke, tussen Johannes van den 

Loe enerzijds en Sophija Lodekens anderzijds, (2) zijn deel in de beemden 

gnd Tiende Beemden, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in den Reeke. 

 

Nijcholaus van den Broecke pratum situm in parochia de Rode sancte Ode in 

loco dicto in den Reeke inter hereditatem Johannis van den Loe ex uno et 

inter Sophije Lodekens ex alio (dg: ut dicebat) atque totam partem et 

omne jus sibi competentes in pratis dictis Tiende Beemde sitis in 

parochia et loco predictis ut dicebat hereditarie vendidit Ottoni 

Herbrechts soen promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sta 

et Jacobus Coptiten datum sabbato post Andree. 

 

1177 mf6 C 03 f.168v. 

 Sabbato post conceptionem: zaterdag 10-12-1384. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 03-12-1384. 

 in festo Nijcholai: dinsdag 06-12-1384. 

 

BP 1177 f 168v 01 za 10-12-1384. 

Godefridus Sceijnckel verkocht aan Godefridus die Visscher zv Henricus die 

Visscher gewantscheerder een erfgoed met gebouwen in Den Bosch, in de 

Beurdse Straat, tussen het woonhuis van wijlen Elizabeth gnd Witskeler 

enerzijds en huis en erf van voornoemde Godefridus, dat hij van het 

Geefhuis verworven had, anderzijds, strekkend vanaf de Beurdse Straat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Arnoldus van Beke, belast met 5 pond geld 

b-erfcijns. Het woonhuis van voornoemde wijlen Elizabeth en het huis van 

voornoemde Godefridus zullen 1 voet hebben voor osendrup. Eerstgenoemd 

erfgoed zal op het eind, in het midden en rondom, even breed zijn als naast 

de Beurdse Straat. 

 

Godefridus Sceijnckel hereditatem sitam in Busco in vico dicto Boertsche 

Straet inter (dg: here) domum habitationis quondam Elizabeth dicte 

Witskeler ex uno et inter domum et aream dicti Godefridi quam idem 

Godefridus erga procuratores mense sancti spiritus in Busco acquisiverat 

ex alio tendentem a dicto vico retrorsum ad hereditatem Arnoldi de Beke 

(dg: dedit ad hereditarium censum) #cum edificiis in primodicta 

hereditate consistentibus# hereditarie vendidit Godefrido die Visscher 

filio Henrici die Visscher tonsoris pannorum promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque libris (dg: men) monete 

hereditarii census exinde solvendis (dg: tali condicione quod ei edificia 

in primodicta hereditate consistentia permanebunt B domins Bor die 

domistad domui habitationis quondam Elizabeth predicte et dicte domui 

dicti Godefridi affixa in qu.. edificia stant et sunt affixa et et 

appensa quousque dictus Godefridus Visscher huiusmodi edificia de novo 

reedificaverit videlicet quandocumque dictus Godefridus Visscher edificia 

in primodicta hereditate consistentia reedificaverit extunc reli[n]q[ue]t 

de huiusmodi novi ad longitudinem huiusmodi novorum edificiorum unam 

pedatam contigue iuxta dictam domum) #hoc addito quod domus# habitationis 

dicte quondam Elizabeth pro stillicidio eiusdem domus et (dg: unam 

pedatam) #obtinebit unam pedatam atque (dg: dictus) dicta domus dicti 

Godefridi obtinebit# contigue iuxta (dg: hereditatem dictam) #eandem# 

domum dicti Godefridi #venditoris# pro stillicidio eiusdem domus #unam 

pedatam# item quod primodicta hereditas habebit in fine in medio et 

circumquaque eandem latitudinem quam habet iuxta dictum vicum Boertsche 

Straet vocatum. Testes Jacobus Coptiten et Loze datum sabbato post 

conceptionem. 
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BP 1177 f 168v 02 za 10-12-1384. 

Johannes Molle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Molle prebuit et reportavit. Testes datum supra. Et poterit. 

 

BP 1177 f 168v 03 za 03-12-1384. 

Goeswinus zvw Johannes van der Dijesen beloofde aan de secretaris, tbv hr 

Gerardus van de Steen kanunnik van de kerk van Sint-Martinus in Luik, 25 

oude schilden, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis van der Dijesen promisit mihi ad opus 

(dg: ...) domini (dg: Ger) Gerardi de Lapide canonici #ecclesie# sancti 

Martini Leodiensis (dg: Leo) XXV aude scilde ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum 

sabbato post Andree. 

 

BP 1177 f 168v 04 za 03-12-1384. 

Petrus Engbrechts soen van Alem verkocht aan Mechtildis wv Gerardus van 

Berze een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit (1) 1 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd Uterdijk, 

tussen Boudekinus gnd Comans enerzijds en Hilla Custers en haar kinderen 

anderzijds, (2) 2 morgen land aldaar, aan het einde van voornoemde morgen 

enerzijds en erfgoed gnd die Alemse Wert anderzijds, (3) 2½ hont land, in 

Alem, ter plaatse gnd Zelland, tussen wijlen Henricus van Kessel enerzijds 

en Johannes Margrieten soen anderzijds. 

 

Petrus Engbrechts soen (dg: here) de Alem hereditarie vendidit (dg: 

Mette) #Mechtildi# relicte quondam Gerardi de Berze hereditarium censum 

trium aude scilde seu valorem solvendum hereditarie Remigii ex (dg: 

terre) uno iugero terre sito in parochia de Alem ad locum dictum Uterdijc 

inter hereditatem Boudekini dicti Comans ex uno et inter Hille Custers et 

eius liberorum ex alio item ex duobus iugeribus terre sitis ibidem ad 

finem dicti jugeris terre ex uno et inter hereditatem dictam die 

Alemssche Wert ex alio item ex (dg: uno) duobus et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia in loco dcto (dg: Zella) Zellant inter 

hereditatem (dg: H) quondam Henrici de Kessel et inter hereditatem 

Johannis Margrieten soen ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168v 05 za 03-12-1384. 

Nijcholaus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Maren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168v 06 za 03-12-1384. 

Willelmus van der Aelsvoert droeg over aan Johannes zvw Johannes Bathen 

soen 3 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd Oosterveld, ter plaatse gnd 

in die Roden, tussen Petrus Mersman enerzijds en Johannes zv Theodericus 

Mersman anderzijds. 

 

Willelmus van der Aelsvoert tres lopinatas terre siliginee sitas in 

parochia de Os in loco dicto Oestervelt in loco dicto in die Roden inter 

hereditatem Petri Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis flii 

Theoderici Mersman ex alio ut dicebat supportavit Johanni filio quondam 

Johannis Bathen soen promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168v 07 di 06-12-1384. 

Goeswinus zvw Johannes van der Dijesen verkocht aan Elizabeth wv Willelmus 

Vrieze bakker en haar zoon Theodericus Rover een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 
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(vr 02-02-1386), gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

die de broers Rutgherus en Corstianus, kvw een zekere Boegart, aan verkoper 

moeten leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin in Nistelrode, tussen 

Johannes van den Rike enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Wijtshof, in Nistelrode, tussen voornoemde Johannes van den Rike 

enerzijds en Rijchwigis gnd Rijxken anderzijds, (3) 9 stukken land in 

Nistelrode, op de plaats gnd op het Veld, (4) 2 stukken land in Nistelrode, 

ter plaatse gnd op Grotelaar, (4a) anderhalf geslag, tussen Johannes 

Costerken enerzijds en Arnoldus van Harwarden anderzijds, (4b) gnd een 

geslag, tussen wijlen Ghisbertus van de Doorn enerzijds en jkvr Mabelia wv 

Gerardus Vos anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis van der Dijesen hereditarie vendidit 

Elizabeth (dg: f) relicte quondam Willelmi Vrieze pistoris et Theoderico 

Rover filio dicte Elizabeth hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum ex (dg: hereditaria p) hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure quam Rutgherus et Corstianus fratres 

liberi quondam dicti Boegart dicto venditori solvere tenentur hereditarie 

de et ex domo area et orto sitis in parochia de Nijsterle inter 

hereditatem Johannis van den Ri[ke] ex uno et inter communitatem (dg: 

item ex) et ex pecia terre dicta die Wijtshof sita in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Johannis van den Rike ex uno et inter hereditatem 

Rijchwigis dicte Rijxken ex alio item ex novem peciis terre sitis in 

dicta parochia supra locum dictum opt Velt necnon ex duabus peciis terre 

sitis in dicta parochia de Nijsterle in loco dicto op Grotelaer quarum 

una anderhalf gheslach inter hereditatem Johannis Costerken ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi de Harwarden ex alio et altera (dg: ?int) dicta 

een gheslach inter hereditatem quondam Ghisberti de Spina ex uno et inter 

hereditatem domicelle Mabelie relicte quondam Gerardi Vos ex latere sunt 

site ut dicebat promittens warandiam et obligationem (dg: de) in dicta 

paccione quatuor modiorum siliginis existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes Willelmus et Meus datum in festo Nijcholai. 

 

BP 1177 f 168v 08 di 06-12-1384. 

Johannes Buijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Buijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 168v 09 za 03-12-1384. 

Gerardus van Boekel beloofde aan Johannes van Boert alias gnd Goetgesel 19 

oude schilden of de waarde en 9 plakken met Pasen aanstaande (zo 02-04-

1385) te betalen, op straffe van 10 oude schilden. 

 

Gerardus de Boekel promisit Johanni de Boert alias dicto Goetgesel XIX 

aude scilde vel valorem et IX placken ad pasca proxime persolvendos pena 

X #aude scilde#. Testes Sta et Berkel datum sabbato post Andree. 

 

BP 1177 f 168v 10 za 03-12-1384. 

Berisius zvw Johannes gnd Rodeman van Bucstel verkocht aan Johannes Bresser 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te betalen, 

gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Klein Liemde, 

beiderzijds tussen Eligius gnd Luijntens soen, (2) 2 lopen land, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Klein Liemde, tussen Willelmus van den Velde enerzijds en 

Wolterus Marien soen anderzijds, (3) 2 lopen land aldaar, beiderzijds 

tussen voornoemde Willelmus en Woltherus, reeds belast met 3 oude groten. 

 

Berisius filius Johannis dicti quondam Rodeman de Bucstel hereditarie 

vendidit Johanni Bresser hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam sancti Andree ex (dg: a) quatuor lopinatis 

terre siliginee sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Cleijn Lijemde 
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inter hereditatem Eligii dicti Luijntens soen ex utroque latere 

coadiacentem atque ex duabus lopinatis terre sitis in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Willelmi van den Velde ex uno et hereditatem 

Wolteri Marien soen ex alio item ex duabus lopinatis terre sitis ibidem 

inter hereditates predictorum Willelmi et Woltheri ex utroque latere ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

tribus antiquis grossis prius inde solvendis promittens sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 168v 11 za 03-12-1384. 

Voornoemde Berisius zvw Johannes gnd Rodeman van Bucstel verkocht aan 

Nicholaus Bresser een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te betalen, gaande uit voornoemde onderpanden. 

 

Dictus Berisius hereditarie vendidit Nicholao Bresser hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis solvendam dicto termino ex dictis 

hereditatibus et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 168v 12 za 03-12-1384. 

Johannes Bergher verkocht aan Arnoldus Toelinc een n-erfcijns van 3 pond 

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

voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385), gaande uit een huis 

en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Petrus Witmeri 

enerzijds en erfgoed van Rutgherus van Gravia anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld aan het 

huis van Postel. 

 

Johannes Bergher hereditarie vendidit Arnoldo Toelinc hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo Johannis proxime ex domo et area sitis in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Petri Witmeri ex uno et hereditatem 

Rutgheri de Gravia ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditario censu XX 

solidorum dicte monete pro (dg: dominorum) #domo# de Postula inde prius 

solvendis promisit super habita et acquirenda sufficientem facere. Testes 

Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

1177 mf6 C 04 f.169. 

 in crastino Barbare: maandag 05-12-1384. 

 in festo beati Nijcholai: dinsdag 06-12-1384. 

 in crastino Nijcholai: woensdag 07-12-1384. 

 in die conceptionis beate Marie: donderdag 08-12-1384. 

 Sabbato post conceptionem: zaterdag 10-12-1384. 

 

BP 1177 f 169r 01 ma 05-12-1384. 

Johannes zvw Henricus gnd Roede van Bucstel droeg al zijn goederen over aan 

zijn zuster Maria. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Roede de Bucstel omnia sua bona tam 

mobilia quam immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum sita 

[ut] dicebat hereditarie supportavit Marie sue sorori promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jacobus Coptiten et 

Willelmus Cop datum in crastino Barbare. 

 

BP 1177 f 169r 02 ma 05-12-1384. 

Voornoemde Maria beloofde aan voornoemde Johannes 300 Brabantse dobbel na 

maning te betalen. 

 

Dicta Maria promisit dicto Johanni IIIc Brabant dobbel ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. (dg: detur dominis Le). 
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BP 1177 f 169r 03 di 06-12-1384. 

Arnoldus zv Jacobus gnd Cop van Donreslaer verkocht aan zijn broer Johannes 

een huis, erf en tuin, in Nistelrode, tussen Johannes Zwart enerzijds en 

wijlen Johannes Erenbrechts soen anderzijds, belast met 5½ lopen rogge. 

Knecht van hr Wolterus Meelman. 

 

Arnoldus filius Jacobi dicti #Cop# de Donreslaer domum et aream #et 

ortum# sitos in parochia de (dg: Ze) Nijsterle inter hereditatem Johannis 

Zwart ex uno et hereditatem quondam Johannis Erenbrechts soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni suo fratri supportavit cum litteris 

quas inde habuit etc promittens ratam servare et obligationem deponere 

exceptis quinque et dimidio lopinatis siliginis inde solvendis. Testes 

Sta et Loze datum in festo beati Nicholai. Famulus domini Wolteri 

Meelman. 

 

BP 1177 f 169r 04 wo 07-12-1384. 

Nijcholaus zvw Henricus Kater verklaarde ontvangen te hebben 26 oude 

schilden, die Johannes van Hamont zvw Johannes die Smit van Buedel en 

Cristianus bakker afgelopen Sint-Remigius (za 01-10-1384) aan hem 

verschuldigd waren. 

 

Solvit 2 plack. 

Nijcholaus (dg: K) filius quondam Henrici Kater #palam recognovit sibi 

fore satisfactum a# viginti sex aureis (verbeterd uit: aureos) antiquis 

communiter aude scilde vocatos quos Johannes de Hamont filius quondam 

Johannis die (dg: S) Smit de Buedel et Cristianus pistor dicto Nijcholao 

debebant in festo Remigii proxime futuro prout hec et alia in litteris 

(dg: sup).Testes Sta et Ws Coptiten datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1177 f 169r 05 wo 07-12-1384. 

Henricus Fijen soen, Johannes zvw Franco van Geldorp, Henricus Hazaert en 

zijn zoon Willelmus Hasaert beloofden aan Theodericus zv Bartholomeus, 

gedurende 4 jaar, elk jaar 44 Brabantse dobbel of de waarde te betalen, een 

helft met Kerstmis en {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Fijen soen Johannes filius quondam Franconis de Geldorp Henricus 

Hazaert et Willelmus Hasaert eius filius promiserunt Theoderico filio 

Bartholomei ad spacium 4or annorum proxime futurorum anno quolibet 

eorundem XLIIII Brabant dobbel vel valorem eorum mediatim Domini et. 

 

BP 1177 f 169r 06 do 08-12-1384. 

Theodericus zv Bartholomeus verpachtte aan Henricus Fijen soen zijn hoeve 

gnd Bijchelaar, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, voor een periode van 5 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385), per jaar voor 44 

Brabantse dobbel of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. Henricus zal de cijnzen betalen, de gebouwen te 

pachters recht onderhouden, en geen hout zagen behalve takken voor de 

omheiningen. Henricus zal de hoeve in het zesde jaar te pachters recht 

bezitten. Voornoemde Henricus en Johannes zvw Franco van Geldorpe, Henricus 

Hazaert en zijn broer Willelmus Hazaert beloofden de voorwaarden na te 

komen. Een brief voor Theodericus. 

 

Theodericus filius Bartholomei mansum suum dictum Bijchelaer situm in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Liemde cum eius attinentiis ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Henrico Fijen soen ab eodem ad spacium 

quinque annorum a festo penthecostes proxime futuro sine medio 

subsequentium anno quolibet pro XLIIII Brabant dobbel vel pro valore 

dandis dicto Theoderico a dicto Henrico anno quolibet dictorum quinque 

annorum mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo a nativitatis 

Domini ultra annum ex premissis additis condicionibus sequentibus primo 

videlicet quod dictus Henricus dictum mansum sexto anno dictos quinque 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

258 

annos sequente ad jus coloni possidebit item quod dictus Henricus solvet 

dictis quinque annis durantibus (dg: censibus) #census# exinde solvendos 

item quod dictus Henricus edificia dicti mansi in bona disposicione ad 

jus coloni (dg: p) tenebit item quod dictus Henricus nulla ligna in dicto 

manso consistentia #secabit# nisi ramos ad sepes necessarios et 

mediantibus premissis promisit dictus Theodericus warandiam et aliam 

obligationem deponere. Quo facto repromiserunt dictus Henricus et cum eo 

Johannes filius quondam Franconis de Geldorpe Henricus Hazaert et 

Willelmus Hazaert eius frater super omnia. Testes Leonius et Berkel datum 

in die conceptionis beate Marie et erit nisi una littera quam habebit 

Theodericus. 

 

BP 1177 f 169r 07 do 08-12-1384. 

Henricus zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Henricus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 169r 08 za 10-12-1384. 

Johannes Piekenvet van Hijntham beloofde aan Gerardus Wilde 2 aam 

raapzaadolie op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-03-1385) te 

leveren. 

 

Johannes Piekenvet #de Hijntham# promisit Gerardo Wilde II amas olei 

raparum ad letare Iherusalem proxime persolvendas. Testes Lonijs et 

Jacobus #Coptiten# datum sabbato post conceptionem. 

 

BP 1177 f 169r 09 za 10-12-1384. 

Johannes zvw Ghibo Hadewigen verkocht aan Henricus Hadewigen brouwer een 

b-erfcijns104 van 3 pond 10 schelling geld, die Johannes Spiessier zvw 

Johannes van den Laer aan voornoemde wijlen Ghibo beloofd had, een helft te 

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

en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van kvw Henricus 

Moelner enerzijds en erfgoed Johannes Zomer anderzijds, en welke cijns hij 

nu bezit. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis Hadewigen hereditarium censum trium 

librarum #et decem solidorum# monete quem Johannes Spiessier filius 

quondam Johannis van den Laer dicto quondam Ghiboni dare et solvere 

promiserat hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de domo et 

area sita in Busco super aggerem Vuchtensem inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici Moelner ex uno et hereditatem Johannis Zomer ex alio 

prout in litteris et quem censum nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Hadewigen braxatori supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 169r 10 za 10-12-1384. 

Godefridus Visscher zv Henricus Visscher beloofde aan Godefridus Sceijnckel 

een n-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1385), gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Godefridus. 

 

Godefridus Visscher filius Henrici Visscher promisit super omnia se 

daturum et soluturum Godefrido Sceijnckel hereditarium censum quinque 

librarum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo termino nativitatis Johannis proxime ex omnibus bonis (dg: dicti) 

                         
104 Zie → BP 1177 f 380v 06 ma 10-07-1385, verkoop van achterstallige jaren 

van de erfcijns. 
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primodicti Godefridi. Testes Jacobus Coptiten et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 169r 11 za 10-12-1384. 

Voornoemde Godefridus Visscher beloofde aan voornoemde Godefridus 

Sceijnckel 10 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-

06-1385) te betalen. 

 

Dictus Godefridus Visscher promisit dicto Godefrido Sceijnckel X Brabant 

dobbel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169r 12 za 10-12-1384. 

Ghisbertus gnd des Custers soen ev Elizabeth dvw Walterus zvw Walterus van 

Alphen verkocht aan Heijmericus van Alphen en aan Johannes die Bije zvw 

Arnoldus gnd Lizen soen alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van voornoemde wijlen Walterus van Alphen, grootvader van 

voornoemde Elizabeth. 

 

Ghisbertus dictus des Custers soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris filie quondam Walteri (dg: de Alphen J) 

filii quondam Walteri de Alphen omnia bona sibi et dicte sue uxori de 

morte dicti quondam Walteri de Alphen avi olim dicte Elizabeth 

successione advoluta quocumque sita (dg: p) vendidit Heijmerico de Alphen 

et Johanni die Bije filio quondam Arnoldi dicti Lizen soen promittens 

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

 

BP 1177 f 169r 13 ±do 15-12-1384. 

Theodericus zvw Johannes van Heze verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386), gaande uit (1) ½ 

morgen land, in 6 morgen gnd den Eikenen Berg, gelegen achter het klooster 

van Porta Celi, tussen erfgoed gnd Aalkamp enerzijds en Leonius van 

Langvelt anderzijds, (2) ½ morgen land in een kamp gnd die Biesdonk, 

aldaar, tussen voornoemde Leonius van Langvelt enerzijds en Arnoldus van 

Beke anderzijds, (3) de helft in 5 hont land, ter plaatse gnd die Alemse 

Hoeve, tussen Cristianus Bakker enerzijds en Gerardus zv Rodolphus Hals 

anderzijds, (4) een b-erfcijns van 40 schelling, die Enghela wv Petrus gnd 

Broet aan verkoper betaalt, {f.169v} gaande uit een erfgoed van voornoemde 

wijlen Petrus, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze hereditarie vendidit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

primo termino ultra annum ex dimidio iugero terre ad dictum venditorem 

spectante #in sex iugeribus terre dictis den Eijkenen Berch# sitis retro 

conventum de Porta Celi (dg: #ad# inter hereditatem dictam Ail Aelcamp ex 

uno ad locum dictum Eijkenen Berch) inter hereditatem dictam Aelcamp ex 

uno et inter hereditatem Leonii de Langvelt ex alio item ex dimidio 

iugero terre #ad# dictum venditorem (dg: sito ibidem ad locum dictum 

Bijesdonc) spectante in quodam campo dicto die Bijesdonc sito ibidem 

inter hereditatem dicti Leonii de Langvelt ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Beke ex alio (dg: ut dicebat) item ex medietate ad se 

spectante in quinque hont terre sitis in loco dicto die Alemssche Hoeve 

inter hereditatem Cristiani pistoris ex uno et inter hereditatem Gerardi 

filii Rodolphi Hals ex alio item ex hereditario censu XL solidorum quem 

Enghela relicta Petri dicti Broet dicto venditori solvere 

 

1177 mf6 C 05 f.169v. 

 Quinta post Lucie: donderdag 15-12-1384. 

 Secunda post Lucie: maandag 19-12-1384. 

 in vigilia Thome: dinsdag 20-12-1384. 
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 in crastino Thome: donderdag 22-12-1384. 

 

BP 1177 f 169v 01 ±do 15-12-1384. 

tenetur hereditarie ex hereditate dicti quondam Petri sita in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis ut dicebat promittens warandiam et obligationem 

aliam deponere (dg: excepto censu). Testes Jacobus Coptiten et Loze datum 

quinta post ?Lucie. 

 

BP 1177 f 169v 02 ±do 15-12-1384. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg al zijn goederen over aan 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem en Henricus van Merlaer zv Rodolphus 

van Merlaer. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze omnia sua bona supportavit 

Godefrido filio quondam Andree de Berlikem et Henrico de Merlaer filio 

Rodolphi de Merlaer promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 03 ma 19-12-1384. 

Willelmus van Langelaer, Ghisbertus van Hasenbossche en Arnoldus Veer 

beloofden aan Philippus Jozollo 222 Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 14-02-1385; 12+31+14=57 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Willelmus de Langelaer Ghisbertus de Hasenbossche et Arnoldus Veer 

promiserunt Philippo Jozollo IIc et XXII scuta Francie ad carnisprivium 

proxime persolvendos pena V. Testes Sta et Meus datum secunda post Lucie. 

 

BP 1177 f 169v 04 ma 19-12-1384. 

Cristianus zvw Eligius gnd Loij die Mersman deed tbv Theodericus Berwout 

afstand van 2 stukken land van wijlen voornoemde Eligius, in Vught Sint-

Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, (1) tussen voornoemde Theodericus 

enerzijds en Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode anderzijds, (2) tussen 

voornoemde Theodericus Berwout enerzijds en Egidius Scoerwegge anderzijds. 

 

Cristianus filius quondam Eligii dicti Loij die Mersman super (dg: p) 

duabus peciis terre #dicti quondam Eligii# sitis in parochia de Vucht 

sancti Petri in loco dicto Boertmans Hoeve quarum una inter hereditatem 

Theoderici Berwout ex uno et inter hereditatem Goeswini filii quondam 

Gheerlaci Cnode ex alio et altera inter hereditatem dicti (dg: Egidii) 

Theoderici Berwout ex uno et inter hereditatem Egidii Scoerwegge ex alio 

sunt site ut dicebat ad opus dicti Theoderici renunciavit promittens 

ratam servare et obligationem ex sui deponere. Testes Jacobus Coptiten et 

Willelmus datum secunda post Lucie. 

 

BP 1177 f 169v 05 ma 19-12-1384. 

Voornoemde Cristianus zvw Eligius gnd Loij die Mersman deed tbv Mathijas 

Rademaker afstand van een stuk land van wijlen voornoemde Eligius, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, tussen voornoemde Mathijas 

Rademaker en zijn broer Matheus enerzijds en wijlen Matheus zvw Godefridus 

gnd Rademaker anderzijds. 

 

Dictus Cristianus super pecia terre (dg: s) dicti quondam Eligii sita in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Boertmans Hoeve inter 

hereditatem Mathije Rademaker et Mathei sui fratris ex uno et inter 

hereditatem quondam Mathei filii quondam Godefridi dicti Rademaker ex 

alio ut dicebat ad opus dicti Mathije Rademaker renunciavit promittens 

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

 

BP 1177 f 169v 06 di 20-12-1384. 

Arnoldus van Eijndoven, Gerardus van Berkel, Henricus van Erpe, zijn broer 

Leonius van Erpe, Godefridus zvw Rutgherus Arken en Jacobus zvw Petrus 

Steenwech beloofden aan Petrus Alarts 60 gulden hellingen, 30 Hollandse 
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plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) 

te betalen. 

 

Arnoldus de Eijndoven Gerardus de Berkel Henricus de Erpe Leonius de Erpe 

eius frater Godefridus filius quondam Rutgheri Arken et Jacobus filius 

quondam Petri Steenwech promiserunt Petro Alarts sexaginta gulden 

hellingen seu pro quolibet gulden XXX Hollant placken ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Sta et Willelmus datum in vigilia 

Thome. 

 

BP 1177 f 169v 07 di 20-12-1384. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 08 do 22-12-1384. 

Theodericus zvw Andreas gnd Braechoven verkocht aan Johannes Belijen soen 

van Boerdonc een stuk land, gnd die Hostat, in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd Herende, beiderzijds tussen Henricus Weggheman, belast met 3 penning 

grondcijns. 

 

Theodericus filius quondam Andree dicti Braechoven peciam terre #dictam 

die Hostat# sitam in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Herende 

inter hereditatem Henrici Weggheman ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit Johanni Belijen soen de Boerdonc 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis trib dedit ad 

hereditariam paccionem) #hereditarie vendidit# Johanni Belijen soen de 

Boerdonc ab eodem hereditarie possidendam (dg: pro tribus denariis 

census) promittens warandiam et aliam deponere exceptis tribus denariis 

census domino fundi exinde solvendis (dg: testes datum supra). Jacobus 

Coptiten et Loze datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 169v 09 do 22-12-1384. 

Johannes zvw Andreas van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: ..) Johannes filius quondam Andree de Broechoven prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 10 do 22-12-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Theodericus verkoper 26 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Theoderico venditori (dg: LII Brabant dobbel 

seu valorem me) XXVI Brabant dobbel seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 11 do 22-12-1384. 

Reijnkinus gnd Borken verkocht aan Gerardus zv Arnoldus gnd Ghenen soen van 

Gheffen een stuk land, in Geffen, tussen Godefridus van Beest enerzijds en 

een gemene weg anderzijds. 

 

Reijnkinus dictus (dg: Bor) Borken peciam terre sitam in parochia de 

Gheffen inter hereditatem Godefridi de Beest ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo filio Arnoldi dicti Ghenen soen de Gheffen promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 12 do 22-12-1384. 

Johannes van Dommellen bakker gaf uit aan Arnoldus gnd Cleijnmans soen van 
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Kuijc een huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de 

Korenmarkt naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Theodericus Trierken 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Monics anderzijds, met de helft in 

een stenen muur tussen voornoemd huis en erf en voornoemd erfgoed van 

wijlen Johannes Monics, lopend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

erfgoed van Willelmus gnd Bellens; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 14 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (ma 25-12-

1385). Over voornoemde muur waren voorwaarden opgesteld. 

 

Johannes de Dommellen pistor domum et aream sitam in Busco in vico 

tendente a foro bladi versus forum piscium inter hereditatem Theoderici 

Trierken ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Monics ex alio cum 

medietate (dg: muri) ad dictum Johannem spectante in muro lapideo 

consistente inter (dg: here) dictam domum et aream et inter (dg: h) 

dictam hereditatem dicti quondam Johannis Monics (dg: et qu) scilicet 

illam medietatem (dg: di) que sita est versus dictam domum et aream dicte 

domus et aree et medietas dicti muri tendit #a# communi platea retrorsum 

usque ad hereditatem Willelmi dicti Bellens ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Arnoldo dicto Cleijnmans soen de Kuijc ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu (dg: XV) XIIII librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

ex premissis promittens warandiam et #aliam# obligationem deponere et 

alter repromisit salvis condicionibus factis inter primodictum Johannem 

et inter dictum Johannem Monic de dicto muro in suo vigore permansuris. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 13 do 22-12-1384. 

Godefridus zv Johannes van Dommellen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Johannis de Dommellen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 14 do 22-12-1384. 

Voornoemde Arnoldus en Johannes van Gheldorp schoenmaker beloofden aan 

voornoemde Johannes van Dommellen 47 Brabantse dobbel of de waarde met 

Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus et Johannes de Gheldorp (dg: -e) sutor promiserunt (dg: 

Jo) dicto Johanni de Dommellen XLVII Brabant dobbel seu valorem (dg: 

mediatim) ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 15 do 22-12-1384. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel en Henricus van Boert beloofden 

aan Nijcholaus zv Johannes gnd Alarts soen 14 oude schilden (dg: of de 

waarde) met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Johannes de Achel filius quondam Johannis de Achel et Henricus de Boert 

promiserunt Nijcholao filio (dg: quondam) Johannis dicti Alarts soen 

XIIII aude scilde (dg: seu valorem) ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 16 do 22-12-1384. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Thomas zv voornoemde Arnoldus Stamelart, tbv Thomas Asinarius 

etc, 20 oude schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Thome filio dicti Arnoldi Stamel ad opus Thome Asinarii etc XX aude 
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scilde ad pasca proxime futurum sub pena I. Testes dictus Arnoldus Sta et 

Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 169v 17 do 22-12-1384. 

Cristianus zvw Cristianus van den Voert verkocht aan Johannes gnd die Koc 

zvw Godefridus van Ghemert een n-erfpacht van ½ mud gerst, maat van Sint-

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

4 lopen gerst groot, in Sint-Oedenrode, in goederen gnd ter Voert, tussen 

Johannes van der Espendonc enerzijds en Theodericus van den Hazenput 

anderzijds. 

 

Cristianus filius quondam Cristiani van den Voert hereditarie vendidit 

Johanni dicto die #Koc# filio quondam Godefridi de Ghemert hereditariam 

paccionem dimidii modii ordei mensure de Rode sancte Ode solvendam 

hereditarie purificationis et in Rode sancte Ode tradendam ex quodam agro 

quatuor lopinos ordei in semine capiente sito in parochia de Rode sancte 

Ode in bonis dictis (dg: ter V) ter Voert inter hereditatem Johannis van 

der Espendonc ex uno et inter hereditatem Theoderici van den (dg: Haze) 

Hazenput ex alio i! promittens warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Berkel et Willelmus datum supra. 

 

1177 mf6 C 06 f.170. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1384. 

 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1384. 

 

BP 1177 f 170r 01 do 22-12-1384. 

Gheerlingis gnd Angijaes wv Theodericus Keijmpen verkocht aan Lambertus zv 

Lambertus zvw Lambertus bakker een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van Arnoldus van Hijntham enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Posteel anderzijds, belast met een b-erfcijns van 

28 schelling geld. 

 

Gheerlingis dicta Angijaes relicta quondam Theoderici (dg: Kempe) 

Keijmpen cum tutore domum aream et ortum sitos in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem Arnoldi de (dg: H..) Hijntham [e]x uno et inter 

hereditatem Theoderici Posteel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Lamberto filio Lamberti filii quondam Lamberti pistoris promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

XXVIII solidorum monete exinde solvendo. Testes Jacobus Coptiten et Loze 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 170r 02 do 22-12-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan verkoopster 20 oude schilden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicte venditrici XX aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 03 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Lambertus verhuurde aan voornoemde Gherlingis een kamer in 

voornoemd huis met recht van weg naar de tuin achter het huis, voor de duur 

van haar leven, voor 5 groten per jaar, met Sint-Jan te betalen. De 

huurprijs is voldaan. 

 

Dictus Lambertus quandam cameram consistentem in dicta domo cum jure 

eundi et redeundi ad dictam cameram et ab eadem et cum jure eundi et 

redeundi in orto sito retro dictam domum ut dicebat locavit recto 

locacionis modo dicte Gherlingi ab eadem ad (dg: s) eius vitam et non 

ultra possidendam anno quolibet pro quinque grossis dandis dicto Lamberto 

ab alia nativitatis (dg: D) Johannis promittens warandiam et recognovit 

sibi de pretio totali dicte locacionis fore satisfactum. Testes Jacobus 
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et Jacobus datum sexta post Thome. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 170r 04 do 22-12-1384. 

Nijcholaus zvw Gerardus gnd Mer van Berlikem verkocht aan Arnoldus, zvw 

Lambertus van Enghelant en diens vrouw Oda, alle cijnzen, pachten en 

erfgoederen, die aan hem en zijn kinderen gekomen waren na overlijden van 

zijn schoonvader voornoemde Lambertus van Enghelant en diens vrouw Oda. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius quondam Gerardi dicti Mer de Berlikem (dg: omnia bona 

hereditaria) omnes hereditates census et pacciones sibi et suis liberis 

de morte quondam Lamberti de Enghelant soceri olim dicti Nijcholai #et 

Ode uxoris quondam dicti (dg: Nijch) Lamberti# successione advolutos 

quocumque locorum (dg: cons) sitas ut dicebat hereditarie vendidit 

Arnoldo filio dictorum quondam Lamberti et Ode promittens (dg: warandiam) 

warandiam et obligationem (dg: dep ex par) et impeticionem ex parte sui 

et dictorum suorum liberorum deponere. Testes Jacobus Coptiten et Loze 

datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 170r 05 do 22-12-1384. 

Nijcholaus zvw Gerardus Mer van Berlikem en Henricus Coppen soen beloofden 

aan Arnoldus zvw Lambertus van Enghelant dat Nijcholaus, Henricus, Gerardus 

en Oda, minderjarige kv voornoemde Nijcholaus, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand zullen doen. 

 

Solvit. (dg: Solvit II plack). 

Nijcholaus filius quondam Gerardi Mer de Berlikem et Henricus Coppen 

#soen# promiserunt indivisi super omnia Arnoldo filio quondam Lamberti de 

Enghelant quod ipsi Nijcholaum et Henricum (?dg: Odam) Gerardum et Odam 

liberos dicti Nijcholai impuberes existentes ut dicebant quamcito ad 

annos pervenerint super omnibus hereditatibus censibus et paccionibus 

(dg: eis) #dictis liberis# de morte et dicto (dg: e) Nijcholao eorum 

patri de morte #dicti# quondam Lamberti de Engelant et Ode sue uxoris avi 

et avie olim dictorum liberorum successione advolutis quocumque locorum 

sitis ad opus (dg: dicte) dicti #Arnoldi# filii quondam Lamberti predicti 

facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 06 do 22-12-1384. 

De eerste zal Henricus Coppen soen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Henricum Coppen soen indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 07 do 22-12-1384. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Gerardus Mer van Berlikem en Henricus Coppen soen 

beloofden aan Arnoldus zvw Lambertus van Enghelant, ingeval Gerardus en 

Oda, minderjarige kv voornoemde Nijcholaus, zouden overlijden voor ze 

meerderjarig zijn, dan aan voornoemde Arnoldus 20 Hollandse dobbel te 

betalen, 43 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend. 

 

Dicti Nijcholaus et Henricus promiserunt indivisi super omnia Arnoldo 

filio quondam Lamberti de Enghelant quod si contingat Gerardum et Odam 

liberos dicti Nijcholai ambos decedere antequam ad annos sue pubertatis 

pervenerint quod extunc dicti Nijcholaus et Henricus dabunt dicto Arnoldo 

XX Hollant dobbel scilicet XLIII Hollant placken pro quolibet Hollant 

dobbel computato (dg: ad) statim post decessum dictorum Gerardi et Ode 

liberorum et non prius in dicto eventu solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 08 do 22-12-1384. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 
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Solvit. 

Primus servabit (dg: H) Henricum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 09 do 22-12-1384. 

Voornoemde Arnoldus zvw Lambertus van Enghelant beloofde Nijcholaus zvw 

Gerardus Mer van Berlikem en Gerardus en Oda, kv voornoemde Nijcholaus, 

schadeloos te houden van alle cijnzen en pachten, die voornoemde wijlen 

Lambertus beurde en van alle beloften, door voornoemde Lambertus aan 

verschillende personen gedaan. 

 

Solvit. Debent II solidos. 

Dictus Arnoldus filius quondam Lamberti de Enghelant promisit super omnia 

quod ipse Nijcholaum filium quondam Gerardi Mer de Berlikem #et Gerardum 

et Odam liberos eiusdem Nijcholai# ab omnibus et singulis censibus et 

paccionibus quos dictus quondam Lambertus solvere consuevit et ab omnibus 

et singulis promissionibus et obligationibus (dg: facto) factis et 

promissis a dicto Lamberto personis quibuscumque ut dicebat indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 10 do 22-12-1384. 

Rijcoldus Borchgreve maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus van Zulikem met zijn goederen. 

 

Rijcoldus Borchgreve omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Henricum de Zulikem cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 11 do 22-12-1384. 

Arnoldus Liben soen en Eligius gnd Loij van den Berghe beloofden aan 

Theodericus van der Vest 14 oude schilden, 4 gulden hellingen voor 3 oude 

schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

(dg: ...) Arnoldus Liben soen et Eligius dictus Loij van den Berghe 

promiserunt Theoderico van der (dg: Vest) Vest XIIII aude scilde scilicet 

quatuor gulden hellingen pro tribus aude scilde computato ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Sta et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 12 do 22-12-1384. 

Jacobus Peters soen beloofde aan Johannes Bessellen 43½ oude schild met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Jacobus Peters soen promisit Johanni Bessellen XLIII et dimidium aude 

scilt seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 13 do 22-12-1384. 

Johannes en Elizabeth, kvw Johannes gnd Balen soen van Roesmalen, Arnoldus 

Duijssche en zijn vrouw Hadewigis dvw voornoemde Johannes Balen soen 

verkochten aan Gerongius zvw Henricus gnd Geroncs soen (1) een huis en 

tuin, in Rosmalen, tussen het kerkhof van de kerk aldaar enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) 3 stukken land, in Rosmalen, (2a) beiderzijds 

tussen Ambrosius gnd Broes Gheenkens soen, (2b) tussen Aleijdis dvw Ghibo 

Melijs soen enerzijds en Henricus van Scijnle anderzijds, (2c) tussen een 

gemene weg enerzijds en een weg gnd Kerkweg anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van 2½ lopen rogge en een b-erfcijns van 5 schelling geld. 

 

Johannes Elizabeth liberi quondam Johannis dicti Balen soen de Roesmalen 

cum tutore et Arnoldus Duijssche maritus legitimus Hadewigis sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis Balen soen et dicta Hadewigis cum eodem 

tamquam cum tutore domum et ortum sitos in parochia de Roesmalen inter 

cymiterium ecclesie ibidem ex uno et inter communem plateam ex alio item 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

266 

tres pecias terre sitas in dicta parochia quarum una #inter hereditatem# 

Ambrosii dicti (dg: Bs) Broes Gheenkens soen ex utroque latere 

coadiacentem secunda inter hereditatem Aleijdis filie quondam Ghibonis 

Melijs (dg: ex) soen ex uno et inter hereditatem Henrici de Scijnle (dg: 

d) ex alio et tercia inter (dg: .) communem plateam ex uno et inter viam 

dictam Kercwech ex alio sunt site ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Gerongio filio quondam Henrici dicti Geroncs soen promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione duorum 

et dimidii lopinorum siliginis et hereditario censu quinque solidorum 

monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 14 do 22-12-1384. 

Goeswinus van Aa beloofde aan Berwinus gnd van Kessel, tbv hr Henricus van 

Mordrecht ridder, 50 gulden hellingen na maning te betalen. 

 

Goeswinus de Aa promisit Berwino dicto de Kessel ad opus domini Henrici 

de Mordrecht militis L gulden hellingen ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 15 do 22-12-1384. 

Gerongius zvw Henricus Geroncs soen beloofde aan Johannes en Elizabeth, kvw 

Johannes Balen soen, 16 2/3 oude schild en 16 2/3 Brabantse dobbel of de 

waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Gerongius filius quondam Henrici Geroncs soen promisit Johanni et 

Elizabeth liberis quondam Johannis Balen soen sedecim aude scilde et duas 

tercias (dg: ....) #partes# unius aude scilt et sedecim Brabant dobbel et 

duas tercias partes unius Brabant dobbel seu valorem ad pasca proxime 

(dg: persolvendos) futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 16 do 22-12-1384. 

Henricus van Haren vleeshouwer verkocht aan Henricus van Oerscot den 

Sloetmaker een huis en erf in Den Bosch, naast de plaats gnd Zile, op de 

hoek aldaar, tussen een straatje dat loopt naast de plaats gnd Zile 

enerzijds en een kamer met ondergrond behorend aan Willelmus zvw Willelmus 

van Best die Sloetmaker anderzijds, aan voornoemde Henricus uitgegeven105 

door Johannes van Zonne zvw Reijnerus van Zonne. Verkoper en zijn zoon 

Johannes beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de erfcijns in de 

brief vermeld. 

 

Henricus de Haren carnifex domum et aream sitam in Busco iuxta locum 

dictum Zile supra conum ibidem inter viculum tendentem iuxta dictum locum 

Zile vocatum ex uno et inter quandam cameram cum suo fundo spectantem ad 

Willelmum filium quondam Willelmi de Best die Sloetmaker ex alio (?dg: 

d...) datam ad censum dicto Henrico a Johanne de Zonne filio quondam 

Reijneri de Zonne prout in litteris vendidit Henrico de Oerscot den 

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

promittens (dg: ratam et obligationem ex parte s) et cum eo Johannes eius 

filius indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte dicti 

Henrici venditoris deponere excepto hereditario censu (dg: trium .) in 

dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170r 17 do 22-12-1384. 

Jacobus Stevens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Stevens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 C 07 f.170v. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1384. 

                         
105 Zie ← BP 1177 f 136r 12 vr 08-07-1384, uitgifte van dit huis. 
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 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1384. 

 

BP 1177 f 170v 01 do 22-12-1384. 

Willelmus Coptiten maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 7 

pond 10 penning oude pecunia, die wijlen hr Godefridus van Os ridder 

betaalde aan Deliana wv Egidius Gheerlecs (dg: tante van voornoemde 

Willelmus), gaande uit erfgoederen in Uden, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Willelmus Coptiten hereditarium censum (dg: lib) #septem# librarum #et X 

denariorum# antique pecunie quem dominus quondam Godefridus de Os miles 

(dg: s) Deliane relicte quondam Egidii Gheerlecs (dg: matertere dicti 

Willelmi) solvere consuevit ex hereditatibus sitis in parochia de Uden 

#et quem nunc ad se pertinere dicebat# ut dicebat monuit de 3 annis. 

Testes Sta et Jacobus Coptiten datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 170v 02 do 22-12-1384. 

Gerardus gnd Koeter droeg over aan Elizabeth dv Johannes Coninc106 een 

b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis107 en erf in Den Bosch, op de hoek 

van de Peperstraat, tussen voornoemde hoek enerzijds en erfgoed van Ghibo 

Scenckel anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan 

erfgoed van Agnes van Bladel, welke cijns aan hem was verkocht door 

Cristianus van Zonne de oudere. Transportant en zijn zoon Johannes 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Gerardus dictus Koeter hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco super conum vici dicti Peperstraet inter predictum 

conum ex uno et inter hereditatem Ghibonis Scenckel ex alio tendente a 

communi platea retrorsum ad hereditatem Agnetis de Bladel venditum sibi a 

Cristiano de Zonne seniore prout in litteris hereditarie supportavit 

Elizabeth filie Johannis Coninc cum litteris et jure promittens (dg: 

warandiam et ob) et cum eo Johannes eius filius indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et et obligationem ex parte eorum deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 03 vr 23-12-1384. 

Gerardus Hermans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hermans soen prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) 

Jacobus et Jacobus datum sexta post Thome. 

 

BP 1177 f 170v 04 do 22-12-1384. 

Arnoldus van Dijeperbeke zvw Arnoldus nzvw Petrus van Waderle ev Margareta 

dv Theodericus Snoec van Herende verkocht aan Arnoldus zv voornoemde 

Theodericus Snoec alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van Aleijdis ev voornoemde Theodericus vv voornoemde Margareta, resp. die 

aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Theodericus Snoec, 

gelegen onder Erp en Beek bij Aarle. 

 

Arnoldus de Dijeperbeke filius quondam (dg: Petri) #Arnoldi# filii 

naturalis quondam Petri de Waderle maritus et tutor legitimus Margarete 

sue uxoris filie (dg: quondam) Theoderici Snoec de Herende omnia bona 

sibi et dicte sue uxori de morte (dg: dicti Theoderici Snoec Margrie) 

                         
106 Zie → VB 1799 f 060v 07, ma 08-01-1392; VB 1799 f 062r 12, ma 22-01-

1392; VB 1799 f 063v 02, ma 05-02-1392: Lijsbeth dochter Jan Conincs was 

gericht … aen huus ende erve gelegen in tsHertogenbossche op een hoecke van 

der Peperstraeten tusschen den selven hoecke ende tusschen den erve Ghijben 

Sceijnckel overmids gebrec van erfcijns. 
107 Zie → BP 1181 p 091r 04 do 17-01-1398, overdracht van het huis. 
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Aleijdis (dg: sue) uxoris (dg: P....) #dicti Theoderici# #patris# olim 

dicte Margarete successione advoluta #et post mortem dicti Theoderici 

Snoec successione advolvenda# quocumque locorum infra parochiam de Erpe 

et de Beke prope Arle (dg: consist s) sita ut dicebat vendidit Arnoldo 

filio (dg: quondam) Theoderici Snoec predicti promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Sta et 

Jacobus Coptiten datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 170v 05 do 22-12-1384. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 24 Brabantse dobbel, 53 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 12-03-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXIIII Brabant dobbel scilicet 

LIII Hollant placken pro quolibet dobbel !vocato ad letare Jherusalem 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 06 do 22-12-1384. 

Voornoemde Arnoldus zv Theodericus Snoecs van Herende beloofde aan 

voornoemde Arnoldus van Dijeperbeke een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat 

van Erp, met Lichtmis in Erp, ter plaatse gnd Boerdonk, te leveren, gaande 

uit alle goederen van eerstgenoemde Arnoldus. Voornoemde Arnoldus van 

Dijeperbeke zal de pacht niet manen, zolang voornoemde Theodericus Snoec 

leeft. 

 

Dictus Arnoldus filius Theoderici Snoecs de Herende promisit super omnia 

se daturum et soluturum dicto Arnoldo de Dijeperbeke hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Erpe hereditarie 

purificationis et in parochia de Erpe ad locum dictum (dg: ..) Boerdonc 

tradendam ex omnibus bonis primodicti Arnoldi habitis et habendis 

quocumque sitis tali condicione quod dictus Arnoldus de Dijeperbeke 

dictam paccionem non monebit quamdiu dictus Theodericus Snoec vixerit in 

humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 07 do 22-12-1384. 

(dg: Johannes gnd Houtman). 

 

(dg: Jo Johannes dictus Houtman). 

 

BP 1177 f 170v 08 do 22-12-1384. 

Godefridus zvw Johannes Houtman van Broegel gaf uit aan Johannes zvw Ghibo 

gnd Eijcmans soen een akker, gnd de Hakken Akker, in Nederwetten, 

beiderzijds tussen Henricus Reijners; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 18 lopen gerst, maat van Son, met Lichtmis op het onderpand 

te leveren. Voornoemde Godefridus houdt recht van weg over deze akker naar 

een beemd van hem, gelegen op het eind van voornoemde akker. 

 

Godefridus filius quondam Johannis #(dg: de)# Houtman de Broegel agrum 

terre dictum den Hacken Acker situm in parochia de Nederwetten inter 

hereditatem Henrici Reijners ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem 

(dg: ut dicebat) atque (dg: p domum et ortum agrum et domum supra eundem 

agrum consistem situm in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

quondam Henrici de Houthem ex uno et inter pratum ad dictum Godefridum 

spectantem ex alio) ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

filio quondam Ghibonis dicti Eijcmans soen (dg: p) ab eodem hereditarie 

[possidendum] pro hereditaria paccione decem et octo lopinorum ordei 

mensure de Zonne (dg: danda sibi ab alio purificationis et in supra 

dictas hereditates tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit) danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et supra dictas hereditates tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 
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deponere et alter repromisit salva tamen dicto Godefrido via in dicto 

agro ad minus dampnum veniendi et pergendi cum curru ad pratum (dg: 

situm) dicti Godefridi situm ad finem dicti agri semper quando indigebit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 09 do 22-12-1384. 

Voornoemde Godefridus zvw Johannes Houtman van Broegel gaf uit aan Johannes 

zvw Ghibo gnd Eijcmans soen een huis en akker, in Nederwetten, tussen kvw 

Henricus van Houthem enerzijds en een beemd van voornoemde Godefridus 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 15 lopen rogge, 

maat van Son, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Voornoemde 

Johannes zal de akker naast de beemd van voornoemde Godefridus omwallen. 

 

Solverunt ambo. 

Dictus Godefricus domum et agrum sitos in parochia de (dg: Me) 

Nederwetten inter hereditatem (dg: quondam) liberorum quondam (dg: 

liberorum) Henrici de Houthem ex uno et inter pratum dicti Godefridi ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam 

Ghibonis dicti Eijcmans soen ab eodem hereditarie possidendos pro 

hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis mensure de Zonne danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: supra) #in# dicta domo 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit hoc addito quod dictus Johannes 

(dg: d) circumvallabit quod exponetur beheijmen inter dictum agrum et 

inter dictum pratum dicti Godefridi semper bene et laudabiliter ut 

recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 10 do 22-12-1384. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Henricus Goes 70 oude schilden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics promisit Henrico Goes LXX aude scilde seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 11 do 22-12-1384. 

Johannes zvw Arnoldus gnd Man verkocht aan Lana dvw Ancelmus van Erde een 

lijfrente van 1 oude schild of de waarde, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Alem, tussen 

Baudekinus van Alem enerzijds en Henricus Godevarts soen anderzijds, (2) ½ 

morgen land, in Alem, op de plaats gnd op Alemse Veld, tussen Jacobus 

Yudaes enerzijds en Walterus Liben soen anderzijds, (3) 2 hont land, in 

Alem, tussen Gerardus van Huesen en Herbertus Emonts soen enerzijds en 

voornoemde Walterus Liben soen anderzijds, (4) 1½ hont land, in Alem, 

tussen erfgoed van het klooster van Sint-Truiden enerzijds en Jacobus 

Roelofs soen anderzijds, (5) 1½ hont land, in Alem, tussen erfgoed van de 

priester van Alem enerzijds en Metta Heijnen dochter anderzijds, reeds 

belast met lasten. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti Man legitime vendidit Lane filie 

quondam Ancelmi de Erde vitalem pensionem unius aude scilt seu valorem 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Lane et non ultra Remigii ex domo 

et orto et (dg: here) hereditatibus eius adiacentibus sitis in parochia 

de Alem inter hereditatem Baudekini de Alem ex uno et inter hereditatem 

Henrici Godevarts soen ex alio (dg: ut d) et ex dimidio iugero terre sito 

in dicta parochia supra locum dictum op Aleemssche Velt inter hereditatem 

Jacobi Yudaes ex uno et inter hereditatem Walteri Liben soen ex alio 

atque ex duobus hont terre sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Gerardi de Huesen (dg: ex uno) et Herberti Emonts soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Walteri Liben soen ex alio item ex uno et dimidio hont 

terre sitis #in dicta parochia# inter hereditatem conventus sancti 

Trudonis ex uno et inter hereditatem Jacobi Roelofs soen ex alio ut 
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dicebat (dg: promittens warandiam) item ex uno et dimidio hont terre 

sitis in dicta parochia inter hereditatem presbitri de Alem ex uno et 

inter hereditatem Metten! Heijnen dochter ex alio ut promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis oneribus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 12 do 22-12-1384. 

Thomas van Kessel beloofde aan Jacobus Stevens soen 36 gulden hellingen, 30 

Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-

05-1385) te betalen. 

 

Thomas de Kessel promisit Jacobo Stevens soen XXXVI gulden hellingen seu 

XXX Hollant placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 170v 13 do 22-12-1384. 

Johannes zvw Ghibo gnd Eijcmans soen verkocht aan Henricus zv Henricus 

Kalfvel van Eijndoven (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Nuenen, tussen Henricus Loekenmans soen enerzijds en erfgoed gnd die Bakart 

anderzijds, in welke erfgoederen laatstgenoemde Henricus Kalfvel een tuin 

heeft liggen, belast met 12 penning aan de kerk van Wetten, en een 

b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Wetten, (2) 1/9 deel van 1 bunder 

beemd, in Nuenen, tussen Johannes Moijart enerzijds en Nijcholaus szv 

voornoemde Johannes Moijarts anderzijds, dit 1/9 deel belast met 1/3 deel 

van 1 oude sterling, 5 schelling en 4 penning. Voornoemde Henricus Kalfvel 

behoudt zijn tuin in voornoemde erfgoederen. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam (dg: J) Ghibonis dicti Eijcmans soen (dg: peciam 

terre s) domum ortum et hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de 

(dg: Wett) Nuenen inter hereditatem Henrici Loekenmans soen ex uno et 

inter hereditatem dictam die Bakart ex alio et in quibus hereditates! 

Henricus Kalfvel de Eijndoven ortum habet situatum item (dg: pratum) 

nonam partem unius (dg: prati) bonarii #prati# siti in dicta parochia 

inter hereditates Johannis Moijart ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

generi dicti Johannis Moijarts ex alio ut dicebat ut dicebat hereditarie 

(dg: Henrico) vendidit Henrico filio dicti Henrici Kalfvel promittens 

warandiam et aliam deponere exceptis (dg: censu) XII denariis ecclesie de 

Wetten et hereditaria paccione novem lopinorum siliginis mensure de 

Wetten ex dictis domo orto et hereditatibus solvendis et tercia parte 

unius sterlingi antiqui et (dg: tercia parte) quinque solidis et quatuor 

denariis ex dicta nona parte dicti bonarii #prati# de jure solvendis 

salvo semper dicto Henrico Kalfvel dicto suo orto in dictis hereditatibus 

sito ut dictum eSint- Testes datum supra. 

 

1177 mf6 C 08 f.171. 

 in crastino Thome: donderdag 22-12-1384. 

 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1384. 

 

BP 1177 f 171r 01 do 22-12-1384. 

Nijcholaus zv Reijnerus Kul beloofde aan Theodericus Snoec handschoenmaker 

28 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Nijcholaus filius Reijneri Kul promisit Theoderico Snoec cyrothecario 

XXVIII licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt 

computato ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Sta et Jacobus 

Coptiten datum in crastino Thome. 

 

BP 1177 f 171r 02 do 22-12-1384. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan Lukinus van Broeghel 9 lichte schilden, 
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12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, en 10 Hollandse plakken op 

zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-03-1385) te betalen. 

 

Dictus (dg: Reijnerus) #Nijcholaus# promisit Lukino de Broeghel novem 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato et 

X Hollant placken ad letare Jherusalem proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 03 do 22-12-1384. 

Johannes zvw Petrus van den Stripe verkocht aan hr Henricus Buc een 

n-erfcijns van 6 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hoeve108 gnd te Strijp, die aan verkoper gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Petrus, in Esch, reeds belast109 met 

een b-erfcijns van 13 pond 10 schelling geld. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Stripe hereditarie vendidit (dg: 

ve) domino Henrico Buc hereditarium censum sex aude scilde seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: quond) quodam manso 

dicto te Stripe dicto venditori de morte quondam dicti Petri sui patris 

successione advoluto sito in parochia de Essche et ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis promittens (dg: warandiam et obligationem) 

#super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XIII librarum et X solidorum monete exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 04 do 22-12-1384. 

(dg: Hr Johannes koper verkocht aan hr Henricus Buc een n-erfcijns van 6 

oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit). 

 

(dg: Dictus Johannes venditor hereditarie vendidit domino Henrico Buc 

hereditarium censum sex aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex). 

 

BP 1177 f 171r 05 do 22-12-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan hr Henricus Buc een n-erfcijns van 6 oude 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

domino Henrico Buc hereditarium censum sex aude scilde seu valorem 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus et singulis 

suis bonis habitis et habendis quocumque sitis ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 171r 06 do 22-12-1384. 

Johannes zvw Ghibo gnd Eijcmans soen verkocht aan Henricus gnd Calfvel van 

Wetten een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker gnd de Hakken Akker, in 

Nederwetten, beiderzijds tussen Henricus Reijners, reeds belast met een 

b-erfpacht van 18 lopen gerst, maat van Son, (2) een huis en akker, in 

Nederwetten, tussen kvw Henricus van Houthem enerzijds en Godefridus zvw 

Johannes Houtman van Broeghel anderzijds, dit huis en de akker reeds belast 

met een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Son. 

 

                         
108 Zie → BP 1178 f 087r 17 do 11-02-1389, verkoop erfcijns uit de goederen. 
109 Zie ← BP 1176 f 352r 06 vr 22-04-1384, verkoop van een erfpacht van 1 

mud rogge uit deze hoeve, die toen belast was met de hertogencijns en een 

erfcijns van 12 pond. 
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Solvit. 

Johannes filius quondam Ghibonis dicti Eijcmans soen hereditarie vendidit 

Henrico dicto Calfvel de Wetten hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex agro dicto den Hacken Acker sito in parochia de 

Nederwetten inter hereditatem Henrici Reijners ex utroque latere 

coadiacentem et ex domo et agro sitis in dicta parochia inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici de Houthem ex uno et inter hereditatem 

Godefridi filii quondam Johannis (dg: de) Houtman de Broeghel ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione XVIII lopinorum ordei mensure de Zonne ex (dg: d) 

primodicto agro et hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis 

mensure de Zonne ex dictis domo et agro solvendis prius et sufficientem 

facere. Testes Jacobus Coptiten et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 07 do 22-12-1384. 

Zanderus Coelner en zijn zoon Hermannus beloofden aan Jacobus Aven soen 40 

gulden hellingen of de waarde na maning te betalen. 

 

Zanderus Coelner et Hermannus eius filius promiserunt Jacobo Aven soen XL 

gulden hellingen seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 171r 08 do 22-12-1384. 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel in een nadrukkelijk doorgehaald contract 

mbt .. last haring110, die hij mogelijk overdroeg. 

 

{Een contract van 3 regels dat nadrukkelijk is doorgehaald. Transcriptie 

onzeker.} 

Johannes filius quondam Bruijstini de Andel ....... ....... ....... last 

allecium ....... ....... ....... ....... ....... ....... promisit ....... 

....... ....... ....... / 

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

....... ....... ....... ....... supportavit Johanni ....... ....... 

....... ....... ....... Testes W et Loze / 

datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 09 do 22-12-1384. 

Henricus van Os zv Petrus van Os beloofde aan Willelmus den Decker 8 gulden 

hellingen met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1385) te betalen. 

 

(dg: W) Henricus de Os filius Petri de Os promisit Willelmo den Decker 

octo gulden hellingen ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 10 do 22-12-1384. 

Ghibo Keijot beloofde aan Mathijas van Melcrode van Eijndoven 26 franken of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Ghibo Keijot promisit Mathije de Melcrode de Eijndoven XXVI francken seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 11 vr 23-12-1384. 

Ghisbertus Lijsscap zvw Arnoldus Ysebout verkocht aan Johannes zv Ghibo 

Buijc vleeshouwer een vleesbank van voornoemde wijlen Arnoldus, in Den 

                         
110 Mogelijk verband met BP 1176 f 184v 16 do 16-05-1381, waarin aan 

Johannes zvw Bruijstinus van Andel 2 last haring werden beloofd, BP 1176 f 

190r 04 do 20-06-1381, 1½ last haring, en BP 1176 f 213v 02 vr 26-07-1381, 

½ last haring binnen 8 dagen voor Sint-Michael aanstaande in Schonen te 

leveren of anders met Kerstmis 1381 in Den Bosch, onder de kraan. 
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Bosch, in het vleeshuis, belast met de hertogencijns. 

 

Ghisbertus Lijsscap filius quondam Arnoldi Ysebout quoddam stallum 

#dictum vleeschebanc# (dg: sit) dicti quondam (dg: q) Arnoldi situm in 

Busco in macello ibidem ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

Ghibonis Buijc carnificis promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Sta et Jacobus 

Coptiten (dg: datum supra) sexta post Thome. 

 

BP 1177 f 171r 12 vr 23-12-1384. 

Petrus Alarts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Alarts prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 13 vr 23-12-1384. 

Johannes van Andel zvw Bruijstinus snijder droeg over aan Ghevardus 

Stommeken een b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan hem verkocht door Theodericus Koppel alias gnd van Doern. 

 

Johannes de Andel filius quondam Bruijstini (dg: de Andel) sartor 

hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt 

vocati seu alterius pagamenti eiusdem valoris venditum sibi a Theoderico 

Koppel alias dicto de Doern prout in litteris supportavit Ghevardo 

Stommeken cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 14 vr 23-12-1384. 

Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schant verkocht aan Hepkinus zvw 

Johannes gnd Happen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Bakel, op de plaats gnd op die Papenrijt te leveren, gaande 

uit een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, gaande uit 

goederen gnd die Papenrijt, in Bakel. 

 

Domicella Hadewigis (dg: van der) filia quondam Henrici van der Schant 

cum tutore hereditarie vendidit Hepkino filio quondam Johannis dicti 

Happen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis (dg: et primo termino ultra 

annum) et in parochia de Bakel supra locum dictum op die Papenrijt 

tradendam ex hereditaria paccione (dg: noi) novem modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis mensure predicte quam se solvendam habere dicebat 

annuatim et hereditarie ex bonis dictis die Papenrijt sitis in parochia 

de Bakel (dg: et ex) ut dicebat promittens cum tutore warandiam et (dg: 

obligationem deponere) aliam obligationem in dicta paccione existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 15 vr 23-12-1384. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Rodolphus zv Rodolphus gnd van den Vehuze 4¼ 

bunder beemd, in Beek bij Aarle, tussen Emondus van Hellu en Johannes 

Gruijter enerzijds en Ghisbertus van Rietvoert en erfgoed gnd Voertmans 

Kamp anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 8½ penning oude cijns en een 

n-erfcijns van 5 oude schilden of de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle 

te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit extraneus. 

Gerardus de Aa (dg: pec) quatuor bonaria et (dg: quartam) quartam partem 

unius bonarii prati sita in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem 

Emondi de Hellu et (?verbeterd uit: ex) (dg: uno et inter hereditatem) 

Johannis Gruijter ex uno et inter hereditatem Ghisberti de Rietvoert et 

hereditatem dictam Voertmans Camp ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: pactum) #censum# Rodolpho (dg: de) filio Rodolphi dicti 

van den Vehuze ab eodem hereditarie possidenda pro (dg: hereditaria 
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septem) #octo# et dimidio denariis #antiqui# census et pro (dg: pro) 

hereditario censu quinque aude scilde (dg: seu valorem dandis sibi ab a) 

seu valorem dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime ultra annum #et in dicta parochia 

tradendo# ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sta et W (dg: ..) datum 

supra. 

 

BP 1177 f 171r 16 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Gerardus 59½ oude schild of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Gerardo LIX et dimidium aude scilt seu 

valorem a purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 171r 17 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Emondus zv Johannes van der 

Zantvoert 2 bunder beemd111 minus 15 roeden, in Beek bij Aarle, tussen kv 

Nijcholaus gnd Wever enerzijds en Godefridus van Ahorst anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 4 penning oude cijns en voor een n-erfcijns112 van 

2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle te betalen, 

voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus duo bonaria prati minus quindecim virgatis sita in 

parochia de Beke prope (dg: prope) Arle inter hereditatem (dg: Nijchol) 

liberorum Nijcholai dicti Wever ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

(dg: Aa) #Ahorst# ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Emondo 

filio Johannis van der (dg: ..) Zantvoert ab eodem hereditarie possidenda 

pro (dg: here) quatuor denariis antiqui census et pro hereditario censu 

duorum aude scilde seu valorem dandis sibi ab alio purificationis et 

primo termino ultra annum #et in dicta parochia tradendo# ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 18 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Emondus beloofde aan voornoemde Gerardus 51 oude schilden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Emondus promisit dicto Gerardo LI aude scilde seu valorem a 

purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171r 19 vr 23-12-1384. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.264v, 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Godefridus van den Ahorst 2 bunder 

30 roeden beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Leek, tussen Emondus van 

der Zantvoert enerzijds en Ghibo van Kuijc anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 4 penning oude cijns en een n-erfcijns van 3 oude schilden 

of de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle te betalen, voor het eerst 

over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus duo bonaria et XXX virgatas (dg: terre) prati sitas in 

parochia de Beke prope Arle (dg: inter hereditatem) in loco dicto Leke 

inter hereditatem Emondi van der Zantvoert ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis de Kuijc ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

                         
111 Zie → BP 1178 f 084v 11 vr 29-01-1389, verkoop van dit onderpand. 
112 Zie → BP 1178 f 084v 12 vr 29-01-1389, verkoop van deze cijns door 

Emondus zv Johannes gnd van der Zandvoert die de cijns verworven had van 

Gerardus van Aa. 
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Godefrido van den Ahorst ab eodem etc pro quatuor denariis antiqui census 

et pro hereditario censu trium aude scilde seu valorem dandis sibi ab 

alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum #et in dicta 

parochia [tradendo]# ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: ..). Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 171r 20 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Gerardus 34 oude schilden of 

de waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Gerardo XXXIIII aude scilde seu valorem 

(dg: ad) #a# purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf6 C 09 f.171v. 

 Sexta post Thome: vrijdag 23-12-1384. 

 

BP 1177 f 171v 01 vr 23-12-1384. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.275, 23-12-1384. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Ghibo van Kuijc 1 bunder beemd, in Beek bij 

Aarle, tussen Godefridus van Ahorst enerzijds en Nijcholaus die Wever en 

zijn kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns 

en een n-erfcijns van 1½ oude schild of de waarde, met Lichtmis in Beek bij 

Aarle te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Gerardus de Aa unum bonarium prati situm in parochia de Beke prope Arle 

(dg: sit) inter hereditatem Godefridi de Ahorst ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai die Wever et eius liberorum ex alio [ut] dicebat 

dedit ad hereditarium censum Ghiboni de Kuijc ab eodem possidendum pro 

duobus denariis antiqui census et pro hereditario (dg: ..) censu unius et 

dimidii aude scilt (dg: da) seu valorem dandis sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino ultra annum #et in dicta parochia 

tradendo# ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 02 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Ghibo beloofde aan voornoemde Gerardus 17 oude schilden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Ghibo promisit dicto Gerardo XVII aude scilde seu valorem (dg: ad) 

a purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 03 vr 23-12-1384. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.250, 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit113 aan Johannes die Gruijter (1) 1¼ 

bunder beemd, in Beek bij Aarle, tussen Rode Rut gnd Moedels soen enerzijds 

en Johannes gnd Venmans anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2½ penning 

oude cijns en een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis 

in Beek bij Aarle te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) 1 lopen 

land in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Schootven, tussen Johannes gnd 

Venman enerzijds en Goeswinus Venman anderzijds. 

 

Solvit extraneus XII solidos. 

Dictus Gerardus unum bonarium et quartam partem unius bonarii prati sitas 

in parochia de Beke prope Arle inter hereditatem Rode Rut dicti Moedels 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Venmans ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni die Gruijter ab eodem etc 

pro duobus et dimidio denariis antiqui census et pro hereditario censu 

                         
113 Zie → BP 1177 f 232r 10 ma 16-04-1386, verkoop van de beide onderpanden. 
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duorum aude scilde #seu valorem# dandis sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo ultra annum #et in dicta parochia tradendo# 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes 

unam lopinatam terre sitam in dicta parochia in loco (dg: lo) dicto 

Scoetven inter hereditatem Johannis dicti Venman (dg: ?dictus) #ex uno# 

et inter hereditatem Goeswini Venman ex alio ut dicebat ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 04 vr 23-12-1384. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.268, 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Johannes gnd Venman 1¼ bunder beemd, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Leek, tussen Johannes Gruijter enerzijds 

en Emondus van Hellu anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2½ penning 

oude cijns en een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis 

in Beek bij Aarle te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus unum bonarium et quartam partem unius bonarii prati sitas 

in parochia de Beke prope (dg: ?Ra) Arle in loco dicto Leke inter 

hereditatem Johannis Gruijter ex uno et inter hereditatem Emondi de Hellu 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni dicto Venman ab 

eodem etc pro duobus et dimidio denariis antiqui census et pro 

hereditario censu unius aude scilt seu valorem dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum #et in dicta 

parochia tradendo# ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 05 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 19 oude schilden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo XIX aude scilde seu valorem a 

purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 06 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Johannes van Ekart 3½ bunder beemd 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Sporkdonk, tussen erfgoed van het 

klooster van Hodonk enerzijds en Theodericus van den Broec anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 7 penning oude cijns en voor een n-erfcijns van 5 

oude schilden of de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle te betalen, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

(dg: Solvit extraneus). Solvit extraneus XII solidos. 

Dictus Gerardus tria et dimidium bonaria prati sita in parochia de Beke 

prope Arle in loco dicto die Sporcdonc inter hereditatem conventus de 

Hodonc ex uno et inter hereditatem Theoderici van den Broec ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de (dg: Ekart) Ekart ab 

eodem etc pro septem denariis antiqui census et pro hereditario censu 

quinque aude scilde seu valorem dandis sibi (dg: etc) ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino ultra #annum et in dicta parochia 

tradendo# ex premissis promittens warandiam ex premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 07 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 38¼ oude schild of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo XXXVIII aude scilde et quartam 

partem (dg: uni) unius aude scilt seu valorem a purificationis proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 171v 08 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Henricus zv Godefridus gnd? Hillen 

soen een stuk beemd114 gnd dat Brede Veld, in Beek bij Aarle, tussen erfgoed 

van het klooster van Hodonk enerzijds en Emondus van Hellu en Belija van 

Blakenbroec anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns en 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, met Lichtmis in Beek bij 

Aarle te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus peciam prati dictam dat Brede Velt sitam [in dicta] 

parochia inter hereditatem [conventus de] Hodonc ex uno et inter 

hereditatem Emondi de Hellu et Belije de Blakenbroec ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Henrico [115filio Godefridi] dicti? [Hillen] 

soen ab eodem hereditarie possidendam pro duobus denariis antiqui census 

et pro hereditario censu unius aude scilt seu valorem dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum #[et in dicta 

parochia tradendo]# ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 09 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus 17 oude schilden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Gerardo XVII aude scilde seu valorem a 

purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 10 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Robbertus gnd den Snider 1¼ bunder 

beemd in Beek bij Aarle, achter de plaats gnd die Braak, tussen Rutgherus 

Moedels soen enerzijds en Jordanus van Verlaer en Johannes gnd Godevarts 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2½ penning oude cijns en een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle 

te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

(dg: Solvit extraneus). Solvit extraneus. 

Dictus (dg: d) Gerardus unum bonarium et (dg: quas) quartam partem unius 

bonarii prati sitas in dicta parochia (dg: inter hereditatem) retro locum 

dictum die Brake inter hereditatem Rutgheri Moedels soen ex uno et inter 

hereditatem Jordani de (dg: Venla) Verlaer et (dg: G) Johannis dicti 

Godevarts soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Robberto 

dicto den Snider ab eodem hereditarie possidendas pro duobus et dimidio 

denariis antiqui census (dg: da) et pro hereditario censu duorum aude 

scilde seu valorem dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et 

primo termino ultra annum #et in dicta parochia tradendo# ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 11 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Robbertus beloofde aan voornoemde Gerardus 21¼ oude schild of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Robbertus (dg: q) promisit dicto Gerardo XXI aude scilde et 

quartam partem unius aude scilt seu valorem a purificationis proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 12 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Alardus Roefs soen van den Veehuis 

een stuk land gnd die Hostat, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aan Geen 

                         
114 Zie → BP 1178 f 385r 03 do 26-05-1390, verkoop van het Brede Veld. 
115 Aanvulling op basis van BP 1178 f 385r 03 
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Donk, beiderzijds tussen kv Ermgardis gnd Gerijts, met een eind strekkend 

aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 10 schelling (dg: gemeen 

paijment) aan de priester van Gemert en thans voor een n-erfpacht van 4 mud 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle te leveren, voor 

het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Gerardus peciam terre dictam die Hostat sitam in dicta parochia 

(dg: inter hereditatem) ad locum dictum aen Gheen Donc inter hereditates 

(dg: h) liberorum Ermgardis dicte Gerijts ex utroque latere tendentem cum 

uno fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: 

censum) #pactum# Alardo Roefs soen van den Veehuis ab eodem etc pro decem 

solidis (dg: communis pagamenti) presbitro de Ghemert exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et #in dicta parochia tradenda# (dg: super dictam 

dictam peciam terre) tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 13 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Alardus beloofde aan voornoemde Gerardus 46 oude schilden of de 

waarde en 20 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1386) in Beek bij Aarle te betalen en te leveren. 

 

Dictus Alardus promisit dicto Gerardo XLVI aude scilde seu valorem et XX 

lopinos siliginis mensure de Helmont a purificationis proxime ultra annum 

persolvendos et in parochia de Beke (dg: h ..) prope Arle tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 14 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Everardus gnd Mijs soen 2 stukken 

land in Beek bij Aarle, (1) gnd die Overhaag, tussen Theodericus van den 

Broec enerzijds en Johannes Godevarts soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) tussen voornoemde Theodericus van den 

Broec enerzijds en die van den Eijkenhoevel anderzijds, met beide einden 

strekkend vanaf Johannes van Ekart; de uitgifte geschiedde voor 2½ penning 

oude cijns en een n-erfpacht van 5 mud 1 zester rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Beek bij Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1386). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Everardus tot 

onderpand (3) 1½ bunder erfgoed in Beek bij Aarle, tussen Theodericus van 

Dunouwen enerzijds en Elizabeth Scoerkens en haar kinderen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Johannes van Dukersvort en met het andere eind aan 

erfgoederen van het huis van Lieshout en? van Johannes Piecs. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus duas pecias terre sitas in dicta parochia quarum una 

dicta die Overhage (dg: retro) inter hereditatem Theoderici van den Broec 

ex uno et inter hereditatem Johannis Godevarts soen ex alio tendens cum 

uno fine ad communem plateam et altera inter hereditatem dicti Theoderici 

van den Broec ex uno et inter hereditatem illorum van den Eijkenhoevel ex 

alio tendens cum utroque fine ab hereditate Johannis de Ekart sunt site 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Everardo dicto Mijs soen ab 

eodem etc pro duobus et dimidio denariis antiqui census et pro 

hereditaria paccione quinque modiorum et (dg: q) unius sextarii siliginis 

mensure de Helmont dandis sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: 

purificationis) et primo termino ultra annum et in parochia (dg: p) 

predicta tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Everardus unius et 

dimidii bonarii hereditatis sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

Theoderici) Theoderici de Dunouwen ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Scoerkens et eius liberorum ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 
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Johannis de Dukersvort (dg: ex uno et inter) et cum reliquo fine ad 

hereditates #domus de Lijeshout# (dg: conventus de Hodonc et liberorum 

quondam) Johannis Piecs (dg: .) ut dicebat ad pignus imposuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 15 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Arnoldus die Cuper 2 stukken land in 

Beek bij Aarle, (1) gnd die Groot Akker, tussen Jordanus Dircs soen 

enerzijds en Henricus van Evershoet anderzijds, met een eind strekkend aan 

de weg gnd die Hezeweg, (2) gnd die Rijde Akker, tussen voornoemde Henricus 

van Evershoet enerzijds en Johannes gnd Godevarts soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan de weg gnd die Kerkweg; de uitgifte geschiedde voor 3 

penning oude cijns met Lichtmis in Beek bij Aarle te betalen, voor het 

eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Solvit extraneus totum. 

Dictus Gerardus duas pecias terre sitas in dicta parochia quarum una 

dicta die Gro[e]t Acker inter hereditatem Jordani Dircs soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici de (dg: Evershoet) Evershoet ex uno #tendens 

cum uno fine ad viam dictam die Hezewech# et altera dicta die Rijde Acker 

inter hereditatem dicti Henrici de Evershoet ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Godevarts soen ex alio #tendens cum uno fine ad viam 

dictam die Kercwech# sunt site ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Arnoldo die Cuper ab eodem etc pro tribus denariis antiqui census dandis 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra annum #et 

in dicta parochia tradendis# ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 16 vr 23-12-1384. 

Henricus Stakenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Stakenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 171v 17 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Gerardus 94 oude schilden of de 

waarde en 3½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1386) in Beek bij Aarle te leveren. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Gerardo nonaginta quatuor aude scilde seu 

valorem et (dg: quatuo) tres et dimidium modios siliginis mensure de 

Helmont a purificationis proxime ultra annum persolvendos et in dicta 

parochia de Beke tradendos. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 C 10 f.172. 

 in festo sanctorum innocentium: woensdag 28-12-1384. 

 Sexta post nativitatis Christi: vrijdag 30-12-1384. 

 

BP 1177 f 172r 01 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Marcelius zv Johannes van Elzart (1) 

een streep land gnd dat Smistuk, in Beek bij Aarle, tussen Henricus van 

Evershoet enerzijds en Theodericus van den Broec anderzijds, met een eind 

strekkend aan een weg, (2) een stuk land gnd dat Rulle, in Beek bij Aarle, 

tussen die van den Hoevel enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan de plaats gnd die Sporkdonk; de uitgifte geschiedde voor 

2 penning oude cijns en een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Beek bij Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 

02-02-1386). 

 

Dictus Gerardus de Aa strepam terre (dg: sitam in) dictam dat (dg: 

Smisde) Smistuc sitam in dicta parochia inter hereditatem (dg: 
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hereditatem) Henrici de Evershoet ex uno (dg: d) inter Theoderici van den 

Broec ex alio tendentem cum uno fine ad plateam atque peciam terre dictam 

dat Rulle sitam in dicta parochia (dg: .. ?sit) inter hereditatem illorum 

van den Hoevel ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: cum) 

tendentem cum uno fine ad locum dictum die Sporcdonc ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Marcelio filio Johannis de Elzart ab eodem etc pro 

II duobus denariis antiqui census et pro hereditaria (dg: pro) paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Helmont dandis sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra et in dicta parochia 

tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 02 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Gerardus 25 oude schilden of 

de waarde en 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1386) in Beek bij Aarle te leveren. 

 

Dictus Marcelius promisit dicto Gerardo XXV aude scilde seu valorem et 

unum modium siliginis mensure de Helmont a purificationis proxime ultra 

annum persolvendos #et# in parochia de Beke prope Arle (dg: .) tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 03 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Jordanus van Verlaer (1) een stuk 

land gnd dat Groot Horens, in Beek bij Aarle, tussen erfgoed van het 

klooster van Hodonk enerzijds en Theodericus Stinen soen anderzijds, (2) 

een stuk land gnd dat Klein Horens, in Beek bij Aarle, tussen Johannes van 

der Scueren enerzijds en Godefridus zv Johannes gnd Godevarts soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning oude cijns, en een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij 

Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Jordanus tot onderpand (3) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Jordanus, in Beek bij Aarle gelegen, ter plaatse gnd op Donkers 

Voort. 

 

Solvit extraneus. 

Dictus Gerardus peciam terre dictam dat Groet Horens sitam in dicta 

parochia inter hereditatem conventus de Hodonc ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Stinen soen ex alio atque peciam terre dictam dat 

Cleijn Horens sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis van der 

Scueren ex uno et inter hereditatem Godefridi filii Johannis dicti 

Godevarts soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jordano 

de Verlaer ab eodem (dg: here) etc pro duobus denariis #antiqui# census 

et pro hereditaria paccione (dg: unius) trium modiorum siliginis mensure 

de Helmont dandis sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in dicta parochia tradendis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et alter #et# aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Jordanus 

hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie ex (dg: here) omnibus bonis et hereditatibus dicti Jordani 

sitis in dicta parochia in loco dicto op Donckers Voert ad pignus 

imposuit promittens (dg: dicto de) super omnia dicto Gerardo de dicta 

paccione unius modii siliginis warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 04 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Johannes van Verlaer een stuk116 land 

gnd den Hof ten Einde, in Beek bij Aarle, tussen Emondus van Hellu 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 

                         
116 Zie → BP 1177 f 390r 15 ma 04-09-1385, overdracht van dit stuk land. 
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penning oude cijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Beek bij Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-

02-1386). 

 

Dictus Gerardus peciam terre dictam den Hof ten Eijnde sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni de 

Verlaer ab eodem etc pro duobus denariis #antiqui# census et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Helmont dandis 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo ultra #annum# et in 

dicta parochia tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 05 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 18 oude schilden of de 

waarde en 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (vr 02-

02-1386) in Beek bij Aarle te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Gerardo XVIII aude scilde seu valorem et 

unum (dg: .) modium siliginis mensure de Helmont a purificationis proxime 

ultra annum persolvendos (dg: tradendos) et in dicta parochia tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 06 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Gerardus van Aa gaf uit aan Henricus Stakenborch 2 stukken in 

Beek bij Aarle, (1) gnd dat Winkel, tussen erfgoed van het klooster van 

Hoedonk enerzijds en Johannes gnd Godevarts soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Johannes Godevarts soen en met het andere eind aan 

een gemene weg, (2) gnd die Koppel, tussen erfgoed gnd Kerneers Hoveke 

enerzijds en voornoemde Henricus Stakenborch anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 2½ penning oude 

cijns en een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Beek bij Aarle te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386). 

 

Dictus Gerardus duas pecias sitas in dicta parochia quarum una dicta dat 

Winckel inter hereditatem conventus de Hoedonc ex uno et inter 

hereditatem (dg: ecclesie de Beke) Johannis dicti Godevarts soen ex alio 

(dg: et altera) tendens cum uno fine ad hereditatem dicti (dg: -s) 

Johannis Godevarts soen et cum reliquo fine ad communem plateam et altera 

dicta die Coppel inter hereditatem dictam Kerneers (dg: Hoef) Hoveken ex 

uno et inter hereditatem Henrici Stakenborch ex alio tendens cum uno fine 

ad (dg: fine) communem plateam (dg: ut dic) sunt site dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: He) dicto Henrico Stakenborch ab eodem etc 

pro duobus et dimidio denariis (dg: cen) antiqui census et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Helmont dandis 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra et in 

dicta parochia tradendis ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 07 vr 23-12-1384. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Gerardus 48 oude schilden of de 

waarde en 21 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (vr 

02-02-1386) in Beek bij Aarle te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Gerardo XLVIII aude scilde seu valorem et 

XXI lopinos siliginis mensure de Helmont a purificationis proxime ultra 

annum persolvendos et in parochia de Beke prope Arle tradendos (dg: 

tradendos). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 08 wo 28-12-1384. 

Alardus van Cluethoeven verkocht aan Nijcholaus van Berze een morgen land 
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en erfgoed gnd Rijswert, ter plaatse gnd Erthem, tussen Hadewigis gnd Arts 

enerzijds en Aelmannus van Enghelant anderzijds, van welke morgen en 

erfgoed Johannes, Lambertus en Batha, kvw Lambertus van den Yvelaer, 

afstand hadden gedaan, tbv voornoemde Alardus. Voornoemde Alardus behoudt 

voor zich een erfgoed gnd Korsveld. 

 

Alardus de (dg: Cluethoven) Cluethoeven quoddam juger terre ac 

hereditatem dictam communiter Rijswert sitas in loco dicto dicto Erthem 

inter hereditatem Hadewigis dicte Arts ex uno et inter hereditatem (dg: 

Aell) Aelmanni de Enghelant ex alio et super quibus jugero terre et 

hereditate dicta Rijswert (dg: atque super quadam hereditate dicta 

Corsvelt) Johannes Lambertus et Batha liberi quondam Lamberti van den 

(dg: Yven) Yvelaer ad opus dicti Alardi renunciaverunt prout in litteris 

hereditarie vendidit Nijcholao de (dg: d Berl) Berze supportavit cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de allodio salva tamen dicto Alardo 

hereditate dicta Corsvelt in dictis litteris contenta. Testes Berkel et 

Coptiten datum in festo sanctorum innocentium. 

 

BP 1177 f 172r 09 wo 28-12-1384. 

Berisius bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Berisius pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 10 wo 28-12-1384. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker verkocht aan Johannes zvw Franco van 

Gheldorp schoenmaker (1) een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, (2) een kamer met ondergrond, tegen het huis gelegen, (3) 

een b-erfcijns van 20 schelling, gaande uit voornoemde kamer, aan 

eerstgenoemde Johannes verkocht door Gerardus zv Theodericus gnd Bauderic. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker domum et aream sitam in Busco 

in vico Hijnthamensi atque quandam (dg: cam) cameram cum eius fundo dicte 

domui !assistentem necnon hereditarium censum viginti solidorum solvendum 

hereditarie ex camera et eius fundo predictis venditos (dg: sibi) 

primodicto Johanni a Gerardo filio (dg: quondam) Theoderici dicti 

Bauderic prout in litteris hereditarie vendidit Johanni (dg: de Gh) filio 

quondam Franconis de Gheldorp sutori supportavit cum litteris et et (dg: 

jure) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Berkel et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 11 wo 28-12-1384. 

Henricus zv Theodericus Knoep verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Theoderici Knoep prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 172r 12 vr 30-12-1384. 

Egidius van Gherwen snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Gherwen sartor prebuit et reportavit. Testes Sta et Jacobus 

Coptiten datum sexta post nativitatis Christi. 

 

BP 1177 f 172r 13 wo 28-12-1384. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker verkocht aan Johannes zvw Franco van 

Gheldorp schoenmaker een b-erfcijns van 21 schelling geld, een helft te 

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

erfgoed van wijlen Matheus gnd Becker, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Metta gnd Teijen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gerardus van Hees anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes overgedragen door 
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Johannes van Mijnghen en diens vrouw Gertrudis dvw voornoemde Matheus. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker hereditarium censum viginti 

unius solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex hereditate quondam Mathei dicti Becker sita in Busco 

in vico Hijnthamensi inter hereditatem Mette dicte Teijen ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi de Hees ex alio (dg: venditum) supportatum 

primodicto Johanni (dg: J) a Johanne de (dg: Maren) Mijnghen et Gertrude 

eius uxore filia dicti quondam Mathei prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Franconis de Gheldorp (dg: sutor) sutori 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Berkel et Loze datum in 

festo innocentium. 

 

BP 1177 f 172r 14 wo 28-12-1384. 

Henricus zv Theodericus Knoep verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Theoderici Knoep prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 172r 15 vr 30-12-1384. 

Egidius van Gherwen snijder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Egidius de Gherwen sartor prebuit et reportavit. (dg: testes da) Testes 

Sta et Jacobus Coptiten datum sexta post nativitatis Christi. 

 

BP 1177 f 172r 16 vr 30-12-1384. 

Johannes zvw Franco van Gheldorp schoenmaker beloofde aan Johannes zvw 

Johannes Kersmaker een n-erfcijns van 3 oude groten of de waarde, met 

Vastenavond te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan het 

eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van Hees 

enerzijds en erfgoed van wijlen Metta Teijen anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: filius) quondam Franconis de Gheldorp sutor promisit 

(dg: de d) se daturum et soluturum Johanni filio quondam Johannis 

Kersmaker hereditarium censum trium grossorum antiquorum seu valorem 

hereditarie ad carnisprivium ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem quondam Gerardi de Hees ex uno et inter 

hereditatem quondam Mette Teijen ex alio ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 172r 17 wo 28-12-1384. 

Johannes zvw Franco van Gheldorp schoenmaker beloofde aan Johannes zvw 

Johannes Kersmaker een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Geldrop, met 

Lichtmis in Geldrop te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-

1386), gaande uit (1) ½ mudzaad roggeland, in Geldrop, tussen hr Henricus 

van Gheldorp investiet van Geldrop enerzijds en Godefridus Scoenmaker 

anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Geldrop, tussen voornoemde hr 

Henricus enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds, (3) een akker, gnd 

die Bogaard, in Geldrop, beiderzijds tussen voornoemde hr {f.172v} 

Henricus, (4) 1 bunder beemd, in Geldrop, ter plaatse gnd op het Goer, 

tussen voornoemde hr Henricus enerzijds en Johannes Colen soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Franconis de Gheldorp sutor promisit #(dg: 

.......)# se daturum et soluturum Johanni filio quondam Johannis 

Kersmaker hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de 

Gheldorp #hereditarie purificationis# et pro primo termino ultra annum et 

in Gheldorp tradendam ex dimidia modiata terre siliginee sita in parochia 

de Gheldorp inter hereditatem domini Henrici (dg: in) de Gheldorp 

investiti de Gheldorp ex uno et inter hereditatem Godefridi Scoenmaker ex 

alio item ex una sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter 

hereditatem dicti domini Henrici ex uno et inter hereditatem dicti 
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Godefridi ex alio item ex quodam #agro# dicto die Boegart sita in dicta 

parochia inter hereditatem dicti domini 

 

1177 mf6 C 11 f.172v. 

 in die sanctorum innocentium: Woensdag 28-12-1384. 

 Sexta post nativitatis Christi: vrijdag 30-12-1384. 

 Sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 31-12-1384. 

 in crastino circumcisionis: maandag 02-01-1385. 

 

BP 1177 f 172v 01 wo 28-12-1384. 

Henrici ex utroque latere coadiacentem atque ex uno bonario prati sito in 

dicta parochia in loco dicto opt Goer inter hereditatem dicti domini 

Henrici ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Cole) Colen soen ex 

alio et promisit super omnia sufficientem facere. Testes Berkel et Loze 

datum in die sanctorum innocentium. 

 

BP 1177 f 172v 02 vr 30-12-1384. 

Ludovicus van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ludovicus de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes (dg: da) Berkel et 

Willelmus datum sexta post nativitatis Christi. 

 

BP 1177 f 172v 03 vr 30-12-1384. 

Arnoldus van Berze zvw Johannes van Berze beloofde aan Feeskinus van Enode 

visser 19 gulden hellingen met Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385) te 

betalen. 

 

Arnoldus de Berze filius quondam Johannis de Berze (dg: et Fe) promisit 

Feeskino de Enode piscatori XIX gulden hellingen ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes Jacobus Coptiten et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 172v 04 za 31-12-1384. 

Nicholaus zvw Reijnkinus met den Crommenhalse en Arnoldus Fioloer beloofden 

aan hr Theodericus Rover ridder 68 pond geld met Pasen aanstaande (zo 02-

04-1385) te betalen. 

 

Nicholaus filius quondam Reijnkini met den Crommenhalse et Arnoldus 

Fioloer promiserunt domino Theoderico Rover militi LXVIII libras monete 

ad pasca proxime persolvendos. Testes Coptiten et Coptiten datum sabbato 

post nativitatis Domini. 

 

BP 1177 f 172v 05 za 31-12-1384. 

Willelmus Osman en Gerardus zv Johannes Coninc verklaarden, op vordering 

van de rechter, dat Johannes zv Gerardus Koeter van Vauderic buiten het 

huis, de leefgemeenschap etc van zijn vader is geweest, gedurende 6 weken 

en 3 dagen en langer. 

 

Nos Sta et Willelmus Coptiten scabini etc notum facimus quod constituti 

coram nobis Willelmus Osman et Gerardus filius Johannis Coninc qui ad 

monitionem judicis deposuerunt quod Johannes filius Gerardi Koeter de 

Vauderic stetit extra domum convictum etc sui patris per spacium sex 

septimanarum et trium dierum et amplius. Datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 06 za 31-12-1384. 

Johannes Sluijter zvw Andreas zv Barnerus en zijn vrouw Lana dvw Otto 

Matheus soen verkochten aan Goessuinus zvw Andreas van Bernheze 1 morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd dat Westerbroek, tussen Petrus Otten soen 

enerzijds en erfg vw Henricus Ruver anderzijds, strekkend vanaf Johannes 

van Wert tot aan de gemene waterlaat, belast met 6 schreden maasdijk, ter 

plaatse gnd die Nieuwe Oplage, tussen de dijk van Johannes Wellens 
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enerzijds en de dijk van kinderen gnd des Proefs Kijnderen anderzijds. 

 

(dg: ..) Johannes Sluijter filius quondam Andree filii Barneri maritus 

legitimus ut asserebat Lane sue uxoris filie quondam Ottonis Matheus soen 

et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore unum juger terre #mensure de 

Empel# situm in parochia de Empel in loco dicto dat Westerbroec inter 

hereditatem Petri Otten soen ex uno et hereditatem heredum quondam 

Henrici (dg: Rue) Ruver #ex alio# tendens ab hereditate Johannis de Wert 

ad !hereditatem communem aqueductum ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Goessuino filio quondam Andree de Bernheze promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex passibus aggeris Mose sitis in loco 

dicto die Nuwe Oplage inter aggerem Johannis Wellens et inter aggerem 

liberorum dictorum des Proefs Kijnderen ad premissa spectantibus. Testes 

Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 07 za 31-12-1384. 

Petrus Otten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Otten soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 08 za 31-12-1384. 

Yda dv Johannes Sluijter deed tbv kinderen van voornoemde Johannes Sluijter 

en diens vrouw Lana, afstand van 1/3 deel van een hoeve, die was van wijlen 

Andreas Barniers soen, in Berlicum, ter plaatse gnd Koelkens Hoeve, welk 

1/3 deel voornoemde Johannes Sluijter verworven had van Ghibo szv Gerardus 

gnd Barniers soen en zijn vrouw Oda. 

 

Yda filia Johannis Sluijter cum tutore (dg: #super tercia parte# totam 

partem et omne jus sibi ad presens competentes in) #super# tercia parte 

cuiusdam mansi qui fuerat quondam Andree Barniers soen siti in parochia 

de Berlikem in loco dicto Coelkens Hoeve (dg: ut dicebat l) quam terciam 

partem dictus Johannes Sluijter erga Ghibonem generum Gerardi dicti 

Barniers soen et Odam eius uxorem acquisiverat ut dicebat atque super 

toto jure sibi ad presens in eadem tercia parte competente ad opus 

liberorum a dicto Johanne Sluijter et Lana eius uxore genitorum et 

generandorum hereditarie renunciavit promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 09 ma 02-01-1385. 

Jacobus zvw Franco Splittaf deed tbv Henricus Hadewigen bontwerker afstand 

van (1) 1 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd Vrede, (2) 8 hont land 

aldaar, ter plaatse gnd dat Oostense Slag, welke morgen en 8 hont 

voornoemde Henricus verworven had van Eufemia wv voornoemde Franco. Hr 

Arnoldus, Franco en Aleidis, kvw voornoemde Franco, zullen afstand doen. 

 

Jacobus filius quondam Franconis Splittaf super uno jugero terre sito in 

parochia de Geffen in loco dicto Vrede atque super octo hont terre sitis 

ibidem in loco dicto dat Oestensche Slach que unum juger et VIII hont 

terre Henricus Hadewigen pellifex erga Eufemiam relictam dicti quondam 

Franconis dudum acquisiverat ut dicebat atque super toto jure ad opus 

dicti Henrici hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem deponere et promisit quod ipse dominum Arnoldum Franconem et 

Aleidem liberos dicti quondam Franconis super premissis et jure ad opus 

dicti Henrici hereditarie faciet renunciare. Testes Sta et Loze datum in 

crastino circumcisionis. 

 

BP 1177 f 172v 10 ma 02-01-1385. 

Ghibo Pels beloofde aan Ghisbertus van Vlochoeven 100 oude schilden na 

maning te betalen. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1384 03. 

 

286 

Ghibo Pels promisit Ghisberto de Vlochoeven C aude scilde ad monitionem 

persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 11 ma 02-01-1385. 

Lemkinus Witmeri droeg over aan Gerardus Witmeri het deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn vader Lambertus Witmeri, in de tiende 

van Groot Lith. 

 

Lemkinus Witmeri totam partem et omne jus sibi de morte quondam Lamberti 

Witmeri sui patris successione hereditarie advolutas in decima de Groet 

Lijt ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo (dg: Wit) Witmeri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Jacobus Coptiten et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 12 ma 02-01-1385. 

Johannes Nolleken verwer droeg, voor de duur van het leven van voornoemde 

Johannes, over aan zijn zoon Reijnerus een stenen huis en erf in Den Bosch, 

in de Kolperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Johannes enerzijds en 

erfgoed van Bessella van Megen anderzijds, met toebehoren en getouwen voor 

de verwerij, belast met cijnzen. 

 

Johannes Nolleken tinctor domum lapideam et aream ad se spectantem sitam 

in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem dicti Johannis ex 

uno et hereditatem Besselle de Megen ex (dg: uno) alio ut dicebat (dg: 

leg) cum omnibus eius attinentiis (dg: bas) instrumentis dictis getouwe 

ad officia tinctorum dicta verwerije pertinentibus ut dicebat legitime 

supportavit (dg: Arnoldo) #Reijnero# suo filio ab eodem (dg: ad v) ad 

vitam dicti Johannis possidendam promittens ratam servare et obligationem 

deponere exceptis censibus inde solvendis. Testes Jacobus Cop et Gerardus 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 13 ma 02-01-1385. 

Voornoemde Reijnerus verklaarde van zijn vader Johannes alle goederen 

ontvangen te hebben die voornoemde Johannes beloofd had aan voornoemde 

Reijnerus te schenken. Voornoemde Reijnerus ontlastte voornoemde Johannes 

en Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken hiervan. 

 

Dictus (dg: Arnoldus) #Reijnerus# recognovit sibi dictum Johannem suum 

patrem plenarie persolvisse omnia bona que dictus Johannes dicto (dg: 

Arnoldo) #Reijnero# nomine dotis promiserat ut dicebat clamans (dg: inde 

quitum) dictum Johannem et Arnoldum filium Gerardi de Vladeracken inde 

quitos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 172v 14 ma 02-01-1385. 

Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken verklaarde dat zijn schoonvader 

Johannes Nolleken hem alle goederen gegeven heeft, die voornoemde Johannes 

beloofd had aan voornoemde Arnoldus te schenken. 

 

Arnoldus filius Gerardi de Vladeracken recognovit sibi Johannem Nolleken 

suum socerum persolvisse omnia bona que dictus Johannes dicto Arnoldo 

nomine dotis promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 172v 15 ma 02-01-1385. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde dat Reijnerus zv Johannes Nollekens 200 oude 

schilden zal beuren uit de goederen die voornoemde Johannes bij zijn dood 

zal nalaten; daarna zullen voornoemde Arnoldus en Reijnerus die goederen 

gelijkelijk verdelen. 

 

Dictus Arnoldus palam recognovit quod Reijnerus filius Johannis Nollekens 

perexcipiet et levabit CC aude scilde ex bonis que dictus Johannes in 
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eius morte post se relinquet et quod extunc dicti Arnoldus et Reijnerus 

bona que dictus Johannes post se relinquet inter se equaliter divident et 

participabunt. Testes datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1177 f 172v 16 ma 02-01-1385. 

Willelmus van Langelaer verkocht aan Gerardus van Aa een n-erfcijns van 6 

oude schilden van de keizer of van de koning van Frankrijk of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de tiende 

van Zeelst en uit een b-erfcijns van 40 oude schilden, gaande uit de 

goederen gnd Paardelaar in Sint-Oedenrode {f.173r}. Zodra de verkoper deze 

cijns op andere erfgoederen gevestigd heeft, zullen voornoemde goederen 

ervan ontlast zijn. 

 

Willelmus de Langelaer hereditarie vendidit Gerardo de Aa hereditarium 

censum sex aude scilde imperatoris vel regis Francie vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie in nativitatis Domini #ex 

decima de Zeelst ad se spectante# ex (dg: ..) hereditario censu XL aude 

scilde quem se solvendum habere dicebat ex bonis dictis Paerdelaer sitis 

in parochia de Rode et (dg: ex decima de Zeelst ad se spectante) 

 

1177 mf6 C 12 f.173. 

 in crastino circumcisionis: maandag 02-01-1385. 

 Quarta post circumcisionis: woensdag 04-01-1385. 

 Quinta post circumcisionis: donderdag 05-01-1385. 

 

BP 1177 f 173r 01 ma 02-01-1385. 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

sufficientem facere tali condicione quod cum dictus venditor dictum 

censum VI? ad alias hereditates ad hoc sufficientes assignaverit et sic 

firmaverit etc extunc dicta bona quita erunt ut in forma. Testes Sta et 

Berkel datum in crastino circumcisionis. 

 


