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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. 

 

BP 1177 f 173r 02 ma 02-01-1385. 

Arnoldus van der Straten verkocht aan Heilwigis dvw Gerardus van den 

Straten een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Helvoirt, tussen 

Woltherus Sceenkens enerzijds en Johannes van Helvoert de jongere 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 2 zester 

rogge aan Margareta van Riele. Voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Elisabeth 

behouden hieruit een lijfpacht van 5 zester rogge, die voornoemde Heilwigis 

vandaag aan hen beloofde. 

 

Solvit. 

Arnoldus van der Straten (dg: p) domum ortum et peciam terre ipsis 

adiacentem sitos in parochia de Helvoert inter hereditatem Woltheri 

Sceenkens ex uno et hereditatem Johannis de Helvoert junioris ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Heilwigi filie quondam Gerardi van den 

Straten promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

ducis et hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis Margarete de 

(dg: ex) Riele annuatim exinde solvenda salva tamen dicto Arnoldo et 

Elisabeth eius uxori vitali pensione quinque sextariorum siliginis quam 

dicta (dg: ) Heilwigis dictis Arnoldo et Elisabeth coram scabinis 

infrascriptis ex premissis promiserat. Testes Berkel et Meus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 173r 03 ma 02-01-1385. 

Voornoemde Heilwigis dvw Gerardus van den Straten beloofde aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Elisabeth een lijfpacht van 5 zester rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit voornoemd huis en tuin. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Dicta Heilwigis promisit se daturam dictis Arnoldo et Elisabeth eius 

uxori vitalem pensionem quinque sextariorum siliginis mensure de Busco 

anno quolibet ad vitam ipsorum amborum in nativitatis Domini ex dictis 

domo et orto ut dicebat et diutis vivens integraliter habebit ut dicebat. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173r 04 wo 04-01-1385. 

Voornoemde Heilwigis dvw Gerardus van den Straten droeg voornoemd huis, 

tuin en stuk land over aan haar moeder Ermegardis, voor de duur van het 

leven van voornoemde Ermegardis. 

 

Dicta Heilwigis (dg: cum tutore) dictos domum ortum et peciam terre 

legitime supportavit (dg: Elisabeth) #Ermegardi# sue matri ab eadem ad 

eius vitam et non ultra possidendos promittens ratam servare (dg: tali 

condicione quod dicta Elisabeth dictam pensionem solvet ut in forma) hoc 

addito quod dicte hereditates statim post mortem dicte (dg: Elis) 

Ermegardis ad dictam (dg: Heilwig) #Heilwigem# revertentur. Testes Lonijs 
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et Willelmus datum quarta post circumcisionis. 

 

BP 1177 f 173r 05 ma 02-01-1385. 

Petrus zvw Henricus gnd Everarts soen gaf uit aan Godefridus zvw Godefridus 

gnd van Ghinhoeven (1) een stuk beemd, in Wedert, tussen Ghibo zvw 

voornoemde Godefridus van Gheijnhoven enerzijds en Willelmus gnd 

Hoppenbrouwer anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die 

Dommel, welk stuk beemd aan voornoemde Petrus en zijn vrouw Elisabeth dvw 

Godefridus van Ghinhoeven was geschonken; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Wedert, met Lichtmis in Wedert te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Godefridus tot onderpand 

(2) 1 lopen land met een vracht hooiland daarnaast gelegen. 

 

Petrus filius quondam Henrici dicti Everarts soen peciam prati sitam in 

parochia de Wedert inter hereditatem Ghibonis filii quondam Godefridi 

dicti de Gheijnhoven ex uno et hereditatem Willelmi (dg: f) dicti 

Hoppenbrouwer ex alio tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Dommel 

quam peciam prati dictus Petrus cum Elisabeth eius uxore filia quondam 

Godefridi de Ghinhoeven nomine dotis sumpserat ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Godefrido filio dicti quondam Godefridi de 

Ghinhoeven ab eodem (dg: ad spa) hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione decem lopinorum siliginis mensure de Wedert danda dicto Petro ab 

altero purificationis et in Wedert tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Godefridus lopinatam terre cum uno plaustrato 

feni iuxta dictam peciam prati sitam ad pignus imposuit. Testes datum 

(dg: ut supra) in crastino circumcisionis. 

 

BP 1177 f 173r 06 ma 02-01-1385. 

Theodericus zv Johannes gnd Vrijese van Hedel ev Johanna dv Margareta dvw 

Henricus gnd Rijxken verkocht aan Walterus gnd Evershoed een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, welke cijns voornoemde Margareta geschonken had aan voornoemde 

Theodericus en zijn vrouw Johanna. 

 

Theodericus filius Johannis dicti Vrijese de Hedel maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Johanne sue uxoris filie Margarete filie quondam 

Henrici dicti Rijxken hereditarium censum IIIIor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini quem censum 

dicta Margareta dicto Theoderico cum dicta Johanna eius uxore nomine 

dotis dederat prout in litteris hereditarie (dg: sup) vendidit Waltero 

dicto de Evershoed (dg: pro) cum litteris #et aliis# et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Berkel 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173r 07 ma 02-01-1385. 

Johannes Veer beloofde aan Amelius apotheker 5 oude schilden met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes Veer promisit Amelio apothecario quinque aude scilde ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Lonijs et Jac Cop datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 173r 08 wo 04-01-1385. 

Katherina wv Johannes van der Heijden en haar kinderen Johannes, Aleidis en 

Hadewigis verkochten aan Thomas nzv Rutgherus van der Donc verwekt bij 
?Nirija dv Egidius gnd Haen een huis en tuin, gnd die Koppel, in Beek bij 

Aarle, tussen Emondus van Hellu enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

welk huis en tuin waren van wijlen Theodericus gnd van Herende vv 

voornoemde Katherina, belast met de hertogencijns. Elisabeth en Metta, 

minderjarige kv voornoemde Katherina, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 
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afstand doen. 

 

Katherina relicta quondam Johannis van der Heijden Johannes Aleidis 

Hadewigis eius liberi cum tutoribus domum et ortum dictos die Coppel 

sitos in parochia de Beke prope A[rle] inter hereditatem Emondi de Hellu 

ex uno et inter communem stegam ex alio qui domus et ortus quondam 

fuerant #quondam# Theoderici dicti de Herende patris dicte (dg: .) 

Katherine ut dicebant hereditarie vendiderunt Thome filio naturali 

Rutgheri van der Donc ab ipso Rutghero et [?N]irija filia Egidii dicti 

Haen pariter genito promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto (dg: ?VII d) censu domino duci inde solvendo promiserunt 

insuper dicti venditores cum dictis eorum tutoribus quod ipsi Elisabeth 

et Mettam liberos dicte Katherine dum ad annos pervenerint super dictis 

domo et orto ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Berkel et 

Loze datum quarta post circumcisionis. 

 

BP 1177 f 173r 09 wo 04-01-1385. 

Arnoldus van Herende verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Herende prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173r 10 wo 04-01-1385. 

Gerardus Koeter beloofde aan zijn zoon Johannes, tbv hem en zijn broer 

Gerardus, een n-erfcijns van 32 oude schilden, een helft te betalen met 

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

uitgezonderd echter de helft van een huis en erf in Den Bosch, op de Oude 

Dieze, naast erfgoed van Elias gnd Tolinc. 

 

Gerardus Koeter promisit se daturum Johanni suo filio #ad opus sui et ad 

opus Gerardi fratris dicti Johannis# hereditarium censum XXXII aude 

scilde hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex omnibus suis 

bonis quocumque locorum sitis salva tamen dicto Gerardo et a dicta 

obligatione reservata medietate domus et aree site in Busco super 

antiquum Dijesam iuxta hereditatem Elie dicti Tolinc ut dicebat. Testes 

Sta et Willelmus datum quarta post circumcisionis. 

 

BP 1177 f 173r 11 wo 04-01-1385. 

De broers Bertoldus en Johannes, kv Johannes gnd Backe Bertouts soen, en 

Johannes van Kuijc Ghisebrechts soen beloofden aan Pijramus zv Egidius van 

Lieshout 42 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385) te betalen. 

 

Bertoldus et Johannes fratres liberi Johannis dicti Backe Bertouts soen 

#et Johannes de Kuijc Ghisebrechts soen# promiserunt Pijramo filio (dg: 

Theoderici) Egidii de Lieshout XLII aude scilde vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173r 12 wo 04-01-1385. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit II solidos. 

Primi duo servabunt (dg: de) 3-m indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 173r 13 do 05-01-1385. 

Petrus zvw Rodolphus Polselauwer verkocht aan Gerardus van Berkel (1) een 

huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes 

gnd Akers enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus van Heilvoert anderzijds, 

aan voornoemde wijlen Rodolphus verkocht door Lambertus zvw Oderadis, (2) 

45 schelling erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 
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een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande 

uit een erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Johannes gnd Aekers enerzijds en erfgoed van Petrus van Heilvoert 

anderzijds, aan voornoemde wijlen Rodolphus verkocht door Henricus gnd 

Roempot. 

 

Petrus filius quondam Rodolphi Polselauwer domum et aream sitam in Busco 

ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Joannis dicti Akers ex parte una 

et inter hereditatem quondam Petri de Heilvoert parte ex altera venditam 

dicto quondam Rodolpho a Lamberto filio quondam Oderadis prout in 

litteris atque quadraginta quinque solidos annui et hereditarii census 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

dictis XLV solidis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendos hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de hereditate 

sita in Busco in aggere vici Vuchtensis inter hereditatem Johannis dicti 

(dg: Ak) Aekers ex uno et inter hereditatem Petri de Heilvoert ex alio 

venditos dicto quondam Rodolpho ab Henrico dicto Roempot prout in 

litteris et quos nunc ad se #Petrum# pertinere dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo de Berkel supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem exparte sui et dicti sui patris 

deponere. Testes Sta et Loze datum quinta post circumcisionis. 

 

BP 1177 f 173r 14 do 05-01-1385. 

Johannes van den Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 C 13 f.173v. 

 Quinta post circumcisionis: donderdag 05-01-1385. 

 in vigilia epijphanie: donderdag 05-01-1385. 

 in crastino epijphanie: zaterdag 07-01-1385. 

 

BP 1177 f 173v 01 do 05-01-1385. 

Gerardus zvw Nicholaus van Berkel droeg over aan Petrus Polslauwer een 

b-erfcijns1,2 van 8 pond geld, die Jacobus van Merlaer beloofd had aan 

Gerardus, Henricus en Nicholaus, kvw voornoemde Nicholaus van Berkel, een 

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

een huis3 en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Johannes Splinter enerzijds en erfgoed van Ancelmus van den 

Wiel anderzijds, en welke cijns voornoemde Gerardus nu bezit. 

 

Gerardus filius quondam Nicholai de Berkel hereditarium censum octo 

librarum monete quem Jacobus de Merlaer promiserat se daturum et 

soluturum Gerardo Henrico et Nicholao fratribus liberis dicti quondam 

Nicholai de Berkel hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area sita in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter 

hereditatem Johannis Splinter ex uno et inter hereditatem Ancelmi van den 

Wiel ex alio prout in litteris et quem censum dictus Gerardus nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie supportavit Petro Polslauwer cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui et dictorum suorum fratrum deponere. Testes Sta et Loze datum quinta 

post (dg: eppa) circumcisionis. 

 

BP 1177 f 173v 02 do 05-01-1385. 

Gerardus van Berkel beloofde aan Petrus Polslauwer 55 Brabantse dobbel of 

                         
1 Zie → BP 1181 p 348v 01 wo 09-04-1399, afstand doen van de cijns. 
2 Zie → BP 1181 p 413r 05 za 07-06-1399, overdracht van de erfcijns. 
3 Zie ← BP 1175 f 076v 09 za 12-06-1367, verkoop van dit huis door Jacobus 

gnd van Merlaer, die het voor de cijns van 8 pond verkregen had. 
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de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Gerardus de Berkel promisit Petro Polslauwer (dg: X) quinquaginta quinque 

Brabant dobbel vel !vel valorem ad (dg: monitionem) nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173v 03 do 05-01-1385. 

Elizabeth dvw Johannes gnd Scoerkens soen verkocht aan Arnoldus zvw 

Johannes van Wachtelberch alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Johannes van Wachtelberch en zijn vrouw Aleijdis, 

grootouders van voornoemde Elizabeth, gelegen in Lieshout. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis dicti Scoerkens soen cum tutore omnia et 

singula bona hereditaria sibi de morte quondam Johannis de Wachtelberch 

et quondam Aleijdis sue uxoris avi et avie olim (dg: dictorum) dicte 

Elizabeth successione advoluta quocumque locorum in parochia de Lijeshout 

situata ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio dicti #Johannis# 

quondam de Wachtelberch promittens cum tutore ratam [servare] et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Meus (dg: datum supra) 

datum in vigilia epijphanie. 

 

BP 1177 f 173v 04 do 05-01-1385. 

Ludovicus zvw Johannes van Wachtelberch verkocht aan zijn broer Arnoldus 

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

gelegen in Lieshout. 

 

Ludovicus filius quondam Johannis de Wachtelberch omnia bona hereditaria 

sibi de morte quondam suorum parentum successione advoluta quocumque 

locorum in parochia de Lijeshout (dg: consist) sita (dg: s vendidit 

Arnoldo suo) vendidit Arnoldo suo fratri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 173v 05 do 05-01-1385. 

Henricus van Ghestel verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van Boert 

of gnd Goetgheselle 1¾ oude schild, die voornoemde Johannes met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) verschuldigd zal zijn aan Johannes zvw 

Theodericus van Ghestel. 

 

Henricus de Ghestel palam recognovit sibi per Johannem de Boert (dg: f) 

vel dictum Goetgheselle fore satisfactum de duobus aude scilde minus 

quarta unius aude scilt quos dictus Johannes debebit (dg: Henr) Johanni 

filio quondam Theoderici de Ghestel in festo nativitatis Domini proxime 

futuro ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 173v 06 do 05-01-1385. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder en Johannes van Dijnther 

beloofden aan Adam van Mierd, tbv Thomas Asinarius etc, 28 oude schilden 

met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen, op straffe van 1. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os militis et Johannes 

de Dijnther promiserunt Ade de Mierd ad opus Thome Asinarii etc XXVIII 

aude scilde ad (dg: ...) pasca proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 173v 07 do 05-01-1385. 

Johannes Boijen ev Margareta dvw Franco Bakker verkocht aan Henricus zvw 

Theodericus Knoep de helft4,5 van 3 kamers van voornoemde wijlen Franco, in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat, naast erfgoed 

                         
4 Zie → BP 1179 p 198v 06 do 12-01-1391, verkoop van deze helft. 
5 Zie → BP 1179 p 046v 09 vr 17-02-1391, overdracht van deze helft. 
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van Arnoldus Koijt, tussen erfgoed van Gerardus Cangieter enerzijds en 

erfgoed van Godefridus van Loet anderzijds, te weten de helft direct naast 

erfgoed van voornoemde Gerardus Cangieter. 

 

Johannes Boijen maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie quondam Franconis pistoris medietatem trium camerarum dicti 

quondam Franconis sitarum in Buscoducis in quodam viculo tendente a vico 

Hijnthamensi iuxta hereditatem Arnoldi Koijt inter hereditatem (dg: 

Cristine Beck) Gerardi Cangieter ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

Loet ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta 

hereditatem dicti Gerardi Cangieter ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Theoderici Knoep promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Sta et Lonijs datum supra. 

 

BP 1177 f 173v 08 za 07-01-1385. 

Johannes van Achel beloofde aan Gerardus zv Petrus Oer 40 oude schilden of 

de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Johannes de Achel promisit Gerardo filio Petri Oer XL aude scilde #vel 

valorem# ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et Loze datum 

in crastino epijphanie. 

 

BP 1177 f 173v 09 za 07-01-1385. 

Robbertus gnd Robbe zv Henricus gnd van Dorne van Os de oudere verkocht aan 

Arnoldus gnd Voegheleer de helft van een huis en erf eertijds van 

Goessuinus gnd van Avenijoen, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, naast de plaats gnd Visslag, aan hem verkocht door 

Theodericus Witmeri. 

 

Robbertus dictus Robbe filius Henrici dicti de (dg: Dorne) Dorne de Os 

senioris dimidietatem domus et aree olim Goessuini dicti de Avenijoen 

site in Busco ad finem vici Orthensis contigue iuxta locum dictum Vislach 

(dg: scilicet illam medietatem dimidietatem dicte domus et aree) venditam 

sibi a Theoderico Witmeri prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo 

dicto Voegheleer supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Loze datum in crastino epijphanie. 

 

BP 1177 f 173v 10 za 07-01-1385. 

Hermannus gnd Robben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus (dg: filius dicti) dictus Robben soen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173v 11 za 07-01-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 45 oude schilden, 4 

Hollandse of Gelderse gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLV aude scilde scilicet IIIIor 

gulden monete Hollandie vel Gelrie pro III aude scilde computato ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173v 12 za 07-01-1385. 

Aleidis dvw Theodericus van Eirde droeg al haar goederen over aan haar 

broer Petrus. 

 

Aleidis (dg: relicta) #filia# quondam Theoderici de Eirde cum tutore 

omnia sua bona quocumque locorum sita hereditarie supportavit Petro suo 

(dg: fratris) fratri promittens cum tutore ratam servare. Testes datum ut 
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supra. 

 

BP 1177 f 173v 13 za 07-01-1385. 

Gerardus Bits en zijn vrouw Yda van Hijnen beloofden aan Johannes zv 

Nicholaus Scilder 8 Hollandse dobbel, 42 plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Gerardus Bits et Yda de Hijnen eius uxor promiserunt Johanni filio 

Nicholai Scilder VIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLII placken ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173v 14 za 07-01-1385. 

Johannes Proefst van Bucstel, Willelmus Coptiten, Sijmon van Mijrabellum en 

Theodericus Koppel beloofden aan Johannes zv Gerardus Backe 78 oude 

schilden of de waarde met Pinksteren (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Johannes Proefst de Bucstel Willelmus Coptiten Sijmon de Mijrabello et 

Theodericus Koppel promiserunt Johanni filio Gerardi Backe (dg: LX) 

LXXVIII aude scilde vel valorem ad penthecostes. Testes Berkel et Loze 

datum supra. 

 

BP 1177 f 173v 15 za 07-01-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 173v 16 za 07-01-1385. 

Arnoldus zvw Arnoldus Haeke verkocht aan Johannes van Achel 1/6 deel van 

alle goederen van wijlen zijn grootvader Godescalcus van Bladel. 

Eerstgenoemde Arnoldus en zijn moeder Elisabeth beloofden lasten af te 

handelen, van de kant van hen, van Henricus Molen S...... en van alle erfg 

vw voornoemde Arnoldus Hake. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Haeke sextam partem omnium bonorum 

quondam Godescalci de Bladel #sui avi# quocumque locorum sitorum ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Achel promittentes et cum eo 

Elisabeth eius mater cum tutore #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem ex parte eorum #et Henrici Molen S......# atque omnium 
!eorum heredum dicti quondam Arnoldi #Hake# in dicta sexta parte 

existentem seu eventuram deponere. Testes Lonijs et Willelmus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 173v 17 ±za 07-01-1385. 

Voornoemde Johannes van Achel beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Hake een 

n-erfcijns6,7 van 8¾ oude schilden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan {f.174r} en de andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft van 

een stenen huis8,9 en erf, eertijds van wijlen Godescalcus van Bladel, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes Stierken 

enerzijds en erfgoed van Tielmannus Mathijs soen anderzijds. 

 

Dictus Johannes de Achel promisit se daturum Arnoldo filio quondam 

Arnoldi Hake hereditarium censum (dg: octo aude scilde et) novem aude 

                         
6 Zie → BP 1178 f 274v 07 di 19-07-1390, vermelding van de cijns. 
7 Zie → BP 1180 p 385r 03 vr 17-12-1395, verkoop van een cijns van 4 pond uit deze erfcijns. 
8 Zie → BP 1177 f 388v 07 ma 14-08-1385, goederen van wijlen Godescalcus van Bladel worden 
verdeeld. Goeswinus van Best kreeg 1/3 deel van dit huis, te weten het 1/3 deel naast Johannes 

Stierken. 
9 Zie → BP 1177 f 388v 08 ma 14-08-1385, goederen van wijlen Godescalcus van Bladel worden 
verdeeld. Johannes van Achel kreeg 2/3 deel van dit huis, te weten het 2/3 deel naast 

Tielmannus Mathijs soen. 
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scilde minus quarta pare unius aude scilt vel valorem anno quolibet 

hereditarie mediatim Johannis 

 

1177 mf6 C 14 f.174. 

 in crastino epijphanie: zaterdag 07-01-1385. 

 anno LXXXV mensis januarii die sexta: vrijdag 06-01-1385. 

 Dominica post epijphanie: zondag 08-01-1385. 

 Tercia post epijphanie: dinsdag 10-01-1385. 

 

BP 1177 f 174r 01 ±za 07-01-1385. 

et mediatim Domini ex medietate domus lapidee et aree que fuerat quondam 

Godescalci de Bladel site in Busco in vico Orthe[nsi] inter hereditatem 

Johannis Stierken ex uno et hereditatem Tielmanni Mathijs soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia sufficientem facere. Testes Lonijs et 

Willelmus datum [in crastino epijphanie]. {Verbonden met het begin van BP 

1177 f 174r 03}. 

 

BP 1177 f 174r 02 ±za 07-01-1385. 

Johannes van Achel enerzijds en Elisabeth wv Arnoldus Herlaer en haar zoon 

Arnoldus anderzijds deden afstand van alle geschillen. 

 

Johannes de Achel ex una Elisabeth relicta quondam Arnoldi Herlaer cum 

suo tutore et Arnoldus eius filius ex altera parte super omnibus 

impeticionibus quibus mediantibus una pars alteram partem quovismodo 

impetere posset #usque in hodiernum diem# ....... quacumque occacione 

legitime et hereditarie mutuo renunciaverunt promittentes super omnia 

mutuo ratam servare salvis tamen conditionibus et #.......# 

promissionibus ?quas una dictarum partium alteri parti earundem die 

hodierno petare? aut promiserat in suo vigore permansuris. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 174r 03 vr 06-01-1385. 

En hij kan geheel de cijns terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385), hetzij rond Sint-Jan, hetzij rond Kerstmis, 

elke schild met 16 oude schilden of de waarde, tezamen met achterstallige 

termijnen en de cijns van de termijn van wederkoop. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers, in aanwezigheid van genoemde schepenen, Johannes van den 

Kloot, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Arnoldus Veer, Willelmus Scilder en 

Egidius van den Doorn. 

 

A. {Verbonden met het einde van BP 1177 f 174r 01}. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo nativitatis Johannis 

proxime futuro deinceps sine medio sequentium quemlibet aude scilt cum 

sedecim aude scilt seu valorem et cum arrestadiis et cum censu in termino 

solucionis in quo fiet redemptio provenienda ita quod redemptio fiet in 

festo nativitatis Johannis et alias in festo nativitatis Domini vel per 

octo dies sine medio preteritos vel sine medio sequentes #et redimet 

semel et non divisi# ut in forma. Actum (dg: a) in camera scriptorum 

presentibus dictis scabinis Johanne de Globo Willelmo filio Arnoldi 

Tielkini Arnoldo Veer Willelmo Scilder Egidio de Spina datum anno LXXXV 

mensis januarii die sexta hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 174r 04 zo 08-01-1385. 

Gerardus Groij van Driel, zijn kinderen Jacobus en Katherina, Johannes van 

Malsen ev Elizabeth, en Hermannus Sloetmaker ev Aleijdis, dv voornoemde 

Gerardus Groij, en Johannes en Gerardus Groij, kv Gerardus van Langhelaer, 

gaven uit aan Zibertus van Houthem 1/5 deel in een hofstad in Den Bosch, 

naast de Peter Schuts Poort, aan de kant richting Muntelken, tussen de 

gemene weg enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, strekkend vanaf 

erfgoed van Wellinus Scilder tot aan de stroom, tezamen met 1/5 deel in de 

oude stadsmuur, strekkend vanaf voornoemde poort tot aan het rondeel van mr 
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Arnoldus van Oesterwijc; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 

pond geld, te betalen aan hen en aan Willelmus zv voornoemde Gerardus, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Zibertus tot onderpand 1/5 deel, dat aan hem behoort, in 

voornoemde hofstad en muur. 

 

Gerardus Groij de Driel Jacobus (dg: eius filius) #et Katherina eius 

liberi cum tutore# Johannes de Malsen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elizabeth sue uxoris (dg: filie dicti Gerardi Groij) et 

Hermannus Sloetmaker maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue 

uxoris filiarum dicti Gerardi Groij Johannes et Gerardus Groij liberi 

Gerardi de Langhelaer unam quintam partem ad se spectantem in quodam 

domistadio sito in Busco iuxta portam dictam Peter Scuts Port in latere 

versus Muntelken inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

antiquum murum oppidi de Busco ex alio tendente ab hereditate Wellini 

Scilder usque ad aquam ibidem fluentem atque quintam partem ad se 

spectantem in (dg: dicto) antiquo muro oppidi de Busco ibidem sito 

#tendente a dicta porta usque ad edificium dictum rondeel magistri 

Arnoldi de Oesterwijc# ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Ziberto de (dg: Hu) Houthem ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi #et Willelmo filio 

dicti Gerardi# ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex dicta quinta parte domistadii et dicti muri promittentes cum tutore 

(dg: warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit) #ratam 

servare et obligationem ex parte !ex eorum deponere# et quod ipsi 

Willelmum filium primodicti Gerardi Groij dicte donacioni ad censum 

facient consentire et ratam servare et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem dictus Zibertus (dg: quintam partem ad se spectantem que ad 

dominum Petrum de Hoculem spectabat in premissis ad pignus imposuit) unam 

quintam partem ad se spectantem in domistadio et (dg: parte) muro 

predicto ad pignus imposuit. Testes Jacobus Coptiten et Willelmus datum 

dominica post epijphanie. 

 

BP 1177 f 174r 05 zo 08-01-1385. 

Hr Paulus van Hoestraten heer van Venloen beloofde aan Johannes van Erpe 70 

Dordrechtse gulden of de waarde met Pinksteren (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Hoestraten dominus de Venloen promisit Johanni de Erpe 

LXX Dordrecht gulden vel valorem ad penthecostes persolvendos. [Testes 

datum] supra. 

 

BP 1177 f 174r 06 di 10-01-1385. 

Johannes van Risingen verkocht aan Nicholaus Rover een b-erfcijns van 7 

pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 10 bunder land, die waren 

van wijlen Henricus van Steensel, in Jecscot, in Sint-Oedenrode. Met 

achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Johannes de [R]isingen hereditarium censum VII librarum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie purificationis ex (dg: 

hereditatibus) #X bonariis terre# que fuerant quondam Henrici de Steensel 

sitis in Jec[scot] in parochia de Rode ut dicebat hereditarie vendidit 

Nicholao Rover supportavit cum arrestagiis (dg: annorum anni) duorum 

annorum sibi deficentium ut dicebat promittens warandiam [et 

obligationem] in dicto censu deponere. Testes Meus et Loze datum tercia 

post epijphanie. 

 

BP 1177 f 174r 07 di 10-01-1385. 

Johannes gnd Mutsart zvw Henricus Mutsart droeg over aan Henricus van Velde 

een huis en schuur, met ondergronden, en tuin, in Vught, tussen een gemene 

weg enerzijds en Metta Louwerens anderzijds, aan hem verkocht door Henricus 

Cnode zvw Henricus Cnoden soen van Vucht en Nijcholaus gnd Coel Cnoden 
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soen. 

 

Johannes dictus Mutsart filius quondam Henrici Mutsart domum ac horreum 

cum suis fundis et orto sitas in parochia de Vucht inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem Mette Louwerens ex alio venditas sibi ab 

Henrico (dg: Cnode) Cnode filio quondam Henrici Cnoden soen (dg: Vu) de 

Vucht et Nijcholao dicto Coel Cnoden soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico van Velde cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 174r 08 di 10-01-1385. 

Voornoemde Johannes gnd Mutsart zvw Henricus Mutsart droeg over aan 

Henricus van den Velde (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn vader Henricus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Luijtgardis, (2) alle goederen, die aan hem en 

aan zijn vrouw Aleidis dv Nijcholaus gnd Coel Cnode soen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Nijcholaus. 

 

Dictus Johannes (dg: omnia bona sibi de) omnia et singula bona sibi de 

morte quondam Henrici sui patris successione advoluta et post mortem 

Luijtgardis matris dicti Johanis successione advolvenda atque omnia et 

singula bona sibi et Aleidi sue uxori filie Nijcholai dicti Coel Cnode 

soen de morte dicti Nijcholai successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita supportavit Henrico van den Velde promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 174r 09 di 10-01-1385. 

Petrus Alarts zvw Goessuinus Cnode droeg over aan Theodericus zv Johannes 

van Herpt schedemaker een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een deel van een huis en erf in Den Bosch, naast de 

Heijllukens Brug, tussen het gemene water enerzijds en een weg behorend aan 

voornoemde Petrus anderzijds, welk deel voornoemde Theodericus in cijns 

gekregen had van voornoemde Petrus, te weten voor de hertogencijns, voor 

een cijns van 6 schelling voornoemd geld, en voor voornoemde cijns van 3 

pond. De brief overhandigen aan Theodericus van Hees. 

 

Petrus Alarts filius quondam Goessuini Cnode hereditarium censum trium 

librarum monete (dg: solvendum ...) solvendum habet hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex quadam parte domus et aree site in Busco iuxta 

pontem dictum Heijllukens Brugge inter communem aquam ex uno et inter 

(dg: hereditatem) viam ad dictum Petrum spectantem ex alio quam partem 

Theodericus filius Johannis de Herpt vaginator erga dictum Petrum pro 

censu domini nostri ducis et pro hereditario censu sex solidorum dicte 

monete ex dicta parte solvendis et pro predicto censu (dg: ..) trium 

librarum ad censum acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Theoderico cum litteris et jure occacione dicti census promittens 

ratam servare [et obligationem] ex parte sui deponere. Testes (?dg: datum 

supra) Berkel et Meus datum supra. Detur Theoderico de Hees. 

 

1177 mf6 D 01 f.174v. 

 Secunda post octavam epijphanie: maandag 16-01-1385. 

 Quarta post epijphanie: woensdag 11-01-1385. 

 anno LXXXV mensis januarii die XI: woensdag 11-01-1385. 

 Quinta post epijphanie: donderdag 12-01-1385. 

 in octavis epijphanie: vrijdag 13-01-1385. 

 

BP 1177 f 174v 01 ma 16-01-1385. 

Willelmus nzvw hr Henricus van Buxstel, zijn vrouw Margareta dvw 

Theodericus Writer en haar zoon Leonius gaven uit aan Theodericus Sorgs 

nzvw Henricus Huesdens alias van Dijnther (1) een hoeve, in Veghel, ter 

plaatse gnd die Hamfoert, zoals deze behoorde aan wijlen voornoemde 
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Theodericus Writer, (2) een beemd, gnd die Oudebeemd, aldaar; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns, een b-erfpacht van 3 mud rogge aan het 

Geefhuis in Den Bosch, en thans voor een n-erfpacht van 8 mud rogge en 8 

mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in voornoemde hoeve te leveren, 

voor het eerst over een jaar. Uitgevers en Ghevardus zv voornoemde 

Margareta beloofden lasten af te handelen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Theodericus tot onderpand (3) een stuk land met beemd en tuin, 

aaneengelegen, in Veghel  tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

Withoes anderzijds. Voornoemde Theodericus zal binnen 3 jaar op de hoeve 

een schuur van 3 gebinten bouwen. 

 

#et pratum dictum die Audebeemt ibidem situm# 

Willelmus filius naturalis quondam domini (dg: Will) Henrici de Buxstel 

maritus legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam 

Theoderici Writer et dicta Margareta cum eo tamquam cum suo tutore (dg: 

Ghevardus) et Leonius eius (dg: liberi) #[filius]# mansum terre (dg: 

dictum) situm in parochia de Vechel ad locum dictum die Hamfoert cum eius 

attinentiis quocumque locorum sitis prout et in quantum ad dictum quondam 

Theodericum Writer pertinere consuevit ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Theoderico Sorgs filio #naturali# quondam Henrici 

Huesdens alias de Dijnther ab eodem pro censu (dg: ducis et pro) domino 

fundi atque pro hereditaria paccione trium modiorum mense sancti spiritus 

in Busco prius inde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione octo 

modiorum siliginis et octo modiorum ordei mensure de Vechel danda dicte 

Margarete ad eius vitam et post eius vitam dicto Leonio ab altero 

hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et (dg: in parochia 

d) dicto manso tradenda ex premissis promittentes cum tutore et cum eis 

Ghevardus filius dicte Margarete super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Theodericus peciam terre cum prato et orto sibi adiacentibus sitam 

in dicta parochia inter (dg: communita) communem platheam ex uno et 

hereditatem Johannis Withoes ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et 

promisit super omnia quod ipse Theodericus super dictum mansum horreum 

trium ligaturarum infra tres annos edificabit. Testes Willelmus et Loze 

datum secunda post octavam epijphanie. 

 

BP 1177 f 174v 02 wo 11-01-1385. 

Johannes nzvw Woltherus van Erpe en Theodericus van Keppel of gnd van 

Doerne beloofden aan Lambertus zvw Mathias van der Weijden 40½ oude schild, 

4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 

02-04-1385) te betalen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Woltheri de Erpe et Theodericus de 

Keppel vel dictus de Doerne promiserunt Lamberto filio quondam Mathie van 

der (dg: Heijden) #Weijden# XLJ aude scilde scilicet IIII #Hollant# 

gulden pro III aude scilde computato ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Lonijs et Jacobus Cop datum quarta post epijphanie. 

 

BP 1177 f 174v 03 wo 11-01-1385. 

Theodericus zal Johannes schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Theodericus servabit Johannem [indempnem]. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 174v 04 wo 11-01-1385. 

Theodericus zv Johannes gnd van Heirpt schedemaker verkocht aan Theodericus 

zvw Theodericus gnd van Hees (1) een deel van een huis10 en erf in Den 

Bosch, naast de Heillukens Brug, tussen het gemene water enerzijds en een 

                         
10 Zie → BP 1177 f 322r 02 do 06-09-1386, verkoop van het deel uit dit huis 

en de erfcijns van 3 pond. 
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weg die behoort aan Petrus gnd Alaers zv Goessuinus gnd Cnode anderzijds, 

welk deel 42¼ voet lang is, af te meten vanaf de gemene weg achterwaarts, 

en welk deel breed is: voor, naast de gemene weg, 14¼ voet, achter, aan het 

eind van dit deel, 16½ voet, en in het midden 16½ voet, en welk deel 

eerstgenoemde Theodericus in cijns verkregen had van voornoemde Petrus 

Alaert voor de hertogencijns die uit dit deel gaat, een b-erfcijns van 6 

schelling geld, en voor een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, (2) 

voornoemde cijns van 3 pond geld, welke cijns eerstgenoemde Theodericus 

verworven had van voornoemde Petrus. Eerstgenoemde Theodericus behoudt een 

n-erfcijns van 4 pond geld die voornoemde koper heden aan voornoemde 

verkoper beloofde. 

 

Theodericus filius Johannis dicti de Heirpt vaginator quandam partem 

domus et aree site in Busco iuxta pontem dictum Heijllukens Brugge inter 

communem aquam ex uno et inter quandam viam ad Petrum dictum Alaers 

filium Goessuini dicti Cnode spectantem ex alio et que pars continet 

quadraginta duas pedatas et quartam partem unius pedate in longitudine 

mensurando a communi plathea ibidem retrorsum et que pars continet ante 

iuxta dictam communem platheam quatuordecim pedatas et quartam partem 

unius pedate in latitudine et retro in fine dicte partis sedecim et 

dimidiam pedatas in latitudine et in medio dicte partis sedecim et 

dimidiam pedatas in latitudine quam partem dicte domus et aree dictus 

Theodericus pro censu domini nostri ducis de dicta parte annuatim de jure 

solvendo et pro hereditario censu sex solidorum monete annuatim exinde de 

jure solvendo atque pro hereditario censu trium librarum dicte monete 

erga predictum Petrum Alaert ad censum acquisiverat prout in litteris 

atque predictum censum trium librarum monete quem censum predictum dictus 

Theodericus erga dictum Petrum acquisiverat prout litteris dicetur 

contineri hereditarie vendidit Theoderico (dg: d) filio quondam 

Theoderici dicti de Hees supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare salvo primodicto Theoderico hereditario censu 

IIIIor librarum monete quem dictus emptor dicto venditori coram scabinis 

infrascriptis ex dicta parte promiserat. Testes Berkel et Willelmus datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 174v 05 wo 11-01-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 4 pond 

geld, te betalen met Kerstmis, gaande uit voornoemd deel van het huis en 

erf, welk deel belast is met de hertogencijns en 6 schelling. 

 

{Door een haal verbonden met BP 1177 f 174v 07}. 

Dictus emptor promisit se daturum dicto venditori hereditarium censum 

IIIIor librarum monete in festo nativitatis Domini ex dicta parte domus 

et aree promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

ducis et (dg: ...) sex solidis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 174v 06 wo 11-01-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 40 oude schilden of de 

waarde met Pasen (zo 02-04-1385), en 49 oude schilden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XL aude scilde vel valorem ad 

pasca et XLIX aude scilde vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 174v 07 wo 11-01-1385. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (zo 25-

12-1384), met 20 Brabantse dobbel of de waarde en met de cijns van het jaar 

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

Johannes van den Kloot, Johannes Neve en Albertus Wael. 
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A. {Door een haal verbonden met BP 1177 f 174v 05}. 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post festum nativitatis 

Domini proxime preteritum sine medio sequentium semper cum XX Brabant 

dobbel vel valorem et cum censu anni redemptionis ut in forma acta in 

camera scriptorum presentibus Johanne de (dg: ..) Globo et Johanne Neve 

et Alberto Wael datum anno LXXXV mensis januarii die XI hora none. 

 

BP 1177 f 174v 08 wo 11-01-1385. 

Jacobus Rutten soen en Hermannus Scutte zv Willelmus Luwe van Empel 

beloofden aan Arnoldus zvw Gerardus Suetbaks van Orthen 42 oude schilden, 4 

Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Jacobus Rutten soen Hermannus Scutte filius Willelmi Luwe de Empel 

promiserunt Arnoldo (dg: Ghenen f) filio quondam Gerardi Suetbaks de 

Orthen XLII aude scilde vel (dg: pro quolibet III) vel IIII Hollant (dg: 

dobbe) gulden pro III aude scilde computato ad penthecostes persolvendos. 

Testes Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 174v 09 do 12-01-1385. 

Henricus van Evershoet en Arnoldus Veer beloofden aan Philippus Jozollo 20 

Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385; 19+28+31+2=80 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Evershoet et Arnoldus Veer promiserunt Philippo Jozollo XX 

scuta Francie ad pasca proxime pena I. Testes Willelmus et Theodericus 

datum quinta post epijphanie. 

 

BP 1177 f 174v 10 do 12-01-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plac. 

Primus alium indempnem, Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 174v 11 do 12-01-1385. 

(dg: Johannes Knoep: een stukje erfgoed). 

 

(dg: Johannes Knoep particulam hereditatis). 

 

BP 1177 f 174v 12 vr 13-01-1385. 

Johannes van Doeren zv Ghibo Penninc beloofde aan Elizabeth Berwijns 100 

oude schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Doeren filius Ghibonis (dg: de) Penninc promisit Elizabeth 

Berwijns centum aude! seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Willelmus et Loze datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1177 f 174v 13 vr 13-01-1385. 

Paulus Bits soen van Os, zijn vrouw Elizabeth, Gerardus Bits soen en zijn 

vrouw Yda beloofden aan Theodericus van Meghen 14 oude schilden11, 40 

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

1385) te betalen. 

 

Paulus Bits soen de Os et Elizabeth eius (dg: filia) #uxor# et Gerardus 

Bits soen et Yda eius uxor promiserunt Theoderico de Meghen XIIII aude 

scilde scilicet XL Hollant placken pro scilt computato ad pasca proxime 

                         
11 Zie → BP 1177 f 195r 01 vr 09-06-1385, verklaring dat de schuld werd 

betaald door Paulus gnd Bits soen van Os en niemand anders. 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 174v 14 vr 13-01-1385. 

Voornoemde Gerardus en Yda beloofden voornoemde Paulus12 en Elisabeth 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Gerardus et Yda promiserunt dictos Paulum et Elisabeth indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 D 02 f.175. 

 in octavis epijphanie: vrijdag 13-01-1385. 

 Sabbato post octavas epijphanie: zaterdag 14-01-1385. 

 Secunda post octavas epijphanie: maandag 16-01-1385. 

 

BP 1177 f 175r 01 vr 13-01-1385. 

Johannes Nouden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, die Lambertus Monic van Vrielichoven hem moet leveren. 

 

Solvit. 

Johannes Nouden hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: m) 

quam Lambertus Monic de Vrielichoven sibi solvere tenetur monuit de 3 

anis. Testes Willelmus et Loze datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1177 f 175r 02 vr 13-01-1385. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele maande13 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling, die Maria dvw Godefridus van Erpe 

met Lichtmis beurde, gaande uit goederen, die waren van wijlen Arnoldus gnd 

van Hackennem, in Erp, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele hereditarium censum 

quatuor librarum et X solidorum quem Maria filia quondam Godefridi de 

Erpe solvendum habuit hereditarie (dg: pur) purificationis ex bonis que 

fuerant quondam Arnoldi dicti de Hackennem sitis in parochia de Erpe et 

quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 175r 03 za 14-01-1385. 

Johannes Cnoep gaf uit aan Hermannus Oeden soen een stukje erfgoed in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, achter het huis van voornoemde Johannes, en in 

de tuin van voornoemde Johannes, tussen erfgoed van voornoemde Hermannus 

enerzijds en erfgoed van Rodolphus van Breda anderzijds, welk stukje 

erfgoed 67½ voet lang is, af te meten vanaf een paal achter in voornoemde 

tuin, naast de beerput, richting de Vughterstraat, behoudens voor 

voornoemde Johannes Cnope in dit stukje gereserveerd een weg, 2 voet breed, 

ter lengte van voornoemd stukje, gelegen naast erfgoed van voornoemde 

Rodolphus van Breda; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns14 van 15 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Johannes Cnoep particulam hereditatis sitam in Busco ad aggerem 

Vuchtensem retro domum dicti Johannis et in orto dicti Johannis inter 

hereditatem Hermanni Oeden soen (dg: et inter he) ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi de Breda (dg: et q) ex alio et quam particulam (dg: 

cont) hereditatis continet sexaginta septem et dimidiam pedatas in 

longitudine mensurando a quodam (dg: palam) palo in #retro# dicto orto 

fixo (dg: usque) iuxta cloacam ibidem versus vicum Vuchtensem salva tamen 

                         
12 Zie → BP 1177 f 195r 01 vr 09-06-1385, de schuld werd echter betaald door 

Paulus Bits soen van Os. 
13 Zie ← BP 1176 f 337v 11 di 19-01-1384, maning van waarschijnlijk dezelfde 

cijns. 
14 Zie → BP 1178 f 312v 14 do 02-09-1389, overdracht van deze cijns. 
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dicto Johanni (dg: Cnupe) Cnope quadam via (dg: sita) duas pedatas in 

latitudine continente (dg: sita iuxta dictam) #de# particula hereditatis 

ad longitudinem eiusdem particule sita iuxta (dg: dictam) hereditatem 

Rodolphi de Breda predicti ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Hermanno ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XV 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Johannis (dg: 

p) ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Coptiten et Coptiten datum sabbato 

post octavas epijphanie. 

 

BP 1177 f 175r 04 vr 13-01-1385. 

Johannes Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 150 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385; 

18+28+31+2=79 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Bathenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo Jozollo 

etc centum et quinquagina aude scilde Francie ad pasche proxime pena V. 

Testes Willelmus et Theodericus datum in octavis epijphanie. 

 

BP 1177 f 175r 05 vr 13-01-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175r 06 ma 16-01-1385. 

Jonker van Craendonc, Jacobus zvw Johannes Wrede en Theodericus Keppel 

beloofden aan Theodericus Pas 40 oude schilden, 4 Hollandse of Gelderse 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385) te betalen. 

 

Domicellus de Craendonc Jacobus filius quondam Johannis Wrede et 

Theodericus Keppel promiserunt Theoderico Pas XL aude scilde vel IIIIor 

Hollant gulden vel Gelrie pro III aude scilde ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum secunda post (dg: oct) 

octavas epijphanie. 

 

BP 1177 f 175r 07 ma 16-01-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175r 08 ma 16-01-1385. 

De broers Ghevardus en Leonius, kvw Johannes gnd Ghevaerts soen van Achel, 

beloofden aan Theodericus gnd Jorijs nzvw Henricus gnd Huesdens van 

Dijnther dat zij de b-erfpacht zullen leveren van 3 mud rogge, Bossche 

maat, aan het Geefhuis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in 

Veghel, ter plaatse gnd Hamfoert, welke hoeve was van wijlen hun grootvader 

Theodericus Writer, zodat voornoemde Theodericus daarvan geen schade 

ondervindt. 

 

Ghevardus et Leonius fratres liberi quondam Johannis dicti Ghevaerts soen 

de Achel promiserunt super habita et habenda (dg: quod ipsi) Theoderico 

dicto Jorijs filio naturali quondam Henrici dicti Huesdens de Dijnther 

quod ipsi fratres hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Buscho mense sancti spiritus in Buscho solvendam ex manso quodam sito 

in parochia de Vechel ad locum dictum Hamfoert qui mansus fuerat quondam 

Theoderici Writer eorum avi ut dicebant dicte manse annuatim dabunt et 

solvent taliter videlicet quod dicto Theoderico nullum dampnum exinde 

eveniat in futurum. Testes Willelmus et Loze datum secunda post octavas 
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epijphanie. 

 

BP 1177 f 175r 09 ma 16-01-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium a premissis indempnem. Testes datum. 

 

BP 1177 f 175r 10 ma 16-01-1385. 

Willelmus nzvw hr Henricus van Bucstel en zijn vrouw Margareta dvw 

Theodericus Writer beloofden voornoemde Theodericus Jorijs schadeloos te 

houden van voornoemde pacht van 3 mud rogge, zolang voornoemde Margareta 

leeft. 

 

Willelmus filius naturalis quondam domini Henrici de Bucstel maritus 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Theoderici 

Writer et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore promiserunt super omnia 

dictum Theodericum Jorijs ad dictam pactionem trium modiorum siliginis ut 

supra indempnem servare quamdiu dicta Margareta vixerit in humanis et non 

ultra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175r 11 ma 16-01-1385. 

Nicholaus zvw Reijnerus metten Crommenhalse beloofde aan Jacobus Rijcouds 

soen en Johannes Ever van Tricht, tbv hen en Lambertus Wit, 172 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, op zondag Oculi 

aanstaande (zo 05-03-1385) te betalen. De brief overhandigen aan Johannes 

van den Velde. 

 

Nicholaus filius quondam Reijneri metten Crommenhalse promisit Jacobo 

(dg: Cij) Rijcouds soen et (dg: Jo) et Johanni Ever de Traiecto ad opus 

ipsorum et ad opus Lamberti Wit vel ad opus alterius eorundem C et LXXII 

aude scilde scilicet pro quolibet XL placken Hollandie (dg: ad) ad 

dominicam qua cantatur oculi proxime futuram persolvendos. Testes (dg: 

Meus) Willelmus et Meus datum ut supra. Detur Johanni van den Velde. 

 

BP 1177 f 175r 12 ma 16-01-1385. 

Gerardus zvw Hermannus Backe verkocht aan Lucas van den Kelder de helft, 

met gebouwen, van een hofstad in Den Bosch, in een straatje over de 

Molenbrug, strekkend vanaf de Vughterstraat richting de stadsmuur, naast 

erfgoed van Henricus gnd Cort, te weten de helft het dichtst bij voornoemd 

erfgoed van Henricus Cort, welke helft aan hem was overgedragen door 

Johannes zvw Johannes Nelle schoenmaker en Henricus gnd van Beirke, belast 

met 4 pond geld aan Lambertus zvw Theodericus Lube {niet afgewerkt 

contract15}. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni Backe medietatem cuiusdam domistadii 

siti siti in Busco in viculo ultra pontem molendini sito (dg: exa) 

tendente a vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco iuxta hereditatem 

Henrici dicti Cort scilicet illam medietatem que (dg: proxime) proxima 

iacet dicte hereditati dicti Henrici Cort (dg: ?J ... cum edificiis in 

dicta medietate consistentibus) supportatam sibi a (dg: Johanne) a 

Johanne filio quondam Johannis (dg: Nellen) Nelle sutoris et Henrico 

dicto de Beirke prout in litteris cum edificiis in dicta medietate 

consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Luce de Penu cum litteris 

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

deponere (dg: testes) exceptis quatuor libris monete Lamberto filio 

quondam Theoderici Lube inde solvendis. 

 

BP 1177 f 175r 13 ma 16-01-1385. 

Petrus zvw Erevardus van Best verkocht aan Arnoldus Willems soen van der 

                         
15 Voor afgewerkte contract, zie BP 1177 f 175v 12 vr 20-01-1385. 
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Schaer een b-erfcijns van 5 oude groten, die voornoemde Arnoldus met Sint-

Andreas aan hem moet betalen, gaande uit een beemd, gnd Goerbeemd, in 

Rijthoeven, tussen de beemd van Nicholaus molenaar van Waderle enerzijds en 

de gemeint van Rijthoeven anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Erevardi de Best hereditarium censum quinque 

antiquorum grossorum quem Arnoldus Willems soen van der Schaer sibi 

solvere tenetur hereditarie Andree ex prato dicto Ghoerbeemt sito in 

parochia de (dg: We) Rijthoeven inter pratum Nicholai multoris de Waderle 

ex uno et inter communitatem de Rijthoeven ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo promittens warandiam et obligationem deponere in 

dicto censu deponere. Testes Willelmus et Meus datum secunda post octavas 

epijphanie. 

 

1177 mf6 D 03 f.175v. 

 Secunda post octavas epijphanie: maandag 16-01-1385. 

 Quinta post Marcelli: donderdag 19 januari 1385. 

 in profesto Sebastiani anno LXXX quinto: donderdag 19-01-1385. 

 Tercia post octavas epijphanie: dinsdag 17-01-1385. 

 Quarta post octavas epijphanie: woensdag 18-01-1385. 

 in die Sebastiani: vrijdag 20-01-1385. 

 Sabbato post purificationis: zaterdag 04-02-1385. 

 

BP 1177 f 175v 01 ma 16-01-1385. 

Hermannus die Lange verkocht aan Goessuinus zvw Theodericus van Vlijmen een 

n-erfcijns van 30 schelling geeld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

huis en tuin, in Empel, tussen Godefridus Peters soen enerzijds en Hilla 

dvw Petrus Lange anderzijds, reeds belast met 9 schelling aan de kerk van 

Empel. 

 

[H]ermannus die Lange hereditarie vendidit Goessuino filio quondam 

Theoderici de Vlijmen hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in parochia de Empel 

inter hereditatem Godefridi Peters soen ex uno et hereditatem Hille filie 

quondam Petri Lange ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere p exceptis IX solidis ecclesie de Empel prius 

solvendis promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

Willelmus et Meus datum secunda post octavas epijphanie. 

 

BP 1177 f 175v 02 ma 16-01-1385. 

Johannes zvw Godescalcus van Leeuwen verkocht aan Johannes van den Wege een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen akker, 

in Uden, ter plaatse gnd Goderheile, beiderzijds tussen Johannes Neve, (2) 

een stuk land aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Johannes Neve, (3) een 

akker aldaar, tussen voornoemde Johannes Neve enerzijds en Katherina van 

Goderheijle anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 5 schelling geld 

aan de kapel in Uden. 

 

Johannes filius quondam Godescalci de Leeuwen hereditarie vendidit 

Johanni van den Wege hereditariam paccionem unius et dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo ultra annum ex domo orto et agro terre sibi adiacente sitis in 

parochia de Uden ad locum dictum Goderheile inter hereditatem Johannis 

Neve ex utroque latere coadiacentem insuper ex pecia terre sita ibidem 

inter hereditates predicti Johannis Neve ex utroque latere item ex agro 

terre sito ibidem inter hereditatem dicti Johannis Neve ex uno et 

hereditatem Katherine de Goderheijle ex aio ut dicebat promittens 

warandiam et aiam obligationem deponere exceptis censu domini fundi atque 

quinque solidis monete capelle site in (dg: Ude) Uden annuatim prius inde 
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solvendis promisit sufficientem facere. Testes Sta et Berkel datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 175v 03 ma 16-01-1385. 

Hr Ricoldus Koc ridder, Johannes van Audehuesden en Theodericus van de 

Poort beloofden aan Leonius van de Kelder 119 oude schilden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles Johannes de Audehuesden et Theodericus de 

Porta promiserunt Leonio de Penu C et XIX aude scilde vel valorem ad 

pasche proxime persolvendos. Testes Berkel et Meus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175v 04 ma 16-01-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175v 05 ma 16-01-1385. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en Theodericus zv Bartholomeus beloofden 

aan Philippus Jozollo 80 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (do 

02-02-1385; 15+2= 17 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus Sta de Penu et Theodericus filius Bartholomei promiserunt 

Philippo Jozollo LXXX aude scilde Francie ad purificationis proxime 

persolvendos pena II. Testes (dg: da) Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175v 06 do 19-01-1385. 

Johannes zv Nicholaus Scilder verkocht aan zijn voornoemde vader Nicholaus 

een n-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis16 en erf van verkoper, in Den 

Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van wijlen Godefridus van Alphen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Woltherus van Os anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns, 5 schelling aan de priesters van de kerk van Sint-

Jan-Evangelist, en een b-erfcijns17 van 4 pond aan Willelmus Hels. 

 

Johannes filius Nicholai Scilder hereditarie vendidit dicto Nicholao suo 

patri hereditarium censum decem librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area dicti venditoris 

sita in (dg: vic) Busco in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem (dg: 

Bele dicte Carmauwe) quondam Godefridi de Alphen ex uno et inter 

hereditatem quondam (dg: Wolt) Woltheri de Os ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis 

et quinque solidis presbitris ecclesie sancti Johannis ewangeliste et 

hereditario censu quatuor librarum Willelmo Hels inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Meus datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1177 f 175v 07 do 19-01-1385. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar met ingang van heden, elk pond met 5 

Brabantse dobbel, 50 Hollandse plakken voor 1 dobbel mottoen gerekend of de 

waarde, en met de helft van voornoemde cijns; hij mag niet minder dan de 

helft van voornoemde cijns terugkopen. Opgesteld in aanwezigheid van hr 

Johannes van Mierd, Willelmus Scilder en Johannes Coninc. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum ad spacium sex annorum datam presentem 

                         
16 Zie → BP 1178 f 120v 09 ma 18-10-1389, belofte van een erfcijns van 5 

pond uit dit huis. 
17 Zie ← BP 1176 f 339v 09 vr 22-01-1384, verkoop van de erfcijns van 4 pond 

uit dit huis. 
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sine medio sequentium semper dictis sex annis durantibus quamlibet libram 

cum quinque Brabant dobbel seu pro quolibet dobbel mottoen quinquaginta 

Hollant placken #seu valore# et cum (dg: censu anni medietate dicti) 

medietate dicti census scilicet non poterit minus redimere quam 

medietatem dicti census. Acta in camera scriptorum presentibus dictis 

scabinis domino Johanne de Mierd Willelmo Scilder Johanne Coninc testibus 

datum in profesto Sebastiani anno LXXX quinto. 

 

BP 1177 f 175v 08 di 17-01-1385. 

Hr Gheerlacus van Ghemert dekaan van Sint-Oedenrode en Johannes zv Johannes 

van Ghemert beloofden aan Gerardus van Uden 91 oude schilden of de waarde 

op zondag Misericordia aanstaande (zo 16-04-1385) te betalen. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis et Johannes filius 

Johannis de Ghemert promiserunt !promiserunt Gerardo de Uden nonaginta 

unum aude scilde vel valorem ad dominicam qua cantatur misericordia 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Loze datum 3a post octavas 

epijphanie. 

 

BP 1177 f 175v 09 wo 18-01-1385. 

Johannes Berwout beloofde aan Gerardus Zannen 48 Vlaamse schilden, 12 

Vlaamse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1385) te betalen. 

 

Johannes Berwout promisit Gerardo Zannen XLVIII scilde Flandrie videlicet 

pro quolibet scilt XII placken Flandrie ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum quarta post octavas 

epijphanie. 

 

BP 1177 f 175v 10 di 17-01-1385. 

Arnoldus zvw Arnoldus Hake, Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Egidius van 

de Doorn beloofden aan Philippus Jozollo 40 oude Franse schilden met 

Vastenavond aanstaande (di 14-02-1385; 14+14= 28 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Hake et Willelmus filius Arnoldi Tielkini 

Egidi[us] de Spina promiserunt Philippo Jozollo (dg: XL) XL aude Francie 

scilde ad carnisprivium proxime persolvendos pena III {met een puntje 

ervoor}. Testes Willelmus et Theodericus datum 3a post octavas 

epijphanie. 

 

BP 1177 f 175v 11 vr 20-01-1385. 

Johannes van Engelen beloofde aan Henricus Raet 21 Dordrechtse of Gelderse 

gulden of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 19-02-1385) te 

betalen. 

 

Johannes de Engelen promisit Henrico Raet XXI Dordrecht vel Gelrie gulden 

vel valorem ad dominicam invocavit proxime persolvendos. Testes Sta et 

Lonijs datum in die Sebastiani. 

 

BP 1177 f 175v 12 vr 20-01-1385. 

Gerardus zvw Hermannus gnd Backe gaf uit aan Lucas zvw Johannes van den 

Kelder de helft18,19, met gebouwen, van een hofstad in Den Bosch, in een 

straatje over de Molenbrug, strekkend vanaf de Vughterstraat naar de 

stadsmuur, naast erfgoed van Henricus Cort, te weten de helft die het 

dichtst bij voornoemd erfgoed van Henricus Cort ligt, welke helft 

                         
18 Zie ← BP 1177 f 072v 10 di 15-09-1383, verkoop van deze helft. 
19 Zie ← BP 1177 f 175r 12 ma 16-01-1385, niet afgewerkte verkoop van deze 

helft. 
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voornoemde Gerardus verworven20 had van Johannes zvw Johannes zv Nella 

schoenmaker en van Henricus van Beirke; de uitgifte geschiedde voor de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 5 pond geld aan andere lieden, en thans 

voor een n-erfcijns21 van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Hermanni dicti Backe medetatem cuiusdam 

domistadii siti in Busco in viculo ultra pontem molendini sito tendente 

de vico Vuchtensi versus murum oppidi de Busco iuxta hereditatem Henrici 

Cort scilicet illam medietatem que (dg: sita) proxima iacet dicte 

hereditati dicti Henrici Cort quam medietatem dictus Gerardus erga 

Johannem filium quondam Johannis filii Nelle sutoris et Henricum de 

Beirke acquisiverat prout in litteris cum edificiis in dicta medietate 

consistentibus simul cum predictis litteris et cum aliis litteris et jure 

dedit ad hereditarium censum Luce filio quondam Johannis de Penu ab eodem 

pro censu ducis et hereditario censu quinque librarum monete aliis 

hominibus inde solvendis et pro hereditario censu sex librarum monete 

dando dicto Gerardo ab altero (dg: mediatim J) hereditarie in nativitatis 

Domini ex premissis promittens ratam servare et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis (dg: testes Sta et Jacobus 

Coptiten datum ut) supra promisit sufficientem facere pro dicto censu VI 

librarum. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 175v 13 za 04-02-1385. 

Johannes van Eijcke de jongere verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Eijcke junior prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) 

Sta et Gerardus datum sabbato post purificationis. 

 

1177 mf6 D 04 f.176. 

 in die Sebastiani: vrijdag 20-01-1385. 

 in die Agnetis: zaterdag 21-01-1385. 

 in crastino Agnetis: zondag 22-01-1385. 

 in die conversionis Pauli: woensdag 25-01-1385. 

 

BP 1177 f 176r 01 vr 20-01-1385. 

Lucas van de Kelder droeg over aan zijn broer Arnoldus Stamelart een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en akker, gnd die Grootakker, in 

Wedart, tussen erfgoed van de monniken van Postel enerzijds en Johannes van 

Brede anderzijds, (2a) een akker, gnd die Hillenakker, (2b) een akker, gnd 

de Berge Akker, (2c) een stuk land, gnd Doernkens Kloot, in Wedart, tussen 

Amelius gnd tsGraets enerzijds en Godefridus des Voechts anderzijds, welke 

pacht aan hem was verkocht door Lambertus gnd Kathelinen soen van den 

Groeten Acker. 

 

Lucas de Penu hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie in festo beati Lamberti martiris et in Busco 

tradendam ex domo orto et agro dicto die Groetacker sitis in parchia de 

Wedart inter hereditatem monachorum de Postula ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Brede ex alio atque ex agro terre dicto die 

Hillenacker et agro terre dicto den Berghe Acker ac pecia terre dicta 

Doernkens Cloet sitis in dicta parochia inter (dg: dicti tsGraeds) 

#Amelii dicti# tsGraets ex uno et inter hereditatem Godefridi #des# 

Voechts venditam sibi a Lamberto dicto Kathelinen soen van den Groeten 

Acker prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Stamelart suo 

fratri cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

                         
20 Zie ← BP 1176 f 246v 06 do 20-02-1382, overdracht van deze helft. 
21 Zie → BP 1177 f 247v 09 ma 30-07-1386, overdracht van de erfcijns, 

inmiddeld eigendom van Gerardus zvw Conrardus gnd Writer. 
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parte sui deponere. Testes Lonijs et Jacobus Cop datum in die Sebastiani. 

 

BP 1177 f 176r 02 za 21-01-1385. 

Akarinus gnd Karijn van den Beemden verkocht aan Willelmus zv Willelmus 

Rademaker van Best een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Velthoven, 

voor de dijk aldaar, beiderzijds tussen een gemene weg, belast met cijnzen 

en pachten. 

 

Akarinus #!Aka# dictus Karijn van den (dg: Beemde m) #Beemden# domum 

ortum et hereditates ipsis adiacentes sitos in parochia de Velthoeven 

ante aggerem ibidem inter communem platheam ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio Willelmi 

Rademaker de Best promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus inde solvendis. Testes Sta et Jacobus Coptiten 

datum in die Agnetis. 

 

BP 1177 f 176r 03 za 21-01-1385. 

Johannes van den Beemden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den (dg: Be) Beemden prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 176r 04 za 21-01-1385. 

Johannes Proefst verkocht aan Rodolphus gnd Keijmp van Est (1) een kamp in 

Oijen, ter plaatse gnd Gorink, ter plaatse gnd die Maden, tussen Jutta gnd 

Alaerts enerzijds en Arnoldus van Heesbeen anderzijds, (2) een kamp aldaar, 

ter plaatse gnd in de Nijen Kamp, tussen Aleidis Willems enerzijds en 

Rodolphus gnd Ronc anderzijds, (3) alle cijnzen, die voornoemde Johannes 

Proefst tezamen met voornoemde kampen verworven had van Johannes gnd 

Lauwaert wonend in Macharen. 

 

Johannes Proefst quendam campum situm in parochia de Oijen in loco dicto 

Ghorinc ad locum dictum die Maden inter hereditatem Jutte dicte Alaerts 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Heesbeen ex alio atque quendam 

campum situm ibidem in loco dicto in den Nijen Camp inter hereditatem 

Aleidis Willems ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti Ronc in omni 

ea quantitate qua dicti duo campi ibidem sunt siti (dg: atque quos duos 

ca) atque omnes census quos dictus Johannes Proefst simul cum dictis 

duobus campis erga Johannem dictum Lauwaert commorantem in Macharen 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Rodolpho dicto Keijmp 

de Est supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem exparte eorum deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 176r 05 za 21-01-1385. 

Voornoemde Johannes Proefst beloofde dat Johannes Lauwert voornoemde 

Rodolphus in voornoemde goederen voor schepenen van Oijen zal vesten. 

 

Dictus Johannes Proefst promisit super omnia quod Johannem Lauwert dictum 

Rodolphum in premissis coram scabinis de Oijen faciet firmare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 176r 06 za 21-01-1385. 

Arnoldus van Eijndoven en Johannes van Zonne beloofden aan Theodericus 

Bilant 21 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385) te betalen. 

 

Arnoldus de Eijndoven et Johannes de Zonne promiserunt Theoderico Bilant 

XXI aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Meus datum ut supra. 
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BP 1177 f 176r 07 za 21-01-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 176r 08 zo 22-01-1385. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, Henricus Dicbier zv Godefridus en 

Gerardus van den Wijel beloofden aan Ghisbertus Lijsscap de jongere 220 

oude schilden van Frankrijk of van de keizer of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Henricus Dicbier filius Godefridi et 

Gerardus van den Wijel promiserunt Ghisberto Lijsscap juniori ducentos et 

XXti aude scilde Francie vel imperatoris seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Gerardus et Willelmus datum in 

crastino Agnetis. 

 

BP 1177 f 176r 09 zo 22-01-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176r 10 wo 25-01-1385. 

Heilwigis dvw Jacobus Coptiten wv Petrus Steenwech verkocht aan Gherardus 

Heerken de jongere zvw Godefridus Heerkini ¼ deel in een b-erfcijns van 8 

pond, 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

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

ondergrond in Den Bosch, aan de Markt, tussen kamers van de kooplieden, 

welke kamer eertijds was van Egidius van Antwerpia, waarin Johannes zvw 

Boudewinus woonde, te weten uit de kamer op de hoek van voornoemde kamers, 

richting het woonhuis van wijlen Theodericus apotheker, welke cijns van 8 

pond Jutta dvw voornoemde Jacobus Coptiten verworven had van Arnoldus van 

Ghele zvw Egidius van Ghele en van Ywanus van Vauderic, en welk deel aan 

voornoemde Heilwigis gekomen was na overlijden van haar voornoemde zuster 

Jutta. 

 

Heilwigis filia quondam Jacobi (dg: d) Coptiten relicta quondam Petri 

Steenwech cum tutore quartam partem ad se spectantem in hereditario censu 

VIII librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendo hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quadam 

camera et eius fundo sita in Busco ad forum inter cameras mercatorum que 

fuerat quondam Egidii de Antwerpia in qua vero camera predicta Johannes 

filius quondam Boudewini commorari consuevit scilicet ex illa camera cum 

eius fundo que sita est super conum dictarum camerarum versus domum 

habitationis quondam Theoderici apothecarii quem censum VIII librarum 

Jutta filia dicti quondam Jacobi Coptiten erga Arnoldum de Ghele (dg: et) 

filium quondam Egidii de Ghele et Ywanum de Vauderic acquisiverat prout 

in litteris quas vidimus et quam quartam partem dicta Heilwigis sibi de 

morte dicte quondam Jutte sue sororis successione hereditarie advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit (dg: Ghee) Gherardo Heerken juniori 

filio quondam Godefridi Heerkini promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Coptiten et Coptiten datum in 

die conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 176r 11 wo 25-01-1385. 

Johannes zv Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Johannes filius Johannis Berwout prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 176r 12 wo 25-01-1385. 

Henricus Dicbier van Mierle, Stamelart van de Kelder en Ywanus Stierken 

beloofden aan Jacobus van Oefel 110 oude schilden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Henricus Dicbier de Mierle Sta de Penu Ywanus Stierken promiserunt Jacobo 

de Oefel C et X aude scilde vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. 

Testes Meus et J Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 176r 13 wo 25-01-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 D 05 f.176v. 

 in crastino conversionis Pauli: donderdag 26-01-1385. 

 

BP 1177 f 176v 01 do 26-01-1385. 

Gerardus Kepken van Nuwelant verkocht aan Henricus van Meerlaer zvw 

Snallardus gnd die Bruijn een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1386), gaande 

uit een hoeve, in Uden, ter plaatse gnd op Meerlaer, reeds belast met 1 

cijnshoen en grondcijnzen. 

 

Gerardus Kepken de Nuwelant hereditarie vendidit Henrico de (dg: Meerlar) 

Meerlaer filio quondam !Snallardi dicti die Bruijn hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum #(dg: et in Busco tradendam)# ex (dg: do) quodam manso dicti 

venditoris sito in parochia de Uden (dg: .. h) ad locum dictum op (dg: 

Meiden Mee) Meerlaer atque ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno pullo 

censuali et censibus domini fundi exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes Sta et J Loze datum in crastino conversionis Pauli. 

 

BP 1177 f 176v 02 do 26-01-1385. 

Petrus nzvw hr Johannes van Bakel investiet van Dinther droeg over aan 

Theodericus gnd Hunnebert (1) 1/9 deel in goederen van wijlen Willelmus gnd 

Hake, in Dinther en Heeswijk, (2) 1/9 deel in 2 stukken land, in Dinther, 

ter plaatse gnd Diepenpoel, rondom tussen de gemeint, belast met de onraad. 

 

Petrus filius naturalis domini quondam Johannis de (dg: Bek) Bakel #(dg: 

...) investiti olim de Dijnther# (dg: p) unam nonam partem ad se 

spectantem in bonis quondam Willelmi dicti Hake sitis in parochiis de 

Dijnther et de Heeswijc ut dicebat et unam nonam partem ad se spectantem 

in (dg: pecia terre sit) duabus peciis terre sitis in parochia de 

Dijnther ad locum dictum Dijepenpoel inter communitatem circumquaque 

coadiacentem ut dicebat supportavit Theoderico dicto Hunnebert promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 03 do 26-01-1385. 

Henricus van der Rijt van Mierle droeg over aan Theodericus gnd Hunnebert 

1/9 deel, dat aan Katherina ndvw hr Johannes van Bakel investiet van de 

kerk van Dinther behoorde, in alle erfgoederen, die voornoemde wijlen hr 

Johannes onder Dinther en Heeswijk had liggen, welk 1/9 deel aan hem was 
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verkocht door voornoemde Katherina. 

 

Henricus van der Rijt de Mierle (dg: not) nonam partem que ad Katherinam 

filiam naturalem quondam domini Johannis de Bakel investiti olim ecclesie 

de Dijnther spectabat in omnibus et singulis hereditatibus quas dictus 

quondam dominus Johannes infra parochias de Dijnter et de Hezewijc habuit 

situatas venditam sibi a dicta Katherina prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico dicto Hunnebert cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: testes datum 

supra) Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 04 do 26-01-1385. 

Jacobus zvw Petrus Steenwech maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die de broers Henricus en 

Arnoldus, gnd Snavel, beloofd hadden aan Johannes van Zidewijnden, gaande 

uit een hoeve van voornoemde Henricus, in Erp, en uit een hoeve van 

voornoemde Arnoldus, ter plaatse gnd Bijsterveld, welke pacht nu aan hem 

behoort. 

 

Jacobus filius quondam Petri Steenwech hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Henricus et Arnoldus 

dicti Snavel fratres promiserant se daturos #et# soluturos Johanni de 

Zidewijnden (dg: ex) ex quodam manso dicti Henrici sito in parochia de 

Erpe atque ex quodam manso dicti Arnoldi sito ad locum dictum Bijstervelt 

et ex atinentiis dictorum duorum mansorum et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Sta et Loze datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 05 do 26-01-1385. 

Johannes zv Johannes van Ghemert gaf uit aan Johannes zv Gerardus Bathen 

soen (1) een akker, gnd de Grote Akker, in Nistelrode, ter plaatse gnd aan 

die Oedervers Eiken, tussen Rutgherus Boegarts soen enerzijds en Lambertus 

Ver Belen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de 

hertog en aan de naburen, en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Uitgever en zijn broer 

Emondus beloofden lasten af te handelen. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Johannes zv Gerardus Baten soen tot onderpand (2) een stuk land, 

in Nistelrode, tussen wijlen Henricus Vos enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Johannes filius Johannis de Ghemert agrum terre dictum (dg: den G) den 

Groten Acker situm in parochia de Nijsterle (dg: retro ecclia) ad locum 

dictum aen die Oedervers Eijcken inter hereditatem Rutgheri Boegarts soen 

ex uno et inter hereditatem Lamberti Ver Belen soen ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Johanni (dg: -s) filio Gerardi Bathen 

soen ab eodem hereditarie possidendum pro censibus domini ducis et 

vicinorum ibidem dandis etc atque pro hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex dicto agro promittentes (dg: w) et cum eo Emondus 

eius frater indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes filius 

Gerardi Baten soen peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem 

quondam Henrici Vos ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 06 do 26-01-1385. 

De broers Petrus Valant en Gerardus van Eijcke, kvw Henricus Posteel, 

beloofden aan Willelmus zvw Henricus van Blitterswijc, gedurende 5 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Remigius 7 gulden of de waarde te 

betalen. 
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Petrus Valant et Gerardus de Eijcke fratres liberi quondam Henrici 

Posteel promiserunt indivisi super omnia se daturos Willelmo filio 

quondam Henrici de Blitterswijc ad spacium (dg: sep) quinque annorum 

datam presentem sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque 

annorum septem gulden seu valorem in festo Remigii et primo termino 

Remigii proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 07 do 26-01-1385. 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel droeg over aan zijn broer Gerardus van 

Eijcke een stuk land, 6 lopen rogge groot, in Oss, in de hoeve van Wellinus 

van Beke, tegenover de windmolen, beiderzijds tussen voornoemde Wellinus. 

 

Petrus Valant filius quondam Henrici Posteel peciam terre sex lopinos 

siliginis in semine capiente sitam in parochia de Os in manso Wellini de 

Beke in opposito molendini venti ibidem inter hereditatem dicti Wellini 

ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo 

de Eijcke suo fratri promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 08 do 26-01-1385. 

Heijlwigis dvw Theodericus Spiker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, aan haar verkocht door Petrus 

gnd Tielkens soen van Zeelst. 

 

(dg: Jo Heij) Heijlwigis filia quondam Theoderici Spiker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerle venditam sibi a Petro 

dicto Tielkens soen de Zeelst prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 09 do 26-01-1385. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

Ghisbertus van de Doorn verkocht door Henricus Wisse, welke nu aan hem 

behoort. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

venditam Ghisberto de Spina ab Henrico Wisse prout in litteris et quam 

nunc ad se sectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 10 do 26-01-1385. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.16v, 26-01-1385. 

Johannes zvw Johannes Ulman verkocht aan Godefridus Sceijnckel de oudere 4 

pond 12 schelling geld uit een b-erfcijns22 van 7 pond 12 schelling 

voornoemd geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis23 en erf in Den Bosch, op de Oude Dieze, 

tussen erfgoed van Luijtgardis van der Dijesen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Ghibo Bruijt anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Johannes 

in cijns uitgegeven had aan Henricus Pijlet van Osse, te weten voor een 

b-erfcijns van 48 schelling geld, en voor voornoemde b-erfcijns van 7 pond 

12 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius quondam Johannis Ulman senioris hereditarium (dg: censum 

quinque librarum et d monete de hereditario censu octo librarum dicte 

monete) quatuor libras et XII solidos monete de hereditario censu septem 

librarum et XII #solidorum# (dg: librarum) dicte monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

                         
22 Zie ← BP 1177 f 127r 01 wo 08-06-1384, verkoop van 4 pond 12 schelling 

uit de cijns van 7 pond 12 schelling. 
23 Zie → BP 1177 f 210v 06 vr 20-10-1385, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis. 
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Busco supra antiquum Dijesam inter hereditatem Luijtgardis van der 

Dijesen ex uno et inter hereditatem Ghibonis quondam Bruijt ex alio quam 

domum et aream dictus quondam Johannes dederat ad censum Henrico (dg: 

Pij) Pijlet de (dg: Os) Osse scilicet pro hereditario censu XLVIII 

solidorum monete exinde prius solvendo et pro dicto censu septem librarum 

et XII solidorum dicte monete prout in litteris hereditarie (dg: sup) 

vendidit (dg: Gh) Godefrido Sceijnckel cum litteris et jure occacione 

primodicti census promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 11 do 26-01-1385. 

Jacobus zv Petrus van Baesscot droeg over aan Henricus van den Nuwenhuze 

van Dijessen een b-erfpacht van 1 mud 2½ lopen rogge, Bossche maat, met 

Sint-Andreas te leveren, aan hem overgedragen door Rodolphus Pulslauwer. 

 

Jacobus filius Petri de Baesscot hereditariam paccionem unius modii et 

duorum et dimidii (dg: mo) lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Andree (dg: ven) supportatam sibi a Rodolpho Pulslauwer prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico van den Nuwenhuze de Dijessen 

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

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 12 do 26-01-1385. 

Johannes gnd Moerken van Bucstel verhuurde aan Johannes gnd van 

Meijelsvoert alle erfgoederen, die zijn moeder Cristina onder Boxtel, in 

Liemde, heeft liggen, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Petrus-

Stoel aanstaande (do 22-02-1386). 

 

Solvit. 

Johannes dictus (dg: Moerlen) Moerken de Bucstel omnes hereditates quas 

Cristina eius mater sitas habet infra parochiam de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde ut dicebat locavit Johanni dicto de Meijelsvoert 

ab eodem ad spacium trium annorum post festum beati Petri ad cathedram 

proxime futurum sine medio sequentium possidendas promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 176v 13 do 26-01-1385. 

Willelmus van den Zande en zijn vrouw Aleijdis gnd Ruijtincs verpachtten 

aan Arnoldus Heijnen soen de goederen van wijlen Bertoldus Ruijtincs bv 

voornoemde Aleijdis, in Wintelre, voor een periode van 5 jaar, ingaande 

Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385), per jaar voor 6 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Alle beesten en varend goed 

zullen voor de helft van Willelmus en Aleijdis zijn en voor de andere helft 

van Arnoldus. Arnoldus geeft elk jaar aan Willelmus en Aleijdis 4 steen 

vlas, bereid tot de hekel, 1 zester papaverzaad, 1 vracht hout, en een 

zeinde met een goed schaap en een goed varken. Arnoldus zal de goederen in 

het zesde jaar te pachters recht bezitten. 

 

Solvit Arnoldus. 

Willelmus van den Zande et Aleijdis dicta Ruijtincs eius uxor bona 

quondam (dg: Bertout) Bertoldi Ruijtincs fratris olim dicte Aleijdis sita 

in Wijnterle cum suis atinentiis dederunt ad annuum pactum Arnoldo 

Heijnen soen ab eodem ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum (dg: sex) #quinque# annorum pro sex modiis siliginis mensure de 

Busco dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum (dg: sex) #quinque# 

annorum purificationis et primo termino a purificationis proxime ultra 

annum et in Busco tradendis additis condicionibus sequentibus primo quod 

omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta bona dictis (dg: 

sex) #quinque# annis durantibus erunt mediatim dictorum Willelmi et 

Aleijdis et mediatim dicti Arnoldi item quod (dg: quod) dictus Arnoldus 
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dabit dictis Willelmo et Aleijdi anno quolibet dictorum (dg: sex) 

#quinque# annorum quatuor steen lini parati ad scalcrum et unum sexarium 

seminis (dg: raparum) papaveris et unum plaustrum ligni et unam decentem 

curalitatem dictam zeijnde cum meliori mutone supra dicta #bona# 

consistente atque meliorem porcum supra dicta bona consistentem item quod 

dictus Arnoldus dicta bona cum suis attinentiis sexto anno scilicet anno 

dictos quinque annos sine medio sequente ad jus coloni possidet et 

secundum istas condiciones promisit warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf6 D 06 f.177. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 27-01-1385. 

 

BP 1177 f 177r 01 do 26-01-1385. 

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

Godefridus van den Kerchove, tbv Margareta dv voornoemde Arnoldus zv 

Godefridus, een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd Kerkveld, tussen 

Theodericus van Gheffen enerzijds en Mathijas die Tijmmerman anderzijds, 

met een eind strekkend aan een steeg gnd de Donkeren Dijk en met het andere 

eind aan Arnoldus Heijme, belast met 1½ oude groot aan de heer van 

Heeswijk. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit totum. 

Johannes de Amstel (dg: f) filius naturalis quondam domini Gerardi de 

Amstel peciam terre (dg: sitam in p) sitam in parochia de Dijnther in 

loco dicto Kerckevelt inter hereditatem Theoderici de Gheffen ex !alio et 

inter hereditatem Mathije die Tijmmerman ex alio tendentem cum fine ad 

stegam dictam den Donckeren Dijc et cum reliquo fine ad hereditatem 

Arnoldi Heijme ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Godefridi van den Kerchove ad opus Margarete filie eiusdem Arnoldi filii 

Godefridi promittens warandiam et obligationem deponere exceptis uno et 

dimidio grossis antiquis domino de Hezewijc exinde solvendis. Testes Sta 

et Loze datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1177 f 177r 02 do 26-01-1385. 

Wellinus Vos van Hezewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus Vos de Hezewijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 03 do 26-01-1385. 

Voornoemde Johannes van Amstel verkocht aan Willelmus Vos van Dijnther, tbv 

Johannes van Boeghe, een stuk land, gnd dat Steltstuk, in Dinther, ter 

plaatse gnd die Berkart, tussen Johannes van Boege enerzijds en Mathias 

Tijmmerman anderzijds, met een eind strekkend aan een steeg, gnd de 

Donkeren Dijk, en met het andere eind aan Petrus Rummel, belast met 9 

penning nieuwe cijns aan de heer van Heeswijk. 

 

Dictus Johannes de Amstel peciam terre (dg: sitam in parochia) dictam dat 

Steltstuc sitam in parochia de Dijnther in loco dicto die Berckart inter 

hereditatem Johannis de Boege ex uno et inter hereditatem (dg: Mathije de 

Henrici Gecke ex alio ut dicebat hereditarie s vendidit Willelmo Vos) 

#Mathie Tijmmerman# ex alio tendentem cum uno fine ad stegam dictam den 

Donckeren Dijc et cum reliquo fine ad hereditatem Petri Rummel ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Vos) Willelmo Vos de Dijnther ad opus Johannis 

de Boeghe promittens warandiam et obligationem deponere exceptis novem 

denariis (dg: c) novi census (dg: exinde solvendis) domini de Hezewijc 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 04 do 26-01-1385. 

Henricus zvw Henricus gnd van der Heze zvw Johannes van der Heze gaf uit 
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aan Bruijstinus zvw voornoemde Johannes van der Heze 1/11 deel, dat 

behoorde aan voornoemde wijlen Henricus van der Heze, in goederen, gnd ter 

Heze, in Deurne, in de herdgang van Vlierden; de uitgifte geschiedde voor 

de lasten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren. 

 

Solvit Bruijstinus. 

Henricus filius quondam (dg: Jacobi) Henrici (dg: fi) dicti van der Heze 

#filii quondam Johannis van der Heze# unam undecimam partem que ad dictum 

quondam Henricum van der Heze spectabat in bonis dictis ter Heze #cum 

suis attinentiis# sitis in parochia de Doerne in (dg: l) pastoria de 

Vlierden ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Bruijstino filio 

dicti quondam Johannis van der Heze ab eodem hereditarie possidendam pro 

oneribus exinde prius (dg: s) de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et supra dicta bona tradenda ex 

dicta undecima parte promittens warandiamet aliam obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 05 do 26-01-1385. 

Theodericus die Becker van Vucht beloofde aan Gerardus gnd Nijsscharts soen 

van Thede 12 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Theodericus die Becker de Vucht promisit Gerardo dicto Nijsscharts soen 

de Thede XII gulden seu pro quolibet gulden XXX Hollant placken ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 06 do 26-01-1385. 

Petrus nzv Willelmus Grieten soen verkocht aan Arnoldus gnd Roetarts soen 

een huis, erf en tuin, in Schijndel, naast de weg, tussen Rijxkinus gnd 

Eefsen soen enerzijds en Johannes gnd Zonman anderzijds, aan voornoemde 

Petrus in cijns uitgegeven door Gerardus gnd Duijssche, belast met de cijns 

in de brief vermeld. 

 

Petrus filius naturalis Willelmi Grieten soen domum aream et ortum sitos 

in parochia de Scijnle iuxta plateam inter hereditatem Rijxkini dicti 

Eefsen soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Zonman ex alio 

datos ad censum dicto Petro a Gerardo dicto Duijssche prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Arnoldo (dg: filio quondam) dicto 

Roetarts soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

contento. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 07 do 26-01-1385. 

Henricus van den Velde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Velde prebuit et reportait. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 08 do 26-01-1385. 

Goeswinus zvw Jacobus gnd van den Hovelsberghe van Erpe verkocht aan 

Aleijdis wv Gerardus Mostart 1/6 deel van een beemd gnd die Langebeemd, in 

Veghel, ter plaatse gnd Langebeemd, welke beemd jaarlijks wordt gedeeld 

tegen een erfgoed van kvw Zegerus gnd Gintaes en Godefridus zvw Ywanus van 

den Ham. 

 

Goeswinus filius quondam Jacobi dicti van den Hovelsberghe de Erpe unam 

sextam partem cuiusdam prati dicti die (dg: Lan) Langebeemt siti in 

parochia de Vechel in loco dicto Langhebeemt quod pratum predictum 

annuatim dividitur contra hereditatem liberorum quondam Zegeri dicti 

Gintaes et Godefridi filii quondam Ywani van den Ham hereditarie vendidit 
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Aleijdi relicte quondam Gerardi Mostart promittens warandiam #et# 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 09 do 26-01-1385. 

Theodericus van der Wagen en Johannes Keijser beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 44 gulden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 

5+28+31+30+31+24=149 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Theodericus van der Wagen et Johannes Keijser promiserunt Philippo 

Jozollo etc XLIIII gulden (dg: Ho) ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 10 do 26-01-1385. 

Willelmus Hake zvw Ghibo gnd Tolinc verkocht aan Truda dvw Zegherus gnd 

Lexus een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin, naast de 

Hinthamerdijk, tegenover het leprozenhuis, tussen Martinus Maes soen 

enerzijds en Johannes gnd Can anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns 

van 3 pond geld. 

 

Willelmus Hake filius quondam Ghibonis dicti Tolinc hereditarie vendidit 

Trude filie quondam (dg: Alexii) Zegheri dicti Lexus hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et orto dicti venditoris sitis (dg: in) iuxta aggerem 

Hijntamensem in opposito domus leprosorum inter hereditatem Martini Maes 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Can ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu trium librarum (dg: ex) monete exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 11 do 26-01-1385. 

Godefridus gnd Meijs verklaarde ontvangen te hebben van Margareta wv 

Theodericus gnd Borenman 24 franken en alle andere schulden, die voornoemde 

wijlen Theodericus verschuldigd was aan Katherina, dvw Zegherus van den 

Dale schrijnmaker en ev voornoemde Godefridus. 

 

X. 

Godefridus dictus Meijs palam recognovit sibi fore satisfactum per (dg: 

Margare) Margaretam relictam quondam Theoderici dicti Borenman a XXIIII 

francken et ab omnibus aliis debitis que dictus quondam Theodericus 

debebat (dg: dictum) Katherine filie quondam Zegheri van den Dale 

scrinipari uxori dicti Godefridi a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem ut dicebat clamans inde quitam. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 12 do 26-01-1385. 

Ghibo van den Broec van Rijxtel beloofde aan Gerardus zvw Gerardus van 

Eijcke 22 Brabantse dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Ghibo van den Broec de Rijxtel promisit Gerardo filio quondam Gerardi de 

Eijcke XXII Brabant dobbel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 13 do 26-01-1385. 

Ludekinus van Broegel zvw Johannes Roetart verkocht aan Willelmus van 

Meijelsfoers smid een huis, erf en tuin in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Thomas gnd 

Keijmpe enerzijds en erfgoed van Johannes van Zonne anderzijds, van welk 
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huis, erf en tuin voornoemde Ludekinus een helft verworven24,25,26 had van de 

broers Johannes van Overbeke en Arnoldus gnd van Overbeke en de andere 

helft van de broers Johannes, Arnoldus en Walterus, kvw Nijcholaus gnd 

Snijder. 

 

X. 

Ludekinus de Broegel filius quondam Johannis Roetart domum aream et ortum 

sitos in Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam lapideam dictam 

Pijnappels Port inter hereditatem Thome dicti Keijmpe ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zonne ex alio et de quibus domo area et orto 

dictus (dg: K) Ludekinus unam medietatem erga Johannem de Overbeke et 

Arnoldum dictum de Overbeke fratres atque reliquam medietatem erga 

Johannem Arnoldum et Walterum fratres liberos quondam Nijcholai (dg: S) 

dicti Snijder acquisiverat prout in litteris hereditarie s vendidit 

Willelmo de Meijelsfoers fabro supportavit cum (dg: aliis) #litteris# et 

(dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare #questionem 

proximitatis# et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Meus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 14 vr 27-01-1385. 

Willelmus zvw Johannes Roetart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Roetart prebuit et reportavit. Testes 

(dg: datum supra ...) Sta et Lonijs datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 177r 15 vr 27-01-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 18 oude schilden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

+. 

Dictus emptor promisit dicto venditori XVIII aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 16 vr 27-01-1385. 

Gerardus van Aa verkocht aan Willelmus zv Henricus gnd Neveken van Zoemeren 

een stuk land gnd die Elst, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, 

beiderzijds tussen erfgoed van het klooster van Hodonk, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan erfgoed van 

voornoemd klooster van Hodonk, belast met 1 penning oude cijns aan 

voornoemde Gerardus verkoper. 

 

Gerardus de Aa peciam terre dictam die Elst sitam in parochia de (dg: 

Arle) Beke #prope Arle# (dg: inter) in loco dicto Herende inter 

hereditatem conventus de Hodonc ex utroque latere coadiacentem tendentem 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti 

conventus de Hodonc ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio 

Henrici dicti Neveken de Zoemeren promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto denario (dg: de) #antiqui# census (dg: exinde solvendo) 

dicto Gerardo venditori exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 17 vr 27-01-1385. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gerardus verkoper 29 oude 

schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

                         
24 Zie ← BP 1177 f 129v 09 vr 17-06-1384, Ludekinus van Broegel zvw Johannes 

Roetart verkocht het huis aan Paulus gnd Bits soen van Os. 
25 Zie ← BP 1177 f 149r 09 ma 05-09-1384, Paulus gnd Bits soen van Os droeg 

het huis over aan Willelmus van Broeghel zvw Johannes Roetart. 
26 Zie ← BP 1177 f 149r 10 za 10-09-1384, Willelmus van Broeghel zvw 

Johannes Roetart droeg het huis over aan zijn broer Ludekinus. 
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Dictus Willelmus promisit dicto Gerardo venditori XXIX aude scilde seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 177r 18 vr 27-01-1385. 

Johannes zvw Johannes van Achel en Ghisbertus van Zoemeren beloofden aan mr 

Johannes van Andel 35 franken, 35 plakken voor 1 frank gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

(dg: Will) Johannes filius quondam Johannis de Achel et Ghisbertus de 

Zoemeren promiserunt magistro Johanni de Andel XXXV (dg: franc) francken 

vel pro quolibet XXXV placken ad penthecostes proxime persolvendos. 

Testes Lonijs et Jacobus Coptiten datum sexta post conversionem Pauli. 

 

1177 mf6 D 07 f.177v. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 27-01-1385. 

 Sabbato post conversionem Pauli: zaterdag 28-01-1385. 

 Secunda post conversionem Pauli: maandag 30-01-1385. 

 

BP 1177 f 177v 01 vr 27-01-1385. 

Godefridus van Beest gaf uit aan Woltherus van den Poel 2 stukken land in 

Geffen, (1) gnd in die Krommelt, tussen Batha Loden enerzijds en kv Hilla 

gnd Pouwels anderzijds, (2) tussen Theodericus Writer enerzijds en Aleidis 

Broes anderzijds; de uitgifte geschiedde 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). 

 

Godefridus de Beest (dg: peciam terre di) duas pecias terre sitas in 

parochia de Geffen quarum una dicta in die Crommelt inter herediatem 

Bathe Loden ex uno et hereditatem liberorum Hille dicte Pouwels #ex alio# 

et altera inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et hereditatem 

Aleidis Broes ex alio sunt site ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Wolthero van den Poel ab eodem pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Busco danda dicto Godefrido ab alio 

purificationis et pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex predictis 

duabus peciis terre promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: testes W) et alter repromisit ex premissis. Testes Willelmus et Loze 

datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 177v 02 vr 27-01-1385. 

Johannes Drusken van Gestel verkocht aan Johannes Bije zvw Arnoldus Lijzen 

soen twee kamers met ondergrond uit drie kamers met ondergrond in Den 

Bosch, tussen erfgoed van Gerardus van Aa enerzijds en erfgoed van Johannes 

van Os anderzijds, welke drie kamers voornoemde Johannes in cijns verkregen 

had van Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schant, voor een 

b-erfcijns van 8 pond geld; te weten de twee kamers richting erfgoed van 

voornoemde Gerardus van Aa, belast met 2 delen van voornoemde cijns27 van 8 

pond. De tussenwand en stijl tussen voornoemde twee kamers enerzijds en de 

derde kamer28 anderzijds zullen gemeenschappelijk zijn van voornoemde 

Johannes Drusken en Johannes Bije. 

Voornoemde Johannes Bije zal achter voornoemde twee kamers, richting hr 

Henricus van Mordrecht een hek, gnd een gelijnt, bouwen. 

 

Johannes Drusken de Gestel duas cameras cum earum fundis de tribus 

cameris et earum fundis sitas in Busco inter hereditatem Gerardi de Aa ex 

uno et inter hereditates Johannis de Os #et# quas tres cameras cum earum 

fundis predictas dictus Johannes erga Gerardum de Amstel filium quondam 

Henrici van der Schant pro hereditario censu octo librarum monete ad 

                         
27 Zie ← BP 1176 f 296v 16 za 28-02-1383, verkoop van de cijns van 8 pond 

uit de 3 kamers. 
28 Zie → BP 1175 f 116r 12 di 01-12-1394, verkoop van de derde kamer. 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

33 

censum acquisiverat prout in litteris scilicet illas duas cameras cum 

dictis earum fundis que site sunt versus hereditatem dicti Gerardi de Aa 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Bije filio quondam Arnoldi Lijzen 

soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis duabus 

partibus dicti census (dg: octo) VIII librarum ex (dg: dictis) predictis 

duabus cameris de jure solvendis tali condicione quod paries 

interstitialis et stilus ibidem stantes inter dictas duas cameras et 

inter terciam cameram ipsius Johannis Drusken et Johannis Bije communes 

erunt et quod ipsi dictam parietem interstitialem equaliter sub eorum 

communis expensis tenebunt item quod si contingat dictam parietem 

imposterum reparari extunc ipsi equaliter eandem parietem reparabunt in 

modo quo ad presens consistit hoc eciam addito quod dictus Johannes Bije 

retro dictas duas cameras in latere versus hereditatem domini Henrici de 

Mordrecht quandam (dg: dictus Johannes Bije promisit in latere ve) sepem 

dictam een ghelijnt deficabit et in bona disposicione conservabit. Testes 

Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 03 vr 27-01-1385. 

Johannes van Mulsel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Mulsel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 04 vr 27-01-1385. 

Voornoemde Johannes Bije beloofde zijn twee delen van voornoemde cijns van 

8 pond te betalen, en voornoemd hek te bouwen. 

 

Dictus Johannes Bije promisit super omnia quod ipse duas partes dicti 

census VIII librarum ex dictis duabus cameris annuatim exsolvet atque 

dictam sepem dictam gelijnt retro dictas duas cameras edificabit et 

faciet et tenebit quod dicto Johanni Drusken nullum dampnum exinde 

eveniat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 05 vr 27-01-1385. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Gerardus van Amstel” en 

“Wolterus en Henricus kvw Henricus van der Schant” en Johannes Drusken zal 

de brieven, zo nodig, ter hand stellen aan voornoemde Johannes Bije. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Gerardus de Amstel 

et altera Wolterus et Henricus liberi quondam Henrici van der Schant et 

Johannes Drusken tenet eas ad opus sui et ad opus Johannis Bije predicti 

et poriget ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 06 vr 27-01-1385. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe, gemachtigd door Aleidis Aijkini haar 

cijnzen en pachten te manen, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve, 

gnd Giben Hoeve, ter plaatse gnd Middelrode. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe habens potestatem ab Aleidi 

Aijkini monendi eius census et pacciones ut dicebat hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis solvendam hereditarie purificationis 

ex manso dicto Ghiben Hove sito in loco dicto Middelrode ut dicebat 

monuit ad opus dicte Aleidis de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 07 vr 27-01-1385. 

Paulus Bits soen van Os beloofde aan Arnoldus Groet Aert 21 oude schilden, 

40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Paulus Bits soen de Os promisit Arnoldo Groet Aert c! XXI aude scilde vel 

pro quolibet XL Hollant placken ad penthecostes proxime persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 08 za 28-01-1385. 

Johannes Carnauwe de jongere verkocht aan Godefridus zvw Godefridus van 

Alphen een huis29 en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed 

van wijlen hr Theodericus Gegel priester enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gerardus gnd Mostaert anderzijds, aan hem verkocht door Rutgherus van Os 

zvw Arnoldus van Os. 

 

Johannes Carnauwe junior domum et aream sitam in Busco in vico dicto 

Gorterstraet inter hereditatem quondam domini Theoderici (dg: dicti) 

Gegel presbitri ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti quondam 

Mostaert ex alio venditam sibi a Rutghero de Os filio quondam Arnoldi de 

Os prout in litteris hereditarie vendidit Godefrido filio quondam 

Godefridi de Alphen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Loze 

datum sabbato post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 177v 09 za 28-01-1385. 

Godescalcus Moelner beloofde aan Henricus Hadewigen brouwer 38¾ oude 

schilden met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Godescalcus Moelner promisit Henrico Hadewigen braxatori (dg: XXXVIII et 

dimidium) #triginta novem# aude scilde #minus quarta parte unius scilt# 

vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Sta et 

Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 10 ma 30-01-1385. 

Hr Johannes van Gestel investiet van Tilburg maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Westilburg te leveren, gaande uit de helft van de windmolen in Helvoirt en 

uit goederen van wijlen Johannes van Gestel, in Gestel, ter plaatse gnd 

Rumel, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Dominus Johannes de Gestel investitus de Tilborch hereditariam paccionem 

sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Westilborch tradendam ex medietate molendini venti 

consistentis in parochia de Helvoert atque ex bonis quondam Johannis de 

Gestel sitis in parochia de Gestel ad locum dictum Rumel ut dicebat quam 

paccionem ad se pertinere dicebat monuit de tribus annis. Testes Lonijs 

et Jacobus Coptiten datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 177v 11 ma 30-01-1385. 

Voornoemde hr Johannes van Gestel investiet van Tilburg maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Tilburg, 

die Arnoldus gnd Berchout zv Johannes gnd Backe van Tilborch met Lichtmis 

in Tilburg aan hem moet leveren, gaande uit de helft van 2 windmolens, 

waarvan er een staat ter plaatse gnd Velthoven en de andere ter plaatse gnd 

Oerle. 

 

Dictus dominus Johannes hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Tilborch quam Arnoldus dictus Berchout filius Johannis dicti 

Backe de Tilborch sibi solvere tenetur hereditarie purificationis et in 

Tilborch tradere ex medietatibus duorum molendinorum venti quorum unum in 

loco dicto Velthoven et aliud in loco dicto Oerle sunt situata ut dicebat 

monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 177v 12 ma 30-01-1385. 

Hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch en hr Theodericus Rover, 

                         
29 Zie → BP 1181 p 014v 07 wo 16-05-1397, verkoop van dit huis. 
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ridders, en Johannes van Bruheze beloofden aan Jordanus van Hoculem 60 oude 

schilden30 of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

De brief overhandigen aan Zibertus van Hoculem. 

 

Dominus Theodericus de Bronchorst dominus de Bathenborch dominus 

Theodericus Rover milites et Johannes de Bruheze promiserunt Jordano de 

Hoculem LX aude scilde vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes Sta et Berkel datum secunda post conversionem Pauli. 

Detur Ziberto de Hoculem. 

 

BP 1177 f 177v 13 ma 30-01-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VII solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 D 08 f.178. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 31-01-1385. 

 in die Brigidi: woensdag 01-02-1385. 

 Sabbato post purificationem: zaterdag 04-02-1385. 

 in crastino purificationis: vrijdag 03-02-1385. 

 in crastino Aghate: maandag 06-02-1385. 

 

BP 1177 f 178r 01 di 31-01-1385. 

Johannes van Erpe maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 4 

mud rogge, gaande uit goederen, gnd ten Nieuwenhuize, in Son. 

 

Johannes de Erpe hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis quam se 

solvendam habere ex bonis dictis ten Nuwenhuijze sitis in parochia 
!parochia de Zonne ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Willelmus et 

Loze datum tercia post conversionem Pauli. 

 

BP 1177 f 178r 02 di 31-01-1385. 

Elisabeth wv Jacobus van Uden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle 

goederen, die waren van wijlen hr Arnoldus Dicbier. 

 

Elisabeth relicta quondam Jacobi de Uden hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex omnibus bonis 

(dg: ..) que [fuerant] quondam domini Arnoldi Dicbier ut dicebat monuit 

de tribus annis. Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 03 di 31-01-1385. 

Thomas gnd Hoghe van Helmont verkocht aan Johannes van Worchheester een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op de onderpanden 

te leveren, gaande uit erfgoederen van wijlen Johannes van den Hoevel, in 

Veghel, ter plaatse gnd Zonveld, welke pacht erfg vw voornoemde Johannes 

van den Hoevel nu moeten leveren, welke pacht aan voornoemde Thomas was 

verkocht door Theodericus van Ghemert. 

 

Thomas dictus Hoghe de Helmont hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam et deliberandam ex hereditatibus 

quondam Johannis van den Hoevel sitis in parochia de Vechel in loco dicto 

communiter Zonvelt quam paccionem predictam heredes dicti quondam 

Johannis van den Hoevel nunc solvere tenentur venditam dicto Thome a 

Theoderico de Ghemert prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de 

Worchheester supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

                         
30 Zie → BP 1177 f 182v 10 vr 10-03-1385, overdracht van de schuldbekentenis 

aan zijn broer Zibertus. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 04 di 31-01-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 43 Brabantse dobbel of de 

waarde met Allerheiligen aanstaande (wo 01-11-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XLIII Brabant dobbel vel valorem 

ad omnium sanctorum proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 05 di 31-01-1385. 

Johannes gnd Jans soen van Hees beloofde aan Gerardus zv Petrus Oer 40 oude 

schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Johannes dictus Jans soen de Hees promisit Gerardo filio Petri Oer XL 

aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 06 wo 01-02-1385. 

Arnoldus van Os zv Willelmus Heirde beloofde aan Gerardus Koeter 45 lichte 

schilden, 12 plakken voor 1 lichte schild gerekend, na maning te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Arnoldus de Os filius Willelmi Heirde promisit Gerardo Koeter XLV licht 

scilde scilicet XII placken pro quolibet ad monitionem persolvendos. 

Testes Willelmus Coptiten et Jacobus Loze datum in die Brigidi. 

 

BP 1177 f 178r 07 wo 01-02-1385. 

Theodericus Posteel zvw Godefridus van Heist en zijn zuster Katherina deden 

afstand van alle geschillen waarmee zij Beatrix Loden lastig kunnen vallen, 

betreffende 50 Brabantse dobbel mottoen, die wijlen Matheus Posteel eerder 

gebeurd had van een huis en erf, waarin Godescalcus Roesmont woonde, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen een straatje dat loopt van de gemene weg 

naar het water enerzijds en erfgoed van wijlen Nicholaus Piecke anderzijds. 

Zou voornoemde Beatrix vanwege deze 50 Brabantse dobbel aangesproken 

worden, dan zullen zij haar schadeloos houden. 

 

Theodericus Posteel filius quondam Godefridi de Heist et Katherine eius 

soror cum (dg: tutore) tutore super omnibus impeticionibus et causis 

mediantibus quibus ipsi Beatricem Loden impetere possent occacione L 

dobbel mottoen (dg: quos) Brabant quos quondam Matheus Posteel prius 

levaverat de domo et area (dg: dicta) in qua Godescalcus Roesmont moratur 

sita in Busco in vico Orthensi inter viculum tendentem a communi plathea 

ad aquam ex uno et hereditatem quondam Nicholai Piecke ex alio #prout .. 

..# et si dicta Beatrix occacione dictorum L Brabant dobbel impetetur et 

dampnis sustinetur extunc indempnem. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 08 wo 01-02-1385. 

Woltherus van den Laer zvw Petrus van den Laer: een b-erfpacht van 5 lopen 

rogge, maat van Oisterwijk, die hij met Sint-Andreas in Oisterwijk beurt, 

gaande uit ½ mudzaad land in Tilburg, ter plaatse gnd Enschot, tussen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Woltherus van den Laer filius quondam Petri van den Laer hereditariam 

paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam se 

solvendam habere dicebat hereditarie Andree et in (dg: in) parochia de 

Oesterwijc tradendam ex dimidia modiata terre sita in parochia de 

Tilborch in loco dicto Enschit inter hereditatem. 

 

BP 1177 f 178r 09 za 04-02-1385. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover beloofde aan Henricus van de Kloot 39 

oude schilden, 41 Hollandse plakmeeuwen voor 1 oude schild gerekend, op 
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zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 12-03-1385) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam domini Johannis Rover promisit Henrico de 

Globo XXXIX aude scilde vel pro quolibet XLI {hier staat een puntje, 

waarboven een streepje} Hollant placmeuwen ad letare Iherusalem proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Jacobus Coptiten datum sabbato post 

purificationem. 

 

BP 1177 f 178r 10 vr 03-02-1385. 

Albertus Ghijssellen soen van Hamfelt, Willelmus van Baerdwijc, Johannes 

Rademaker en Arnoldus Bossche verklaarden 14 dobbel mottoen ontvangen te 

hebben, in afkorting van 27½ dobbel mottoen, welke 27½ dobbel Johannes van 

den Eijnde beloofd had aan Willelmus van Hamvelt. Voornoemde Albertus, 

Willelmus van Baerdwijc, Johannes Rademaker en Arnoldus Bossche droegen de 

resterende 13½ dobbel over aan Bruijstinus van Hamfelt. 

 

Albertus Ghijssellen soen de Hamfelt Willelmus de Baerdwijc Johannes 

Rademaker Arnoldus Bossche recognoverunt simpliciter ipsis fore 

satisfactum a XIIII (dg: Brab) dobbel mottoen in abbreviationem XXVIIJ 

dobbel mottoen quos XXVIIJ dobbel Johannes van den Eijnde Willelmo de 

Hamvelt promiserat ut dicebat. Quo facto dicti Albertus Willelmus de 

Baerdwijc Johannes Rademaker et Arnoldus Bossche reliquos XIIIJ dobbel ad 

huc deficientes ut dicebant legitime supportaverunt (dg: Ambrosio filio) 

Bruijstino de Hamfelt. Testes Jacobus Cptiten et Willelmus datum (dg: 

sexta post) in crastino purificationis. 

 

BP 1177 f 178r 11 za 04-02-1385. 

Petrus van den Hautert beloofde aan Theodericus Berwout 34 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1385) te betalen. 

 

Petrus van den Hautert promisit Theoderico Berwout XXXIIII aude scilde 

scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum sabbato post 

purificationem. 

 

BP 1177 f 178r 12 za 04-02-1385. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Johannes van Ouden 21 oude schilden, 4 

gulden voor 3 schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus promisit Johanni de Ouden XXI aude scilde scilicet IIII 

gulden pro III scilde computato ad pasca proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 13 ma 06-02-1385. 

Gerardus van Berkel en Gheerlacus van Erpe beloofden aan Arnoldus Berwout 

64 oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

(dg: Domicellus de Craendonc) Gerardus de Berkel et Gheerlacus de Erpe 

promiserunt Arnoldo Berwout LXIIII aude scilde vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et Lonijs datum in crastino 

Aghate. 

 

BP 1177 f 178r 14 ma 06-02-1385. 

(dg: De eerste zal de anderen schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alios indempnes. testes datum ut supra). 

 

BP 1177 f 178r 15 ma 06-02-1385. 

Jkr Johannes van Craendonc beloofde voornoemde Gerardus en Gheerlacus 
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schadeloos te houden. 

 

+. 

Domicellus Johannes de Craendonc promisit dictos Gerardum et Gheerlacum 

indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 16 ma 06-02-1385. 

Gheerlacus van Erpe verklaarde ontvangen te hebben van de jonker van Boxtel 

100 regalen en 250 pond, die de jonker van Craendonc beurde uit de 

heerlijkheid Boxtel, en welke 100 regalen en 250 pond voornoemde Gheerlacus 

nu bezit. 

 

Gheerlacus de Erpe recognovit sibi fore satisfactum (dg: ex parte) #per# 

domicellum de Bucstel de C regalibus et IIJc libris quos (dg: ipse .) 

domicellus de Craendonc habuit solvendos ex diminio de Bucstel et (dg: q) 

quos C (dg: gel) regales et IIJc libras dictus Gheerlacus nunc ad se 

pertinere dicebat. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 17 ma 06-02-1385. 

Johannes van den Hautaert machtigde Jacobus zvw Egidius van Gele zijn 

tegoeden te manen. 

 

Johannes van den Hautaert dedit (dg: prom) potestatem Jacobo filio 

quondam Egidii de Gele (dg: pi) monendi (dg: suos census et credita) #sua 

credita# etc usque ad revocacionem. Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178r 18 ma 06-02-1385. 

Gerardus Roelen soen en zijn broer Nicolaus Coel beloofden aan Sijmon van 

Mijrabellum, tbv Henricus zvw Petrus van Krekelhoeven, 50 oude schilden of 

de waarde, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen et Nicolaus Coel eius frater promiserunt Sijmoni de 

Mijrabello ad opus Henrici filii quondam Petri de Krekelhoeven 

quinquaginta aude scilde vel valorem in auro ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

1177 mf6 D 09 f.178v. 

 in die Scolastice: vrijdag 10-02-1385. 

 in crastino Scolastice: zaterdag 11-02-1385. 

 in crastino Valentini: woensdag 15-02-1385. 

 

BP 1177 f 178v 01 vr 10-02-1385. 

Johannes van Erpe, voor zich en voor zijn broer Lucas, kvw Lucas van Erpe, 

verpachtten aan Johannes gnd den Scout een hoeve, gnd Zijtaart, in Veghel, 

voor een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385), voor de cijnzen die eruit gaan, en per jaar voor 35 mud koren, voor 

de helft rogge en voor de andere helft gerst, maat van Veghel, met Lichtmis 

te leveren. Johannes zal de hoeve in het zesde jaar te pachters recht 

bezitten. Johannes geeft elk van de 5 jaar 2 Hollandse dobbel mottoen als 

zeinde. Alle beesten zullen voor de helft van de broers zijn en voor de 

andere helft van Johannes. Johannes zal de gebouwen te pachters recht 

onderhouden en in goede toestand achterlaten. Johannes zal alle sloten 

uitgraven en goed uitgegraven achterlaten. Johannes zal een broekland, gnd 

een Aabroek, omwallen. Johannes zal in voornoemd broekland geen hout of 

takken zagen. Johannes zal geen beesten in het broekland weiden, die takken 

zouden kunnen vernielen. Johannes zal slechts hout zagen, voorzover nodig 

voor de omheiningen. Hij zal de hoeve goed omwallen. Een brief voor de 

broers. 

 

(dg: Johannes et Lucas) #fratres# #Johannes de Erpe pro se et pro Luca 

suo fratre nomine prout .. pr# liberi quondam Luce de Erpe mansum quendam 
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dictum op (dg: Zijts) Zijtaert situm in parochia de Vechel cum eius 

attinentiis singulis et universis ut dicebant !ut dicebant dederunt ad 

annuum pactum Johanni dicto den Scout ab eodem ad spacium quinque annorum 

a festo penthecostes proxime futuro sine medio subsequentium possidendum 

pro censibus annuatim exinde de jure solvendis dandis etc et pro annua 

paccione triginta quinque modiorum bladi mediatim siliginis et mediatim 

ordei mensure de Vechel danda dictis fratribus ab altero anno quolibet 

dictorum quinque annorum purificationis ex premissis additis 

condicionibus que sequentur primo videlicet quod dictus Johannes dictum 

mansum sexto anno dictos quinque annos sequente ad jus coloni possidet 

hoc eciam addito quod dictus Johannes dabit et solvet dictis fratribus 

quolibet dictorum quinque annorum duos Hollant dobbel mottoen et hoc pro 

curalitate dictis zeijnde dictis fratribus a dicto Johanne annuatim 

facienda hoc eciam addito quod omnes bestie quas dictus Johannes in dicto 

manso dicto spacio durante tenebit mediatim dictorum fratrum et mediatim 

ipsius Iohannis erunt et permanebunt item quod dictus Johannes edificia 

dictorum bonorum tenebit et conservabit in bona disposicione ad jus 

coloni et in bona disposicione relinquet item quod dictus Johannes omnia 

fossata ad dictum mansum spectantia effodiet (dg: bene) bene et 

laudabiliter atque bene effosata resignabit item quod dictus Johannes 

paludem quandam dictam een Aabroec circumvallabit quod exponetur 

beheijmen bene et laudabiliter et in fine dictorum sex annorum bene et 

laudabiliter circumvallatam relinquet item quod dictus Johannes in dicta 

palude Aabroec vocata nulla ligna nec aliquos ramos secabit item quod 

dictus Johannes nullas bestias in dicta palude depascet quod communiter 

weiden dicitur per quos arbores in dicta palude coexistentes valeant 

annulari item quod dictus Johannes nulla ligna in dicto manso stantia 

secabit nisi solummodo ramos ad (dg: ce) sepes necios item quod dictus 

dictum mansum tam infra quam extra circumvallabit bene et laudabiliter et 

mediantibus premissis promiserunt dicti frares warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia dicto Johanni ad 

opus sui et ad opus Luce sui fratris. Testes Lonijs et Jacobus Coptiten 

datum in die Scolastice. Et erit una littera quam habebunt dicti fratres. 

 

BP 1177 f 178v 02 vr 10-02-1385. 

Hr Gheerlacus van Ghemert etc, Leonius van Langvelt en Jacobus Loze 

beloofden aan Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken 71 oude schilden, 4 

gulden voor 3 schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) 

te betalen. 

 

Dominus Gheerlacus de Ghemert etc Leonius de Langvelt Jacobus Loze 

promiserunt Arnoldo filio Gerardi de Vladeracken LXX unum aude scilde 

scilicet IIII gulden pro III scilde computato ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178v 03 vr 10-02-1385. 

Voornoemde drie beloofden aan Gerardus van Berkel, tbv Goessuinus Model van 

de Steenweg, 34 oude schilden, 4 gulden voor 3 schilden gerekend, met 

Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Dicti tres promiserunt Gerardo de Berkel ad opus Goessuini Model de 

Lapidea Via XXXIIII aude scilde scilicet IIII gulden pro III scilde 

computato ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178v 04 vr 10-02-1385. 

Mathias van Dordrecht droeg over aan Johannes Nellen een b-erfcijns31 van 5 

                         
31 Zie → VB 1799 f 145v 03, ma 07-04-1399, Jan Nellen was gericht in orconde scepenen Arnts 
van Vladeracken ende Engbrechts Ludincs Pijnappel {jaar 01-10-1397/30-09-1398} die dat voirt 

bracht hebben aen alle die scepenen voirs aen een vierdel tot Aleijten geheijten Wesselijns 

behorende in huijs ende erve wilner Arnts van Wesel gelegen in tsHertogenbosch aen die 

Vischmerct op den harnic aldair overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen had. 
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pond geld, gaande uit ¼ deel, behorend aan Aleidis Wesselijns, van een 

huis32 en erf van wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

op de hoek aldaar, aan hem overgedragen33 door Rodolphus gnd Hacke. 

 

Mathias de Dordrecht hereditarium censum quinque librarum monete 

solvendum hereditarie ex quarta parte ad Aleidem Wesselijns spectante 

domus et aree quondam Arnoldi de Wesel site in Busco ad forum piscium 

super conum ibidem supportatum sibi a Rodolpho dicto Hacke prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Nellen cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178v 05 za 11-02-1385. 

Philippus van Hijnen en Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier beloofden aan 

Philippus Asinarius etc 40 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-

1385; 17+31+30+31+24=133 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Philippus de Hijnen et Petrus filius quondam Engberti Ludic! Dicbier 

promiserunt Philippo Asinario etc XL aude scilde ad Johannis proxime 

persolvendos pena IIII. Testes Sta et Berkel datum in crastino 

Scolastice. 

 

BP 1177 f 178v 06 za 11-02-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178v 07 za 11-02-1385. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden beloofde aan Rutgherus zvw Rutgerus van 

Boemel 40 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, 

met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden promisit Rutghero filio quondam 

Rutgeri de Boemel XL aude scilde vel pro quolibet XL Hollant placken ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Jacobus et Jacobus 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 178v 08 wo 15-02-1385. 

Martinus nzv Jacobus gnd Cop Govije verkocht aan Arnoldus van Hijntham een 

huis en erf met een weg van 5 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen erfgoed dat was van Petrus gnd van Ghenderen enerzijds en de tuin 

van Theodericus Posteel anderzijds, welk huis en erf reikt vanaf de gemene 

weg tot aan de stadsmuur, en welke weg reikt vanaf de gemene weg tot aan de 

stadsmuur, met 15 voet land ertussen, aan hem verkocht door Hermannus zv 

Henricus Venbossche. 

 

Martinus filius naturalis Jacobi dicti Cop Govije domum et aream cum 

quadam via quinque pedatas in latitudine continente sitas in Busco ultra 

pontem dictum communiter Vischbrugge inter hereditatem que fuerat Petri 

dicti de Ghenderen ex uno et inter ortum (dg: Tho) Theoderici Posteel ex 

alio et que domus et area predicta tendit a communi plathea usque ad 

murum (dg: oppidum) oppidi de Busco et que via (dg: predicta) supradicta 

tendit a communi plathea predicta ad dictum (dg: n) murum oppidi de Busco 

quindecim pedatas terre ibidem interiacentes venditas sibi ab Hermanno 

filio Henrici Venbossche prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo 

de Hijntham supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

                         
32 Zie → BP 1177 f 190v 08 vr 26-05-1385, overdracht van de helft van 10 pond cijns uit het 
middelste gebint van dit huis. 

33 Zie ← BP 1176 f 094r 13 do 01-12-1379, overdracht van deze cijns. 
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Loze datum in crastino Valentini. 

 

BP 1177 f 178v 09 wo 15-02-1385. 

Arnoldus gnd Mathijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus dictus Mathijs soen prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 178v 10 wo 15-02-1385. 

Voornoemde Martinus nzv Jacobus gnd Cop Govije verkocht aan Arnoldus van 

Hijntham een hofstad in Den Bosch, over de Korenbrug, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes Coptiten enerzijds en Hermannus zv Henricus Venbossche 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de oude 

stadsmuur, aan hem verkocht door voornoemde Hermannus. De brief 

overhandigen aan Gerardus Hacke. 

 

Dictus (dg: Hermannus) #Martinus# quoddam domistadium situm in Busco 

ultra pontem bladi inter hereditatem quondam Johannis Coptiten ex uno et 

inter! Hermanni (dg: filii dicti) filii Henrici Venbossche ex alio 

tendens a communi plathea retrorsum (dg: ad murum) usque ad antiquum 

murum oppidi de Busco venditum sibi a dicto Hermanno prout in litteris 

hereditarie vendidit Arnoldo de Hijntham supportavit cum dictis litteris 

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

deponere. Testes datum ut supra. Detur Gerardo Hacke. 

 

BP 1177 f 178v 11 wo 15-02-1385. 

Arnoldus Mathijs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Mathijs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 178v 12 wo 15-02-1385. 

Voornoemde koper en Gerardus Hacke beloofden aan voornoemde Martinus nzv 

Jacobus gnd Cop Govije 200 oude schilden, 40 plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Pasen (zo 02-04-1385) en 155 oude schilden met Kerstmis te 

betalen. 

 

Dictus emptor Gerardus Hacke promiserunt dicto Martino IIc (dg: a) aude 

sclde scilicet (dg: IIII gulden) XL placken pro quolibet ad pasche atque 

centum et quinquaginta quinque aude scilde ut supra ad nativitatis Domini 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 D 10 f.179. 

 in crastino Valentini: woensdag 15-02-1385. 

 Sexta post Valentini: vrijdag 17-02-1385. 

 Sabbato post Valentini: zaterdag 18-02-1385. 

 Dominica invocavit: zondag 19-02-1385. 

 Secunda post invocavit: maandag 20-02-1385. 

 

BP 1177 f 179r 01 wo 15-02-1385. 

Arnoldus zv Godefridus Heerkini verklaarde dat Johannes Becker, namens de 

Predikheren in Den Bosch, 24 pond betaald heeft, die voornoemde Predikheren 

moeten betalen aan voornoemde Arnoldus wegens 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 8 pond. 

 

Arnoldus filius Godefridi Heerkini recognovit sibi Johannem Becker ex 

parte predicatorum in Busco persolvisse (dg: XIIII) XXIIII libras quas 

dicti predicatores dicto Arnoldo solvere (dg: tenent) #de arrastagiis# 

tenentur de tribus annis proxime preteritis scilicet de hereditario censu 

octo librarum ut dicebat. Testes Willelmus et Loze datum in crastino 

Valentini. 
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BP 1177 f 179r 02 wo 15-02-1385. 

Gerardus Roelen soen van Dungen beloofde aan Willelmus van Waderle 20 mud 

rogge, Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te leveren. 

 

Gerardus Roelen soen de Dungen promisit Willelmo de Waderle XX modios 

siliginis mensure de Busco ad pascha proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 179r 03 vr 17-02-1385. 

Johannes Bije zvw Wolterus gnd van Berkel verkocht aan Nicholaus zv 

Arnoldus van den Severen een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Moergestel, met Sint-Thomas in Moergestel te leveren, aan hem verkocht door 

Gerardus zvw Gerardus Brenthen. 

 

Johannes Bije filius quondam Wolteri dicti de Berkel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Gestel prope Oesterwijc 

solvendam hereditarie in festo beati Thome et in Gestel predicta 

tradendam venditam sibi a Gerardo filio quondam Gerardi Brenthen prout in 

litteris hereditarie vendidit Nicholao filio (dg: q) Arnoldi van den 

Severen supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Willelmus et Theodericus datum 

sexta post Valentini. 

 

BP 1177 f 179r 04 vr 17-02-1385. 

Johannes Spikerman en Luppertus zvw Godefridus Bierken van Zeelst beloofden 

aan Henricus zvw Petrus van Krekelhoeven 60 oude schilden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Johannes Spikerman Luppertus filius quondam Godefridi Bierken de Zeelst 

promiserunt Henrico filio quondam Petri de Krekelhoeven #sexaginta# LX 

aude scilde vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 179r 05 vr 17-02-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179r 06 ±vr 17-02-1385. 

Johannes zvw Ancelmus gnd Tijmmerman van Gestel droeg over aan Johannes 

Goesswijns soen van der Berchen 2½ bunder beemd uit 13 bunder minus 120 

roeden beemd, welke 13 bunder minus 120 roeden eertijds waren van 

Ghisbertus van den Hoevel, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Wippenhout, welke 

13 bunder minus 120 roeden voornoemde Theodericus gekocht had van Willelmus 

zv Henricus van Broechoven. 

 

Johannes filius Ancelmi dicti Tijmmerman de Gestel (dg: duas quintas) duo 

et dimidium bonaria prati de tredecim bonariis prati minus centum et XX 

virgatis que XIII bonaria prati minus C et XX (dg: vigs) virgatis quondam 

fuerant Ghisberti van den Hoevel sita in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Wippenhout que XIII bonaria prati minus C et XX virgatis dictus 

Theodericus erga Willelmum filium Henrici de Broechoven emendo 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit 

Johanni Goesswijns soen van der Berchen promittens warandiam. 

 

BP 1177 f 179r 07 za 18-02-1385. 

Johannes zvw Ancelmus Tijmmerman van Ghestel droeg over aan Johannes gnd 

Goeswijns soen van der Berchen 2/5 deel van 8½ bunder minus 120 roeden 

beemd, uit 13 bunder minus 120 roeden, welke 13 bunder minus 120 roeden 

eertijds waren van Ghisbertus van den Hoevel, in Oisterwijk, ter plaatse 
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gnd Wippenhout, welke 13 bunder minus 120 roeden voornoemde Johannes 

gekocht had van Willelmus zv Henricus van Broechoven. 

 

Johannes filius quondam Ancelmi Tijmmerman de Ghestel duas quintas partes 

de octo et dimidio bonariis prati #minus C et XX virgatis# scilicet de 

tredecim bonariis prati minus centum (dg: vir) et XX virgatis que (dg: X) 

XIII bonaria prati minus centum et (dg: XXV) XX virgatis quondam fuerant 

Ghisberti van den Hoevel sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Wippenhout que XIII bonaria prati minus C et XX virgatis dictus Johannes 

erga Willelmum (dg: de Br) filium Henrici de Broechoven acquisiverat 

emendo prout in litteris quas vidimus (dg: hereditarie supportavit Joh) 

scilicet dividendo dicta octo et dimidium bonaria prati minus centum et 

XX virgatis in quinque partes equales duas quintas partes de hiis 

hereditarie supportavit Johanni dicto Goeswijns soen van der Berchen 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sta et Loze datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1177 f 179r 08 za 18-02-1385. 

Een vidimus maken van een brief die begint met “Destijds had Johannes van 

de Dijk” en voornoemde Johannes zv Ancelmus Tijmmerman van Ghestel beloofde 

aan Johannes gnd Goeswijns soen van der Berchen de oorspronkelijke brief, 

zo nodig, ter beschikking te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente notum sit universis quod cum 

Johannes de Aggere et dictus Johannes filius Ancelmi promisit alteri 

Iohanni tradere ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179r 09 za 18-02-1385. 

Johannes van Aelst verkocht aan Willelmus zvw Wolterus Moelnere 1 lopen 

land gnd die Vlaas, in Woensel, ter plaatse gnd Loe, ter plaatse gnd 

Stratem, tussen Katherina wv Arnoldus Nollens enerzijds en Petrus zv 

Willelmus Nellenman anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes de Aelst unam lopinatam terre dictam die Vlaesch sitam in 

parochia de Woensel in loco dicto Loe ad locum dictum Stratem inter 

hereditatem Katherine relicte quondam Arnoldi Nollens ex uno et 

hereditatem Petri filii Willelmi Nellenman ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Wolteri Moelnere promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis inde solvendo. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179r 10 za 18-02-1385. 

Nicholaus van Eijndoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nicholaus de Eijndoven prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179r 11 za 18-02-1385. 

Adam van den Kerchoeve en Johannes zv Ghibo gnd Hels beloofden aan Gerardus 

Bauderix 21 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385) te betalen. 

 

Adam van den Kerchoeve et Johannes filius Ghibonis dicti Hels promiserunt 

Gerardo Bau[d]erix XXI aude scilde vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179r 12 zo 19-02-1385. 

Arnoldus Katherinen soen en Johannes Boterman van Macharen beloofden aan 

Johannes van Middegael, tbv Goessuinus van Beest, 49 pond en 2 schelling 

geld, met Sint-Servacius over een jaar (za 13-05-1385), en hetzelfde over 2 

jaar (zo 13-05-1386) te betalen. 
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(dg: Joh) Arnoldus Katherinen soen Johannes (dg: Boertman) #Boterman# de 

Macharen promiserunt Johanni de Middegael ad opus Goessuini de Beest (dg: 

X) XLIX libras et II solidos monete a Servacii proxime ultra annum et 

tantum ultra duos annos persolvendos. Testes Sta et Lonijs datum (dg: s) 

dominica invocavit. 

 

BP 1177 f 179r 13 ma 20-02-1385. 

Ancelmus zvw Henricus Willems ev Agnes dvw Arnoldus Ghenen soen verkocht 

aan mr Johannes van Andel een beemd ter plaatse gnd op die Dungen, tussen 

Gerardus gnd Gheen van Bruggen enerzijds en Truda gnd Bitters anderzijds, 

naast het water gnd die Aa, aan voornoemde wijlen Gerardus Gheen van 

Bruggen verkocht door Rutgherus van de Steenweg, en welke beemd aan 

voornoemde wijlen Arnoldus Ghenen soen gekomen was na overlijden van zijn 

vader, voornoemde Gerardus Gheen van Bruggen, en welke beemd aan voornoemde 

Ancelmus en zijn vrouw gekomen was bij erfdeling na overlijden van 

voornoemde Arnoldus Ghenen soen, belast met een b-erfcijns van 8 pond geld. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Agnetis sue uxoris filie quondam Arnoldi Ghenen soen pratum 

situm in loco dicto op die Dunge inter hereditatem Gerardi dicti Gheen de 

Bruggen ex uno et (dg: inter) hereditatem Trude dicte Bitters ex alio 

(dg: latere) iuxta aquam dictam die Aa venditum quondam dicto Gerardo 

Gheen de Brugen a Rutghero de Lapidea Via prout in litteris et quod 

pratum dicto quondam Arnoldo Ghenen soen de morte dicti quondam Gerardi 

Gheen de Bruggen sui patris successione hereditarie advolutum est 

advolutum et quod pratum dictus Ancelmus sibi et dicte sue uxori de morte 

dicti quondam Arnoldi Ghenen soen sui soceri successione hereditarie 

advolutum esse et sibi mediante divisione hereditaria inter eius in hoc 

coheredes habita in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit magistro 

Johanni de Andel supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte #sui et# dicti quondam Gerardi Gheen de 

Bruggen et Arnoldi Ghenen soen et eius heredum existentem excepto 

hereditario censu hereditario censu octo librarum monete inde solvendo. 

Testes Sta et Berkel datum secunda post invocavit. 

 

1177 mf6 D 11 f.179v. 

 Secunda post invocavit: maandag 20-02-1385. 

 Tercia post invocavit: dinsdag 21-02-1385. 

 in die Petri ad cathedram: woensdag 22-02-1385. 

 

BP 1177 f 179v 01 ma 20-02-1385. 

Jordanus van Espe zv Arnoldus verkocht aan Eustacius van Hedichuijsen een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land gnd dat Haverland, in Bakel, naast Hermannus van 

Eijndehouts, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jordanus de Espe filius Arnoldi hereditarie vendidit Eustacio de 

Hedichuijsen hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre 

dicta dat Haverlant sita in parochia de Bakel (dg: inter hereditatem 

Amelii van den Laer ex uno) #iuxta# et hereditatem Hermanni de 

Eijndehouts (dg: ex alio) ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi inde solvendo 

promisit sufficientem facere. Testes Jacobus et Jacobus datum secunda 

post invocavit. 

 

BP 1177 f 179v 02 ma 20-02-1385. 

Jordanus van Roesmalen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus de Roesmalen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 179v 03 ma 20-02-1385. 

Jonker van Craendonc, Johannes van Erpe, zijn broer Gheerlacus en Johannes 

Leonii van Erpe beloofden aan Philippus Jozollo 300 Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 8+31+30+31+24=124 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Domicellus de Craendonc (dg: G) Johannes de Erpe Gheerlacus eius frater 

et Johannes Leonii de Erpe promiserunt Philippo Jozollo IIIc scuta 

Francie ad nativitatis (dg: Joh) Johannis proxime persolvendos pena 

quinque. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 04 ma 20-02-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 05 ma 20-02-1385. 

Katherina dvw Godefridus van Heist beloofde aan Franco Herinc zv Goessuinus 

200 oude schilden na maning te betalen. 

 

Katherina filia quondam Godefridi de Heist promisit Franconi Herinc filio 

Goessuini IIc aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes Coptiten et 

Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 06 ma 20-02-1385. 

Wolterus zv Egidius van Goerle beloofde aan Gerardus zv Johannes gnd 

Gherardinen soen 18 mud rogge, Bossche maat, met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 09-04-1385) te betalen. 

 

Wolterus filius Egidii de Goerle promisit Gerardo filio Johannis dicti 

Gherardinen soen XVIII modios siliginis mensure de Busco ad octavas 

pasche proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 07 di 21-02-1385. 

Daniel zvw Daniel van Rode verkocht aan Johannes van Os plattijnmaker alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster Metta ev 

voornoemde Johannes van Os, resp. die aan hem zullen komen na overlijden 

van voornoemde Johannes, van welke goederen voornoemde Johannes zijn 

vruchtgebruik had overgedragen aan voornoemde Daniel. 

 

Daniel filius quondam Danielis de Rode omnia bona sibi de morte quondam 

Mette sue (dg: uxoris) sororis uxoris dudum Johannis de Os plattijnmaker 

successione hereditarie advoluta atque post mortem dicti Johannis 

successione hereditarie advolvenda quocumque locorum sita de quibus bonis 

dictus Johannes usufructum suum dicto Danieli supportaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Os promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Coptiten datum 3a 

post invocavit. 

 

BP 1177 f 179v 08 di 21-02-1385. 

Goessuinus Model zvw Bertholdus zv Theodericus gaf uit aan Johannes van der 

Hagen een stuk land, in Nuland, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en 

Henricus van Afoerden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot 

en een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. 

 

Goessuinus Model filius quondam Bertholdi filii Theoderici peciam terre 

(dg: si dicta) sitam in parochia de Nuwelant inter hereditatem Godefridi 

Sceijvel ex uno et hereditatem Henrici de Afoerden ex alio prout ibidem 

est sita ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni van der Hagen 
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ab eodem pro uno antiquo grosso vel alterius pagamenti et pro hereditaria 

paccione quinque sextariorum siliginis mensure de Busco dandis dicto 

Goessuino Model ab altero purificationis ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 09 di 21-02-1385. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Goessuinus Model 15½ Brabantse 

dobbel of de waarde en 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Goessuino Model XVJ Brabant dobbel vel 

valorem et quinque sextaria siliginis mensure de Busco ad purificationem 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 10 di 21-02-1385. 

Voornoemde Goessuinus Model gaf uit aan Everardus van der Zoc een stuk land 

in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, tussen erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch enerzijds en een gemene steeg anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor de cijnzen aan de naburen en thans voor een n-erfpacht van 6 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Goessuinus Model peciam terre sitam in parochia de Nuwelant in 

loco dicto Wilshuijzen inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco 

ex uno et inter communem stegam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Everardo van der Zoc ab eodem (dg: etc) pro censibus vicinorum 

ibidem inde solvendis etc et pro hereditaria paccione sex sextarorum 

siliginis mensure de Busco danda dicto Goessuino ab altero purificationis 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 11 di 21-02-1385. 

Voornoemde Everardus beloofde aan voornoemde Goessuinus Model 17 Brabantse 

dobbel of de waarde en 11 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

 

Dictus Everardus promisit dicto Goessuino Model XVII Brabant dobbel vel 

valorem atque (dg: q) undecim lopinos siliginis mensure de Busco ad 

purificationem #proxime# persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 12 wo 22-02-1385. 

Arnoldus Rover zvw Emondus verkocht aan Gheerlacus zvw Arnoldus Boest (1) 

een b-erfcijns van 50 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of de waarde, die Johannes smid 

van Gestel met Sint-Petrus-Stoel in Moergestel moet betalen, gaande uit 

goederen van voornoemde Johannes, in Moergestel, (2) 30 schelling, die 

Johannes van de Kerkhof met Sint-Remigius in Moergestel moet betalen, (3) 

19 schelling zwarte tournosen, met Sint-Remigius in Moergestel te betalen, 

(4) 4 cijnshoenderen, die hij in Moergestel beurt. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Emondi hereditarium censum quinquaginta 

solidorum (dg: uno) grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis computato vel valorem quem (dg: se) #Johannes 

faber de Gestel sibi# solvendum habere dicebat hereditarie in festo Petri 

ad cathedram et in villa de Gestel prope Oesterwijc tradendum ex bonis 

dicti Johannis sitis in Gestel atque (dg: hereditarium censum) XXX 

solidos quos Johannes de Cijmijtherio sibi solvere tenetur hereditarie 

Remigii et in Gestel predicta tradere item decem et octo solidos nigrorum 

Turonensium solvendos hereditarie in die beati Remigii et in Gestel 

predicta tradendos ut dicebat hereditarie +{BP 1177 f 179v 13 invoegen} 

vendidit Gheerlaco filio quondam Arnoldi Boest promittens warandiam et 
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obligationem in dictis censibus deponere. Testes Coptiten et Coptiten 

datum in die Petri ad (dg: vi) cathedram. 

 

BP 1177 f 179v 13 wo 22-02-1385. 

+. {invoegen in BP 1177 f 179v 12} atque IIIIor pullos censuales quos se 

(dg: s) in Gestel solvendos habere dicebat. 

 

BP 1177 f 179v 14 wo 22-02-1385. 

Voornoemde Arnoldus Rover zv Emondus verkocht aan Gheerlacus zvw Arnoldus 

Boest, tbv hr Theodericus bv voornoemde Gheerlacus, een lijfrente34,35 van 12 

oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit goederen van voornoemde verkoper, ter 

plaatse gnd Best. 

 

Dictus Arnoldus Rover filius Emondi legitime vendidit Gheerlaco filio 

quondam Arnoldi Boest #ad opus domini Theoderici fratris dicti Gheerlaci# 

vitalem pensionem XII aude scilde Francie vel valorem solvendam ad eius 

vitam (dg: p) mediatim Johannis et mediatim Domini ex bonis ipsius 

venditoris sitis in loco dicto Best et ex eius attinentiis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere promittens 

sufficientem facere tali condicione quod quod cum mortuus fuerit etc. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 179v 15 wo 22-02-1385. 

Henricus Pels beloofde aan Johannes Zebrechts 73 gulden hellingen van 

Holland of Gelre, een helft te betalen met Pinksteren (zo 21-05-1385) en de 

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

 

Henricus Pels promisit Johanni Zebrechts LXXIII gulden hellinge Hollandie 

vel Gelrie (dg: ad) mediatim penthecostes et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes Sta et Berkel datum ut supra. 

 

1177 mf6 D 13+14. Los folium f.179a. 

 in die Lucie: 13-12-13... 

 

BP 1177 f 179ar 01 .. 13-12-13... 

Hr Nicolaus Koc ridder verkocht aan ....... zvw Johannes gnd Louwers soen 

de navolgende erfgoederen, in Kessel,(1) een stuk land, op Copolen, tussen 

Hadewigis Vlemijngs enerzijds en ....... anderzijds, (2) een stuk land, op 

de plaats gnd die Ert, tussen Heilwigis wv Rutgherus Egonis enerzijds en 

Willelmus Stinen soen anderzijds, (3) een stuk land aldaar, tussen Andreas 

Hoppenbrouwer enerzijds en Ludovicus van Kessel anderzijds, (4) een stuk 

land tussen Henricus Bouman enerzijds en Udo Meijs soen anderzijds, welke 3 

laatste stukken land strekken vanaf de plaats gnd ....... tot aan de plaats 

gnd Voerbroek, zoals deze erfgoederen behoorden aan Arnoldus gnd Noijt 

Peters soen, belast met maasdijken, zegedijken en waterlaten. Niet afgeven, 

tenzij voornoemde hr Nicolaus heeft toegestaan?. 

 

Dominus Nicolaus Koc miles hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Kessel primo videlicet peciam terre sitam op Copolen inter hereditatem 

Hadewigis Vlemijngs [ex uno et] ....... ex alio atque peciam terre sitam 

supra locum dictum die Ert inter hereditatem Heilwigis relicte quondam 

Rutgheri Egonis ex uno et hereditatem Willelmi Stinen soen ex [alio] (dg: 

....... ....... in loco dicto die Hoeven ad locum dictum Voerbroke) item 

peciam terre sitam ibidem inter hereditatem (dg: Arnoldi) #Andree# 

Hoppenbrouwer ex uno et hereditatem Ludovici de Kess[el ex alio item 

peciam] terre sitam inter hereditatem Henrici Bouman ex uno et 

                         
34 Zie → BP 1178 f 075r 01 za 23-01-1389, vermelding van de lijfrente, 

gaande uit goederen gnd het Hofgoed, in Oirschot, ter plaatse gnd Best. 
35 Zie → BP 1179 p 199r 02 do 12-01-1391, overdracht van de lijfrente. 
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hereditatem Udonis Meijs soen ex alio (dg: item prout hu) et que 3 ultime 

pecie terre (dg: de) tendunt a loco ....... ....... ad locum dictum 

Voerbroek prout predicte hereditates ad (dg: Not) Arnoldum dictum Noijt 

Peters soen spectare consueverunt ut dicebat hereditarie vendidit ....... 

filio quondam Johannis dicti Louwers soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus Mose et Zegedike aqueductibus ad 

premissa spectantibus. [Testes] ....... ....... datum in die (dg: Lucie) 

Lucie virginis. Non detur nisi dictus dominus Nicolaus commiserit et 

commisit dare dicto emptori in presentia ....... ....... et Gheerlaci de 

Ghemert. 

 

1177 mf6 D 12 f.180. 

 in die Mathie: vrijdag 24-02-1385. 

 in crastino Mathie: zaterdag 25-02-1385. 

 Dominica reminiscere: zondag 26-02-1385. 

 Secunda post reminiscere: maandag 27-02-1385. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 28-02-1385. 

 

BP 1177 f 180r 01 vr 24-02-1385. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele droeg over aan Henricus Buekentop 

het deel, aan Jacobus gnd Loze en zijn vrouw Engela dvw Henricus Becker 

behorend, in een b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met kerstavond bij 

Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een huis en hofstad in Loet, waarin 

Metta evw Paulus van Loet woonde, (2) een halve gemeint land aan voornoemde 

Metta behorend, welk deel voornoemde Arnoldus verworven36 had van voornoemde 

Jacobus. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele totam partem et omne jus 

Jacobo [dicto] Loze et Engele sue u[xori] filie quondam Henrici Becker 

quovismodo competentes in hereditario censu XL solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato 

solvendo hereditarie in vigilia (dg: beati Andree) nativitatis Domini et 

apud Buscumducis tradendo ex domo et domistadio sitis in Loet in quibus 

Metta uxor quondam Pauli de Loet consuevit commorari atque de dimidia 

communitate terre ad dictam (dg: Ju) Mettam specante quam partem et quod 

jus dictus Arnoldus erga dictum Jacobum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Buekentop cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Loze datum in die Mathie. 

 

BP 1177 f 180r 02 vr 24-02-1385. 

Alardus zvw Henricus Becker deed tbv voornoemde Henricus afstand van 

voornoemde cijns van 40 schelling. 

 

Alardus filius quondam Henrici Becker super dicto censu XL solidorum 

atque super toto jure ad opus dicti Henrici hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 03 vr 24-02-1385. 

Hr Paulus van Haestricht ridder beloofde aan Leonius van Langvelt 100 oude 

schilden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te 

betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht miles promisit Leonio de Langvelt C aude 

scilde vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes Berkel et 

Willelmus datum in die Mathie. 

 

                         
36 Zie ← BP 1177 f 090v 08 vr 23-10-1383, overdracht van dit deel. 
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BP 1177 f 180r 04 za 25-02-1385. 

Henricus Stakenborch verkocht aan Margareta van Aa kloosterlinge in Hodonk 

een lijfrente van 6 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit zijn goederen gnd ter Donk, in Beek bij Aarle. 

 

Henricus Stakenborch legitime vendidit Margarete de Aa monali in Hodonc 

vitalem pensionem sex aude scilde vel valorem solvendam ad eius vitam 

purificationis ex bonis suis dictis ter Donc sitis in parochia de Beke 

prope Aerle et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere promisit sufficientem facere et cum mortua 

fuerit. Testes Willelmus et Theodericus datum in crastino Mathie. 

 

BP 1177 f 180r 05 za 25-02-1385. 

Arnoldus van Eijndoven, Gerardus van Berkel en Godefridus zvw Rutgherus 

Erken soen beloofden aan Philippus Jozollo 40 oude schilden met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385; 3+31+30+31+24=119 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Arnoldus de Eijndoven Gerardus de Berkel et Godefridus filius quondam 

Rutgheri Erken soen promiserunt Philippo Jozollo XL aude scilde ad 

nativitatis Johannis proxime pena II. Testes Sta et Willelmus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 180r 06 za 25-02-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 07 zo 26-02-1385. 

Nicholaus zvw Ancelmus Tijmmerman verkocht aan de broers Willelmus en 

Wellinus Scilder het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

broer Willelmus, in (1) een hoeve, gnd ten Kerkhoven, die was van wijlen 

zijn grootvader Gerardus Scilder, in Moergestel, (2) een b-erfcijns van 4 

pond geld, die Arnoldus Wijnter betaalde aan wijlen voornoemde Ancelmus. 

 

Nicholaus filius quondam Ancelmi Tijmmerman (dg: peciam partem) #totam 

partem et omne jus# sibi de morte quondam Willelmi sui fratris 

successione hereditarie advolutas in manso dicto ten Kerchoeven qui 

fuerat quondam Gerardi Scilder sui avi sito in parochia de Gestel prope 

Oesterwijc atque in eius attinentiis necnon in hereditario censu IIIIor 

librarum monete quem Arnoldus Wijnter solvere (dg: te) consuevit dicto 

quondam Ancelmo ut dicebat hereditarie (dg: w) vendidit Willelmo et 

Wellino Scilder fratribus promittens (dg: ratam) super habita et habenda 

warandiam et obligationem in (dg: dicto ... parte deponere) #parte et 

jure# ex parte sui deponere. Testes Sta et Loze datum dominica 

reminiscere. 

 

BP 1177 f 180r 08 ma 27-02-1385. 

Nicholaus gnd Louwer droeg over aan Johannes gnd die Rode alle goederen van 

Cristianus gnd van Zonne de jongere, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Elisabeth wv Johannes Korf. 

 

Nicholaus dictus Louwer omnia et sngula bona Cristiani dicti de Zonne 

junioris vendita sibi ab Elisabeth relicta quondam Johannis Korf per 

judicem mediante sententia scabinorum prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit) #supportavit# Johanni dicto die Rode simul cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere. Testes Lonijs et 

Willelmus datum secunda post reminiscere. 
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BP 1177 f 180r 09 ma 27-02-1385. 

De broers Reijnerus en Godefridus, kvw Johannes Corf, en hun zwager 

Godefridus van Beke deden tbv voornoemde Johannes Rode afstand van 

voornoemde goederen. Ze beloofden lasten van hun kant en van de kant van 

wijlen Elisabeth wv voornoemde Johannes Corf af te handelen. Ze beloofden 

dat Johannes en Bertoldus, gnd Korf, Boudewinus van den Stocke en zijn 

vrouw Luijtgardis afstand zullen doen. 

 

Reijnerus Godefridus fratres liberi quondam (dg: Gode) Johannis Corf #et 

Godefridus de Beke eorum sororius# super predictis bonis et jure ipsis in 

eisdem competente ad opus dicti Johannis Rode hereditarie renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum (dg: de) et ex 

parte quondam Elisabeth relicte dicti quondam Johannis Corf deponere et 

promiserunt quod ipsi Johannem Bertoldum dictos Korf Boudewinum van den 

Stocke et Luijtgardem eius uxorem (dg: ad) super premissis ad opus dicti 

Johannis Rode hereditarie facient renunciare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 10 ma 27-02-1385. 

Johannes Spikerman beloofde aan broeder Henricus Berwout prior van Porta 

Celi 42 pieter, 38 Hollandse plakken voor 1 pieter gerekend, na maning te 

betalen. 

 

Johannes Spikerman promisit fratri Henrico Berwout priori de Porta Celi 

XLII peter vel pro quolibet XXXVIII Hollant placken ad monitionem 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 11 ma 27-02-1385. 

Willelmus zvw Henricus gnd Loijer verkocht aan Johannes Hollant een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht37 van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Jacobus zvw Willelmus gnd van Laerhoeven beloofd 

had met Lichtmis aan voornoemde Willelmus te leveren, gaande uit 5 stukken 

land, ter plaatse gnd Beilver, (1) die Huisakker, (2) die Meerakker, (3) 

die Boentuin, (4) die Koelheuvel, (5) die Poelakker. 

 

Willelmus filius quondam (dg: Henrici) Henrici dicti Loijer hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione 

(dg: d) duorum modiorum siliginis dicte mensure quam Jacobus filius 

quondam Willelmi dicti de Laerhoeven dicto Willelmo dare et solvere 

promiserat hereditarie purificationis ex quinque peciis terre sitis in 

loco dicto Beilver quarum una die Huijsacker altera die Meeracker tercia 

die Boentuijn quarta die Coelhoevel et quinta die Poelacker (dg: sunt 

situate) #[sunt nominate]# ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: 

Ho) Hollant promittens warandiam et obligationem in dicta paccione unius 

modii siliginis (dg: .) existentem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 12 ma 27-02-1385. 

Andreas Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 13 di 28-02-1385. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 4 pond oude pecunia, gaande uit goederen die waren van 

Rodolphus Rover van Nuenen zv Wolterus Teijaert, in Nuenen. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele hereditarium censum 

IIIIor librarum antique pecunie quem se solvedum habere dicebat ex bonis 

que fuerant Rodolphi Rover de Nuenen filii Wolteri Teijaert sitis in 

Nuenen ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Sta et Willelmus datum 

                         
37 Zie ← BP 1176 f 238r 19 wo 29-01-1382, overdracht van deze erfpacht. 
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3a post reminiscere. 

 

BP 1177 f 180r 14 di 28-02-1385. 

Leonius van Erpe en Ghisbertus Lisscap de jongere beloofden aan Philippus 

Jozollo 80 oude Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385; 

31+30+21=82 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Leonius de Erpe et Ghisbertus Lisscap junior promiserunt Philippo Jozollo 

LXXX aude scilde Francie ad penthecostes proxime persolvendos pena II. 

Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 15 di 28-02-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180r 16 di 28-02-1385. 

Nicholaus zvw Johannes van der Hoppeneijke beloofde aan zijn broer Johannes 

60 Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Nicholaus filius quondam Johannis van der Hoppeneijke promisit Johanni 

suo fratri LX Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes (dg: Me) 

Willelmus et Meus datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 01 f.180v. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 28-02-1385. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 01-03-1385. 

 

BP 1177 f 180v 01 di 28-02-1385. 

Johannes Bije zvw Marcelius gnd van den Broec schonk aan Johannes zv 

Volcwinus van Amersvoert en diens vrouw Goderadis dv voornoemde Johannes 

Bije (1) een n-erfpacht van 2 mud rogge uit een b-erfpacht van 2 mud 2 

zester rogge, voor een helft maat van Tilburg en voor de andere helft maat 

van Gestel, die Johannes van der Dijesen aan voornoemde Johannes Bije 

beloofd had, met Lichtmis te leveren, een helft in Gestel en de andere 

helft in Tilburg, gaande uit (1a) ¼ deel in alle goederen die waren van 

wijlen Johannes van den Steen, onder Tilburg, (1b) ¼ deel in een hoeve die 

was van voornoemde wijlen Johannes van den Steen, gnd Haaghorst, in 

Moergestel, (2) een b-erfcijns38 van 15 schelling (dg: geld), met Sint-

Lambertus te betalen, gaande uit een huis en erf van Johannes gnd 

Scalmacke, in Den Bosch, in de straat gnd Oude Huls, welke cijns aan 

Johannes gnd Uten Steen smid was verkocht door voornoemde Johannes 

Scalmacke en diens zoon Lambertus, (3) een b-erfcijns van 7 schelling, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis en erf in Vught, ter plaatse 

gnd Speelheuvel, welke cijns aan wijlen Johannes uit de Steen smid was 

verkocht door Petrus gnd Ridder van Vucht, (4) een b-erfcijns van 10 

schelling geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een huis, erf en 

tuin, in Vught, en een stuk land gnd die Brake, welke cijns aan voornoemde 

Johannes uit de Steen was verkocht door Engbertus Bakker van Vucht, (5) een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois oud geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, uit 22 schelling 6 hoenderen 

voornoemde cijns, die Woltherus gnd Coelkens soen betaalt uit een deel van 

een land, in Vught, gnd die Brake, welke cijns Johannes uten Steen 

verworven had van Johannes Dicbier, (6) een b-erfcijns van 50 schelling, 1 

groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend, die jkr Johannes heer van 

Megen hem met Sint-Philippus-en-Jacobus betaalt, gaande uit erfgoederen 

                         
38 Zie → BP 1178 f 206v 05 za 23-12-1391, ....... Plaetmaker, aan wie de 

cijns was overgedragen door Johannes zv Volcwinus gnd Mijs soen van 

Amersfoert, droeg de cijns over. 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

52 

gelegen ter plaatse gnd gnd Macharen, welke cijnzen aan voornoemde Johannes 

Bije na erfdeling na overlijden van voornoemde Johannes uit de Steen, zijn 

schoonvader, gekomen waren. Johannes Bije en zijn kinderen Marcelius en 

Henricus beloofden lasten af te handelen; Marcelius en Henricus beloofden 

dat hun zwager Petrus gnd Bastaert van Zevenbergen hiermee zal instemmen. 

 

Johannes Bije filius quondam Marcelii dicti van den Broec hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis de annua et hereditaria paccione 

duorum modiorum (dg: s) et duorum sextariorum siliginis (dg: mens) pro 

una medietate mensure de Tilborch et pro reliqua medietate mensure de 

Gestel quam Johannes van der Dijesen dicto Johanni Bije dare et solvere 

promiserat anno quolibet hereditarie purificationis et mediatim in Gestel 

et mediatim in Tilborch tradendam ex quarta parte (dg: omnium et 

singulorum bonorum) in omnibus et singulis bonis que fuerant quondam 

Johannis de Lapide ubicumque locorum tam in humido etc consistentibus 

infra parochiam de Tilborch sive sitis atque ex quarta parte in quodam 

manso qui fuerat dicti quondam Johannis de Lapide dicto communiter (dg: 

Haghe) Haghehorst sito in parochia de Gestel prope (dg: Oe) Oesterwijc 

prout in litteris atque hereditarium censum quindecim solidorum (dg: 

monete) dandum et solvendum anno quolibet (dg: here) in festo beati 

Lamberti martiris de domo et area Johannis dicti Scalmacke sita in Busco 

in vico dicto Aude Huls venditum Johanni dicto uten Steen fabro a dicto 

Johanne Scalmacke et Lamberto eius filio prout in litteris item 

hereditarium censum septem solidorum solvendum anno quolibet in festo 

sancti Martini de domo et area sita in Vucht ad locum dictum Speijlhoevel 

venditum quondam Johanni de Lapide fabro a Petro dicto (dg: ed) Ridder de 

Vucht prout in litteris item hereditarium censum decem solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo penthecostes de domo area et orto (dg: 

ipsius) sitis in Vucht et de una pecia (dg: prati) terre die Brake 

vulgaliter nuncupata venditum dicto Johanni de Lapide ab Engberto pistore 

de Vucht prout in litteris item hereditarium censum XX solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato (dg: ex .) de viginti duobus solidis et sex pullis dicti census 

quos Woltherus dictus (dg: de Coel) Coelkens soen solvere tenetur 

hereditarie de portione terre sita in Vucht die Brake appellata quem 

censum (dg: d) Johannes uten Steen erga Johannem Dicbier acquisiverat 

prout in litteris item hereditarium censum quinquaginta solidorum grosso 

Turonensi etc pro XVI denariis in hiis computato quem domicellus Johannes 

dominus de Megen sibi solvere tenetur hereditarie Philippi et Jacobi ex 

hereditatibus sitis in loco dicto Macharen quos census predictus Johannes 

Bije sibi de morte dicti quondam Johannis de Lapide sui soceri 

successione hereditarie advolutos esse ac sibi mediante divisione 

hereditaria inter ipsum et eius in hoc coheredes prius habita in partem 

cessisse dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Volcwini de 

Amersvoert cum Goderade eius uxore filia quondam dicti Johannis Bije 

nomine dotis (dg: .) ad jus oppidi de Busco simul cum litteris et jure 

promittentes et cum eo Marcelius et Henricus eius liberi ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt (dg: quod) dicti 

Marcelius et Henricus quod ipsi Petrum dictum Bastaert de Zevenbergen 

eorum sororium dicte supportacioni facient consentire et eandem ratam 

facient observare. Testes Willelmus et Loze datum 3a post reminiscere. 

 

BP 1177 f 180v 02 di 28-02-1385. 

Johannes zv Volcwinus Mijs soen beloofde aan zijn schoonvader Johannes Bije 

bij de deling van de goederen die voornoemde Johannes Bije zvw Marcelius 

van den Broec zal nalaten, een erfpacht in te brengen van 5 mud rogge, 

Bossche maat. Zouden eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Goderadis dv 

voornoemde Johannes Bije zonder wettige kinderen overlijden, dan zullen de 

naaste erfgenamen van voornoemde Goderadis uit alle goederen van 

eerstgenoemde Johannes een erfpacht van 5 mud rogge krijgen. 
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Johannes filius Volcwini Mijs soen promisit super omnia #Iohanni Bije# 

quod si ipse ad communem divisionem hereditariam faciendam de bonis que 

dictus Johannes Bije (dg: de su) filius quondam Marcelii van den Broec 

eius socer in eius morte post se relinquet venire voluerit extunc 

primodictus Johannes cum eadem divisione hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco ad eandem divisionem importabit 

preterea si contingat primodictum Johannem et Goderadem eius uxorem 

filiam dicti Johannis Bije ambos sine prole legitima (dg: mori ..) 

superstite remanente #(dg: ...)# mori extunc proximores heredes eiusdem 

Goderadis ex omnibus (dg: p) bonis primodicti Iohannis hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis hereditarie percipient atque 

levabunt. Testes (dg: datum) Willelmus (dg: et Cop) et Loze datum 3a post 

reminiscere. 

 

BP 1177 f 180v 03 di 28-02-1385. 

Gerardus van Berkel en Hubertus Steenwech beloofden aan hr Henricus van 

Best 12 gulden hellingen met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te betalen. 

 

+. 

Gerardus de Berkel et Hubertus Steenwech promiserunt domino Henrico de 

Best XII gulden hellinge ad pasca proxime persolvendos. Testes dictus 

Gerardus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 180v 04 wo 01-03-1385. 

Johannes Spikerman, Henricus Boudekens soen en Henricus van der Bruggen 

beloofden aan Gerardus van Eijcke zvw Gerardus Posteel 38 oude schilden of 

de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Johannes Spikerman et Henricus Boudekens soen et Henricus van der Bruggen 

promiserunt Gerardo de Eijcke filio quondam Gerardi (dg: de) Posteel 

XXXVIII aude scilde seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Sta et Meus datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 180v 05 wo 01-03-1385. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Duo primi servabunt tercium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 180v 06 wo 01-03-1385. 

Gerardus van Berkel verklaarde dat jkr Willelmus van Meerhem heer van 

Boxtel alle achterstallige termijnen heeft betaald van een b-erfcijns van 

100 regaal, die jonker van Craendonc verkocht had aan voornoemde Gerardus, 

gaande uit een b-erfcijns van 200 regalen, die voornoemde jonker Johannes 

beurde uit de tiende van Boxtel. 

 

Gerardus de Berkel recognovit sibi domicellum Willelmum #de Meerhem# 

dominum de Bucstel plenarie persolvisse omnia arrastagia sibi a quocumque 

tempore evoluto usque in hodiernum diem deficientia occacione hereditarii 

census centum regalium quem (dg: quos) domicellus de Craendonc dicto 

Gerardo vendiderat ex hereditario censu IIc regalium quem censum IIc 

regalium dictus domicellus Johannes ex decima de Bucstel annuatim habuit 

solvendum ut dicebat. Testes Lonijs et Loze datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 02 f.181. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 02-03-1385. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 03-03-1385. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 01-03-1385. 

 

BP 1177 f 181r 01 wo 01-03-1385. 

Jkvr Margareta wv Wolterus van Erpe verklaarde dat voornoemde jonker van 
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Boxtel alle achterstallige termijnen heeft betaald van een b-erfcijns van 

100 pond, uit een b-erfcijns van 350 pond, die de jonker van Craendonc 

beurde uit de heerlijkheid Boxtel. 

 

Domicella Margareta relicta Wolteri de Erpe recognovit sibi dictum 

domicellum de Bucstel persolvisse omnia arrastagia sibi deficiantia usque 

in hodiernum diem de hereditario censu C librarum scilicet de hereditario 

censu IIIJc librarum quem domicellus de Craendonc ex domino de Bucstel 

habuit solvendum ut dicebat. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 02 do 02-03-1385. 

Woltherus zvw Wolterus van Os beloofde aan Martinus Monic 146 gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Wolteri de Os promisit Martino Monic C et XLVI 

gulden vel valorem ad penthecostes proxime. Testes Berkel et Meus datum 

feria quinta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 181r 03 do 02-03-1385. 

(dg: Aleijdis dvw Johannes Meelman). 

 

(dg: Aleijdis filia quondam Johannis Meelman cum tutore). 

 

BP 1177 f 181r 04 vr 03-03-1385. 

Johannes van Breda ev Dijna en Arnoldus zvw Johannes Lemkens ev Mechtildis, 

dvw Johannes Meelman, gaven uit39 aan Alardus van Berlikem een huis en tuin 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Godefridus van 

Os ridder enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Leijdecker anderzijds (dg: 

welk huis en tuin wijlen hr Johannes Meelman verworven had van Eefsa gnd 

Eefs van der Bruggen en van Udo zvw Gerardus gnd van der Bruggen, en ze 

verkochten aan Alardus van Berlikem de navolgende b-erfcijnzen, van 20 

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

en de andere helft –niets-, aan Johannes Meelman verkocht door hr 

Ghisbertus van Beke kanunnik van de kerk van de H.Maria in Eijcken, de 

helft van een b-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Jan te betalen, aan 

voornoemde Johannes Meelman verkocht door Gerardus zv Johannes Monic 

visser, en de helft van een b-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, aan voornoemde Johannes Meelman verkocht door Arnoldus Nolleken 

Quappe; alles wat hieruit meer betaald moet worden dan de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, zullen ze afwerken); de uitgifte 

geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, en thans voor (3) een n-erfcijns40 van 18 pond geeld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385). Zou voornoemde Alardus deze cijns op 

andere onderpanden binnen een afstand van 2 mijl van Den Bosch vestigen (te 

weten tenminste 9 pond in een plaats), dan zullen voornoemde onderpanden 

vrij zijn. 

 

(dg: Johanne) Johannes de Breda maritus et tutor legitimus ut Dijne sue 

uxoris et Arnoldus filius quondam Johannis Lemkens (dg: ex ?u) maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris filiarum (dg: dic) 

quondam Johannis Meelman domum et ortum sitos in Busco in vico 

Hijnthamensi inter hereditatem domini Godefridi de Os militis ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Leijdecker ex alio cum attinentiis dictorum 

domus et orti singulis et universis (dg: quos domum #et# ortum cum suis 

attinentiis dominus quondam Johannes Meelman erga Eefsam dictam Eefs van 

                         
39 Zie ← BP 1177 f 014v 02 wo 31-12-1382, óók uitgifte van dit huis aan 

Alardus van Berlikem. 
40 Zie → BP 1178 f 312v 08 do 26-08-1389, verkoop van een cijns van 9 pond, 

mogelijk de helft van de cijns van 18 pond. 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

55 

der Bruggen atque Udonem filium quondam Gerardi dicti d van der Bruggen 

acquisiverat prout in litteris #et quos nunc ad se spectare dicebat# 

atque hereditarios census infrascriptos videlicet viginti solidorum et 

viginti solidorum atque trium librarum monete solvendos hereditarie 

mediatim Domini et mediatim ex do venditos supportatos Johanni Meelman a 

domino Ghisberto de Beke canonico ecclesie beate Marie Eijckensis #prout 

in litteris# atque medietatem hereditarii census septem librarum septem 

librarum dicte monete solvendi hereditarie nativitatis Johannis venditam 

supportatam dicto Johanni Meelman a Gerardo filio Johannis Monic 

piscatoris prout in litteris atque here medietatem hereditarii census 

septem librarum dicte monete solvendi hereditarie nativitatis Johannis 

ven supportatam dicto Johanni Meelman ab Arnoldo Nolleken Quappe prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Alardo de Berlikem supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et quorumcumque 

dicti quondam Johannis Meelman et quorumcumque heredum dicti quondam 

Johannis Meelman deponere promiserunt insuper cum tutore quod si ex 

premissis aliquid plus fuerit solvendum ultra censum domini ducis et 

hereditarium censum XL solidorum monete quod ipsi idem deponent) dederunt 

ad hereditarium censum Alardo de Berlikem ab eodem pro censu ducis et pro 

hereditario censu XL #solidorum# monete dandis et pro hereditario censu 

XVIII librarum monete dando ipsis ab alio mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo in nativitatis Domini proxime ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit tali condicione quod cum dictus Alardus dictum censum ad 

hereditates ad hoc sufficientes infra villicacionem de Busco infra duo 

.....aria ab oppido de Busco sitas assignaverit etc extunc dicta 

hereditas quita erit. Testes Sta et Willelmus datum sexta post 

reminiscere. 

#videlicet IX libras et non minus p in uno loco#. 

 

BP 1177 f 181r 05 vr 03-03-1385. 

Johannes Meelman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Meelman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 06 wo 01-03-1385. 

Johannes Leonii van Erpe en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus 

Jozollo 56 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes Leonii de Erpe et Willelmus Coptiten promiserunt Philippo 

Jozollo LVI scuta Francie ad Johannis proxime pena II. Testes Berkel et 

Willelmus datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 181r 07 wo 01-03-1385. 

Theodericus van Keppel alias van Doerne beloofde aan voornoemde Philippus 

Jozollo 48 gulden hellingen met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385; 30+2= 32 

dgn) te betalen. 

 

Theodericus de Keppel alias de Doerne promisit dicto Philippo XLVIII 

gulden hellinge ad pasca proxime persolvendos. Testes Sta et Willelmus 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 08 vr 03-03-1385. 

Johannes van Os verwer beloofde aan Gerardus van Eijke zvw Henricus Posteel 

13 oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 02-04-1385) te 

betalen. 

 

Johannes de Os tijnctor promisit Gerardo de Eijke filio quondam Henrici 

Posteel XIII aude scilde (dg: ad pasca) j vel valorem ad pasca proxime 
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persolvendos. Testes Willelmus et Meus datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 181r 09 vr 03-03-1385. 

Johannes Keijser en Theodericus van der Waghen beloofden aan Philippus 

Jozollo 70 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 

28+30+31+24=113 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Johannes Keijser et Theodericus van der Waghen promiserunt Philippo 

Jozollo LXX scuta Francie ad Johannis proxime pena IIII. Testes Sta et 

Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 10 vr 03-03-1385. 

Jacobus Rutten en Gerardus Scade zvw Henricus gnd Os beloofden aan 

Godefridus zv Ghisbertus Sceijvel 20 oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 

3 schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Jacobus Rutten Gerardus Scade filius quondam Henrici dicti !Os 

promiserunt Godefrido filio Ghisberti Sceijvel XX aude scilde scilicet 

IIII gulden (dg: pro) Hollant pro III scilde computato ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 11 vr 03-03-1385. 

Arnoldus Rover van der Lake verkocht aan Pijramus zvw Johannes van Gherwen 

een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in 

Moergestel te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 16 mud rogge, maat van 

Moergestel, die Woltherus van Audenhoeven met Lichtmis moet leveren aan 

voornoemde Arnoldus Rover, gaande uit een hoeve in Moergestel, die 

voornoemde Wolterus verkregen had van voornoemde Arnoldus Rover voor de 

grondcijns en voor voornoemde b-erfpacht van 16 mud. 

 

Arnoldus Rover van der Lake hereditarie vendidit Pijramo filio quondam 

Johannis de Gherwen hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Gestel prope Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis 

et in Gestel predicta tradendam et deliberandam ex hereditaria paccione 

sedecim modiorum siliginis dicte mensure quam Woltherus de Audenhoeven 

dicto Arnoldo (dg: so) Rover solvere tenetur hereditarie termino 

solucionis predicto ex quodam manso sito in parochia de Gestel predicta 

quem mansum predictum dictus Wolterus erga dictum Arnoldum Rover pro 

censu domini fundi inde solvendo et pro predicta paccione XVI modiorum 

siliginis dicte mensure ad pactum acquisiverat ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem in dicta paccione deponere. Testes Sta et 

Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 12 vr 03-03-1385. 

Bertoldus Voghet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertoldus Voghet prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 13 vr 03-03-1385. 

Woltherus gnd Jans soen van Oerle en zijn vrouw Hadewigis wv Theodericus 

gnd Goedekens droegen over aan Arnoldus van Scijnle een hoeve, gnd 

Grootdonk, in Schijndel, welke hoeve voornoemde wijlen Theodericus gepacht 

had van kv Henricus van den Mortel, en welke hoeve voornoemde Woltherus en 

Hadewigis nog tussen nu en Pinksteren over een jaar (zo 10-06-1386) 

bezitten, met de voorwaarden waarop voornoemde Theodericus de hoeve gepacht 

had. 

 

Woltherus dictus (dg: Johannes) Jans soen de Oerle maritus legitimus ut 

asserebat Hadewigis sue uxoris (dg: filie) relicte quondam Theoderici 

dicti Goedekens #et ipsa cum eodem# mansum quendam dictum Groetdonc situm 

in parochia de Scijnle cum eius attinentiis quem mansum dictus quondam 
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[Theodericus] erga liberos Henrici van den Mortel dudum ad annuum pactum 

acquisiverat et quem mansum dicti Woltherus et Hadewigis adhuc (dg: ad 

sacium duorum) infra hinc et festum penthecostes proxime futurum et a 

dicto festo penthecostes ad spacium unius (dg: ?ad) anni ad se pertinere 

dicebant legitime supportaverunt Arnoldo de Scijnle (dg: promittentes 

ratam servare et obligationem expare eorum deponere) simul cum omnibus 

condicionibus et in omnibus modis et formis quibus mediantibus dictus 

Theodericus dictum mansum erga dicto liberos acquisiverat utendo (dg: d) 

dictis bonis secundum condiciones litterarum exinde confectarum 

promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 14 vr 03-03-1385. 

Voornoemde Arnoldus van Scijnle beloofde aan voornoemde Wolterus en 

Hadewigis de hoeve achter te zullen laten, volgens afspraken, waarop 

Theodericus gnd Goedekens dat beloofd had. Vanaf nu zal voornoemde Arnoldus 

de cijnzen en pachten betalen die voornoemde wijlen Theodericus beloofd had 

uit de hoeve te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dictis Woltero et Hadewigi quod ipse 

Arnoldus dictum mansum relinquet in omnibus modis et formis (dg: secundum 

con) #quibus# Theodericus dictus Goedekens relinquere promiserat et quod 

ipse Arnoldus a die presentium ulterius solvet census et pacciones quos 
?idem quondam Theodericus ex ex eisdem bonis solvere promiserat. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 15 vr 03-03-1385. 

Arnoldus van Scijnle beloofde aan voornoemde Wolterus 17 oude schilden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Arnoldus de Scijnle promisit dicto Woltero XVII aude scilde vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181r 16 vr 03-03-1385. 

Alardus van Berlikem beloofde aan Johannes van Breda en Arnoldus zvw 

Johannes Lemken 89 Brabantse dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 Brabantse 

dobbel gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Alardus de Berlikem promisit Johanni de Breda Arnoldo filio quondam 

Johannis Lemken (dg: nonagin) LXXXIX Brabant dobbel vel pro quolibet 

LIIII Hollant placken vel valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 03 f.181v. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 03-03-1385. 

 Secunda post oculi: maandag 06-03-1385. 

 

BP 1177 f 181v 01 vr 03-03-1385. 

Arnoldus zvw Johannes Lemken beloofde41,42 aan mr Wolterus Meelman, tbv kvw 

Johannes Meelman, bij de deling van de goederen, die voornoemde wijlen 

Johannes nagelaten heeft resp. die Heilwigis wv voornoemde Johannes zal 

nalaten, een erfcijns van 9 pond geld en een bedrag van 40 Brabantse dobbel 

in te brengen. 

 

(dg: Johannes) Arnoldus filius quondam Johannis Lemken promisit super 

omnia magistro Woltero Meelman ad opus (dg: libe) liberorum quondam 

Johannis Meelman si dictus Arnoldus ad divisionem faciendam de bonis que 

dictus quondam Johannes in eius morte post se reliquit et que Heilwigis 

relicta dicti quondam Johannis post se (dg: relinq) relinquet venire 

                         
41 Zie → BP 1177 f 184r 11 di 21-03-1385, soortgelijke belofte. 
42 Zie → BP 1177 f 184r 12 di 21-03-1385, zelfde belofte. 
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voluerit extunc ad eandem divisionem hereditarium censum IX librarum 

monete et (dg: XLIII .) XL Brabant dobbel importabit. Testes Sta et 

Willelmus datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1177 f 181v 02 vr 03-03-1385. 

Leonius zvw Lambertus van Eirde, Henricus van Halle en Willelmus Karper 

deden tbv Henricus zv Johannes van den Hoevel afstand van hun deel, in 2 

bunder broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd Lobbenhoeve, tussen 

Rodolphus zv Weijndelmodis enerzijds en erfg vw voornoemde Lambertus van 

Eirde anderzijds, welke 2 bunder voornoemde Johannes van den Hoevel thans 

bezit, belast met een b-erfcijns van 16 schelling geld, die voornoemde 

Leonius, Henricus en Willelmus en Elisabeth sv voornoemde Leonius hieruit 

beuren, een helft met Sint-Remigius en de andere helft met Kerstmis. 

Voornoemde Elisabeth zal hiermee instemmen. 

 

Leonius filius quondam Lamberti de Eirde (dg: Lambertus de Halle L) 

Henricus de Halle Willelmus Karper super tota parte et omni jure ipsis 

competentibus in duobus bonariis paludis sitis in parochia de Scijnle in 

loco dicto Lobbenhoeve inter hereditatem Rodolphi filii Weijndelmodis ex 

uno et hereditatem heredum dicti quondam Lamberti de Eirde ex alio que 

duo bonaria Johannes van den Hoevel ad presens possidet ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) #renunciaverunt ad opus# Henrico filio 

dicti Johannis van den Hoevel promittentes ratam servare et obligationem 

#ex parte sui# deponere et (dg: promiserunt quod ipsi Elisabeth sororem 

dicti Leonii super predictis duobus .) excepto hereditario censu XVI 

solidorum monete (dg: quos) quem dicti Leonius Henricus et Willelmus 

atque Elisabeth soror dicti Leonii in premissis solvendum obtinebunt 

hereditarie (dg: Re) mediatim Remigii et mediatim Domini et promiserunt 

quod ipsi dictam Elisabeth dicte supportacioni facient consentire #et 
?ipsi facient renunciare#. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181v 03 ma 06-03-1385. 

Johannes zvw Henricus van der Molen van Gheldorp verkocht aan Johannes 

Vrancken soen van Gheldorp een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te leveren, gaande uit een stuk beemd, gnd 

Willems Beemd, in Geldrop, tussen Jacobus van den Hout enerzijds en 

Walterus Everaets soen anderzijds, reeds belast met 1 penning. 

 

Johannes filius quondam Henrici van der Molen de Gheldorp (dg: promisit) 

#hereditarie vendidit Johanni Vrancken soen de Gheldorp# hereditariam 

paccionem (dg: unius) unius modii siliginis mensure de Gheldorp solvendam 

hereditarie purificationis et in Gheldorp tradendam ex pecia prati #dicta 

Willems Beemt# sita in jurisdictione de Gheldorp inter hereditatem (dg: 

Jam) Jacobi van den Hout ex uno et inter hereditatem Walteri Everaets 

soen (dg: de Creijel) ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem (dg: al) deponere excepto uno denario exinde 

solvendo et sufficientem facere. Testes Lonijs et Loze datum secunda post 

oculi. 

 

BP 1177 f 181v 04 ma 06-03-1385. 

Ghibo zv Gerardus gnd Peters soen verkocht aan Gerardus gnd Geroncs soen 

van Orthen ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in de Rijbos, tussen 

erfgoed gnd de Nieuwe Kamp enerzijds en erfgoed gnd Roeselmans Kempke 

anderzijds. De brief overhandigen aan Arnoldus Ghenen soen. 

 

Ghibo filius Gerardi dicti Peters soen (dg: unum) #dimidium# iuger terre 

situm in jurisdictione de Merewijc in loco dicto in den Rijbussche inter 

hereditatem dictam den Nuwen Camp (dg: et in) ex uno et inter hereditatem 

dictam Roeselmans (dg: Cai) Kempken ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo dicto Geroncs soen de Orthen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Arnoldo 
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Ghenen soen. 

 

BP 1177 f 181v 05 ma 06-03-1385. 

Philippus zvw Henricus van der Moelen van Gheldorp verkocht aan Gerardus 

gnd Roeselleer zvw Gerardus gnd Coenraets soen een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een stuk 

beemd, gnd Lambrechts Beemd, in Geldrop, tussen Johannes van Baex enerzijds 

en Walterus Everaets soen van Creijelt anderzijds, (2) een stuk beemd, in 

Geldrop, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Henricus van Aken enerzijds en 

Johannes zvw voornoemde Henricus van der Molen anderzijds, belast met 4 

lopen rogge en 2 cijnshoenderen. 

 

Philippus filius quondam Henrici van der Moelen de Gheldorp hereditarie 

vendidit Gerardo dicto Roeselleer (dg: hereditariam paccionem duo) 

filius! quondam Gerardi dicti Coenraets soen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis (dg: et in ?Buscoducis) tradendam ex pecia prati dicta 

Lambrechts (dg: soen) Beemt sita in jurisdictione de Gheldorp inter 

hereditatem Johannis de Baex ex uno et inter hereditatem Walteri Everaets 

soen de Creijelt ex alio item ex pecia prati sita in dicta jurisdictione 

in loco dicto int Goer inter hereditatem Henrici de Aken ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Henrici van der Molen (dg: ex) 

predicti ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem (dg: deponere) exceptis quatuor #lopinis# siliginis et 

duobus pullis censualibus exinde solvendis et sufficientem facere. Testes 

Sta et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 181v 06 ma 06-03-1385. 

Voornoemde pacht gaat na overlijden van voornoemde koper Gerardus en zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Johannes gnd Scoenvoet terug naar voornoemde verkoper. 

Hij verklaarde dat voornoemde pacht een lijfpacht is. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers, in aanwezigheid van Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke en Johannes Vrancken soen van Gheldorpe. 

 

A. 

Et dicta paccio (dg: revertetur) post decessum dicti Gerardi emptoris et 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam (dg: He) Johannis dicti Scoenvoet 

amborum revertetur ad dictum venditorem ut in forma promittens (dg: ut) 

super habita (dg: habita) et habenda fide prestita (dg: ratam) pro se 

suis heredibus ut in forma recognescens dictam paccionem fore vitalem 

pensionem ut in forma. Acta in camera scriptorum presentibus Godefrido de 

Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke Johanni Vrancken soen de 

Gheldorpe et. 

 

BP 1177 f 181v 07 ma 06-03-1385. 

Johannes zvw Gerardus van den Loe van Lijemde verkocht aan Boudewinus nzv 

Thomas gnd Boijdekens soen van Lijemde de helft van een huis en tuin, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Johannes van Meijelsfoert enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht 

van 6 lopen rogge, Bossche maat. Henricus van Bijchghelaer heeft hierover 

recht van weg. 

 

Johannes filius quondam Gerardi van den Loe de Lijemde medietatem ad se 

spectantem domus et orti sitorum in parochia de Bucstel in loco dicto 

Lijemde inter hereditatem Johannis de Meijelsfoert ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Boudewino filio 

naturali Thome dicti Boijdekens soen de Lijemde promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis atque hereditaria paccione sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco prius #ex dicta medietate# inde 

solvendis salva tamen Henrico de Bijchghelaer sua via quam habuit in 

premissis ut dicebat. Testes Lonijs et Willelmus datum secunda post 
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oculi. 

 

BP 1177 f 181v 08 ma 06-03-1385. 

Henricus zv Johannes van den Perre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Johannis van den Perre prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181v 09 ma 06-03-1385. 

Arnoldus Rover van der Lake beloofde aan Gheerlacus Boest 20 oude schilden 

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

 

Arnoldus Rover van der Lake promisit Gheerlaco Boest XX aude scilde ad 

Johannis proximum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181v 10 ma 06-03-1385. 

Egidius zv Henricus molenaar van Herlaer beloofde aan Johannes gnd 

Ghisebrechts soen alias gnd van Kuijc 49 oude schilden, 4 Hollandse of 

Gelderse gulden voor 3 oude schilden gerekend, met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 09-04-1385) te betalen. 

 

Egidius filius Henrici multoris de Herlaer promisit Johanni dicto 

Ghisebrechts soen alias dicto de Kuijc XLIX aude scilde scilicet IIIIor 

gulden Hollandie vel Gelrie pro III aude scilde computato ad octavas 

pasce proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181v 11 ma 06-03-1385. 

Jacobus gnd Dunnecop zvw Jacobus gnd Dunnecop schonk aan zijn schoonzoon 

Conradus van Wassenberch en Lana dv voornoemde Jacobus de helft van een 

huis43 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Goessuinus Zager enerzijds en erfgoed behorend aan het Geefhuis in Den 

Bosch anderzijds, welk huis en erf voornoemde Jacobus in cijns verkregen 

had van Maria wv Henricus gnd Segher voor de cijnzen die hieruit gaan en 

voor een b-erfcijns van 36 schelling geld. 

 

Jacobus dictus Dunnecop filius quondam Jacobi dicti Dunnecop medietatem 

domus et aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Goessuini 

sarratoris ex uno et inter hereditatem spectantem ad mensam sancti 

spiritus in Busco ex alio quam domum et aream dictus Jacobus pro censibus 

annuatim prius exinde de jure solvendis et pro hereditario censu XXX-sex 

solidorum monete erga Mariam relictam quondam Henrici dicti Segher ad 

censum acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie 

supportavit Conrado de Wassenberch suo genero cum Lana eius uxore filia 

dicti Jacobi nomine dotis ad jus oppidi promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris 

comprehenso. Testes Jacobus Coptiten et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181v 12 ma 06-03-1385. 

Henricus gnd van Eijke zvw Johannes van der Bruggen van Ophoeven verkocht 

aan Willelmus die Decker zvw Gerardus van der Hagen een erfgoed44 in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd die Zile naar het huis van 

Postel, tussen erfgoed van Wolterus Wal met een weg van 4 voet breed 

ertussen enerzijds en erfgoed van Coelkinus Bresser anderzijds, welk 

erfgoed 44¼ voet 1 duim lang is richting voornoemd erfgoed van Wolterus 

Wal, te meten vanaf voornoemde straat achterwaarts, welk erfgoed 

eerstgenoemde Henricus in cijns verkregen had van Johannes van Moudewijc 

die Plaetmaker voor een b-erfcijns van 6 pond geld. Met gebouwen die erop 

                         
43 Zie → BP 1177 f 282v 02 do 01-03-1386, overdracht van een helft in dit 

huis. 
44 Zie → BP 1177 f 300v 08 do 24-05-1386, verkoop van het erfgoed. 
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staan. 

 

Henricus dictus de Eijke filius quondam Johannis van der Bruggen de 

Ophoeven quandam hereditatem sitam in Busco in vico tendente a loco dicto 

die Zile versus domum de Postula inter hereditatem Wolteri Wal quadam via 

quatuor pedatas in latitudine continente interiacente ex uno et inter 

hereditatem Coelkini Bresser ex alio et que hereditas primodicta continet 

in longitudine XLIIIIor pedatas et quartam partem unius pedate et 

pollicem in latere versus dictam hereditatem dicti Wolteri Wal mensurando 

a dicto vico retrorsum quam hereditatem predictam primodictus Henricus 

pro hereditario censu sex librarum monete erga Johannem de Moudewijc die 

Plaetmaker ad censum acquisiverat prout in litteris simul cum edificiis 

in dicta hereditate consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo die Decker filio quondam Gerardi van der Hagen supportavit (dg: 

simul) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

deponere ex parte sui excepto censu in dictis litteris comprehenso. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 181v 13 ma 06-03-1385. 

Johannes Rijsselken verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Johannes Rijsselken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 04 f.182. 

 Quarta post oculi: woensdag 08-03-1385. 

 Quinta post oculi: donderdag 09-03-1385. 

 

BP 1177 f 182r 01 ma 06-03-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 33 gulden, 30 Hollandse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-

1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXXIII gulden vel pro quolibet XXX 

Hollant placken (dg: pro quolibet) ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182r 02 wo 08-03-1385. 

Johannes die Rode ev Jutta dvw Rijxkinus zvw Matheus Binhuijs verkocht aan 

Johannes zv Johannes van Onlant een hofstad met gebouwen, 26 voet 3 

duimbreedten breed, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter, voor 

erfgoed van Nicholaus Leijdecker, strekkend vanaf erfgoed van voornoemde 

Nicholaus tot aan de stroom, met de helft van een weg die loopt van de 

Hinthamerstraat naar voornoemde hofstad, aan voornoemde wijlen Rijxkinus 

overgedragen door Aleidis wv Johannes gnd Boumans en Johannes gnd Bouman en 

diens zuster Jutta, kvw voornoemde Johannes en Aleidis. 

 

Johannes #die# Rode maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue 

uxoris filie quondam Rijxkini filii quondam Mathei Binhuijs quoddam 

domistadium viginti sex pedatas et latitudinem trium digitorum in 

latitudine continens situm in Busco re vico Hijnthamensi retrorsum ibidem 

ante hereditatem Nicholai Leijdecker tendens ibidem ab hereditate eiusdem 

Nicholai ad aquam ibidem currentem cum medietate vie ibidem tendentis a 

dicto vico Hijnthamensi ad dictum domistadium supportatum dicto quondam 

Rijxkino ab Aleide relicta quondam Johannis dicti Boumans Johanne dicto 

Bouman et Jutta eius sorore pueris dicti quondam Johannis et Aleidis 

prescripte prout in litteris cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Johannis de 

Onlant supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Meus datum quarta 

post oculi. 
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BP 1177 f 182r 03 wo 08-03-1385. 

Andreas bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas pistor prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182r 04 wo 08-03-1385. 

Voornoemde Johannes koper en zijn vader Johannes beloofden aan voornoemde 

verkoper 32 dobbel van Vilvoorde, 53 Hollandse plakken voor 1 dobbel van 

Vilvoorde gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 02-04-1385) en de 

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

 

Dictus Johannes emptor (dg: pro) et Johannes eius pater promiserunt dicto 

venditori XXXII dobbel Filfordie vel pro quolibet LIII Hollant placken 

mediatim pasce et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 182r 05 wo 08-03-1385. 

Batha gnd Lanen dochter en Wolterus zvw Theodericus Ternijnc beloofden aan 

Johannes van der Borch 15 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Batha dicta Lanen dochter et (dg: Ave) Wolterus filius quondam Theoderici 

Ternijnc promiserunt Johanni van der Borch XV Hollant gulden vel valorem 

ad Johannis proxime persolvendos. Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182r 06 do 09-03-1385. 

Jordanus van Hoculem gaf uit aan Hubertus des Graets (1) een beemd, gnd dat 

Elshout, in Waderle, tussen voornoemde Hubertus enerzijds en Elskina gnd 

Katherinen dochter en haar kinderen anderzijds, (2) een akker, gnd de 

Breemakker, in Waderle, tussen Gerardus Brix soen enerzijds en Johannes van 

Utrecht anderzijds, (3) een akker, gnd de Loeakker, in Waderle, tussen 

voornoemde Johannes van Utrecht enerzijds en kvw Johannes gnd Han Man 

anderzijds, (4) een akker, gnd die Hostat, met toebehoren aldaar, tussen 

voornoemde Gerardus Brix soen enerzijds en voornoemde kinderen anderzijds, 

(5) een stukje beemd, gnd der Jofrouwen Werken, aldaar, tussen voornoemde 

Jordanus en kvw Wolterus van Keersp enerzijds en Petrus gnd van den 

Stelenvenne anderzijds, (6) een akker, gnd die Herlaar, in Waderle, tussen 

voornoemde kvw Wolterus enerzijds en kvw Henricus Kocx anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 3 penning grondcijns, en thans voor een n-erfpacht 

van 4 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in Waderle te leveren. 

Hubertus zal over de messestat tot aan voornoemde erfgoederen recht van weg 

hebben. 

 

Jordanus de Hoculem pratum (dg: situm) dictum dat Elshout situm in 

parochia de Waderle inter hereditatem Huberti des Graets ex uno et inter 

hereditatem Elskine dicte Katherinen dochter et eius liberorum ex alio 

atque agrum terre dictum den Breemacker situm in dicta parochia inter 

hereditatem Gerardi Brix soen ex uno et hereditatem Johannis de Utrecht 

ex alio item agrum terre dictum den Loeacker situm in dicta parochia 

inter hereditatem dicti Johannis de Utrecht ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Johannis dicti Han Man ex alio item agrum terre dictum 

die Hostat (dg: cum particula terre dicta dat Biesvelt) cum attinentiis 

dicti agri terre sitis ibidem inter hereditatem dicti Gerardi Brix soen 

ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum ex alio item particulam 

prati dictam der Joffrouwen Wercken situm ibidem inter hereditatem dicti 

Jordani (dg: ex uno et hereditatem) #et# liberorum quondam Wolteri de 

Keersp ex uno et hereditatem Petri dicti van den Stelenvenne ex alio item 

agrum terre dictum die Herlaer situm in dicta parochia inter hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Wolteri ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Henrici Kocx ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

dicto Huberto ab eodem pro tribus denariis census domini fundi etc et pro 
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hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Waderle danda 

dicto Jordano ab alio purificationis et in Waderle tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit tali condicione quod dictus Hubertus habebit et jure 

hereditario obtinebit ultra fimarium (dg: dicti Jo) dictum messestat (dg: 

ac ?ulterius) usque ad hereditates predictas quandam viam vehendi (dg: 

..) et redeundi ad dictas hereditates totiens quotiens sibi placuerit. 

Testes Lonijs et Willelmus datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 182r 07 do 09-03-1385. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan voornoemde Jordanus 49 oude schilden van 

Frankrijk of van de keizer of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1386) te betalen. 

 

Dictus Hubertus promisit dicto Jordano XLIX aude scilde Francie vel 

imperatoris vel valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182r 08 do 09-03-1385. 

Arnoldus Groetaert beloofde aan Johannes zv Wolterus van den Hoevel 67 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Arnoldus Groetaert promisit Johanni (dg: Hoevel W) filio Wolteri van den 

Hoevel LXVII aude scilde vel IIII gulden pro III aude scilde ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182r 09 do 09-03-1385. 

Gerardus van der Zidewijnden verkocht aan Bruijstinus zvw Johannes Noijden 

soen, tbv de H.Geest in Oisterwijk, een b-erfpacht van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, die Jacobus zv Jacobus van Baest beloofd had aan voornoemde 

Gerardus, met Lichtmis in de navolgende molens te leveren, gaande uit (1) 2 

molens in Moergestel, ter plaatse gnd te Stok, waarvan één een graanmolen 

is en de andere een oliemolen, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 8 

mud eerstgenoemde Jacobus zv voornoemde Jacobus van Baest beurt uit de 

goederen gnd ten Heuvel, in Middelbeers, welke pacht van 3 mud voornoemde 

Jacobus als onderpand had gesteld. Met 2 jaar achterstallige termijnen. 

 

Gerardus (dg: van den) van der Zidewijnden hereditariam paccionem quatuor 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Jacobus filius Jacobi 

de Baest promiserat se daturum et soluturum dicto Gerardo hereditarie 

purificationis et in molendinis infrascriptis tradendam videlicet ex 

duobus molendinis sitis in parochia de Gestel prope Oesterwijc ad locum 

dictum te (dg: Stoct) Stoc quorum unum est molendinum bladi et reliquum 

est molendinum olei et ex juribus et atinentiis dictorum molendinorum 

singulis et univeris atque ex hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure de hereditaria paccione octo modiorum siliginis 

eiusdem mensure quam paccionem octo modiorum siliginis dicte mensure 

primodictus Jacobus filius dicti Jacobi de Baest solvendam habet anno 

quolibet hereditarie ex bonis dictis communiter ten Hoevel sitis in loco 

dicto Middelberze quam paccionem trium modiorum siliginis dicte mensure 

(dg: pro so) dictus Jacobus prefato Gerardo pro solucione primodicte 

paccionis quatuor et dimidii (dg: mol) modiorum siliginis simul cum 

predictis duobus molendinis ad pignus imposuit (dg: etc) prout in 

litteris hereditarie vendidit Bruijstino filio quondam Johannis Noijden 

soen ad opus mense sancti spiritus in Oesterwijc simul cum litteris et 

jure atque cum arrastagiis (dg: trium annorum) duorum annorum sibi de 

primodicta paccione deficientibus ut dicebat promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 
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BP 1177 f 182r 10 do 09-03-1385. 

Johannes zv Willelmus van Haren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Willelmi de Haren prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 182r 11 do 09-03-1385. 

Jacobus Stevens soen beloofde aan Theodericus van den Putte van Brugge 22 

gulden pieter, 20 plakmeeuwen van Vlaanderen voor 1 gulden pieter gerekend, 

met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385), 20 gulden pieter of de waarde 

als hiervoor met Pinksteren over een jaar (zo 10-06-1386), en 20 gulden 

pieter of de waarde als hiervoor met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-10-

1386) te betalen. 

 

Jacobus Stevens soen promisit Theoderico van den Putte de Brugis (dg: 

LXII) #XXII# gulden peter vel pro quolibet XX placmeuwen de Flandria ad 

Remigii proxime atque XX gulden peter vel valorem ut supra a penthecostes 

ultra annum atque XX gulden peter vel valorem ut supra a Remigii proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 05 f.182v. 

 Quinta post oculi: donderdag 09-03-1385. 

 Sexta post oculi: vrijdag 10-03-1385. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 11-03-1385. 

 Dominica letare: zondag 12-03-1385. 

 

BP 1177 f 182v 01 do 09-03-1385. 

Ghisbertus zvw Johannes van den Eijnde van Eijndoven droeg over aan 

Wolterus Wellen zvw Wolterus gnd Wellen van Evershoet (1) een huis en tuin 

in Eindhoven, tussen Willelmus ?Musch enerzijds en een gemene weg (dg: gnd 

de Goerstraat) anderzijds, (2) een akker, gnd Vlemings Akker, in Blaerthem 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel, naast hr Rodolphus gnd Roef zv 

Willelmus gnd Nellenman, (3) een stukje land, in Blaerthem Sint-Lambertus, 

tussen Arnoldus van den Dijke enerzijds en Ghisbertus zv voornoemde 

Ghisbertus anderzijds, (4) 1/3 deel in een beemd, gnd die Marien Beemd, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, tussen de plaats gnd die Wasvoert enerzijds en 

het water gnd die Dommel anderzijds, (5) een stukje beemd, gnd die 

Hoelakker, aldaar, tussen Arnoldus van den Poelbroec enerzijds en wijlen 

Johannes Gruijterken anderzijds, belast met de grondcijns, een b-erfpacht 

van 1 mud 16 lopen rogge, maat van Eindhoven, en een b-erfpacht van 21 

lopen rogge, maat van Eindhoven, die voornoemde Ghisbertus hieruit had 

verkregen. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis van den Eijnde (dg: domum et ortum) de 

Eijndoven domum et ortum sitos in parochia de Eijndoven inter hereditatem 

Willelmi [?Mu]sch ex uno et communem platheam (dg: dictam den 

Ghoerstraet) ex alio atque agrum terre dictum Vlemijngs Acker situm in 

parochia de Blaerthem sancti Lamberti ad locum dictum Gestel inter 

#iuxta# hereditatem domini Rodolphi dicti Roef filii Willelmi dicti 

Nellenman (dg: ex uno) item particulam terre sitam in iamdicta parochia 

inter hereditatem Arnoldi van den Dijke ex uno et hereditatem Ghisberti 

filii dicti Ghisberti ex alio item terciam partem ad se spectantem in 

prato dicto die Marien (dg: Bee) Beemt sito in dicta parochia inter locum 

dictum die Wasvoert ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio item 

particulam prati (dg: dicto) dicti die Hoelacker sitam ibidem inter 

hereditatem Arnoldi van den Poelbroec ex uno et hereditatem quondam 

Johannis Gruijterken (dg: ex alio) ut dicebat hereditarie supportavit 

Woltero Wellen filio quondam Wolteri dicti Wellen van Evershoet 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi 

atque hereditaria #paccione# unius modii et decem et sex lopinorum 

siliginis mensure de Eijndoven prius inde solvendis atque hereditaria 
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paccione viginti unius lopinorum siliginis dicte mensure quam dictus 

Ghisbertus in premissis solvendam obtinuit. Testes Sta et Lonijs datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 182v 02 do 09-03-1385. 

Voornoemde Woltherus Wellen beloofde aan voornoemde Ghisbertus een 

n-erfpacht van 21 lopen rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in 

Eindhoven te leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen. 

 

Dictus Woltherus Wellen promisit se daturum dicto Ghisberto hereditariam 

pacconem viginti unius lopinorum siliginis mensure de Eijndoven 

hereditarie purificationis et in Eijndoven tradendam ex hereditatibus 

predictis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182v 03 do 09-03-1385. 

Henricus Ceij zvw Lambertus gnd Ceij droeg over aan zijn zoon Henricus Ceij 

een stuk heide in Oirschot, ter plaatse gnd Best, in de akkers aldaar, dat 

Henricus Ceij in cijns verkregen had van Gheerlacus zvw Gheerlacus zv 

Wellinus gnd Cnode, en voorts alle goederen van voornoemde Henricus Ceij. 

 

Henricus Ceij filius quondam Lamberti dicti Ceij peciam merice sitam in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Best in agris ibidem quam ipse 

Henricus Ceij erga Gheerlacum filium quondam Gheerlaci filii Wellini 

dicti Cnode ad censum acquisiverat prout in litteris atque omnia et 

singula bona dicti Henrici Ceij quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Ceij suo filio cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris comprehenso. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182v 04 do 09-03-1385. 

Leonius van Erpe zvw Petrus en Johannes van den Velde van Tricht beloofden 

aan Johannes van Straten, tbv hr Albertus Boc, 30 oude schilden, 40 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Petri et Johannes van den Velde de 

Traiecto promiserunt Johanni de (dg: Stra) Straten ad opus domini Alberti 

Boc XXX aude scilde vel XL placken Hollandie pro quolibet ad Remigii 

proxime persolvendos. Testes Sta et Lonijs datum quinta post oculi. 

 

BP 1177 f 182v 05 do 09-03-1385. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode, Johannes zv Theodericus snijder en Leonius 

zvw Leonius van der Boxbruggen beloofden aan Johannes van der Straten, tbv 

hr Albertus Boc, 66 oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode et Johannes filius Theoderici sartoris 

Leonius filius quondam Leonii van der Boxbruggen promiserunt Johanni van 

der Straten ad opus domini Alberti Boc LXVI aude scilde vel pro quolibet 

XL Hollant placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 182v 06 vr 10-03-1385. 

Johannes zvw Willelmus gnd Maes van Hees beloofde Reijmboldus van Geffen 

schadeloos te houden wegens het zoenakkoord mbt de dood van voornoemde 

Willelmus, indien voornoemde Reijmboldus door vrienden van voornoemde 

Johannes wordt aangesproken. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Maes de Hees promisit super omnia 

(dg: q) Reijmboldo de Geffen si idem Reijmboldus imposterum impetetur ab 

amicis #dicti Johannis# (dg: .. Engberti filii Zeberti de Derenborch et 
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{hier staan twee puntjes} cuiusdam dicti Pijn filii Henrici de Derenborch 

occacione reconciliacionis necis dicti quondam Willelmi imposterum) 

impetetur et via juris exinde dampna sustineret extunc dictus Johannes 

eundem Reijmboldum exinde imdempnem (dg: ?s) conservabit !impetetur 

occacione reconciliacionis necis dicti quondam Willelmi et dampna via 

juris extunc ipsum indempnem servare. Testes Willelmus et Loze datum 

sexta post oculi. 

 

BP 1177 f 182v 07 vr 10-03-1385. 

Wolterus zv Wolterus van Hijntham beloofde aan Johannes Willems soen 50 

gulden hellingen met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Wolterus filius Wolteri de Hijntham promisit Johanni Willems soen L 

gulden hellingen ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182v 08 vr 10-03-1385. 

Elisabeth dvw Zenkinus van den Grave verkocht aan Luijtgardis wv Johannes 

gnd van Woesic een n-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 4½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Johannes 

van Woesic met Lichtmis leverde aan wijlen voornoemde Zenkinus, gaande uit 

(1) 23 lopen minus 2 roeden land, in Berlicum, (2) 4½ morgen 12 2/3 roeden, 

in Berlicum. 

 

Elisabeth filia quondam Zenkini van den Grave cum tutore hereditariam 

paccionem novem sextariorum siliginis mensure de Busco ex hereditaria 

paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem quatuor et dimidii modiorum siliginis Johannes dictus quondam 

de Woesic dicto quondam Zenkino solvere consuevit hereditarie 

purificationis ex viginti tribus lopinatis terre minus duabus virgatis 

sitis in parochia de Berlikem atque ex quatuor et dimidio jugeribus et 

XIII virgatis prati minus tercia parte unius virgate sitis in dicta 

parochia ut dicebat hereditarie vendidit Luijtgardi relicte dicti quondam 

Johannis de Woesic promittens cum tutore warandiam et obligationem in 

dicta paccione deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182v 09 vr 10-03-1385. 

Johannes zvw Zenkinus van den Grave beloofde dat zijn minderjarige broer 

Hermannus, zodra die meerderjarig is, zal instemmen met de uitgifte in 

cijns, aan wijlen Johannes gnd van Woesic gedaan door voornoemde wijlen 

Zenkinus, zijn vrouw Fijssia, en de gezusters Elisabeth en Agnes, dvw 

voornoemde Zenkinus, van erfgoederen in Berlicum. 

 

Johannes filius quondam (dg: Zenki) Zenkini van den Grave promisit super 

omnia quod ipse Hermannum suum fratrem dum ad annos pervenerit donacioni 

ad censum facte Johanni dicto quondam de Woesic occacione quarundam 

hereditatum sitarum in parochia de Berlikem a dicto quondam Zenkino 

Fijssia eius uxore Elisabeth et Agnete sororibus filiabus dicti quondam 

Zenkini ut dicebat (dg: ratam se) faciet consentire et eandem ratam 

faciet observare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182v 10 vr 10-03-1385. 

Jordanus van Hoculem droeg over aan zijn broer Zibertus 60 oude schilden, 

aan hem beloofd45 door hr Theodericus van Bronchorst heer van Bathenborch, 

hr Theodericus Rover en Johannes van Bruheze. 

 

Jordanus de Hoculem LX aude scilde promissos sibi a domino Theoderico de 

Bronchorst domino de Bathenborch domino Theoderico Rover et Johanne de 

Bruheze ut dicebat legitime supportavit Ziberto suo f[ra]tri. Testes Sta 

                         
45 Zie ← BP 1177 f 177v 12 ma 30-01-1385, belofte 60 oude schilden op 24-06-

1385 te betalen. 
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et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 182v 11 za 11-03-1385. 

Woltherus zvw Theodericus Termijnc beloofde aan Theodericus zvw Johannes 

molenaar 20 oude schilden of de waarde, met Pinksteren aanstaande (zo 21-

05-1385) te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Theoderici (dg: Ter) Termijnc promisit 

Theoderico filio #quondam# Johannis multoris XX aude scilde vel valorem 

ad penthecostes proxime persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum 

sabbato post oculi. 

 

BP 1177 f 182v 12 zo 12-03-1385. 

Bartholomeus van de Kamer van Turingen ev Jutta dvw Arnoldus Smeets van 

Turingen verkocht aan Luijtgardis Bauderics (1) alle goederen, die aan hem 

en zijn vrouw Jutta gekomen waren na overlijden van Tielmannus zvw 

voornoemde Arnoldus Smeets resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Luijtgardis Bauderics wv voornoemde Tielmannus, gelegen binnen 

Brabant, (2) alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Jutta gekomen waren 

na overlijden van Arnoldus nzvw voornoemde Tielmannus, gelegen binnen 

Brabant. 

 

Bartholomeus de [C]amera de Turingen maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie quondam Arnoldi Smeets de Turingen omnia et singula bona 

sibi et dicte Jutte sue uxori de morte quondam Tielmanni filii dicti 

quondam Arnoldi Smeets successione advoluta et post mortem Luijtgardis 

Bauderics relicte eiusdem quondam Tielmanni successione advolvenda (dg: 

atque omnia) quocumque locorum infra limites Brabantie consistentia sive 

sita atque bona sibi et dicte Jutte sue uxori post mortem Arnoldi filii 

naturalis dicti quondam Tielmanni successione advolvenda seu quovis modo 

aut quovis jure competitura et (dg: ...) succedenda quocumque locorum 

infra limites Brabantie consistentia sive sita (dg: s) vendidit dicte 

(dg: Lij) Luijtgardi promittens super omnia #warandiam# et obligationem 

et impeticionem ex parte et suorum heredum deponere. Testes Lonijs et 

Willelmus datum dominica letare. 

 

1177 mf6 E 06 f.183. 

 Secunda post letare: maandag 13-03-1385. 

 Tercia post letare: dinsdag 14-03-1385. 

 Quarta post letare: woensdag 15-03-1385. 

 

BP 1177 f 183r 01 ma 13-03-1385. 

Alardus gnd van Berlikem zvw Johannes gnd Olij verkocht aan Johannes 

Vissche van Stochem en aan Nella dvw Henricus van Loebed een huis en erf in 

Den Bosch, over het kerkhof van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen 

erfgoed van wijlen hr Arnoldus Meelman priester, eertijds investiet van de 

kerk van de begijnen in Den Bosch, enerzijds en erfgoed dat was van hr 

Tielmannus van Mulsen priester, thans behorend aan Johannes gnd Walsche 

steenbakker, anderzijds, aan hem verkocht46 door Henricus Buc van Heze, 

belast met 40 schelling geld. 

 

Alardus dictus de Berlikem filius quondam (dg: Johannis) Johannis dicti 

Olij domum et aream sitam in Busco ultra cijmitherium ecclesie sancti 

Johannis ewangeliste inter hereditatem quondam domini Arnoldi Meelman 

(dg: presbitri ex uno) presbitri investiti olim ecclesie beghinarum in 

Busco ex uno et inter hereditatem que fuerat dudum domini Tielmanni de 

Mulsen presbitri nunc ad Johannem dictum Walsche lathonium specantem ex 

alio venditam sibi ab Henrico Buc de Heze prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendidit Johanni Vissche de Stochem (dg: ad opus sui et ad 

                         
46 Zie ← BP 1177 f 092r 06 za 19-12-1383, verkoop van het huis. 
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opus) Nelle filie quondam Henrici de Loebed promittens #super habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis XL solidis monete 

inde solvendis etc. Testes Sta et Berkel datum secunda post letare. 

 

BP 1177 f 183r 02 ma 13-03-1385. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde verkoper 87 oude schilden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit dicto venditori LXXXVII aude scilde vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 03 ma 13-03-1385. 

(dg: Theodericus Scalpaert ev) 

 

(dg: Meu Theodericus Scalpaert maritus legitimus) 

 

BP 1177 f 183r 04 ma 13-03-1385. 

Johannes van Belle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Belle prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 05 ma 13-03-1385. 

Theodericus Scalpaert en zijn vrouw Metta dvw Johannes gnd Kneepken deden 

tbv Ghibo gnd Scuerman van Geffen afstand van (1) een huis en tuin, in 

Geffen, tussen Eefsa van der Steghen enerzijds en Metta gnd Speelmans 

dochter anderzijds, (2) alle erfgoederen, die waren van wijlen voornoemde 

Johannes Kneepken, waarin voornoemde Johannes was overleden, gelegen onder 

Geffen. 

 

Theodericus Scalpaert (dg: peciam terre) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Mette sue uxoris filie quondam Johannis dicti Kneepken et ipsa 

cum eodem tamquam cum suo tutore super domo et orto sitis in parochia de 

Geffem inter hereditatem Eefse van der Steghen ex uno et inter 

hereditatem Mette dicte Speelmans dochter ex alio atque super omnibus 

hereditatibus que fuerant dicti quondam Johannis Kneepken in quibus 

dictus quondam Johannes decessit quocumque locorum infra dictam parochiam 

sitis insuper super toto jure ad opus Ghibonis dicti Scuerman de Geffen 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

exparte eorum deponere. Testes Sta et Berkel datum secunda post letare. 

 

BP 1177 f 183r 06 ma 13-03-1385. 

Johannes zv Johannes van Ghoerle, Wolterus zv Egidius van Goerle en 

Henricus van den Kerchoeve schoenmaker beloofden aan Philippus Jozollo 23 

Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 18+30+31+24=103 

dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes filius Johannis de (dg: Ghoer et) Ghoerle Wolterus filius Egidii 

de Goerle et Henricus van den Kerchoeve sutor promiserunt Philippo 

Jozollo XXIII scuta Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 07 ma 13-03-1385. 

Thomas van Hijntham verkocht aan Gerardus van Geffen molenaar (1) een 

b-erfcijns van 7 pond geld, die Johannes Hals van Hijntham met Sint-

Martinus aan hem moet betalen, gaande uit 2 morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Cout Rossche, naast Godefridus Sceijvel, (2) een b-erfcijns van 

4 pond voornoemd geld, die Henricus Nolleken met Pasen aan hem moet 

betalen, gaande uit een huis en tuin van voornoemde Henricus, in Hintham, 

tussen voornoemde Thomas enerzijds en Henricus Lemmens anderzijds. 
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Thomas de Hijntham hereditarium censum septem librarum monete quem 

Johannes Hals de Hijntham sibi solvere tenetur hereditarie Martini ex 

duobus jugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Cout 

Rossche (dg: inter hereditatem) iuxta hereditatem Godefridi Sceijvel 

atque hereditarium censum quatuor librarum dicte monete quem Henricus 

Nolleken sibi solvere tenetur hereditarie pasche ex domo et orto ipsius 

Henrici siti in Hijntham inter hereditatem dicti Thome ex uno et 

hereditatem Henrici Lemmens ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo de Geffen #multori# promittens warandiam et obligationem in 

dictis censibus deponere promittens sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 183r 08 ma 13-03-1385. 

Ywanus Stierken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ywanus Stierken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 09 ma 13-03-1385. 

Willelmus van Langelaer, Ghisbertus van Hasenbossche en Arnoldus Veer 

beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius, 24 oude schilden met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 18+30+31+24=103 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

(dg: ?G) Willelmus de Langelaer Ghisbertus de Hasenbossche et Arnoldus 

Veer promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii XXIIII aude scilde ad 

Johannis proxime persolvendos pena I. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 10 ma 13-03-1385. 

Willelmus van Langelaer gaf uit aan Johannes gnd van der Spanct een akker, 

gnd die Brede Akker, in Sint-Oedenrode, tussen Henricus van Eijke enerzijds 

en kvw Hermannus van der Hagen anderzijds, met de sloot op het eind van de 

akker; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 oude schilden of 

ander paijment, met Lichtmis te betalen. 

 

Solverunt totum ambo. 

Willelmus de Langelaer agrum terre dictum die Brede Acker situm in 

parochia de Rode inter hereditatem Henrici de Eijke ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Hermanni van der Hagen ex alio (dg: ?cu) cum fossato ad 

finem dicti agri terre consistente ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni (dg: filio) dicto van der Spanct ab eodem pro hereditario 

censu trium aude scilde vel alterius pagamenti dando dicto Willelmo ab 

altero purificationis ex dicto agro terre predicto promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 183r 11 ma 13-03-1385. 

Voornoemde Willelmus van Langelaer gaf uit aan Johannes van Gemert zv 

Gertrudis een beemd, in Sint-Oedenrode, tussen een beemd gnd die Keertbeemd 

enerzijds en Nicholaus van den Broeke anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Dommel en met het andere eind aan de sloot bij de 

akker gnd die Brede Akker en aan Willelmus Scoef; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijment, met Lichtmis te 

betalen. 

 

Solverunt totum ambo. 

Dictus Willelmus pratum quoddam situm in parochia de Rode inter pratum 

dictum die Keertbeemt ex uno et inter hereditatem Nicholai van den Broeke 

ex alio tendens (dg: ab) cum uno fine ad aquam dictam die Dommel et cum 

reliquo fine ad fossatum situm prope agrum dictum die Brede Acker et #ad# 

hereditatem Willelmi Scoef ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Johanni de Gemert filio (dg: Gerardi) Gertrudis ab eodem pro hereditario 
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censu trium aude scilde vel alterius pagamenti dando dicto Willelmo ab 

alio purificationis ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 12 di 14-03-1385. 

Leonius van Erpe beloofde aan Philippus Jozollo 20 oude schilden met het 

octaaf van Pasen aanstaande (zo 09-04-1385; 18+9=27 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Leonius de Erpe promisit Philippo Jozollo XX aude scilde ad (dg: q) 

octavas pasche proxime persolvendos pena I. Testes Sta et Loze datum 3a 

post letare. 

 

BP 1177 f 183r 13 di 14-03-1385. 

Willelmus van Langelaer beloofde aan Henricus van Zonne 68 gulden hellingen 

en ½ mud rogge, Bossche maat, met het octaaf van Pinksteren aanstaande (zo 

28-05-1385) te betalen en te leveren. 

 

Willelmus de Langelaer promisit Henrico de Zonne LXVIII gulden hellingen 

et dimidium modium siliginis mensure de Busco ad octavas penthecostes 

proxime persolvendos. 

 

BP 1177 f 183r 14 wo 15-03-1385. 

Everardus van Amersfoert beloofde aan Rutgherus zvw Rutgerus van Boemel 5 

oude schilden, 4 Hollandse gulden voor 3 oude schilden gerekend, op zondag 

Letare-Jerusalem aanstaande (zo 01-04-1386) te betalen. 

 

Everardus de Amersfoert promisit super omnia Rutghero filio quondam 

Rutgeri de Boemel quinque aude scilde scilicet IIIIor Hollant gulden pro 

III aude scilde computato ad dominicam letare Jherusalem proxime 

persolvendos. Testes Lonijs et Loze datum quarta post letare. 

 

BP 1177 f 183r 15 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 1 jaar (zo 17-03-1387). 

 

Item tantum a letare Iherusalem ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 183r 16 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 2 jaar (zo 08-03-1388). 

 

Et tantum ultra duos annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 17 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag letare Jerusalem over 3 jaar (zo 28-03-1389). 

 

Item tantum ultra tres annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 18 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 4 jaar (zo 13-03-1390). 

 

Item tantum ultra 4or annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 19 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 5 jaar (zo 05-03-1391). 

 

Item tantum ultra quinque annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 20 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 6 jaar (zo 24-03-1392). 
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Item tantum ultra sex annos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 21 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 7 jaar (zo 16-03-1393). 

 

Item tantum ultra septem annos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 22 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 8 jaar (zo 29-03-1394). 

 

Item tantum ultra octo annos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 23 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 9 jaar (zo 21-03-1395). 

 

Item tantum ultra IX annos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 24 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 10 jaar (zo 12-03-1396). 

 

Item tantum ultra X annos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183r 25 wo 15-03-1385. 

Hetzelfde bedrag op zondag Letare-Jerusalem over 11 jaar (zo 01-04-1397). 

 

Item tantum ultra XI annos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 183r 26 wo 15-03-1385. 

(dg: hetzelfde bedrag met zoondag Letare-Jerusalem over 12 jaar, zo 17-03-

1398). 

 

(dg: Item tantum ultra XII annos. Testes datum). 

 

1177 mf6 E 07 f.183v. 

 Quarta post letare: woensdag 15-03-1385. 

 Sexta post letare: vrijdag 17-03-1385. 

 Sabbato post letare: zaterdag 18-03-1385. 

 Secunda post judica: maandag 20-03-1385. 

 

BP 1177 f 183v 01 wo 15-03-1385. 

Aleijdis wv Johannes Monic droeg over aan haar zoon Petrus en haar 

schoonzoon Mijchael Loekens soen haar vruchtgebruik in een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Heienrode, beiderzijds tussen wijlen Ludovicus 

van der Sporct. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Johannis Monic cum tutore usufructum quem habuit 

in pecia terre sita in parochia de Berlikem in loco dicto Heijenrode 

inter hereditates quondam Ludovici van der Sporct ex utroque latere ut 

dicebat (dg: here) legitime supportavit Petro suo filio et Mijchaeli (dg: 

Loe) Loekens soen suo genero promittens (dg: rat) cum tutore ratam 

servare. Testes Jacobus #Cop# et Willelmus datum quarta post letare. 

 

BP 1177 f 183v 02 wo 15-03-1385. 

Voornoemde Petrus en Mijchael beloofden aan voornoemde Aleijdis een 

lijfrente van 4 lichte schilden en 13 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Solvit. 

Dicti Petrus et Mijchael promiserunt indivisi super omnia se daturos 

dicte Aleijdi #eius et eius# vitalem! IIIIor licht scilde et XIII 
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lopinorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad eius vitam 

nativitatis Domini ex omnibus eorum bonis tali condicione etc. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 03 wo 15-03-1385. 

Henricus Jans soen van Nijmegen beloofde aan Rutgerus zv Gobelinus Zasman 

van Maesboemel 800 voeten eiken planken op zondag Misericordia aanstaande 

(16-04-1385) te leveren. 

 

-. 

Henricus Jans soen #de Novimagio# promisit Rutgero filio Gobelino! Zasman 

de Maesboemel VIIIc pedatas asserum quercinorum dictorum eijken plancken 

(dg: infra) ad dominicam misericordia proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 04 vr 17-03-1385. 

Wolterus zvw Godefridus gnd Scoeps soen verkocht aan Happo zvw Rutgerus gnd 

Ruver een b-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van Woensel, die Arnoldus van 

den Hoeve beloofd had aan voornoemde Wolterus, met Lichtmis in Woensel te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan voornoemde Wolterus gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders en na overlijden van Elisabeth wv 

voornoemde Wolterus, gelegen onder Woensel, Tongerlo en Nederwetten. 

 

Wolterus filius quondam Godefridi dicti Scoeps soen hereditariam 

paccionem viginti duorum lopinorum siliginis mensure de Woensel quam 

Arnoldus van den Hoeve dicto Woltero dare et solvere promiserat 

hereditarie purificationis et in parochia de Woensel tradere ex omnibus 

et singulis hereditatibus dicto Woltero de morte quondam paretum eiusdem 

Wolteri atque de morte quondam Elisabeth sororis olim dicti Wolteri 

successione hereditarie successione advolute! quocumque locorum infra 

parochias de Woensel de Tongelre et de Nederwetten situatis prout in 

litteris hereditarie vendidit Happoni filio quondam (dg: di) Rutgeri 

dicti Ruver (dg: cum) simul litteris predictis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Loze 

datum sexta post letare. 

 

BP 1177 f 183v 05 vr 17-03-1385. 

Henricus zvw Henricus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Berwout prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 06 vr 17-03-1385. 

Woltherus zvw Godefridus Scoeps soen verkocht aan Happo zvw Rutgherus gnd 

Ruver van Eijndoven een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Woensel, met 

Lichtmis in Woensel te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan 

voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn broer Godefridus, 

gelegen in Woensel. 

 

Woltherus filius quondam Godefridi Scoeps soen hereditarie vendidit 

Happoni filio quondam Rutgheri dicti Ruver de Eijndoven hereditariam 

paccionem (dg: octo) octo lopinorum siliginis mensure de Woensel 

solvendam hereditarie purificationis et in Woensel tradendam ex omnibus 

hereditatibus dicto venditori de morte quondam Godefridi sui (dg: 

fratris) fratris advolutis quocumque locorum in dicta parochia de Woensel 

sitis ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 07 vr 17-03-1385. 

Henricus zvw Henricus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Henricus filius quondam Henrici Berwout prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 08 vr 17-03-1385. 

Henricus van den Velde zvw Arnoldus van den Velde vernaderde de molen gnd 

Kerkhoven, in Oisterwijk, aan Marcelius van Os verkocht door Petrus van 

Nedervenne. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Henricus van den Velde (dg: prebuit ad) filius quondam Arnoldi van den 

Velde prebuit ad redimendum molendinum dictum Carrichoven situm in 

parochia de Oesterwijc venditum Marcelio de Os Petro de [N]edervenne ut 

dicebat et alter cessit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 09 vr 17-03-1385. 

Petrus van der Hanvaert beloofde aan Johannes zvw Godefridus van Erpe 28 

Hollandse of Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren (zo 21-05-1385) te 

betalen. 

 

Petrus van der Hanvaert promisit Johanni filio quondam Godefridi de Erpe 

XXVIII gulden Hollandie vel Gelrie vel valorem ad penthecostes. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 10 vr 17-03-1385. 

Theodericus zvw Gerardus Sijmons soen van Loen verkocht aan Laurencius zvw 

Henricus Coijt, tbv hem en Wolterus bv voornoemde Henricus, een b-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, die Jacobus zv Nicholaus van den Leempoel 

beloofd had aan voornoemde Theodericus, met Sint-Andreas te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (2) 2 

schelling, die Bruijstinus gnd van Berkel op voornoemd stuk land moet 

betalen, (3) erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. 

 

Theodericus filius quondam Gerardi Sijmons soen de Loen hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Jacobus filius 

Nicholai van den Leempoel dicto Theoderico dare et solvere promiserat 

hereditarie Andree ex pecia terre sita in parochia de Oesterwijc in loco 

dicto Berkel atque ex duobus solidis quos Bruijstinus dictus de Berkel 

supra dictam peciam terre annuatim solvere tenetur atque ex (dg: domo et 

a orto) #aliis hereditatibus dicti ....# sitis in parochia et loco 

predictis prout in litteris hereditarie (dg: s) vendidit Laurencio filio 

quondam Henrici Coijt ad opus sui et ad opus Wolteri fratris dicti 

Henrici supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lonijs et Loze datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 183v 11 vr 17-03-1385. 

Henricus van der Rijt van Asten en Gerardus van Berkel beloofden aan 

Philippus Jozollo 14 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 

14+30+31+24=99 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus van der Rijt (dg: et Go) de Asten (dg: promisit) et Gerardus de 

Berkel promiserunt Philippo Iozollo (dg: XII) XIIII aude scilde ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 12 vr 17-03-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 183v 13 za 18-03-1385. 

Jacobus gnd van Caloengien verklaarde, namens zijn broer Egidius van 
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Colongien, ontvangen te hebben van Arnoldus zv Gerardus van Vladeracken 55 

gulden hellingen, van de schulden, aan voornoemde Egidius onder de 

villicacio van Den Bosch verschuldigd. 

 

Jacobus dictus de Caloengien palam recognovit se recepisse #ex parte 

Egidii (dg: s) van Colongien sui fratris# et ab Arnoldo filio Gerardi de 

Vladeracken quinquaginta quinque gulden hellinge scilicet de debitis que 
!dictus !Egidius #dicto Egidio (dg: .......)# infra villicacionem de 

Busco (dg: habuit solvendos vel sibi) debebantur ibidem ut dicebat et 

promisit dictus Jacobus super omnia si dictus Arnoldus occacione dictorum 

LV gulden ab aliquo impetetur et dampna exinde sustinet extunc dictum 

Arnoldum exinde indempnem conservabit. Testes Berkel et Willelmus datum 

sabbato post letare. 

 

BP 1177 f 183v 14 za 18-03-1385. 

Petrus van der Hautert beloofde aan Godefridus Ghoijer 29 gulden en 10 

plakken met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Petrus van der Hautert promisit Godefrido Ghoijer XXIX gulden et X 

placken ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 183v 15 za 18-03-1385. 

Johannes zvw Willelmus gnd Heilwigen soen van Straten droeg over aan zijn 

broer Willelmus, tbv hem, zijn broer en zusters Henricus, Elisabeth en 

Aleidis, en Wolterus zv Johannes van Lijer, een akker, gnd de Brede Akker, 

in Woensel, ter plaatse gnd Straten, tussen een zekere Prijemken enerzijds 

en voornoemde Willelmus bv voornoemde Johannes anderzijds. De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus. 

 

Johannes filius quondam Willelmi dicti Heilwigen soen de Straten agrum 

terre dictum den Brede Acker situm in parochia de Woensel in loco dicto 

Straten inter hereditatem cuiusdam dicti Prijemken ex uno et hereditatem 

Willelmi fratris dicti Johannis ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Willelmo suo fratri ad opus dicti Willelmi et ad opus 

Henrici sui fratris Elisabeth Aleidis sororum (dg: -ibus) dicti Willelmi 

atque ad opus Wolteri filii Iohannis de Lijer promittens (dg: wa) ratam 

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

Detur dicto Willelmo. 

 

BP 1177 f 183v 16 ma 20-03-1385. 

Henricus zvw Marcelius gnd Heijnmans soen droeg over aan Johannes Jacobs 

alias gnd Johannes Acken een huis, erf en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd 

Maelstroem, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van den Water 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Henricus filius quondam Marcelii dicti Heijnmans soen (dg: medietatem ad 

se spectantem domus aree et orti) domum aream et ortum sitos in parochia 

de Orthen in loco dicto Maelstroem inter communem platheam ex uno et 

hereditatem Johannis van den Water !Water ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Iacobs alias dicto Jo Acken promisttens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus inde faciendis. Testes Lonijs et 

Loze datum secunda post judica. 

 

BP 1177 f 183v 17 ma 20-03-1385. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 4 oude schilden of de 

waarde met Pasen over een jaar (zo 22-04-1386), en hetzelfde bedrag over 2 

jaar (zo 07-04-1387) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico IIII aude scilde vel valorem a 

pasca proxime ultra annum et tantum ultra duos annos persolvendos. Testes 
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datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 08 f.184. 

 Secunda post judica: maandag 20-03-1385. 

 Tercia post judica: dinsdag 21-03-1385. 

 Quarta post judica: woensdag 22-03-1385. 

 

BP 1177 f 184r 01 ma 20-03-1385. 

Gerardus van Aa verpachtte, voor de duur van zijn leven, aan Arnoldus zv 

Theodericus Snoec een stuk land gnd die Audert, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Horem, tussen Theodericus van den Broecke enerzijds en Henricus 

gnd Cappelleken anderzijds, met een beemd gelegen aan het eind van 

voornoemd stuk land, voor 3 kapoenen, 4 penningen oude cijns en voor een 

n-pacht van 6½ mud rogge, maat van Hemond, met Lichtmis in Beek bij Aarle 

te leveren. 

 

Gerardus de Aa peciam terre dictam die (dg: G) Audert sitam in parochia 

de Beke prope Aerle in loco dicto (dg: it) Horem inter hereditatem 

Theoderici van den Broecke ex uno et hereditatem Henrici dicti 

Cappelleken ex alio cum prato quodam sito ad finem dicte pecie terre ut 

dicebat dedit ad annuum pactum Arnoldo filio (dg: q) Theoderici Snoec ab 

eodem ad vitam dicti Gerardi possidendam (dg: pro annua paccione sex et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Helmont danda dicto Gerardo) #et 

pro tribus caponibus# pro IIIIor denariis antiqui census et pro annua 

paccione sex et dimidii modiorum siliginis mensure de Hemont danda dicto 

Gerardo ad eius vitam et non ultra ab altero purificationis et in dicta 

parochia tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Willelmus et Loze datum secunda post 

judica. 

 

BP 1177 f 184r 02 ma 20-03-1385. 

Godescalcus zvw Johannes van Hijntham en Johannes zv Hermannus Eijcman 

beloofden aan Philippus Jozollo 18 oude schilden met Pinksteren aanstaande 

(zo 21-05-1385; 11+30+21=62 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Godescalcus filius quondam Johannis de Hijntham (dg: promiserunt) et 

Johannes filius Hermanni Eijcman promiserunt Philippo Jozollo XVIII aude 

scilde ad penthecostes proxime pena II. Testes Lonijs et Loze datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 184r 03 ma 20-03-1385. 

Hr Paulus van Haestricht etc beloofde aan Gerardus van Berkel, tbv hr 

Willelmus van Aa, 25 oude schilden of de waarde op het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 09-04-1385) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht etc promisit Gerardo de Berkel ad opus 

domini Willelmi de Aa XXV aude scilde vel valorem ad octavas pasce 

proxime persolvendos. Testes Cop et Cop datum datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184r 04 di 21-03-1385. 

Arnoldus van Eijndoven beloofde aan Johannes van Rode zv Elijas van 

Eijndoven 60 gulden pieter of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Arnoldus de Eijndoven promisit Johanni de Rode filio Elije de Eijndoven 

LX gulden peter vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Jacobus et Jacobus datum 3a post judica. 

 

BP 1177 f 184r 05 di 21-03-1385. 

Petrus van der Hautert beloofde aan Nicholaus Spijrinc Meus soen 21¾ oude 

schilden, 4 Hollandse of Gelderse gulden voor 3 oude schilden gerekend of 
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de waarde, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Petrus van der Hautert promisit Nicholao Spijrinc Meus soen XXI aude 

scilde et tres quartas partes unius aude scilt scilicet IIIIor gulden 

Hollandie vel Gelrie pro III aude scilde computato vel valorem ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Willelmus et Loza datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 184r 06 di 21-03-1385. 

Johannes Bathenborch en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus 

Asinarius 200 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 

10+30+31+24=95 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes Bathenborch et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo 

Asinario IIc aude scilde Francie ad sanctum Johannem proxime persolvendos 

pena V. Testes Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184r 07 di 21-03-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184r 08 di 21-03-1385. 

Johannes zvw Arnoldus van Engelant en zijn broer Henricus Noet beloofden 

aan Johannes van Zwalmen 18 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Engelant et Henricus Noet eius frater 

promiserunt Johanni de Zwalmen XVIII aude scilde scilicet IIIIor gulden 

pro III aude scilde computato ad Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184r 09 di 21-03-1385. 

(dg: Bartholomeus Stinen soen van der Horst). 

 

(dg: Bartholomeus Stinen soen van der Horst). 

 

BP 1177 f 184r 10 di 21-03-1385. 

Aleijdis dvw Johannes Meelman, Danijel zvw Rodolphus Roesmont en zijn vrouw 

Heilwigis dvw voornoemde Johannes beloofden aan Johannes van Breda en 

Arnoldus zvw Johannes Lemkens de uitgifte in cijns aan Alardus gnd van 

Berlikem van een huis en erf in Den Bosch, tegenover het klooster van Sint-

Clara, na te komen. Aleidis, dv voornoemde Heilwigis, zal met de uitgifte 

instemmen. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis Meelman cum tutore Danijel filius quondam 

Rodolphi Roesmont maritus legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis et ipsa cum eodem tamquam cum suo tutore 

promiserunt super omnia Johanni de Breda et Arnoldo filio quondam 

Johannis Lemkens quod ipsi Aleidis Daniel et Heilwigis predicti 

donationem ad censum factam Alardo dicto de Berlikem de domo et area sita 

in Busco in opposito conventus sancte Clare ratam et firmam perpetue 

observabunt et si dictis Johanni de Breda et Arnoldo occacione warandie 

promisse ab eisdem Johanne et Arnoldo predicto Alardo de domo et area 

predicta dampnum eveniet extunc dicti Aleidis Daniel et Heilwigis 

huiusmodi dampnum cum dictis Johanne de Breda et Arnoldo indivisim et 

aequaliter portabunt proportionabiliter. Quo facto promiserunt dicti 

Daniel et Heilwigis eius uxor cum ipso tamquam cum suo tutore super omnia 

quod ipsi Aleidem filiam dicte (dg: Al) Heilwigis dicte donacioni facient 
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consentire. 

 

BP 1177 f 184r 11 di 21-03-1385. 

Johannes van Breda beloofde47 aan hr Wolterus Meelman, tbv kvw Johannes 

Meelman, direct na overlijden van Heilwigis wv Johannes Meelman in de 

deling van de goederen van wijlen Johannes Meelman en zijn voornoemde vrouw 

Heilwigis in te brengen een erfcijns van 9 pond geld, en een som van 40 

Brabantse dobbel in een pacht. Zouden eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw 

Dijna kinderloos overlijden vóór voornoemde Heilwigis, dan zullen de naaste 

erfg vw voornoemde Johannes Meelman, uit de goederen van eerstgenoemde 

Johannes, een erfcijns krijgen van 9 pond voornoemd geld en een bedrag van 

40 Brabantse dobbel eens. 

 

Johannes de Breda promisit super omnia domino Woltero Meelman ad opus 

liberorum quondam Johannis Meelman quod ipse Johannes de Breda statim 

post (dg: divis) mortem Heilwigis relicte quondam Johannis Meelman ad 

divisionem faciendam de bonis quondam Johannis Meelman et dicte Heilwigis 

sue uxoris ad eandem divisionem hereditarium censum IX librarum monete 

atque XL Brabant dobbel #in paccione# importabit si autem contingerit 

Dijnam uxorem primodicti Johannis (dg: absque pro) et dictum Johannem 

eius maritum ante dictam Heilwigem uxorem dicti quondam Johannis absque 

prole legitima mori (dg: et) extunc ceteri #proximores# heredes dicti 

quondam Johannis Meelman (dg: ...) ex bonis primodicti Johannis habebunt 

et obtinebunt hereditarium censum IX librarum dicte (dg: de) monete atque 

XL Brabant !semel in hoc eventu persolvendos. 

#et si dictus Johannes# 

 

BP 1177 f 184r 12 di 21-03-1385. 

Arnoldus zvw Johannes Lemken beloofde48 hetzelfde te doen, indien hij en 

zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes Meelman overlijden. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Lemken promisit eodem modo si contingat 

ipsum et Mechtildem eius uxorem filiam quondam Johannis Meelman mori et 

erit totum ut supra per totum ut supra. 

 

BP 1177 f 184r 13 wo 22-03-1385. 

Johannes zv Johannes Kersmaker droeg over aan Henricus zvw Theodericus gnd 

Cnoep een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in 

Someren te leveren, gaande uit (1) alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde 

Johannes, zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Theodericus Cnoep en aan 

Mabilia mv voornoemde Margareta gekomen waren, gelegen onder Someren, (2) 

de cijnzen, die op voornoemde goederen worden betaald, welke erfgoederen 

met de cijnzen eerstgenoemde Johannes in cijns had uitgegeven aan Johannes 

zvw Martinus gnd Hout voor de grondcijnzen en voor voornoemde pacht van 2 

mud rogge, maat van Someren, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, die 

voornoemde Johannes zv Martinus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Johannes filius Johannis Kersmaker hereditariam paccionem (dg: d) duorum 

modiorum siliginis mensure de Zoemeren solvendam hereditarie 

purificationis et in Zoemeren tradendam ex omnibus (dg: hereditatibus) et 

singulis hereditatibus primodicto Johanni et Margarete sue uxori filie 

quondam Theoderici dicti Cnoep atque Mabilie matris dicte Margarete 

successione hereditarie advolutis ubicumque locorum infra parochiam de 

Zomeren situatis atque ex (dg: ce) censibus super predictis bonis 

annuatim de jure solvendis quas hereditates predictus (dg: primodictus 

Johannes) simul cum censibus super dictis hereditatibus solvendis 

primodictus Johannes pro censibus dominorum annuatim prius exinde de jure 

solvendis atque pro predicta paccione duorum modiorum siliginis dicte 

                         
47 Zie ← BP 1177 f 181v 01 vr 03-03-1385, soortgelijke belofte. 
48 Zie ← BP 1177 f 181v 01 vr 03-03-1385, zelfde belofte. 
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mensure Johanni filio quondam Martini dicti Hout dederat ad censum prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico filio dicti quondam 

Theoderici Cnoep simul cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte) in dicta paccione deponere. Testes Willelmus 

et Theodericus datum quarta post judica. 

 

BP 1177 f 184r 14 wo 22-03-1385. 

+. 

atque ex paccione dimidii modii siliginis quam dictus Johannes filius 

dicti Martini primodicto Johanni ad pignus imposuit prout in litteris. 

 

1177 mf6 E 09 f.184v. 

 Quarta post judica: woensdag 22-03-1385. 

 Sexta post judica: vrijdag 24-03-1385. 

 Secunda post dominicam in ramis palmarum: maandag 27-03-1385. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 28-03-1385. 

 Quarta post palmarum: woensdag 29-03-1385. 

 

BP 1177 f 184v 01 wo 22-03-1385. 

Gerardus van Langelaer deed tbv Gerardus Groij zv Jacobus van Driel afstand 

van de helft van een b-erfcijns van 12 pond, gaande uit goederen die waren 

van wijlen Cristina wv Johannes Jonge en van haar kinderen Johannes en 

Jacobus. 

 

Gerardus de Langelaer super medietate hereditarii census XII librarum 

solvendi hereditarie ex bonis que fuerant quondam Cristine (dg: dicte 

Jong) relicte quondam Johannis Jonge Johannis (dg: eius filii) et Jacobi 

eius liberorum quocumque locorum sitis atque super toto jure ad opus 

Gerardi Groij filii Jacobi de Driel hereditarie renunciavit promittens 

ratam servare. Testes Willelmus et Theodericus datum quarta post judica. 

 

BP 1177 f 184v 02 wo 22-03-1385. 

Johannes van Onlant beloofde aan Johannes van Breda en Rodolphus van den 

Broeke 30 oude schilden, 42 plakken voor 1 oude schild gerekend, 1/3 deel 

te betalen met Pinksteren (zo 21-05-1385), en 2/3 deel met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1385). 

 

Johannes de Onlant promisit Johanni de Breda et Rodolpho van den Broeke 

XXX aude scilde vel pro quolibet XLII placken pro una tercia parte 

penthecostes et pro duabus terciis partibus Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184v 03 vr 24-03-1385. 

Petrus Valant droeg over aan Theodericus Vullinc 10 Brabantse dobbel of de 

waarde, aan hem beloofd door Ghibo Weijgerganc. 

 

Petrus Valant X Brabant dobbel vel valorem promissos sibi !Ghibone 

Weijgerganc sibi promiserat ut dicebat legitime supportavit Theoderico 

Vullinc. Testes Willelmus et Loze datum sexta post judica. 

 

BP 1177 f 184v 04 vr 24-03-1385. 

Jacobus die Laet verkocht aan Willelmus Posteel 1 bunder beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Westerbroek, tussen erfgoed van de investiet van 

Berlicum en Henricus gnd Droeghescoerre enerzijds en erfgoed van de abt van 

Berne en Johannes Weijgherganc anderzijds, zoals deze behoorde aan Wellinus 

gnd Truden soen, belast met 5 schelling geld. 

 

Jacobus die Laet unum bonarium prati situm in parochia de Berlikem in 

loco dicto Westerbroec inter hereditatem investiti de Berlikem et Henrici 

dicti Droeghescoerre ex uno et hereditatem abbatis de Berna et Johannis 

Weijgherganc ex alio prout ibidem est situm et ad Wellinum dictum Truden 
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soen pertinere consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque 

solidis monete inde de jure solvendis. Testes Jacobus et Jacobus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 184v 05 vr 24-03-1385. 

Coel Keelbreker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Coel Keelbreker prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184v 06 vr 24-03-1385. 

Arnoldus Veer en Willelmus van Langelaer beloofden aan Willelmus Posteel, 

tbv hr Willelmus van Aa ridder en Theodericus Kuijst, 120 oude schilden of 

de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Arnoldus Veer (dg: promisit) et Willelmus de Langelaer promiserunt 

Willelmo Posteel ad opus domini Willelmi de Aa militis et ad opus 

Theoderici Kuijst vel ad opus alterius eorundem C et XX aude scilde vel 

valorem ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184v 07 vr 24-03-1385. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). Hij wilde de brief niet 

hebben. 

 

(dg: primus servabit alium indempnem testes datum ut supra). Noluit 

habere litteram. 

 

BP 1177 f 184v 08 vr 24-03-1385. 

Willelmus van Langhelaer beloofde aan jkvr Mabelia van Empel 6 Brabantse 

dobbel of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Willelmus de Langhelaer promisit domicelle Mabelie de Empel VI Brabant 

dobbel vel valorem ad Domini proxime persolvendos. Testes Lonijs et 

Berkel datum sexta post judica. 

 

BP 1177 f 184v 09 vr 24-03-1385. 

Ghisbertus van Maren droeg over aan Willelmus van Mulsel de jongere en aan 

Reijnerus gnd Korf de helft van de helft van een huis en erf in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Lambertus Lombaert snijder 

enerzijds en erfgoed van Oda gnd Keteleers anderzijds, aan hem verkocht 

door Johannes gnd Veerdonc zvw Johannes Veerdonc. 

 

(dg: Ghibo) #Ghisbertus# de Maren medietatem cuiusdam medietatis domus et 

aree site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam Lamberti 

Lombaert #sartoris# ex uno et inter hereditatem Ode dicte Keteleers ex 

alio venditam sibi a Johanne dicto Veerdonc filio quondam Johannis 

Veerdonc prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo de Mulsel 

juniori et Reijnero dicto Korf cum litteris jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 184v 10 vr 24-03-1385. 

Voornoemde Ghisbertus van Maren ev Aleidis dvw Johannes Veerdonc droeg over 

aan Willelmus van Mulsel de jongere en aan Reijnerus Korf de helft, die aan 

hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van zijn vrouw, 

in de helft van voornoemd huis en erf, de gehele helft belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 6 penning geld. 

 

Dictus Ghisbertus maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue 

uxoris filie quondam Johannis Veerdonc medietatem sibi ?et dicte eius 

uxori de morte quondam parentum #uxoris# successione advolutam in 
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medietate domus et aree predicte ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo de Mulsel juniori et Reijnero Korf promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis atque hereditario censu (dg: 

IIIIor li) VII librarum et VI denariorum monete (dg: p) ex dicta integra 

medietate solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 184v 11 vr 24-03-1385. 

Ghisbertus van Maren, Willelmus van Mulsel de jongere en Reijnerus Korf 

beloofden aan Johannes Jode wisselaar 31 oude schilden, 42 Hollandse 

plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-

1385) te betalen. 

 

Ghisbertus de Maren Willelmus de Mulsel junior et Reijnerus Korf 

promiserunt Johanni Jode campsori XXXI aude scilde vel pro quolibet XLII 

Hollant placken ad penthecostes proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 184v 12 vr 24-03-1385. 

(dg: Ghi). 

 

BP 1177 f 184v 13 ma 27-03-1385. 

Henricus van der Langdonc, zijn broer Johannes, Theodericus zvw hr Emondus 

Rovers, de broers Emondus, Arnoldus en Gheerlacus, zv voornoemde 

Theodericus, beloofden aan Johannes Asinarius 220 oude Franse schilden, met 

Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen, op straffe van 10. 

 

Henricus van der Langdonc Johannes eius frater Theodericus filius quondam 

domini Emondi Rovers Emondus Arnoldus et Gheerlacus fratres dicti 

Theoderici promiserunt Johanni Asinario CC #et viginti# aude scilde (dg: 

Fran) Francie ad nativitatis Johannis proxime persolvendos pena X. Testes 

Willelmus et Loze datum secunda post dominicam in ramis palmarum. 

 

BP 1177 f 184v 14 ma 27-03-1385. 

De twee eersten beloofden de anderen schadeloos te houden; deze brief 

overhandigen aan voornoemde Theodericus Rover. 

 

Solvit 2 plack. 

Primodicti duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. Detur 

dicto Theoderico Rover. 

 

BP 1177 f 184v 15 ma 27-03-1385. 

Arnoldus zvw hr Emondus Rover ridder verkocht aan Arnoldus van Andel een 

n-erfcijns van 5 oude schilden, geld van de koning van Frankrijk of van de 

keizer of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve, gnd 

Meijensvoert, in Woensel, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht 

van 5 mud rogge. 

 

Arnoldus filius quondam domini Emondi Rover militis hereditarie vendidit 

Arnoldo de Andel hereditarium censum quinque aude scilde monete regis 

Francie vel imperatoris vel valorem solvendum hereditarie purificationis 

ex manso dicto Meijensvoert sito in parochia de Woensel et ex eus 

attinentiis ut dicebat promittens warandiam #questionem proximitatis# et 

obligationem deponere exceptis censu (dg: ducis) domini fundi et 

hereditaria paccione V modiorum siliginis prius inde solvendis promittens 

sufficentem facere. (dg: testes W testes quo facto Henricus Boijen super 

dicto censu V aude scilde renunciavit). Testes Willelmus et Loze datum 

secunda post dominicam palmarum. 

 

BP 1177 f 184v 16 ma 27-03-1385. 

Laurencius Boijen deed afstand van voornoemde cijns en verklaarde geen 
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rechten te hebben in voornoemde goederen gnd Meijelsvoert. 

 

Laurencius Boijen super dicto censu renunciavit et recognovit dictus 

Laurencius sibi nullum jus in dictis bonis Meijelsvoert habere. Testes 

datum ut supra, 

 

BP 1177 f 184v 17 di 28-03-1385. 

Johannes zvw Godefridus Moelner verkocht aan Nicholaus gnd der Kijnderen 

den Plaetmaker een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis49 en erf in 

Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Henricus Molen 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Jacobs anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 54 schelling geld. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Moelner hereditarie vendidit Nicholao 

dicto der Kijnderen den Plaetmaker hereditarium censum IIIIor librarum 

monete solvedum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico dicto Huls inter hereditatem quondam 

Henrici Molen ex uno et hereditatem Johannis dicti Jacobs ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu ducis et hereditario censu LIIII solidorum monete prius inde 

solvendis. Testes Sta et Meus datum 3a post palmarum. 

 

BP 1177 f 184v 18 wo 29-03-1385. 

Arnoldus zvw Arnoldus Halze, Egidius van de Doorn, Willelmus zv Arnoldus 

Tielkini en Johannes van Neijnsel beloofden aan Philippus Jozollo 100 oude 

Franse schilden, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Halze Egidius de Spina Willelmus filius 

Arnoldi Tielkini et Johannes de Neijnsel promiserunt Philippo (dg: Z) 

Jozollo C aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena IIII. 

Testes Willelmus et Meus datum quarta post palmarum. 

 

BP 1177 f 184v 19 wo 29-03-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 E 10 f.185. 

 Quinta post palmarum: witte donderdag 30-03-1385. 

 Tercia post pasca: dinsdag 04-04-1385. 

 Quarta post pascha: woensdag 05-04-1385. 

 

BP 1177 f 185r 01 do 30-03-1385. 

Ghisbertus zvw Johannes zvw Johannes zv Ghevardus voller droeg over aan 

zijn tante Heijlwigis dvw voornoemde Johannes zv Gevardus voller de helft, 

die aan hem gekomen was na overlijden van eerstgenoemde Johannes, in een 

huis en erf in Den Bosch, tussen het huis van Johannes Proestken enerzijds 

en huis en erf van Hermannus Sticker anderzijds, welk eerstgenoemd huis en 

erf voornoemde wijlen Johannes zv Gevardus gekocht had van Henricus van 

Hapert voller. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis filii quondam Johannis #filii# 

Ghevardi fullonis medietatem sibi de morte primodicti quondam Johannis 

sui (dg: s) patris successione advolutam in domo et area sita in 

Buscoducis inter domum Johannis Proestken ex uno et inter inter domum et 

aream Hermanni Sticker ex alio quam domum et aream primodictam dictus 

                         
49 Zie ← BP 1176 f 334v 07 vr 08-01-1384, verkoop van dit huis. 
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quondam Johannes filius Gevardi erga Henricum de Hapert fullonem 

acquisiverat emendo prout in litteris supportavit Heijlwigi sue matertere 

filie dicti quondam Johannis filii Gevardi fullonis cum litteris (?dg: et 

aliis) promittens ratam servare et obligationem exparte sui deponere. 

Testes Lonijs et Willelmus datum (dg: supra) quinta post dominicam 

palmarum. Dictus Ghisbertus recognovit sibi de pretio dicte vendicionis 

fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 02 do 30-03-1385. 

Voornoemde Ghisbertus verklaarde de koopsom ontvangen te hebben. 

 

Dictus Ghisbertus recognovit sibi de pretio dicte vendicionis fore 

satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 03 do 30-03-1385. 

Johannes van Druenen ontvanger van hr Reijnaldus van Borne, Leonius van 

Langvelt, Arnoldus Stamelart van de Kelder et Sijmon van Mijrabellum 

beloofden aan de broers Johannes Raet en Henricus Raet 223 Hollandse 

dobbel, 1 Hollandse of Gelderse gulden en 12 Hollandse plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend50, met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te 

betalen. 

 

Johannes de Druenen receptor domini Reijnaldi de Borne (dg: Ard) Leonius 

de Langvelt Arnoldus Stamelart de Penu et Sijmon de Mijrabello 

promiserunt Johanni Raet et Henrico Raet fratribus seu eorum alteri 

ducentos XXIII Hollant dobbel (dg: seu) scilicet pro quolibet (dg: 

dobbel) Hollant dobbel unum florenum #monete Hollandie vel Ghelrie# et 

XII Hollant placken ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Sta et 

Lonijs predicti datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 04 do 30-03-1385. 

Ghisbertus zvw Johannes gnd Ghevarts soen wollenklerenwever droeg over aan 

zijn oom Gherisius van Os (1) een b-erfcijns51 van 3 pond geld, die 

voornoemde Johannes met Lichtmis beurt, gaande uit (1a) een huis en erf in 

Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Johannes Uleman enerzijds 

en erfgoed van Theodericus van Essche anderzijds, (1b) een huis en erf van 

wijlen Ludovicus gnd Lode van Os, in Oss, naast Zebertus zvw Johannes van 

Derenborch, (1c) een b-erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een huis en 

tuin van Henricus Weijlen soen, in Oss, naast hr Johannes Rover ridder, (2) 

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

Ludovicus en Aleijdis. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis dicti Ghevarts soen textoris laneorum 

hereditarium censum (dg: trium) trium librarum monete quem dictus 

Johannes solvendum habuit hereditarie purificationis ex domo et area sita 

in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Johannis Uleman ex 

uno et inter hereditatem Theoderici de Essche ex alio atque de domo et 

area quondam Ludovici dicti Lode de Os sita in parochia de Os contigue 

iuxta hereditatem Zeberti filii quondam Johannis de Derenborch necnon ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis solvenda hereditarie ex domo 

et orto Henrici Weijlen soen sitis in parochia de Os contigue iuxta 

hereditatem domini Johannis Rover militis hereditarie (dg: supportavit 

Gherisio de Os suo avunculo cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem exparte sui deponere) atque omnia bona sibi de morte 

quondam Ludovici et Aleijdis sue uxoris avi et avie olim dicti Ghisberti 

successione advolutis supportavit Gherisio de Os suo avunculo cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
50 Als 1 Hollandse of Gelderse gulden = 30 plakken, dan 1 Hollandse dobbel = 42 Hollandse 
plakken. 
51 Zie ← BP 1175 f 012v 02 ma 31-01-1368, verklaring dat de erfcijns was 

beloofd. 
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deponere. Testes Gerardus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 05 do 30-03-1385. 

Henricus van der Amervoert en Johannes van Ertbruggen verkochten aan Petrus 

zv Jacobus van Baest 2/3 deel van 4 bunder beemd van wijlen Henricus 

Bloijs, in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen Willelmus van Arle 

enerzijds en Bela van Gunterslaer anderzijds, strekkend met een eind aan 

Henricus van der Cappellen en met het andere eind aan wijlen hr Johannes 

van der Weteringen ridder. 

 

Henricus van der Amervoert et Johannes de (dg: Ertbruggen) Ertbruggen 

duas tercias partes quatuor bonariorum prati quondam Henrici Bloijs 

sitorum in parochia de Oerscot in loco dicto Guntterslaer inter 

hereditatem Willelmi de Arle ex uno et inter hereditatem (dg: Bek) Bele 

de Gunterslaer ex uno tendentium cum uno fine ad hereditatem Henrici van 

der Cappellen et cum reliquo fine ad hereditatem quondam (dg: .) domini 

Johannis van der Weteringen militis ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Petro filio Jacobi de Baest promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 06 do 30-03-1385. 

Walterus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 07 do 30-03-1385. 

Voornoemde Petrus beloofde aan Sijmon van Mijrabellum 48 Brabantse dobbel 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit Sijmoni de Mijrabello XLVIII Brabant dobbel seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 08 do 30-03-1385. 

Ghisbertus van den Hasenbossche droeg over aan Arnoldus van Ghewanden en 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker een b-erfcijns van 21 penning, geld waarin 

de cijns betaald moet worden, die Nijcholaus Brodeken betaalde aan hem en 

aan zijn voorgangers, gaande uit goederen, gnd ten Nadervenne, in Tilburg. 

 

Ghisbertus van den Hasenbossche hereditarium censum XXI denariorum #talis 

monete in quali (dg: -s) de jure est solvendum# quem Nijcholaus Brodeken 

sibi et suis predecessoribus solvere consuevit ex bonis dictis ten 

Nadervenne sitis in parochia de Tilborch ut dicebat supportavit Arnoldo 

de Ghewanden et Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 09 do 30-03-1385. 

Johannes Gorter de jongere en Hubertus van Uden beloofden aan Petrus van 

Drueten 62 Hollandse dobbel, 46 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Johannes Gorter junior et Hubertus de Uden promiserunt Petro de Drueten 

(dg: LII) #LXII# Hollant dobbel (dg: de) scilicet XLVI Hollant placken 

(dg: et quartam partem unius Hollant placken) pro quolibet Hollant (dg: 

placken) #dobbel# computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 185r 10 do 30-03-1385. 

Begint het jaar 85. 
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Incipit annus LXXXV-us. 

 

BP 1177 f 185r 11 di 04-04-1385. 

Augustinus nzv hr Gerardus van Weelde investiet van Aarle, hr Theodericus 

Rover ridder en Godefridus van Geldorp beloofden aan Willelmus Coptiten 28 

oude schilden met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Augustinus filius naturalis (dg:quondam) #domini Gerardi de Weelde# 

investiti de Aerle dominus Theodericus Rover miles et Godefridus de 

Geldorp promiserunt Willelmo Coptiten XXVIII aude scilde ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes Lonijs et Jacobus Coptiten datum 3a post 

pasca. 

 

BP 1177 f 185r 12 di 04-04-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 185r 13 wo 05-04-1385. 

Johannes Meelman van Helmont en zijn vrouw Elisabeth wv Nicholaus Pelser 

verkochten aan Petrus zvw Johannes Pedelmans soen en Engbertus zv Henricus 

van den Gasthuijze 3 stukken land, in Bakel, (1) tussen Amelius van Milheze 

enerzijds en Elisabeth gnd Hannen anderzijds, (2) tussen Lambertus zv 

Stephanus enerzijds en kinderen gnd Nollens kijnder van den Bersselaerssche 

anderzijds, (3) tussen Ludovicus gnd Loede Heilwigen soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met de grondcijns en 9 penning aan de kerk 

van Bakel. 

 

Solvit. 

Johannes M#e#elman de Helmont maritus legitimus ut asserebat Elisabeth 

sue uxoris (dg: filie) relicte quondam Nicholai Pelser et ipsa cum eodem 

tamquam cum suo tutore tres pecias terre sitas in parochia de (dg: q) 

Bakel quarum una inter hereditatem Amelii de Milheze ex uno et 

hereditatem Elisabeth dicte Hannen ex alio altera inter hereditatem (dg: 

?f) Lamberti filii Stephani ex uno et hereditatem liberorum dictorum 

Nollens kijnder van den Bersselaerssche ex alio et tercia inter 

hereditatem Ludovico! dicto! Loede (dg: ex) Heilwigen soen ex uno et 

inter communem platheam ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Petro 

filio quondam Johannis Pedelmans soen et Engberto filio Henrici van den 

Gasthuijze promittentes cum eo tamquam cum tutore warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: censibus) censu domini fundi et IX 

denariis ecclesie de Bakel inde solvendis. Testes Lonijs et Jacobus 

Coptiten datum quarta post pascha. 

 

BP 1177 f 185r 14 vr 07-04-1385. 

Albertus Wael namens het Geefhuis in Den Bosch gaf uit aan Hoghardus zvw 

Godefridus van Bruheze (1) de goederen gnd ten Kreienstaart, die waren van 

wijlen Arnoldus gnd van der Erpendonc, in Liedorp, met jurisdictie over de 

hoevenaars, met pachten en cijnzen die op de goederen betaald worden, en 

ander toebehoren, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Ghibo gnd 

Enghelen soen met Sint-Remigius betaalt aan Rodolphus gnd Webel timmerman, 

gaande uit een eusel, in Liedorp, welke goederen en erfcijns aan Henricus 

Stierken tbv het Geefhuis waren overgedragen door voornoemde Rodolphus 

Webel, (3) een beemd, gnd die Beemd tot Heze, in Mierlo, op de plaats gnd 

Zand, tussen kinderen {f.185v} gnd van der Rennen enerzijds en Henricus gnd 

van der Boijdem en Arnoldus van Kigloe anderzijds, met een eind strekkend 

aan Gerardus van Crijthoeve en met het andere eind aan voornoemde Arnoldus 

van Kigloe, van welke beemd voornoemde Henricus Stierken tbv het Geefhuis 3 

delen verworven had van Johannes gnd Veren Oeden zoens soen en Willelmus 

gnd Vincken soens soen van Heze en een vierde deel Theodericus Ywani, tbv 

het geefhuis, verworven had van Willelmus gnd van Loer; de uitgifte 
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geschiedde voor cijnzen en lasten, en thans voor een n-erfpacht van 6 mud 

rogge, maat van Liedorp, met Lichtmis in Gerwen te leveren op de hoeve van 

het geefhuis, gnd ter Waarden. De brief van de buitenlui overhandigen aan 

....... van Bruheze. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco ex parte et 

nomine dicte mense cum consensu et voluntate provisorum dicte mense 

sancti spiritus bona dicta communiter ten Creijenstert que fuerant 

quondam Arnoldi dicti van der Erpendonc sita in parochia de Liedorp cum 

jurisdictione colonorum predictorum bonorum atque cum omnibus et singulis 

paccionibus censibus pecunialibus atque pullis censualibus que supra 

dicta bona annuatim solvuntur necnon cum ceteris attinentiis predictorum 

bonorum singulis et universis ubicumque locorum tam in humido etc 

consistentibus sive sitis insuper hereditarium censum XL solidorum monete 

quem Ghibo dictus Enghelen soen Rodolpho dicto Webel carpentario solvere 

consuevit hereditarie in festo Remigii confessoris ex quadam hereditate 

dicta communiter een eeusel sita in dicta parochia de Liedorp (dg: q) 

supportatos a Henrico Stierken ad opus dicte mense a dicto Rodolpho Webel 

prout in litteris insuper quoddam pratum (dg: de) dictum (dg: q) 

communiter die Beemt tot Heze sito in parochia de Mierle supra locum 

dictum Zant inter hereditatem liberorum 

 

1177 mf6 E 11 f.185v. 

 Sexta post pascha: vrijdag 07-04-1385. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 08-04-1385. 

 Quinta post cantate: donderdag 04-05-1385. 

 

BP 1177 f 185v 01 vr 07-04-1385. 

Solvit totum. 

dictorum van der Rennen ex uno et inter hereditatem Henrici dicti van der 

Boijdem (dg: ex alio tendens cum uno fine) et Arnoldi de (dg: Ki) Kigloe 

ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Gerardi de Crijthoeve et cum 

reliquo fine ad hereditatem Arnoldi de Kigloe predicti de quo scilicet 

prato Henricus Stierken predictus tres partes predicti prati erga 

Johannem dictum (dg: Ve) Veren Oeden zoens soen et Willelmum dictum 

Vincken soens soen de Heze et quartam partem eiusdem prati #Theodericus 

filius Ywani# erga Willelmum dictum de Loer ad opus dicte mense sancti 

spiritus acquisiverant prout in litteris simul cum predictis litteris et 

aliis et jure dedit ad hereditariam paccionem Hoghardo filio quondam 

Godefridi de Bruheze ab eodem pro censibus (dg: ..) et oneribus prius 

inde solvendis dandis et faciendis ?etc atque pro hereditaria paccione 

sex modiorum siliginis mensure de Lijedorp danda dicte mense ab altero 

purificationis et super mansum ipsius mense dictum communiter ter Waerden 

situm in Gherwen tradenda ex premissis promittens ex parte dicte mense 

ratam servare et obligationem ex parte dicte mense deponere et alter 

repromisit. Testes Sta et Loze datum sexta post pasca. Detur littera 

extraneorum ....... de Bruheze. 

 

BP 1177 f 185v 02 vr 07-04-1385. 

Voornoemde Hoeghardus en zijn broer Arnoldus beloofden aan voornoemde 

Albertus, tbv het geefhuis, 55 Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Hoeghardus et Arnoldus eius frater promiserunt dicto Alberto ad 

opus dicte mense quinquaginta quinque Brabant dobbel vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 185v 03 vr 07-04-1385. 

Johannes Roetaert, Ghevardus van den Venne, zijn broer Mijchael, Willelmus 

zv Aleidis van den Bijchelaer en Arnoldus van Meijelsfoert beloofden aan 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, 72 oude schilden of de waarde, een helft 
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te betalen met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) en de andere helft met 

Pinksteren over een jaar (zo 10-06-1386). 

 

Johannes Roetaert Ghevardus van den Venne Mijchael eius frater Willelmus 

filius Aleidis van den Bijchelaer Arnoldus de Meijelsfoert promiserunt 

Henrico Dicbier domino de Mierle LXXII aude scilde vel valorem in auro 

mediatim Johannis proxime et mediatim a festo penthecostes proxime ultra 

annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 185v 04 za 08-04-1385. 

Ghibo Weijgerganc beloofde aan Johannes zvw Arnoldus Jacobs soen van 

Ensscit 14 gulden, 30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, en 27 

Hollandse plakken met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

De brief overhandigen aan Reijnerus van Holten. 

 

Solvit. 

Ghibo Weijgerganc promisit Johanni filio quondam Arnoldi Jacobs soen de 

Ensscit (dg: XV) XIIII gulden vel pro quolibet XXX Hollant placken atque 

XXVII Hollant placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes Sta et 

Willelmus datum sabbato post ?a pascha. Tradetur littera Reijnero de 

Holten. 

 

BP 1177 f 185v 05 za 08-04-1385. 

Henricus zvw Reijnerus van Aken beloofde aan voornoemde Johannes 14 gulden, 

30 Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, en 27 plakken met Sint-

Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. De brief overhandigen aan 

Reijnerus van Holten. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Reijneri de Aken promisit dicto Johanni XIIII 

gulden (dg: v) et XXVII placken vel pro quolibet gulden XXX Hollant 

placken ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. Tradetur 

littera Reijnero de Holten. 

 

BP 1177 f 185v 06 za 08-04-1385. 

Andreas Raventeers beloofde aan voornoemde Johannes 14 gulden, 30 plakken 

voor 1 gulden gerekend, en 27 plakken met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-

10-1385) te betalen. De brief overhandigen aan Reijnerus van Holten. 

 

Solvit. 

Andreas Raventeers promisit dicto Johanni XIIII gulden et XXVII placken 

vel pro quolibet gulden XXX placken ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. Tradetur littera Reijnero de Holten. 

 

BP 1177 f 185v 07 za 08-04-1385. 

Bertoldus gnd Henrics soen beloofde aan voornoemde Johannes 14 gulden, 30 

plakken voor 1 gulden gerekend, en 27 plakken met Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1385) te betalen. De brief overhandigen aan Reijnerus van Holten. 

 

Solvit. 

Bertoldus dictus Henrics soen promisit dicto Johanni XIIII gulden et 

XXVII placken vel pro quolibet XXX placken ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes datum. Tradetur littera Reijnero de Holten. 

 

BP 1177 f 185v 08 do 04-05-1385. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus gnd Jacobs soen van Ensscit droeg 

voornoemde geldsommen over aan Reijnerus van Holten. 

 

Dictus Johannes filius quondam Arnoldi dicti Jacobs soen de Ensscit 

dictas pecuniarum summas supportavit (dg: .) Reijnero de (dg: Holt 
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Holten) Holten. Testes Sta et Willelmus datum quinta post cantate. 

 

1177 mf6 E 12 f.186. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 08-04-1385. 

 in octavis pasche: zondag 09-04-1385. 

 Secunda post octavas pasce: maandag 10-04-1385. 

 Tercia post octavas pasche: dinsdag 11-04-1385. 

 

BP 1177 f 186r 01 za 08-04-1385. 

Nicholaus Rover verkocht aan Nicholaus gnd Coel van Maerheze een n-erfpacht 

van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

hoeve gnd ter Egelvoort, in Boxtel en in Esch, zoals Theodericus van den 

Asch die hoeve als hoevenaar bezit, reeds belast met een cijns aan de heer 

van Boxtel, een b-erfpacht van 2 mud rogge aan Lambertus van der Egelvoert, 

een b-erfcijns van 4 pond geld aan Rodolphus Uterhagen, 20 schelling geld 

aan het klooster van Postel en een lijfpacht van 1 mud rogge aan broeder 

Wolterus van Waspijc. 

 

Nicholaus Rover hereditarie vendidit Nicholao dicto Coel de Maerheze 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex manso ipsius venditoris dicto ter 

Eghelvoert sito in parochiis de Bucstel et in parochia de Essche (dg: su) 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis prout Theodericus 

van den Asch dictum mansum cum dictis eius attinentiis tamquam colonus ad 

presens possidet ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini de Bucstel et hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis Lamberto van der Egelvoert et hereditario censu IIIIor 

librarum monete Rodolpho Uterhagen et XX solidis #monete# conventui de 

Postula et vitali pensione unius modii siliginis fratri Woltero de 

Waspijc ad eius vitam inde solvendis promittens sufficientem facere. 

Testes Sta et Willelmus datum sabbato post pascha. 

 

BP 1177 f 186r 02 za 08-04-1385. 

Theodericus Zuetmollic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Zuetmollic prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186r 03 za 08-04-1385. 

Johannes van Andel beloofde aan Henricus van den Velde 42 Hollandse of 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Johannes de Andel promisit Henrico van den Velde XLII Hollant gulden vel 

Gelre vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta 

et Willelmus datumm sabbato post pasca. 

 

BP 1177 f 186r 04 za 08-04-1385. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem deed tbv Marcelius van Os afstand van een 

b-erfcijns van 13 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 8 morgen 

land, in Engelen, welke cijns wijlen Theodericus van Hoculem grootvader van 

eerstgenoemde Zibertus verworven had van Johannes Jonge zvw Johannes Jonge 

van Huesden. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem super hereditario censu XIII librarum 

monete solvendo hereditarie purificationis ex octo jugeribus terre sitis 

in parochia de Engelen quem censum Theodericus quondam de Hoculem avus 

primodicti Ziberti erga Johannem Jonge filium quondam Johannis Jonge de 

Huesden acquisiverat prout in litteris et super toto jure ad opus 

Marcelii de Os hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes testes Berkel et Willelmus 
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datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186r 05 zo 09-04-1385. 

Hr Paulus van Haestricht, Johannes van Bruheze en Willelmus Coptiten 

beloofden aan Wellinus Roveri, tbv hr Ghisbertus Koc propositus van Tricht 

en Henricus van Esch, 100 oude schilden, 3 schilden voor 4 gulden van Gelre 

en Oijen gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 21-05-1385) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht Johannes de Bruheze Willelmus Coptiten 

promiserunt Wellino Roveri ad opus domini Ghisberti Koc propositi 

Traiectensis et Henrici de Esch vel ad opus alterius eorum centum aude 

scilde vel pro tribus scilde quatuor gulden monete Gelre et Oijen j! ad 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Sta et Willelmus predictus 

datum in octavis pasche. 

 

BP 1177 f 186r 06 zo 09-04-1385. 

De eerste zal Johannes schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit Johannem indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186r 07 zo 09-04-1385. 

(dg: Henricus die Langhe zv Henricus die Langhe: een stuk land, 20). 

 

(dg: Henricus die Langhe filius Henrici die Langhe peciam terre viginti). 

 

BP 1177 f 186r 08 ma 10-04-1385. 

Johannes Bessellen en Theodericus van Meghen beloofden aan Johannes van den 

Hoevel Zerijs soen 125 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen et Theodericus de Meghen promiserunt Johanni van den 

Hoevel Zerijs soen centum et XXV licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum secunda post octavas 

pasce. 

 

BP 1177 f 186r 09 ma 10-04-1385. 

Willelmus van Mulsen zv Willelmus van Mulsen beloofde aan Theodericus van 

Megen 22 oude schilden52, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Willelmus de Mulsen (dg: promisit) filius Willelmi de Mulsen promisit 

Theoderico de Megen XXII aude scilde scilicet (dg: X) IIII gulden pro III 

aude scilde ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 186r 10 ma 10-04-1385. 

Franco zv Johannes van Gheldorp beloofde aan zijn voornoemde vader Johannes 

100 Brabantse dobbel (dg: of) met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Franco filius Johannis de Gheldorp promisit dicto Johanni (dg: -s) suo 

patri centum Brabant dobbel (dg: seu) ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos (dg: per). Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 186r 11 ma 10-04-1385. 

Godefridus van Weert zvw Arnoldus gnd Godekens soen van Weert verkocht aan 

                         
52 Zie → BP 1177 f 356r 05 do 18-04-1387, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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zijn broer Gerardus die Vrieze alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Arnoldus, resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder Elizabeth. 

 

Solvit. 

Godefridus (dg: de) #de# Weert filius quondam Arnoldi dicti Godekens soen 

de Weert omnia bona sibi de morte dicti quondam Arnoldi sui patris 

successione advoluta et post mortem Elizabeth matris dicti Godefridi 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat ut dicebat vendidit Gerardo die Vrieze suo fratri promittens 

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

 

BP 1177 f 186r 12 ma 10-04-1385. 

Hermannus van der Grippe mesmaker beloofde aan Willelmus van Berze 

schoenmaker 9 gulden pieter of de waarde met het octaaf van Pinksteren 

aanstaande (zo 28-05-1385) te betalen. 

 

Solvit 2 plack. 

Hermannus van der Grippe (dg: promisit W) cultellifex promisit Willelmo 

van Berze sutori (dg: X) novem gulden peter seu valorem ad octavas 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Sta 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1177 f 186r 13 ma 10-04-1385. 

Clemencia wv Ludovicus van Bladel en haar schoonzoon Hermannus van den 

Damme verkochten aan Petrus die Ridder een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

hoeve, in Vught Sint-Petrus, reeds belast met cijnzen. 

 

Clemencia relicta quondam Ludovici de Bladel cum tutore et (dg: Pe) 

Hermannus van den Damme eius gener hereditarie vendiderunt Petro die 

Ridder hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex manso dictorum 

venditorum sito in parochia sancti Petri de Vucht et ex attinentiis dicti 

mansi universis quocumque sitis ut dicebant promittentes cum tutore 

#super habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: hereditario) censibus exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 186r 14 ma 10-04-1385. 

Johannes Bessellen beloofde aan Ghibo van Best de jongere 42 oude schilden, 

4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Johannes (dg: d) Bessellen promisit Ghiboni de Best juniori XLII aude 

scilde (dg: seu) scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 186r 15 ma 10-04-1385. 

Ghibo Keijot zvw Henricus Keijot verkocht aan Willelmus van Ghiessen 1 

morgen, ter plaatse gnd Wolfsdonk, aan hem overgedragen door Jacobus gnd 

Voet alias gnd Koc vleeshouwer en zijn vrouw Hilla dvw Arnoldus gnd 

Bollart. 

 

Ghibo Keijot filius quondam Henrici Keijot quoddam iuger terre situm ad 

locum dictum Wolfsdonc (dg: ven) supportatum sibi a Jacobo dicto Voet 

alias dicto Koc carnifice et Hilla eius uxore filia quondam Arnoldi dicti 

Bollart prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen (dg: 

cum) supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum 
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supra. 

 

BP 1177 f 186r 16 ma 10-04-1385. 

Ghibo Keijot verkocht aan Willelmus van Ghiessen een b-erfcijns van 2 oude 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit 2 stukken beemd, in Herlaar, ter plaatse gnd die 

Tederbeemden, beide tussen kvw Willelmus van Beke enerzijds en een zekere 

Cnode anderzijds, reeds belast met 3½ penning grondcijns. 

 

Ghibo Keijot hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen hereditarium 

censum duorum aude scilde seu valorem solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex (dg: pecia) duabus peciis prati dicti 

venditoris sitis in territorio de Herlaer in loco dicto die Tederbeemde 

quarum (dg: una) utraque inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de 

Beke ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Cnode ex alio #sunt site# 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

tribus et dimidio denariis domini fundi exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 186r 17 di 11-04-1385. 

Arnoldus zv Alardus Coetman vroeg aan zijn vader om toestemming buiten het 

huis en de leefgemeenschap te mogen gaan van zijn vader. Voornoemde Alardus 

droeg alle goederen, die voornoemde Arnoldus in de kost van voornoemde 

Alardus had verworven, over aan zijn voornoemde zoon Arnoldus. 

 

(dg: Johannes) #Arnoldus# filius Alardi Coetman petiit a dicto Alardo suo 

parte licenciam exeundi et eundi extra domum et convictum dicti Alardi 

sub modo emancipacionis et dictus Alardus favebat et dedit ei etc. Quo 

facto dictus Alardus omnia bona que dictus (dg: Johannes) #Arnoldus# in 

expensis dicti Alardi et a quocumque tempore evoluto usque in diem 

peractum acquisiverat supportavit dicto (dg: Johanni) #Arnoldo# suo filio 

promittens ratam servare. Testes Sta et Gerardus datum tercia post 

octavas pasche. 

 

1177 mf6 E 13 f.186v. 

 Quarta post octavas pasche: woensdag 12-04-1385. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 13-04-1385. 

 anno LXXXV mensis aprilis die XIII: donderdag 13-04-1385. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 14-04-1385. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 15-04-1385. 

 

BP 1177 f 186v 01 wo 12-04-1385. 

Hr Alardus van Driel ridder, zijn zoon Otto, Goessuinus van Driel zv 

voornoemde hr Alardus en Henricus van Bronchorst beloofden aan Marcelius 

van Os 24 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (do 22-02-1386), hetzelfde bedrag over een jaar (vr 22-02-1387), 

hetzelfde bedrag over 2 jaar (za 22-02-1388), en 244 oude Franse schilden 

of de waarde met Sint-Petrus-Stoel over 3 jaar (ma 22-02-1389) te betalen. 

 

Dominus Alardus de Driel miles Otto eius filius Goessuinus de Driel 

filius dicti domini Alardi Henricus de Bronchorst promiserunt Marcelio de 

Os XXIIII aude scilde Francie vel valorem ad Petri ad cathedram proxime 

(dg: ult) futurum et tantum ultra annum et tantum ultra duos annos atque 

IIc et XLIIII aude scilde Francie vel valorem a festo beati Petri ad 

cathedram ultra tres annos !proxime persolvendos. Testes Lonijs et Loze 

datum quarta post octavas pasche. 

 

BP 1177 f 186v 02 do 13-04-1385. 

Aleidis wv Johannes gnd Erenbrechts soen en haar zoon Johannes verkochten 

aan Arnoldus zvw Wolterus Doerman een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Waterlaat, tussen Henricus Loeder enerzijds en een waterlaat 
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anderzijds. 

 

Aleidis relicta quondam Johannis dicti Erenbrechts soen cum tutore 

Johannes eius filius peciam #terre# sitam sitam in parochia de Vucht 

sancti Petri ad locum dictum Waterlaet inter hereditatem Henrici Loeder 

ex uno et inter aqueductum ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo filio quondam Wolteri Doerman promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem deponere. Testes Sta et Willelmus datum quinta post 

octavas pasche. 

 

BP 1177 f 186v 03 do 13-04-1385. 

Johannes zv voornoemde Aleijdis mag terugkopen tussen nu en Kerstmis met 10 

Brabantse dobbel, 53 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend. Opgesteld in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Theodericus van den 

Culem. 

 

Et Johannes filius dicte (verbeterd uit: dictus J) Aleijdis poterit 

redimere (dg: a) infra hinc et nativitatis Domini cum X Brabant dobbel 

(dg: sci) seu pro quolibet dobbel LIII Hollant placken ut in forma 

presentibus scabinis et Johanne de Globo (dg: datum anno LXXXV) 

Theoderico van den Culem anno LXXXV mensis aprilis die XIII hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 186v 04 vr 14-04-1385. 

Zibertus van Hoculem beloofde aan Henricus zvw Reijnerus Willems, tbv zijn 

moeder Elisabeth, 100 lichte schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, 

met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Zibertus de Hoculem promisit Henrico filio quondam Reijneri Willems ad 

opus Elisabeth eius matris centum licht scilde XII placken pro quolibet 

ad festum Jacobi proxime persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum 

sexta post octavas pasce. 

 

BP 1177 f 186v 05 vr 14-04-1385. 

Egbertus gnd van den Berge van Weert verkocht aan Johannes Kater een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis ter plaatse gnd 

Nuenrebeke te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Wetten, ter plaatse gnd 

in Geen Loebroek, tussen erfgoed van het gasthuis van Den Bosch enerzijds 

en Jutta gnd Bijchaens en haar kinderen anderzijds, (2) een akker in 

Wetten, ter plaatse gnd die Hostat, tussen Egidius van Vaerlaer enerzijds 

en Hepkinus van Wetten anderzijds, (3) een beemd, gnd die Lake, aldaar, 

tussen Elisabeth gnd Libeken Reijners enerzijds en Jutta gnd Bijchems 

anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Nuenen, aan voornoemde koper. 

 

Egbertus dictus van den Berge de Weert hereditarie vendidit Johanni Kater 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Nuenen 

solvendam hereditarie purificationis et in loco dicto Nuenrebeke 

tradendam ex prato quodam sito in parocia de (dg: Nue) Wetten in loco 

dicto in Gheen Loebroec inter hereditatem hospitalis de Busco ex uno et 

inter hereditatem Jutte dicte Bijchaens et eius liberorum ex alio atque 

agro terre sito in dicta parochia in loco dicto die Hostat inter 

hereditatem Egidii de Vaerlaer ex uno et hereditatem Hepkini de Wetten ex 

alio item prato dicto die Lake sito ibidem inter hereditatem Elisabeth 

dicte Libeken (dg: re) Reijners ex uno et hereditatem Jutte dicte 

Bijchems ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum ac hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure dicto emptori prius inde solvendis 

promisit sufficientem facere. Testes Sta et Willelmus datum ut supra. 
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BP 1177 f 186v 06 vr 14-04-1385. 

Hubertus van Ghemert machtigde zijn zoon Nicholaus het geld te manen, dat 

Johannes van Bruheze beloofd had aan voornoemde Hubertus. 

 

Hubertus de Ghemert dedit Nicholao suo filio potestatem monendi totam 

pecuniarum quam Johannes de Bruheze dicto Huberto promiserat ut dicebat 

ad revocacionem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186v 07 za 15-04-1385. 

Goessuinus Model van de Steenweg en Arnoldus Veer beloofden aan Gherisius 

van Os 110 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel 

gerekend of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (zo 01-10-

1385) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385). 

 

Goessuinus Model de Lapidea Via #Arnoldus Veer# promiserunt Gherisio de 

Os C et X Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant placken vel valorem 

(dg: ad) mediatim Remigii et mediatim Domini proxime persolvendos. Testes 

Willelmus et Loze datum sabbato post octavas pasce. 

 

BP 1177 f 186v 08 za 15-04-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186v 09 za 15-04-1385. 

Voornoemde Goessuinus Model en Arnoldus Vere beloofden aan Lambertus van 

den Hoevel, tbv Johannes van den Hovel zvw Johannes Zerijs soen, 91 

Hollandse dobbel, 45 plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend of de waarde, 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Goessuinus Model et Arnoldus Vere predicti promiserunt #Lamberto van den 

Hoevel ad opus# Johannis van den Hovel filio! quondam Johanni! Zerijs 

soen nonaginta unum Hollant dobbel vel pro quolibet XLV placken vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 186v 10 za 15-04-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186v 11 za 15-04-1385. 

Johannes van Haren wever beloofde aan Boudewinus Beijs 42 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-

07-1385) te betalen. 

 

Johannes de Haren (dg: carnifex) #textor# promisit q Boudewino Beijs (dg: 

XL) XLII aude scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato 

ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186v 12 za 15-04-1385. 

Johannes Peters soen droeg over aan Johannes gnd Corstiaens soen zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Johannes Corstiaens soen 

en diens vrouw Conegundis dv eerstgenoemde Johannes gekomen waren na 

overlijden van Engelberna ev eerstgenoemde Johannes en na overlijden van 

van Engbertus zv eerstgenoemde Johannes, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van eerstgenoemde Johannes. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Peters soen. 
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Johannes Peters soen usufructum suum quem habet in omnibus bonis que 

Johanni dicto Corstiaens soen et Conegundi uxori dicti Johannis 

Corstiaens soen #filie primodicti Johannis# de morte quondam Engelberne 

uxoris primodicti Johannis atque de morte quondam Engberti filii 

primodicti Johannis jure successionis hereditarie sunt advoluta et que 

eisdem Johanni Corstiaens soen et Conegundi eius uxori de morte 

primodicti Johannis #successione# adolventur quocumque locorum sunt sita 

ut dicebat legitime supportavit dicto Johanni Corstiaens soen promittens 

ratam servare. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. Detur dicto 

Johanni Peters soen. 

 

BP 1177 f 186v 13 za 15-04-1385. 

Voornoemde Johannes Corstiaens soen verkocht voornoemde goederen aan 

Nicholaus van Laerhoeven. 

 

Dictus Johannes Corstiaens soen predicta bona ut supra hereditarie 

vendidit (dg: Johanni) Nicholao de (dg: Laerhoeven) Laerhoeven promittens 

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

supra. 

 

BP 1177 f 186v 14 za 15-04-1385. 

Johannes zv Johannes gnd Peters soen vernaderde. 

 

Johannes filius Johannis dicti Peters soen prebuit et obtinuit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 186v 15 za 15-04-1385. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Peters soen beloofde aan voornoemde 

Johannes Corstiaens soen 40 lichte schilden met Pinksteren (zo 21-05-1385) 

en 70 lichte schilden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Dictus Johannes filius Johannis Peters soen promisit dicto Johanni 

Corstiaens soen XL licht scilde (dg: atq) ad penthecostes atque LXX licht 

scilde ad pasca proxime persolvendos. Testes datum ut supra. Et erunt due 

littere. 

 

1177 mf6 E 14 f.187. 

 Secunda post misericordia: maandag 17-04-1385. 

 Tercia post misericordia: dinsdag 18-04-1385. 

 Quarta post misericordia: woensdag 19-04-1385. 

 

BP 1177 f 187r 01 ma 17-04-1385. 

Gerardus zvw Ludovicus Lemmens soen droeg over aan zijn broer Ludovicus (1) 

een hofstad in Orthen, tussen Denekinus van Meerwijc enerzijds en Hilla gnd 

Tielen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Leempoel, aldaar, beiderzijds 

tussen Theodericus zv Bartholomeus, (3) een stukje land, ter plaatse gnd 

Woudberg, tussen Leonius van Erpe enerzijds en Johannes zv Hermannus van 

Eijndoven anderzijds, (4) 4 hont land, ter plaatse gnd op Rees, tussen 

voornoemde Leonius enerzijds en Henricus Grieten soen anderzijds, (5) 5 

groten geld b-erfcijns, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hofstad in 

Orthen, naast Nicholaus van den Broijle. De deelbrief van voornoemde 

Gerardus overhandigen aan voornoemde Ludovicus. 

 

Gerardus filius quondam Ludovici Lemmens soen domistadium situm in 

parochia de Orthen inter hereditatem Denekini de Meerwijc ex uno et 

hereditatem Hille dicte Tielen ex alio item peciam terre !terre (dg: 

sitam ibidem inter) dictam die Leempoel sitam ibidem inter hereditatem 

Theoderici filii Bartholomei ex (dg: alio) utroque latere item particulam 

terre sitam in loco dicto Woudberch (dg: spe) inter hereditatem Leonii de 

Erpe ex uno et hereditatem Johannis filii Hermanni de Eijndoven ex alio 
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item IIII hont terre sita in loco dicto op Rees inter hereditatem dicti 

Leonii ex uno et hereditatem Henrici Grieten soen ex alio item quinque 

grossos hereditarii census monete quos se solvendos (dg: so) habere 

dicebat hereditarie purificationis ex domistadio (dg: quod) quodam sito 

in parochia predicta #contigue# inter hereditatem Nicholai van den 

Broijle ex uno! ut dicebat hereditarie supportavit Ludovico suo fratri 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Loze datum secunda post misericordia. Detur littera 

divisionis dicti Gerardi dicto Ludovico. 

 

BP 1177 f 187r 02 ma 17-04-1385. 

Woltherus Backe van Lemersvelt verkocht aan Henricus van Zonne een huis, 

tuin een beemd met toebehoren, in Oisterwijk, tussen Nicholaus Roese 

enerzijds en een gemeen water anderzijds, zoals voornoemde Woltherus die 

verworven had van Johannes Boef en de naburen van Oisterwijk; de goederen 

waren belast met 4 pond geld aan Henricus Boef en 1 penning cijns aan de 

naburen van Oisterwijk. Voor voor voornoemde Woltherus een lijfrente van 6½ 

oude schild, heden aan hem beloofd. 

 

Woltherus Backe de Lemersvelt domum ortum et pratum cum suis attinentiis 

sitos in parochia de Oesterwijc inter hereditatem Nicholai Roese ex uno 

et (dg: hereditatem Marga) inter communem aquam ex alio prout huiusmodi 

domus ortus et pratum ibidem sunt siti et ipse Woltherus erga (dg: H) 

Johannem Boef et vicinos de Oesterwijc acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico de Zonne promittens ratam servare et 

obligationem deponere exceptis IIII libris monete Henrico Boef et uno 

denario census vicinis de Oesterwijc inde solvendis salva tamen dicto 

Woltero vitali pensione VIJ auden scilt quam dictus Henricus dicto 

Woltero ex premissis promiserat coram scabinis infrascriptis. Testes 

Lonijs et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187r 03 ma 17-04-1385. 

Theodericus Snavel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Snavel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187r 04 ma 17-04-1385. 

Voornoemde Woltherus beloofde voornoemde 4 pond aan Henricus Boef te 

betalen, zo lang als voornoemde Wolterus leeft. 

 

Dictus Woltherus (dg: promiserat) promisit super omnia quod ipse dictas 

IIII libras Henrico Boef ex premissis solvendas anno quolibet ad vitam 

dicti Wolteri dabit et exsolvet quod dicto Henrico (dg: primodicto) de 

Zonne quoad vitam dicti Wolteri nullum dampnum exinde eveniat. 

 

BP 1177 f 187r 05 ma 17-04-1385. 

Voornoemde Henricus van Zonne beloofde aan voornoemde Wolterus Backe een 

lijfrente van 6½ oude schild, met Pasen te betalen, gaande uit voornoemd 

huis, tuin en beemd. 

 

Dictus Henricus de Zonne promisit se daturum dicto Woltero Backe vitalem 

pensionem sex et dimidii aude scilde anno quolibet ad vitam dicti Wolteri 

pasche ex predictis domo orto et prato et cum mortuus fuerit etc. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187r 06 ma 17-04-1385. 

Voornoemde Henricus van Zonne beloofde aan voornoemde Wolterus Backe 15 

oude schilden, een helft te betalen met Pinksteren (zo 21-05-1385) en de 

andere helft met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385). 
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Dictus Henricus de Zonne promisit dicto Woltero Backe XV aude scilde 

mediatim penthecostes et mediatim Johannis proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187r 07 ma 17-04-1385. 

Arnoldus Alaerts soen beloofde aan Wolterus Delien soen 10 gulden of de 

waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (do 24-08-1385) te betalen. 

 

Arnoldus Alaerts soen promisit Woltero Delien soen X gulden vel valorem 

ad Bartholomei proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187r 08 di 18-04-1385. 

Leonius van Andwerpia en Mauritius van Boemel maakten het navolgende 

contract. Mauritius zal voor zijn rekening een stenen muur53 bouwen op het 

erfgoed van voornoemde Leonius, in Den Bosch, in de Kerkstraat, naast 

erfgoed van voornoemde Mauritius, te weten op de rand van het erfgoed van 

voornoemde Leonius, direct naast het erfgoed van voornoemde Mauritius. 

Daarna zal deze muur met ondergrond hun gemeenschappelijk eigendom zijn; 

beiden mogen op en in deze muur bouwen. Voornoemde muur zal even veel bogen 

en openingen richting het erfgoed van Mauritius hebben, als richting het 

erfgoed van Leonius. De muur zal 40 voet lang zijn, af te meten vanaf de 

Kerkstraat achterwaarts. 

Leonius en Mauritius zullen boven het erfgoed van Leonius voor gezamenlijke 

rekening een goot bouwen, die even lang is als de muur, en voor 

gezamenlijke rekening die goot onderhouden, althans totdat Leonius op die 

muur gebouwd zal hebben tot dezelfde hoogte als waarop Mauritius nu zal 

gaan bouwen; daarna zullen Mauritius en Leonius voor gezamenlijke rekening 

een goot op de muur bouwen. Leonius zal op zijn erfgoed niet hoger bouwen 

dan tot de hoogte waarop Mauritius nu gaat bouwen. 

 

Leonius de Andwerpia et Mauritius de Boemel (dg: palam re) condiciones et 

contractus infrascriptos mutuo fecerunt scilicet quod dictus Mauritius 

(dg: fundari) fundari et situari faciet et procurabit unum murum lapideum 

sub expensis et laboribus dicti (dg: Mauru) Mauritii supra hereditatem 

dicti Leonii sitam in Busco in vico ecclesie contigue iuxta hereditatem 

dicti Mauritii scilicet supra extremitatem (dg: dicti Leonii) dicte 

hereditatis dicti Leonii contigue iuxta dictam hereditatem dicti Mauritii 

et quod dictus murus lapideus cum suo fundo (dg: postea) postquam idem 

murus fuerit fundatus et constructus erit et permanebit perpetue communis 

dictorum Leonii et Mauritii (dg: ad edifican ?ut et supra dictum) et quod 

quilibet dictorum Mauritii et Leonii poterit edificare et sua edificia 

firmare per ancoras et alias in dicto muro et supra dictum murum ad suum 

profectum sine contradictione alterius eorundem item quod dictus murus 

habebit tot arcus (dg: usq) et foramina dicta ?mustergat versus 

hereditatem dicti Mauritii sicut versus (dg: vers) hereditatem dicti 

Leonii item quod dictus murus habet longitudinem XL pedatarum vel 

circiter mensurando a vico ecclesie retrorsum item quod dicti Leonius et 

Mauritius sub eorum communibus expensis edificari facient et procurabunt 

unum (dg: gurg) guttarium (dg: supra hereditatem dicti) ad longitudinem 

dicti muri (dg: conti) supra (dg: hereditatem dictam) hereditatem dicti 

Leonii contigue iuxta dictum murum (dg: in) et dictum guttarium in bona 

disposicione observabunt (dg: ?q) ?sub eorum communibus expensis scilicet 

usque ad illud temporem quo dictus Leonius edificaverit (dg: ad a) supra 

dictum murum et ad altitudinem edificiorum a dicto Mauritio edificandorum 

et dictus Mauritius libere poterit (dg: edificare) cum suis (dg: edif) 

edificiis ibidem edificandis stilli..... dicto guttario usque ad illud 

temporem quo dictus Leonius edificaverit supra dictam suam hereditatem ad 

altitudinem edificiorum a dicto Mauritio ibidem edificandorum (dg: et 

                         
53 Zie → BP 1177 f 194v 11 vr 09-06-1385, verklaring dat de muur met 

instemming van Leonius van Andwerpia is gbouwd. 
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?idem) #et dictus Mauritius .......# stillandum ?a dicto guttario sua 

edificia supra dictum murum ad eius profectum (dg: edific.... item quod 

post) #edificare valebit et .......# ?quod dictus Leonius edificaverit 

supra dictum murum et ad altitudinem edificiorum a dicto Mauritio 

edificandorum (dg: id) ibidem extunc dicti Mauritius et Leonius unum 

guttarium supra dictum murum construi et situari procurabunt et perpetue 

deinceps in bona disposicione observabunt sub eorum communibus expensis 

?et in huiusmodi (dg: stillid) guttario dicti Mauritius et (dg: Leod) 

Leonius extunc sua edificia stillabunt item quod dictus Leonius non 

poterit (dg: imposter) supra dictam suam hereditatem alterius edificare 

quam ad altitudinem edificiorum a dicto Mauritio nunc ibidem 

edificandorum item quod quidquid per alterum dictorum Leonii et Mauritii 

cum suis edificiis in dicto muro fuerit fractum hoc idem per eundem (dg: 

per) a ... fractum fuerit reparabit quas condiciones promiserunt mutuo 

super omnia ratas servare. Testes Willelmus et Theodericus datum tercia 

post miam. 

 

BP 1177 f 187r 09 di 18-04-1385. 

Petrus van Vucht beloofde aan Johannes Dircs soen van Delft 38 oude 

schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, of 3 oude 

schilden voor 4 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) te 

betalen. 

 

Petrus de Vucht promisit Johanni Dircs soen de Delft XXXVIII aude scilde 

scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude scilt computato seu pro III 

aude scilde IIII florenos dictos gulden ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 187r 10 wo 19-04-1385. 

Johannes van Os zvw Arnoldus Koetman van Os verkocht aan Johannes zv 

Henricus van Haren vleeshouwer een huis54 en erf, 50 voet lang en 20½ voet 

breed, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Koningsbrug naar de 

Loefsbrug, op de hoek van de straat, tussen voornoemde straat enerzijds en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Os anderzijds, met de helft van de 

tussenwand, belast met 3 pond geld b-erfcijns. Koper en verkoper zullen de 

tussenwand en de goot daarop voor gezamenlijke rekening onderhouden. 

 

Johannes de Os filius quondam Arnoldi Koetman de Os domum et aream 

quinquaginta pedatas in longitudine et viginti et dimidiam pedatas in 

latitudine continentem sitam in Busco in vico tendente a ponte dicto des 

Conincs Brugge ad pontem dictum Loefs Brugge super conum dicti vici inter 

predictum vicum ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Os ex alio 

et medietatem parietis interstitialis (dg: de) ibidem inter (dg: 

predictas hereditates) primodictam domum et aream et inter reliquam 

hereditatem dicti Johannis de Os consistentis ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio Henrici de Haren (dg: pro) carnificis promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis III libris hereditarii census 

monete inde solvendis tali condicione quod dicti venditor et emptor 

dictam parietem interstitialem atque guttarium super dictam parietem 

consistens sub eorum communibus expensis in bona disposicione 

conservabunt. Testes Coptiten et Coptiten datum (dg: in) quarta post 

misericordia. 

 

BP 1177 f 187r 11 wo 19-04-1385. 

Arnoldus Koetman zv Alardus Koetman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Koetman filius Alardi Koetman prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

                         
54 Zie → BP 1184 f 272v 06 za 06-02-1406, schenking van de helft van het huis. 
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BP 1177 f 187r 12 wo 19-04-1385. 

Voornoemde koper en zijn vader Henricus beloofden aan voornoemde verkoper 

14 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen, 14 oude schilden met Sint-Jan daaropvolgend (zo 24-06-1386), en 14 

oude schilden of de waarde met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1386). 

 

Dictus emptor et Henricus eius pater promiserunt dicto (dg: ven 

venditori) venditori XIIII aude scilde vel valorem in festo nativitatis 

Domini (dg: et XII) proxime et XIIII aude scilde Johannis deinceps 

subsequente atque XIIII aude scilde vel valorem a nativitatis domini 

proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 01 f.187v. 

 Quarta post misericordia: woensdag 19-04-1385. 

 in cena Domini: witte donderdag 30-03-1385. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 21-04-1385. 

 Quinta post jubilate: donderdag 27-04-1385. 

 Sabbato post miserocordia: zaterdag 22-04-1385. 

 Secunda post jubilate: maandag 24-04-1385. 

 Tercia post jubilate: dinsdag 25-04-1385. 

 Quarta post jubilate: woensdag 26-04-1385. 

 

BP 1177 f 187v 01 wo 19-04-1385. 

Johannes gnd Goddijns verkocht aan Wolterus Delien soen een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 2 huizen met 

ondergrond, in Hintham, tussen Corstianus gnd Metten Ymmen enerzijds en 

Goddinus Olisleger anderzijds, (2) een tuin aldaar, achter de twee huizen, 

reeds belast met 40 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes dictus Goddijns hereditarie vendidit Woltero Delien soen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in 

nativitatis Domini ex duabus domibus et earum fundis sitis in Hijntham 

inter hereditatem Corstiani dicti Metten Ymmen ex uno et hereditatem 

Goddini Olisleger ex alio ut dicebat (dg: promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere) et ex orto sito ibidem retro dictas duas domos ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XL 

solidis dicte monete prius inde solvendis. Testes Coptiten et Coptiten 

datum quarta post misericordia. 

 

BP 1177 f 187v 02 wo 19-04-1385. 

Johannes zv Johannes van Gemert beloofde aan Leonius zvw Leonius van Erpe 

34 oude schilden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) 

te betalen. 

 

Johannes filius Johannis de Gemert promisit Leonio filio quondam Leonii 

de Erpe XXXIIII aude scilde vel valorem ad festum Remigii proxime 

persolvendos. Testes Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187v 03 do 30-03-1385. 

Een vidimus maken van de deelbrief van Arnoldus zv hr Emondus Rover, 

beginnend met “Theodericus, Emondus, Arnoldus en Gheerlacus”. 

 

Et fiet vidimus de littera divisionis Arnoldi filii domini Emondi Rover 

incipiente Theodericus Emondus Arnoldus et Gheerlacus et (dg: W) 

Willelmus (dg: dixit et commisit nescio quis sit eius conscabinus) Meus 

datum in cena Domini. 

 

BP 1177 f 187v 04 vr 21-04-1385. 

Mechtildis wv Johannes Coman droeg over aan Henricus Aben, tbv Johannes van 

Yngen, haar vruchtgebruik in 2 stukken land, in Vught Sint-Lambertus, 
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tussen Theodericus Bolant enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis Coman cum tutore usufructum quem 

habuit in duabus peciis terre sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti 

inter hereditatem Theoderici Bolant ex uno et (dg: here) inter communem 

platheam ex alio ut dicebat legitime supportavit Henrico Aben ad opus 

Johannis de Yngen promittens cum tutore ratam servare. Testes Sta et 

Willelmus datum sexta post misericordia. 

 

BP 1177 f 187v 05 vr 21-04-1385. 

Hubertus van Gouberdingen beloofde Leonius zv Petrus van Erpe schadeloos55 

te houden van 30 oude schilden, die voornoemde Leonius en Johannes van den 

Velde beloofd hadden aan Johannes gnd Straten, tbv hr Albertus Buc. 

 

Solvit 2 plack. 

Hubertus de Gouberdingen promisit quod ipse Leonium filium Petri de Erpe 

a XXX aude scilde quos dictus Leonius et Johannes van den Velde Johanni 

dicto Straten ad opus domini Alberti Buc promiserant ut dicebat. Testes 

Sta et Willelmus datum sexta post misericordia. 

 

BP 1177 f 187v 06 do 27-04-1385. 

Willelmus van Geffen molenaar verkocht aan Eustacius van Hedichuijsen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed 

van Henricus Oeden soen enerzijds en erfgoed van Gerardus van Geffen 

anderzijds, reeds belast met 25 schelling geld, (2) 2 dagmaten beemd bij de 

plaats gnd Oetheren, tussen de heer van Werthuijsen enerzijds en Johannes 

Roede anderzijds, de beemd reeds belast met 13 schelling, en beide 

onderpanden reeds belast met de hertogencijns. 

 

Willelmus de Geffen multor hereditarie vendidit Eustacio de Hedichuijsen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in Busco ad aggerem vici 

Vuchtensis inter hereditatem Henrici Oeden soen ex uno et hereditatem 

Gerardi de (dg: Ge) Geffen ex alio atque ex duabus diurnatis prati sitis 

(dg: in lo) prope locum dictum Oetheren inter hereditatem domini de 

Werthuijsen ex uno et hereditatem Johannis Roede ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis 

et XXV solidis monete ex dictis domo et orto et XIII solidis ex dictis 

duabus diurnatis prati solvendis promisit sufficientem facere. Testes 

Lonijs et (dg: W) Willelmus datum quinta post jubilate. 

 

BP 1177 f 187v 07 za 22-04-1385. 

Johannes van den Veke en Johannes van de Dijk beloofden aan Philippus 

Asinarius 22 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 

8+31+24=63 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes van den Veke cum Johanne de Aggere promiserunt Philippo Asinario 

XXII aude scilde ad nativitatis Johannis proxime pena II. Testes Sta et 

Lonijs datum sabbato post miserocordia. 

 

BP 1177 f 187v 08 za 22-04-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

                         
55 Zie ← BP 1177 f 093v 04 za 02-01-1384, Leonius zvw Petrus van Erpe en 

Hubertus van Gouberdingen ev Johanna dvw voornoemde Petrus maakten een 

erfdeling van een hoeve, gnd het Goed te Loe, in Erp. Wellicht heeft de 

belofte schadeloos te houden te maken met de mogelijkheid dat deze hoeve 

voor de schuld kon worden aangesproken? 
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Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187v 09 ma 24-04-1385. 

Johannes Raet maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan 

met goederen van Johannes van Zonne zvw Reijnerus van Zonne. 

 

Johannes Raet vendiciones et alienaciones factas cum bonis Johannis de 

Zonne filii quondam Reijneri de Zonne calumpniavit. Testes Willelmus et 

Loze datum secunda post jubilate. 

 

BP 1177 f 187v 10 di 25-04-1385. 

Henricus van de Broek zvw Arnoldus, Arnoldus zv Willelmus Veren Hadewigen 

soen, zijn broer Rutgherus, Gerardus van Ghael, Arnoldus zv Arnoldus van 

den Dike en Petrus van der Hautaert beloofden aan Philippus Jozollo 104 

oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385; 

5+31+30+25=91 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus de Palude filius quondam Arnoldi Arnoldus filius (dg: quondam) 

Willelmi Veren Hadewigen soen Rutgherus eius frater Gerardus de Ghael 

Arnoldus filius Arnoldi van den Dike et Petrus van der Hautaert 

promiserunt Philippo Jozollo C et IIIIor aude scilde Francie ad (dg: 

Johannis) #Jacobi# proxime persolvendos pena IIII. Testes Sta et 

Willelmus datum 3a post jubilate. 

 

BP 1177 f 187v 11 di 25-04-1385. 

Petrus van der Hautaert en Henricus van de Broek zv Arnoldus beloofden aan 

voornoemde Philippus Jozollo 16 oude Franse schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1385; 5+31+30+25=91 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Petrus van der Hautaert et Henricus de Palude filius Arnoldi promiserunt 

dicto Philippo XVI aude scilde Francie ad Jacobi proxime persolvendos 

pena I. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 187v 12 di 25-04-1385. 

Henricus van Lijenden ontlastte Henricus Stakenborch en zijn 

medeschuldenaren van al het rogge, dat voornoemde Henricus Stakenborch en 

zijn medeschuldenaren beloofd hadden aan eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus de Lijenden quitos proclamavit Henricum Stakenborch et eius 

condebitores ab omni siligine quam dictus Henricus Stakenborch et eius 

condebitores primodicto Henrico a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem promiserant ut dicebat. Testes Jacobus et Jacobus datum ut 

supra ?supra. 

 

BP 1177 f 187v 13 wo 26-04-1385. 

Theodericus zvw Godefridus gnd van Heijst deed tbv Ywanus van Gravia 

afstand van 2 morgen land, in Empel, in een kamp gnd Poeldonks Kamp, tussen 

Willelmus Hoel enerzijds en Ghijselmarus van Vlijmen anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi dicti de Heijst super duobus 

jugeribus terre sitis in parochia de Empel in campo dicto communiter 

Poeldoncs Camp inter hereditatem Willelmi Hoel ex uno et inter 

hereditatem Ghijselmari de Vlijmen ex alio atque super toto jure ut 

dicebat ad opus Ywani de Gravia hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Theodericus datum quarta post (dg: misericordia) jubilate. 

 

BP 1177 f 187v 14 wo 26-04-1385. 

Theodericus zvw Godefridus van Heist droeg over aan zijn zuster Katherina 
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de helft in een b-erfcijns56 van 7 pond geld uit een b-erfcijns57 van 8 pond 

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

Kerstmis, gaande uit het voorhuis en erf van Petrus gnd Valant, in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen de Peperstraat enerzijds en erfgoed van 

Truda gnd Bijnhuijs anderzijds, strekkend van de Peperstraat tot aan nieuwe 

kamers, welke cijns van 7 pond voornoemd geld voornoemde Katherina dvw 

Godefridus, tbv haar en haar voornoemde broer Theodericus, verworven had 

van Henricus zvw Theodericus Posteel. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi de Heist medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu septem librarum monete de hereditario censu octo 

librarum dicte monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex anteriori domo et area Petri dicti Valant sita in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter dictum vicum ex uno et inter hereditatem Trude 

dicte (dg: Bij) Bijnhuijs tendente a dicto vico Peperstraet vocato usque 

ad novas cameras quem censum VII librarum dicte monete Katherina filia 

dicti quondam Godefridi ad opus sui et ad opus dicti Theoderici sui 

fratris erga Henricum filium quondam Theoderici Posteel [acquisiverat] 

prout in litteris hereditarie supportavit dicte Katherine sue sorori cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 02 f.188. 

 Quarta post jubilate: woensdag 26-04-1385. 

 Sexta post jubilate: vrijdag 28-04-1385. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 29-04-1385. 

 Quarta post misericordia: woensdag 19-04-1385. 

 

BP 1177 f 188r 01 wo 26-04-1385. 

Katherina dvw Godefridus van Heijst beloofde aan haar broer Theodericus een 

n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit ¼ deel van een hoeve in Vught, 

ter plaatse gnd Loervoert. 

 

Katherina filia quondam Godefridi de Heijst cum tutore promisit se 

daturam Theoderico suo fratri hereditarium censum trium librarum et X 

#decem# solidorum monete hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex quarta parte ad se spectante cuiusdam mansi siti in parochia de Vucht 

in loco dicto Loervoert et ex attinentiis dicte quarte partis et promisit 

cum tutore sufficientem facere. Testes Willelmus et Theodericus datum 

quarta post (dg: misericordia) jubilate. 

 

BP 1177 f 188r 02 wo 26-04-1385. 

Theodericus zvw Godefridus van Heijst beloofde aan zijn zuster Katherina 

dat hij nimmer op een huis en erf in Den Bosch, in de Kerkstraat, waarin 

Petrus Polslauwer tegenwoordig woont, rechten zal doen gelden. De brief 

overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Theodericus filius quondam Godefridi de Heijst promisit super omnia 

Katherine sue sorori quod ipse Theodericus #nec aliquis ex parte sui# 

quandam domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie in qua vero domo 

et area Petrus Polslauwer ad presens moratur nunquam impetet nec se jus 

in eadem (dg: hereditate h) domo et area habere presumet et si dicte 

Katherine occacione impeticionis ab ipso Theoderico vel ab aliquo ex 

parte sui faciende de domo et area predicta dampna sustineret extunc 

dictus Theodericus dictam Katherinam ab huiusmodi dampnis indempnem 

                         
56 Zie → BP 1177 f 231r 08 vr 30-03-1386, verkoop van de erfcijns van 7 

pond. 
57 Zie ← BP 1176 f 103r 02 di 28-02-1380, verkoop van een erfcijns van 8 

pond uit het voorhuis en erf aan Henricus zvw Theodericus Posteel. 
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conservabit. Testes datum ut supra. Detur dicte Katherine. 

 

BP 1177 f 188r 03 wo 26-04-1385. 

Andreas zv Johannes zv Andreas Screijnmaker verklaarde, namens Petrus 

Pieke, ontvangen te hebben van Theodericus en Katherina, kvw Godefridus van 

Heijst, 15 pond geld, die voornoemde Theodericus en Katherina wegens 

achterstallige termijnen verschuldigd waren van een b-cijns van 5 pond, 

welke cijns voornoemde Petrus beurt, gaande uit goederen in Loervoert. 

 

(dg: Joh filius An) Andreas filius Johannis filii Andree Screijnmaker 

recognovit se recepisse #ex parte Petri Pieke# a Theoderico et Katherina 

liberis quondam Godefridi de Heijst XV libras monete quas dicti 

Theodericus et Katherina dicto Petro #de arrastagiis# tenebant occacione 

census quinque librarum quem censum V librarum dictus Petrus solvendum 

habet ex bonis sitis in Loervoert et promiserunt dictus Andreas et cum eo 

dictus Johannes eius pater si dicti Theodericus et Katherina occacione 

dictarum V librarum a dicto Petro vel ab aliquo ex parte sui impetentur 

extunc ipsi dictos Theodericum et Katherinam exinde indempnes 

conservabunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 188r 04 wo 26-04-1385. 

Elisabeth ndv Egidius gnd Luutens soen gaf uit aan Johannes gnd Rodeman (1) 

een huis en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Kleinre Liemde, tussen 

Johannes van den Velde enerzijds en Willelmus Spruijt anderzijds, (2) 4 

lopen land, aldaar, tussen voornoemde Johannes enerzijds en hr Willelmus 

van Bucstel anderzijds, (3) 10 lopen land, ter plaatse gnd die Brake, 

tussen Aleidis gnd Nennen enerzijds en voornoemde Johannes van der Velde 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die eruit 

gaan, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1386). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (4) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, met Kerstmis te leveren, gaande uit 4 lopen 

gerstland, aldaar, tussen Aleidis Rodemans enerzijds en Jacobus van den 

Hovel anderzijds. 

 

Elisabeth filia naturalis Egidii dicti Luutens soen cum tutore domum et 

ortum sitos in parochia de Bucstel in loco dicto Cleijnreliemde inter 

hereditatem Johannis van den Velde ex uno et hereditatem Willelmi Spruijt 

ex alio atque quatuor lopinatas terre sitas ibidem inter hereditatem 

dicti Johannis ex uno et inter hereditatem domini Willelmi de Bucstel ex 

alio (dg: in) item decem lopinatas terre sitas in loco dicto die Brake 

inter hereditatem Aleidis dicte Nennen ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis van der Velde ex alio prout dicte hereditates ibidem sunt 

situate et ad eam pertinere dinoscuntur ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni dicto Rodeman ab eodem pro censibus et paccionibus prius 

inde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum et 

sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicte Elisabeth ab 

altero in festo nativitatis Domini (dg: et in Busco tradenda ex premissis 

promittens cum tutore) et pro primo ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

termino solucionis predicto ex (dg: q) quatuor lopinatis terre ordeacee 

sitis ibidem inter hereditates Aleidis Rodemans ex uno et hereditatem 

(dg: J.) Jacobi van den Hovel ex alio ut dicebat ad pignus imposuit et 

promisit super omnia quod ipse dictas IIIIor lopinatas terre pro 

solucione dicte paccionis dimidii modii siliginis sufficientes facere. 

Testes Sta et Willelmus datum quarta post (dg: misericordia) jubilate. 

 

BP 1177 f 188r 05 vr 28-04-1385. 

Rutgherus Veer, zijn broer Arnoldus, Henricus Dicbier zv Godefridus en 
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Gerardus van den Wiel beloofden aan Johannes zv Amelius van Vladeracken 40 

schilden van Frankrijk of van de keizer of de waarde, met Pasen aanstaande 

(zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Rutgherus Veer Arnoldus eius frater Henricus Dicbier filius Godefridi et 

Gerardus van den Wiel promiserunt Johanni filio Amelii de Vladeracken XL 

scuta Francie vel imperatoris vel valorem ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Sta et Willelmus datum sexta post jubilate. 

 

BP 1177 f 188r 06 vr 28-04-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit VI solidos. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 188r 07 za 29-04-1385. 

Johannes Raet droeg58 over aan Hubertus gnd Steenwech ¾ deel, dat aan 

Marcelius gnd van Geffen de oudere bij erfopvolging behoort, in een huis en 

erf in Den Bosch, in de Kleerherstellersstraat, tussen ergoed van 

Theodericus Berwout enerzijds en erfgoed dat was van Mathijas gnd Werner 

anderzijds, alsmede het vruchtgebruik, aan Marcelius gnd van Geffen 

behorend, in het resterende ¼ deel, aan voornoemde Johannes Raet 

gerechtelijk verkocht door voornoemde Hubertus gnd Steenwech. Hadewigis 

Kemmers behoudt het recht, dat ze heeft en nog zal krijgen na overlijden 

van voornoemde Marcelius van Geffen de oudere, in het resterende ¼ deel, 

waarvan voornoemde Marcelius het vruchtgebruik heeft. 

 

Johannes Raet tres quartas partes ad Marcelium dictum de Geffen seniorem 

jure hereditario spectantes in domo et area sita in Busco in vico 

reparatorum veterum vestium inter hereditatem Theoderici Berwout ex uno 

et hereditatem que fuerat Mathije dicti Werner ex alio atque usufructum 

dicto Marcelio de Geffen seniori competentem in reliqua quarta parte 

domus et aree predicte venditos dicto Johanni Raet per judicem mediante 

sententia scabinorum ab Huberto dicto Steenwech prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Huberto cum litteris et jure promittens 

ratam servare salvo Hadewigi Kemmers suo jure sibi competente et post 

mortem dicti Marcelii de Geffen senioris competente in reliqua (dg: parte 

qu) quarta #parte# dicte domus et aree in qua dictus (dg: Marce) 

Marcelius usufructum possidet (dg: ut dicebat). Testes Berkel et 

Willelmus datum sabbato post jubilate. 

 

BP 1177 f 188r 08 wo 19-04-1385. 

Andreas van Oudrighem droeg over aan Bertoldus Voghet 168 oude schilden, 

geld van de keizer of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd 

door Johannes van Zonne zvw Reijnerus van Zonne en Arnoldus van Eijndoven 

zv Gevardus van Eijndoven, ?met adiusticatio. Bertoldus droeg voornoemde 

168 oude schilden, met de adiusticatio, over aan Johannes Raet. 

 

Andreas de Oudrighem centum et sexaginta octo aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos monete cesaris boni auri et justi ponderis 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Johanne de Zonne 

filio quondam Reijneri de Zonne et Arnoldo de Eijndoven filio Gevardi de 

Eijndoven prout in litteris legitime supportavit Bertoldo Voghet cum 

dictis #litteris# et adiusticatione sibi exinde facta ut dicebat et 

dictus vero Bertoldus dictos C et LXVIII aude scilde simul cum litteris 

et adiusticatione supportavit Johanni Raet. Testes Berkel et Willelmus 

datum quarta post misericordia. 

 

                         
58 Zie → BP 1177 f 370v 13 di 16-07-1387, overdracht van deze goederen. 
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BP 1177 f 188r 09 ±wo 19-04-1385. 

Willelmus zv Willelmus van Laervenne verklaarde dat zijn voornoemde vader 

Willelmus hem 100 oude schilden heeft betaald, die hij hem beloofd had te 

schenken. 

 

Willelmus filius Willelmi de Laervenne palam recognovit sibi dictum 

Willelmum suum patrem persolvisse C aude scilde quos sibi nomine dotis 

promiserat ut dicebat clamans inde quitum. 

 

BP 1177 f 188r 10 za 29-04-1385. 

Willelmus zvw Henricus gnd Loijer droeg over aan de secretaris een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht59 van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 5 stukken land, in 

Beilver, (1) die Huisakker, (2) die Meerakker, (3) die Boentuin, (4) die 

Koolheuvel, (5) die Poelakker, welke 5 stukken voornoemde Willelmus 

uitgegeven had aan Jacobus zvw Willelmus gnd van Laerhoeven voor 6 penning 

aan de naburen van Oisterwijk en voor voornoemde pacht van 2 mud rogge, 

voornoemde pacht van ½ mud belast met 10 penning aan de broederschap van de 

H.Maria in Den Bosch en .. penning aan een altaar in de kerk van Haaren. 

 

Willelmus filius quondam Henrici dicti Loijer hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco de annua et hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis dicte mensure dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis ex quinque peciis terre sitis in loco dicto 

Beilver quarum una die Huijsacker altera die Meeracker tercia die 

Boentuijn quarta die (dg: C Coelhof) Coelhoevel et quinta die Poelacker 

sunt nominate quas quinque pecias terre dictus Willelmus pro sex denariis 

vicinis ibidem de Oesterwijc annuatim exinde solvendis atque pro predicta 

paccione duorum modiorum siliginis Jacobo filio quondam Willelmi dicti de 

Laerhoeven dederat ad (dg: censum) pactum prout in litteris hereditarie 

supportavit mihi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

[obligationem] in dicta paccione dimidii modii siliginis existentem 

excepto X denariis fraternitati beate Marie in Busco et .. denariis 

cuidam altari sito in ecclesia de Haren inde solvendis. Testes Berkel et 

Willelmus datum sabbato post jubilate. 

 

1177 mf6 F 03 f.188v. 

 Sabbato post jubilate: zaterdag 29-04-1385. 

 

BP 1177 f 188v 01 za 29-04-1385. 

Jacobus Loze, Jacobus van Engelant, Elisabeth wv Rodolphus van Engelant, 

Johannes van Engelant, voor Johannes en Metta, kvw voornoemde Rodolphus en 

Elisabeth, maakten een erfdeling van 6½ morgen uit een kamp, gnd die 

Bieskamp, ter plaatse gnd Engeland, tussen een gemene weg en erfgoed van 

Cristina Tielmans enerzijds en een waterlaat anderzijds. 

Jacobus Loze kreeg 2 morgen 2 hont. Voornoemde Elisabeth en Johannes 

beloofden dat voornoemde Johannes en Metta hiermee zullen instemmen. 

Voornoemde Jacobus zal deze 2 morgen 2 hont omwallen. 

 

Jacobus Loze et Jacobus de Engelant Elisabeth f relicta quondam Rodolphi 

de Engelant cum tutore Johannes de Engelant pro Johanne et Metta liberis 

(dg: dicti) quondam Rodolphi et Elisabeth predictorum recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse #VIJ jugera# de quodam campo dicto 

die Bieskamp #(dg: septem et dimidium ....... ....... jugera .... 

continente) .......# sito in loco dicto Engelant inter (dg: hereditatem) 

communem platheam et hereditatem Cristine Tielmans ex uno et (dg: 

hereditatem) inter aqueductum ex alio ut dicebant mediante qua divisione 

duo jugera et duo hont de predictis (dg: IIIJ #VIIJ) VIJ# jugeribus (dg: 

scilicet illa duo jugera terre que sita sunt) dicto Jacobo Loze cesserunt 

                         
59 Zie ← BP 1176 f 238r 19 wo 29-01-1382, overdracht van deze erfpacht. 
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in partem ut alii recognoverunt promittentes super quibus etc 

promittentes ratam servare et promiserunt dicti Elisabeth (dg: quod ip) 

et Johannes quod ipsi dictos Johannem et Mettam dicte divisioni facient 

consentire et (dg: promisit pro) #tali condicione# dictus Jacobus quod 

ipse dicta II jugera et duo hont taliter circumvallabit [quod] aliis 

nullum dampnum exinde eveniat. Testes Sta et Willelmus datum sabbato post 

jubilate. 

 

BP 1177 f 188v 02 za 29-04-1385. 

Voornoemde Elisabeth en Johannes, tbv voornoemde Johannes en Metta, kregen 

1 morgen 1 hont uit voornoemde 6½ morgen, gelegen naast erfgoed van 

voornoemde Jacobus Loze. Zij zullen hun deel omwallen. 

 

Et mediante eadem divisione unum juger terre (dg: de dictis II jugeribus 

et II ju h) et unum hont de dictis VIJ jugeribus sita iuxta hereditatem 

dicti Jacobi Loze dictis Elisabeth et Johanni ad opus dictorum Johannis 

et Mette cesserunt in partem promittentes cum tutore et circumvallabunt 

etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 188v 03 za 29-04-1385. 

Voornoemde Jacobus van Engelant kreeg 3 morgen uit voornoemde 6½ morgen. 

Elisabeth en Johannes beloofden dat voornoemde Johannes en Metta hiermee 

zullen instemmen. Voornoemde Jacobus zal deze 3 morgen omwallen. 

 

Et mediante eadem divisione tria jugera terre de dictis (dg: IIII) #VIJ# 

jugeribus dictis! Jacobo de Engelant cesserunt in partem super quibus etc 

promittentes ratam servare et promiserunt Elisabeth et Johannes quod ipsi 

dictos Johannem et Mettam dicte divisioni facient consentire etc tali 

condicione quod dictus Jacobus dicta tria jugera terre circumvallabit 

quod aliis nullum dampnum exinde eveniat. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 04 f.189. 

 Secunda post cantate: maandag 01-05-1385. 

 

BP 1177 f 189r 01 ma 01-05-1385. 

Petrus van Avenioen en Egidius van Lieshout ev Elisabeth sv voornoemde 

Petrus droegen over aan Agnes van Avenijoen sv voornoemde Petrus hun deel 

in een huis en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen voornoemde 

Egidius enerzijds en Egidius Scoerwegge anderzijds. 

 

Petrus de Avenioen et Egidius de Lieshout maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris sororis dicti Petri totam partem et omne 

jus [ipsis] et dicte Elisabeth competentes [in domo et] area sitis in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem dicti Egidii ex uno et inter 

hereditatem Egidii Scoerwegge ex alio [ut dicebant] hereditarie 

supportaverunt Agneti de Avenijoen sorori dicti Petri promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1177 f 189r 02 ma 01-05-1385. 

Jacobus Loze droeg over aan Henricus zv Cristianus van den Hoevel een 

b-erfcijns van 1½ oude schild, die Willelmus van Heesselt en Gerardus zv 

Theodericus gnd van Zwaelgeest beloofd hadden aan voornoemde Jacobus, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis en erf, eertijds van wijlen 

Henricus van Amerzoijen, in Waalwijk, tussen Johannes zv Mijchael enerzijds 

en Henricus Brijevonc anderzijds, (2) 4 morgen land, in Waalwijk, tussen 

Denekinus Waghebaert enerzijds en Petrus Gruijter anderzijds. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum unius et dimidii denariorum aureorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis quem 

Willelmus de Heesselt et Gerardus filius Theoderici dicti de Zwaelgeest 

dicto Jacobo dare et solvere promiserant hereditarie in nativitatis 
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Domini ex domo et area que fuerant quondam Henrici de Amerzoijen sita in 

(dg: B) parochia de Waelwijc inter hereditatem Johannis filii Mijchaelis 

ex uno et hereditatem !hereditatem Henrici Br! Brijevonc ex alio atque 

quatuor jugeribus terre sitis in parochia predicta inter hereditatem 

Denekini Waghebaert ex uno et inter hereditatem Petri Gruijter ex alio 

prout in litteris #supportavit# Henrico filio Cristiani van den Hoevel 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Jacobus #Cop# et Willelmus datum secunda post cantate. 

 

BP 1177 f 189r 03 ma 01-05-1385. 

Petrus Oer en Willelmus zvw Henricus Loijer beloofden aan Franco Nolleken 

18 Hollandse dobbel, 44 plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Sint-

Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Petrus Oer et Willelmus filius quondam Henrici Loijer promiserunt 

Franconi Nolleken XVIII Hollant dobbel vel pro quolibet XLIIII placken ad 

Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 189r 04 ma 01-05-1385. 

Willelmus zvw Johannes van Dorhout verkocht aan Ricoldus Borchgreve een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) 3 stukken land, in Veghel, tussen Johannes Roveri nzvw hr Roverus 

investiet van Vechel enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds, (2) de 

helft van een kamp in Veghel, tussen Rutgerus des Persoens zwager enerzijds 

en Johannes Vos anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Rutgherus, 

(3) 2/5 deel van een kamp gnd die Hoge Dorhout, in Veghel, tussen kv 

Egidius van Overaa enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Willelmus !de filius quondam Johannis de Dorhout hereditarie vendidit 

Ricoldo Borchgreve hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: c pecia) 

tribus peciis terre !terre sitis in parochia de Vechel (dg: quarum una 

in) inter hereditatem Johannis Roveri (dg: investiti) #filii naturalis# 

quondam domini Roveri investiti de Vechel ex uno et inter communitatem de 

Vechel ex alio atque ex (dg: prato et) medietate campi siti in dicta 

parochia inter hereditatem Rutgeri des Persoens zwager ex uno et Johannis 

Vos ex alio scilicet ex illa medietate que sita est versus hereditatem 

dicti Rutgheri item ex duabus quintis partibus cuiusdam campi (dg: siti 

in) dicti die Hoege Dorhout siti in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

Edi) liberorum Egidii de Overaa ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: j) 

excepto censu domini fundi promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes Jacobus Cop et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 189r 05 ma 01-05-1385. 

Ghisbertus van Dorhout beloofde aan voornoemde Ricoldus deze verkoop van 

waarde te houden. 

 

Ghisbertus de Dorhout promisit super omnia #dicto Ricoldo# quod ipse 

dictam vendicionem ratam servabit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 189r 06 ma 01-05-1385. 

Lambertus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 189r 07 ma 01-05-1385. 

Johannes Cortroc zvw Willelmus gnd Cortroc droeg over aan Johannes zvw 

Daniel van Vladeracken een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een deel 
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van een tuin in Den Bosch, achter erfgoed van voornoemde Johannes Cortroc, 

tussen erfgoed van Willelmus van Waderle enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, welk deel van de tuin voornoemde Johannes voor voornoemde cijns 

uitgegeven had aan Mathias zvw Mathias Rademaker schoenmaker. 

 

Johannes (dg: filius) Cortroc filius quondam Willelmi dicti Cortroc 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex quadam parte orti siti in Busco retro 

hereditatem dicti Johannis Cortroc inter hereditatem Willelmi de Waderle 

ex uno et inter communem stegam ex alio quam partem dicti orti dictus 

Johannes Mathie filio quondam Mathie rotificis sutori pro predicto censu 

dederat ad censum prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio 

quondam Danielis de Vladeracken cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes testes Jacobus et 

Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 189r 08 ma 01-05-1385. 

Ghisbertus van Dorhout droeg over aan zijn broer Willelmus een b-erfpacht 

van 2 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Veghel, die voornoemde Willelmus 

beloofd had met Lichtmis in Veghel te leveren aan zijn voornoemde broer 

Ghiselbertus, gaande uit erfgoederen, in Veghel, die voornoemde Willelmus 

in pacht verworven had van voornoemde Ghisbertus. De brief overhandigen aan 

hem of aan Rodolphus van den Zande. 

 

Ghisbertus de Dorhout hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis et 

duorum modiorum ordei mensure de Vechel quam Willelmus de Dorhout eius 

frater se daturum et soluturum promiserat dicto Ghiselberto suo fratri 

hereditarie purificationis et (verbeterd uit: ex) in (dg: ..) Vechel 

tradendam ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Vechel quas 

dictus Willelmus erga dictum Ghisbertum ad pactum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo suo fratri cum litteris 

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

Testes Willelmus et Loze datum ut supra. Detur sibi vel Rodolpho van den 

Zande. 

 

BP 1177 f 189r 09 ma 01-05-1385. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Ghisbertus 15 Brabantse dobbel 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Ghisberto XV Brabant dobbel vel valorem 

ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 189r 10 ma 01-05-1385. 

Petrus van Megen beloofde aan Johannes Bathen soen 62 lichte schilden, 12 

plakken voor 1 lichte schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Petrus de Megen promisit Johanni Bathen soen LXII licht scilde scilicet 

XII placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 189r 11 ma 01-05-1385. 

Theodericus van Megen droeg over aan Johannes Bathen soen en aan Johannes 

van Beke zv Philippus een erfgoed, gnd een molenstat, in Den Bosch, in de 

straat gnd Beurde, met een weg die hierbij hoort, en met ander toebehoren, 

welk erfgoed voornoemde Theodericus van de rentmeester van de hertog van 

Brabant in cijns gekregen had voor 1 oude groot Tournoois, belast met 

voornoemde oude groot. Voornoemde Theodericus behoudt in het erfgoed recht 

van weg naar ramen (huidenspanners). De brief overhandigen. 
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Theodericus de Megen quandam hereditatem dictam een molenstat sitam in 

Busco in vico dicto Buerde (dg: inter hereditatem cum eius attinentiis) 

et cum via ad dictam hereditatem spectante et cum ceteris eius 

attinentiis quam hereditatem cum dictis eius attinentiis dictus 

Theodericus erga receptorem domini nostri ducis Brabantie ex parte et 

nomine dicti domini nostri ducis pro uno antiquo grosso Turonensi denario 

ad censum acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Bathen 

soen et Johanni de Beke filio Philippi promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto dicto antiquo grosso 

#{invoegen BP 1177 f 189r 12}# ut dicebat. Testes Berkel et Willelmus 

datum ut supra. Detur. 

 

BP 1177 f 189r 12 ma 01-05-1385. 

{Invoegen in BP 1177 f 189r 11}. 

#salva ... tamen dicto Theoderico in dicta hereditate via quadam tendente 

ad pannitensoria ibidem totiens quotiens idem Theodericus indiguerit#. 

 

1177 mf6 F 05 f.189v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze bladzijde is onbeschreven. 

 

1177 mf6 F 06 f.190. 

 in die invencionis sancte crucis: woensdag 03-05-1385. 

 Quinta post cantatur cantate: donderdag 04-05-1385. 

 Sexta post cantate: vrijdag 05-05-1385. 

 Secunda post vocem: maandag 08-05-1385. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 10-05-1385. 

 in festo ascensionis Domini: donderdag 11-05-1385. 

 

BP 1177 f 190r 01 wo 03-05-1385. 

Johannes zvw Johannes van der Kampe verkocht aan Gerardus van de Doorn een 

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

akker, 3 lopen rogge groot, in Schijndel, naast de plaats gnd Wijbos, 

tussen Johannes Scijndelman enerzijds en Herbertus zv Gertrudis anderzijds, 

reeds belast met 6 penning cijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis van der Kampe hereditarie vendidit 

Gerardo de Spina hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in nativitatis Domini ex agro terre III lopinos siliginis in 

semine capiente sito in parochia de Scijnle iuxta locum dictum Wibossche 

inter hereditatem Johannis Scijndelman ex uno et hereditatem Herberti 

filii Gertrudis ex alio ut dicebat promittens warandiam (dg: et aliam ob) 

questionem et aliam obligationem deponere exceptis VI denariis census 

inde solvendis promittens sufficientem facere. Testes Sta et Willelmus 

datum in die invencionis sancte crucis. 

 

BP 1177 f 190r 02 do 04-05-1385. 

Margareta van Aerle wv Henricus van Zeghenworp machtigde hr Laurencius van 

Goerle een lijfrente60,61,62 te manen van 22 pond geld, die Johannes, Albertus 

en Yda, kvw Henricus van Zegheworp, beloofd hadden aan voornoemde 

Margareta, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Johannes, Albertus en Yda. 

 

                         
60 Zie → BP 1179 p 533r 15 di 04-02-1393, overdracht van geheel de 

lijfrente. 
61 Zie → BP 1181 p 384v 06 wo 14-05-1399, overdracht van 1/3 deel van de 

lijfrente. 
62 Zie → BP 1182 p 302v 08 wo 05-01-1401, overdracht van een ander 1/3 deel 

uit de lijfrente. 
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Margareta de Aerle relicta quondam Henrici de Zeghenworp dedit (dg: 

potestatem mon) domino Laurencio de Goerle potestatem monendi etc vitalem 

pensionem viginti duarum librarum monete quam Johannes Albertus et Yda 

liberi quondam Henrici de Zegheworp promiserunt indivisi super habita et 

acquirenda se daturos et soluturos dicte Margarete anno quolibet ad vitam 

eiusdem Margarete et non ultra Martini ex omnibus et singulis bonis 

predictorum Johannis Alberti et Yde habitis et acquirendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout in litteris et cum hiis usque ad 

revocacionem. Testes Gerardus et Willelmus datum quinta post cantatur 

cantate. 

 

BP 1177 f 190r 03 vr 05-05-1385. 

Arnoldus Weijlaert droeg over aan Johannes van Doerne, tbv Katherina, wv 

Willelmus van Bruheze en sv voornoemde Johannes, en Margareta, dv 

voornoemde Katherina en wijlen Willelmus, 1/3 deel in een hoeve, die was 

van wijlen Gerardus van Stiphout, in Deurne, ter plaatse gnd Bruheze, bij 

de visvijver aldaar, belast met 1/3 deel van een cijns (dg: grondcijns en 

b-erfcijns van 4 pond aan een altaar van de H.Geest in de kerk van 

Helmond). Zou voornoemde Margareta overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat het 1/3 deel naar ware erfg vw voornoemde Willelmus van Bruheze. 

 

Arnoldus Weijlaert terciam partem ad se spectantem in manso qui fuerat 

quondam Gerardi de Stiphout sito in parochia de Doerne ad locum dictum 

Bruheze prope vivarium ibidem cum attinentiis dicte tercie partis 

quocumque locorum sitis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Doerne ad opus Katherine relicte quondam Willelmi de Bruheze sororis (dg: 

dicte) dicti Johannis (dg: ...) et ad opus Margarete filie dictorum 

Katherine et quondam Willelmi promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu (dg: domini fundi dominorum fundi et hereditario 

censu IIIIor librarum cuidam altari sancti spiritus sito in ecclesia de 

Helmont) #de dicta tercia parte solvendo# inde solvendo tali condicione 

quod dicta Katherina dictam terciam partem quoad eius vitam possidebit 

scilicet post mortem dicte Katherina dicta Margareta dictam terciam 

partem hereditarie possidebit (dg: si) et si contingat dictam Margaretam 

sine prole legitima mori extunc dicta tercia pars ad veros proximores 

heredes dicti quondam Willelmi de Bruheze et ad neminem alium revertetur. 

Testes Sta et Loze datum sexta post cantate. 

 

BP 1177 f 190r 04 ma 08-05-1385. 

Henricus zvw Willelmus Buijc van Woensel beloofde aan Nicholaus gnd Coel 

zvw Johannes Dorre een n-erfcijns van 25 oude schilden, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Buijc de Woensel promisit super omnia 

#habita et habenda# se daturum et soluturum Nicholao dicto Coel (dg: de) 

filio quondam Johannis Dorre hereditarium censum XXV aude scilde 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex omnibus suis bonis habitis 

et habendis ut dicebat. Testes Willelmus et Loze datum secunda post 

vocem. 

 

BP 1177 f 190r 05 ma 08-05-1385. 

Ghibo gnd Pigghen droeg over aan Udemannus zvw Rodolphus gnd Roef Metten 

soen alle erfgoederen, die Willelmus zv Willelmus gnd Gheldens soen onder 

Wedert had liggen, belast met de grondcijns. 

 

Ghibo dictus Pigghen omnes et singulas hereditates quas Willelmus filius 

Willelmi dicti Gheldens soen #quocumque locorum# infra parochiam de 

Wedert habuit sitas ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Udo Udo) 

Udemanno filio quondam Rodolphi dicti Roef Metten soen promittens (dg: w) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi inde solvendo. Testes Lonijs et Jacobus Coptiten datum ut 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

109 

supra. 

 

BP 1177 f 190r 06 ma 08-05-1385. 

Sijmon van Geldenaken zvw hr Wolterus van Geldenaken ridder verkocht aan 

Henricus zvw Nicholaus van Goderheile verwer een n-erfcijns van 10 oude 

Franse schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

hoeve, gnd ten Dijke, in Helmond en in Stiphout, reeds belast63 met de 

grondcijnzen, een b-erfpacht van 3 mud rogge en een lijfpacht van 2 mud, 

maat van Helmond, aan Elizabeth gnd Wautghers op haar leven. 

 

Sijmon de (dg: Ge) Geldenaken filius quondam domini Wolteri de Geldenaken 

militis hereditarie vendidit Henrico filio quondam Nicholai de Goderheile 

tinctori hereditarium censum decem aude scilde Francie vel valorem 

solvendum hereditarie purificationis ex manso dicto ten Dike sito in 

parochia de Helmont et de Stiphout et ex eius attinentiis universis ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et hereditaria paccione (dg: duorum) #trium# 

modiorum siliginis et vitali pensione duorum modiorum! mensure de Helmont 

Elisabeth dicte Wautghers ad eius vitam inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes Sta et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 190r 07 wo 10-05-1385. 

Henricus Campen droeg over aan Willelmuz zvw Willelmus Loijen 1/5 deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van Henricus Campen en diens vrouw Yda, 

grootouders van eerstgenoemde Henricus, in 1/3 deel van 1/3 deel, dat aan 

voornoemde wijlen Henricus behoorde, in een kamp, gnd die Aalkamp, achter 

het klooster van Porta Celi, tussen wijlen Theodericus apotheker enerzijds 

en erfgoed gnd de Eikenenberg anderzijds, dit 1/5 deel belast met de cijns 

aan de stad Den Bosch en met 8 penning. 

 

Henricus Campen quintam partem sibi de morte quondam Henrici Campen et 

Yde eius uxoris avi et avie olim primodicti Henrici successione 

hereditarie advolutam in una tercia parte cuiusdam (dg: terc) tercie 

partis que ad dictum quondam Henricum spectare consuevit in quodam campo 

dicto die Aelcamp sito retro conventum de Porta Celi inter hereditatem 

quondam Theoderici apothecarii ex uno et inter hereditatem dictam den 

Eijkenenberch ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio 

quondam Willelmi Loijen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere in (dg: except) dicta quinta parte deponere 

exceptis censu oppido de Busco et octo denariis pagamenti (dg: inde) de 

dicta quinta parte solvendis. Testes Jacobus Cop et Willelmus datum in 

vigilia ascensionis. 

 

BP 1177 f 190r 08 wo 10-05-1385. 

Woltherus zvw Woltherus van Oerle droeg al zijn goederen over aan de 

secretaris, tbv Leonius van Erpe. De brief overhandigen aan voornoemde 

Wolterus. 

 

Woltherus filius quondam Woltheri de Oerle omnia sua bona quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus Leonii de 

Erpe promittens ratam servare. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Woltero. 

 

BP 1177 f 190r 09 do 11-05-1385. 

Jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel en Gerardus nzvw hr Gerardus van 

Bucstel beloofden aan de secretaris, tbv Leonius van Langvelt, 100 oude 

schilden of de aarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (do 24-08-1385) te 

                         
63 Zie ← BP 1176 f 351v 03 wo 13-04-1384, verkoop van een erfcijns van 2 

oude schilden uit de hoeve, die hier echter niet wordt genoemd. 
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betalen. 

 

Domicellus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel et Gerardus filius 

naturalis quondam domini Gerardi de Bucstel promiserunt mihi ad opus 

Leonii de Langvelt C aude scilde vel valorem ad Bartholomei proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Theodericus datum in festo ascensionis 

Domini. 

 

BP 1177 f 190r 10 do 11-05-1385. 

Voornoemde twee beloofden aan de secretaris Johannes van de Kloot 50 gulden 

hellingen van Holland met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt (dg: p) mihi Johanni de Globo L gulden hellinge 

Hollandie ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf6 F 07 f.190v. 

 Secunda post ascensionem: maandag 15-05-1385. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 26-05-1385. 

 

BP 1177 f 190v 01 ma 15-05-1385. 

Hermannus van der Aavoert verkocht aan Nicholaus der Kijnder den Plaetmaker 

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

mudzaad land, in Tilburg, tussen de gemeint enerzijds en Gerardus Crillaert 

anderzijds, en een huis en tuin daarop, reeds belast met de hertogencijns 

en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Hermannus van der Aavoert hereditarie vendidit Nicholao der Kijnder den 

Plaetmaker hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

in nativitatis Domini ex duabus modiatis terre sitis in parochia de T 

Tilborch inter communitatem ex uno et hereditatem Gerardi Crillaert ex 

alio atque ex domo et orto (dg: sitis in) in eisdem stantibus ut dicebat 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditaria paccione unius modii siliginis prius inde solvendis. Testes 

Sta et Willelmus datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1177 f 190v 02 ma 15-05-1385. 

Hr Theodericus Rover en Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus Jozollo 

80 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 16+24=40 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Dominus Theodericus Rover Willelmus Coptiten promiserunt Philippo Jozollo 

LXXX scuta Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. Testes 

Jacobus et Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 190v 03 ma 15-05-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 190v 04 ma 15-05-1385. 

Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 32 oude schilden met Sint-

Jacobus aanstaande (di 25-07-1385; 16+30+25=71 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

dicto Philippo XXXII aude scilde ad Jacobi proxime persolvendos pena II. 

Testes Sta et Willelmus datum ut supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

111 

BP 1177 f 190v 05 vr 26-05-1385. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis, cartularium inv.nr. 737, f.92v, 26-05-1385. 

Henricus van der Broec zvw Arnoldus van den Broec verkocht aan Berisius 

bakker van Gravia een n-erfcijns van 6 pond geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit 2 mudzaad gerstland, in Schijndel, ter plaatse gnd in die 

Hautart, tussen Johannes van Roesmalen bakker enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 4 lopen 

rogge en een b-erfcijns van 7½ schelling gemeen paijment. 

 

Henricus van der Broec filius quondam Arnoldi (dg: de) van den Broec 

hereditarie vendidit Berisio pistori de Gravia hereditarium censum sex 

librarum monete solvendum herediarie pasce ex duabus modiatis terre 

ordeacee sitis in parochia de Scijnle in loco dicto in die Hautart inter 

hereditatem Johannis de Roesmalen pistoris ex uno et inter communem 

plateam ex alio (dg: et ex) promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione quatuor 

lopinorum (dg: exinde prius solvendis) #siliginis# et herediario (dg: se) 

censu septem et dimidii solidorum (dg: exind) communis pagamenti exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Gerardus et Loze datum 

(dg: quinta) #sexta# post penthecostes. 

 

BP 1177 f 190v 06 vr 26-05-1385. 

Everardus van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 190v 07 vr 26-05-1385. 

(dg: Danijel). 

 

BP 1177 f 190v 08 vr 26-05-1385. 

Mathijas van Dordrecht droeg over aan Johannes Nellen de helft, behorend 

aan wijlen hr Henricus van Wesel, in een b-erfcijns van 10 pond geld, die 

Aleijdis gnd Wessellijns en Hilla ndv voornoemde Aleijdis aan voornoemde hr 

Henricus en aan hr Arnoldus van Wesel beloofd hadden, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit het middelste 

gebint van een huis64 en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, op de hoek 

aldaar, aan weerszijden strekkend tot aan het midden van een balk, welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Mathijas de Dordrecht medietatem que ad dominum quondam Henricum de Wesel 

spectabat in hereditario censu decem librarum monete quem Aleijdis dicta 

Wessellijns et Hilla naturalis eiusdem Aleijdis promiserunt se daturas et 

soluturas (dg: dominis) dicto domino Henrico et domino Arnoldo de Wesel 

(dg: pro) hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex media 

ligatura domus et aree site in Busco ad forum piscium supra conum ibidem 

tendente ab utroque latere ad medium trabis (dg: q) prout in litteris 

(dg: hereditarie supportavit Johanni Nellen cum litteris et jure) et quam 

nunc ad se spectare dicebat supportavit Johanni Nellen cum litteris et 

jure occacione dicte medietatis promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Sta et Gerardus datum 

supra. 

 

1177 mf6 F 08 f.191. 

 Secunda post ascensionem: maandag 15-05-1385. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 24-05-1385. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 25-05-1385. 

 Sexta post penthecostes: vrijdag 26-05-1385. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 20-05-1385. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 19-05-1385. 

                         
64 Zie ← BP 1177 f 178v 04 vr 10-02-1385, overdracht van een cijns van 5 

pond gaande uit ¼ deel van dit huis. 
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 Sabbato post penthecostes: zaterdag 27-05-1385. 

 

BP 1177 f 191r 01 ma 15-05-1385. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo gaf uit aan Henricus zv Michael van Boert 

(1) de helft van een stuk land, gnd die Visserij, in Nuenen, tussen 

voornoemde Henricus zv Mijchael enerzijds en Arnoldus snijder anderzijds, 

te weten de helft naast voornoemde Henricus zv Mijchael, (2) de helft van 

een stuk beemd aldaar, tussen wijlen Henricus Stierken enerzijds en 

voornoemde Henricus zv Mijchael anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde wijlen Henricus Stierken; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

die eruit gaan en een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Nuenen te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Henricus zv Mijchael tot onderpand (3) 2 zesterzaad land, gnd dat Tonxken, 

aldaar, tussen Andreas van Boert enerzijds en Kerisius gnd Happen soen 

anderzijds. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle medietatem (dg: p) ad se spectantem 

(dg: ?in) pecie terre dicte die Visscherije site in parochia de Nuenen 

inter hereditatem Henrici filii Mijchaelis de Boert ex uno et hereditatem 

Arnoldi sartoris ex alio scilicet illam medietatem que sita iuxta 

hereditatem dicti Henrici filii Mijchaelis insuper medietatem ad se 

spectantem pecie prati siti ibidem inter hereditatem (dg: dictam die Dr) 

quondam Henrici Stierken ex uno et hereditatem dicti Henrici filii 

Mijchaelis ex alio scilicet illam medietatem que sita est iuxta 

hereditatem (dg: que sita) dicti quondam Henrici Stierken ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum dicto Henrico filio Michaelis ab eodem pro 

censibus prius inde de jure solvendis etc et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Nuenen danda (dg: di) primodicto Henrico 

ab altero purificationis et in dicta parochia tradenda promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Henricus filius Mijchaelis 

sextariatam terre dictam dat Tonxken sitam ib[idem] inter hereditatem 

liberorum Andree de Boert ex uno et hereditatem Kerisii dicti Happen soen 

ex alio ut dicebat ad pignus imposuit #sufficientem facere#. Testes Sta 

et Berkel datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1177 f 191r 02 ma 15-05-1385. 

(dg: Nicholaus). 

 

BP 1177 f 191r 03 wo 24-05-1385. 

Arnoldus gnd Wiggers soen van Gravia ev Eizabeth dvw Willelmus die 

Clocgieter verkocht aan Godescalcus zvw Johannes van Hijntam ¼ deel in een 

huis65 en erf in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van 

Willelmus Mijnnemere enerzijds en erfgoed van Johannes Bathenborch 

anderzijds. 

 

Arnoldus (dg: fi) dictus Wiggers soen de Gravia maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Eizabeth sue uxoris filie quondam Willelmi die 

Clocgieter quartam partem ad se spectantem in domo et area sita in Busco 

in vico scriniparorum inter hereditatem Willelmi Mijnnemere ex uno et 

inter hereditatem Johannis Bathenborch ex alio ut dicebat vendidit 

Godescalco filio Johannis quondam de Hijntam promittens waradiam et 

obligationem (dg: deponere exceptis censibus exinde solvendis) ex parte 

sui deponere. Testes Lonijs et Loze datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 191r 04 wo 24-05-1385. 

Hermannus Eijcmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
65 Zie ← BP 1176 f 198r 15 vr 30-08-1381, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
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Hermannus Eijcmans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 191r 05 do 25-05-1385. 

Albertus Wael procurator van het Geefhuis in Den Bosch droeg over aan 

Rutgherus Cort 9 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

welke 9 pond mr Egidius van Huesden timmerman, op verband van hem, van de 

molen van hr Willelmus van Den Bosch ridder, gnd te Engeland, en van al 

zijn goederen beloofd had aan Jacobus gnd Coptiten, tbv voornoemde hr 

Willelmus, met Lichtmis te betalen, welke molen voornoemde Jacobus 

Coptiten, namens voornoemde hr Willelmus, voor voornoemde 9 pond voornoemd 

geld uitgegeven had aan voornoemde mr Egidius, en welke 9 pond voornoemd 

geld voornoemde wijlen hr Willelmus vermaakt had aan het Geefhuis. 

 

Albertus Wael procurator mense sancti spiritus in Busco ex parte et 

nomine dicte mense cum consensu et voluntate provisorum eiusdem mense 

novem libras grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

quas novem libras dicte monete #magister Egidius de Huesden carpentarius# 

promiserat (dg: se daturum) ut debitor principalis sub obligatione sui et 

molendini domini Willelmi de Busco militis dicti te Engelant et bonorum 

suorum omnium Jacobo dicto Coptiten ad opus dicti domini Willelmi dare et 

solvere nomine annui et hereditarii pacti anno quolibet hereditarie 

purificationis quod molendinum predictum predictus Jacobus Coptiten ex 

parte et nomine dicti domini Willelmi #dicto (dg: .......) magistro 

Egidio# pro predictis novem libris dicte monete dederat ad pactum prout 

in litteris et quas novem libras dicte monete dictus quondam (dg: Wi) 

dominus Willelmus dicte mense legaverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Rutghero Cort cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem exparte dicte mense deponere. Testes Sta et Lonijs datum 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 191r 06 do 25-05-1385. 

Hr Willelmus van Huerne heer van Duffel en van Herlaar ridder, Rutgherus 

Kort, Gerardus van Aa en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan 

voornoemde Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 189 oude schilden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Huerne dominus de Duffel et de Herlaer miles 

Rutgherus Kort Gerardus de Aa Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt dicto Alberto ad opus dicte mense C LXXXIX aude scilde vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 191r 07 do 25-05-1385. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 191r 08 vr 26-05-1385. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Sijmon gnd Moen zvw Adam zv Adam gnd 

Moens 6 Brabantse dobbel, 53 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, met 

Pinksteren over een jaar (zo 26-05-1387) te betalen. 

 

Robbertus de Neijnsel promisit Sijmoni dicto Moen filio quondam Ade filii 

(dg: q) olim Ade dicti Moens sex Brabant dobbel scilicet LIII Hollant 

placken pro quolibet dobbel computato (dg: ad f) a festo penthecostes 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Sta et Gerardus datum 

sexta post penthecostes. 
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BP 1177 f 191r 09 vr 26-05-1385. 

Henricus van den Broec van Scijnle en zijn broer Everardus beloofden aan 

Godescalcus Moelner 24¾ Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 

dobbel mottoen gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te 

betalen. 

 

Henricus van den Broec de Scijnle et Everardus eius frater promiserunt 

Godescalco Moelner XXV Hollant dobbel minus quarta parte unius Hollant 

dobbel scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel mottoen computato 

ad festum Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 191r 10 za 20-05-1385. 

Johannes van de Dijk, Gerardus van Aa en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

beloofden aan Philippus Jozollus etc 400 {muntsoort niet vermeld} met Sint-

Jan aanstaande (za 24-06-1385; 11+24= 35 dgn) te betalen op straffe van 5. 

 

Johannes de Aggere Gerardus de Aa et Arnoldus Sta de Penu promiserunt 

Philippo Jozollo etc CCCC ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena quinque. Testes Sta predictus et Willelmus datum in 

vigilia penthecostes. 

 

BP 1177 f 191r 11 vr 19-05-1385. 

Willelmus van Woesic, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Gerardus Loij 

Willems soen beloofden aan Philippus Jozollo etc 200 oude Franse schilden 

met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 12+24=36 dgn) te betalen, op 

straffe van 5. 

 

Willelmus de Woesic Arnoldus Sta de Penu et Gerardus Loij Willems soen 

promiserunt Philippo Jozollo etc CC aude scilde Francie ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes dictus Sta et 

Willelmus datum sexta post exaudi. 

 

BP 1177 f 191r 12 vr 19-05-1385. 

(dg: Jacobus Hacken soen en Theodericus van Amersoijen beloofden aan 

Johannes van Ghem, hr B). 

 

(dg: Jacobus Hacken soen et Rutgherus #Theodericus# de Amersoijen 

promiserunt Johanni de Ghem dns B). 

 

BP 1177 f 191r 13 vr 26-05-1385. 

Jacobus Hacke en Theodericus gnd Buttellaer van Amersoijen beloofden aan 

Johannes van Ghemert de jongere 200 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude 

schilden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Jacobus Hacke et Theodericus dictus Buttellaer de Amersoijen promiserunt 

Johanni de Ghemert juniori CC aude scilde scilicet quatuor florenos pro 

tribus aude scilde !vocato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Lonijs et Loze datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1177 f 191r 14 za 27-05-1385. 

Hilla wv Nicholaus Post en haar zoon Franco verkochten aan Arnoldus 

Stamelart van den Kelder (1) een huis en erf in Den Bosch, over de Tolbrug, 

tussen erfgoed van hr Theodericus Rover enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Stamelart van den Kelder anderzijds, (2) een deel van de oude 

stadsmuur, 13½ voet groot, achter voornoemd huis en erf gelegen, aan 

voornoemde Nicholaus verkocht door de stad, (3) een stukje erfgoed, 13½ 

voet breed en 36 voet lang, achter voornoemde muur gelegen, aan voornoemde 

wijlen Nicholaus verkocht door de stad. 

 

Hilla relicta quondam Nicholai Post cum tutore et Franco eius filius 

domum et aream sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter 
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hereditatem domini Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Sta de Penu ex alio atque quandam partem antiqui muri oppidi de Busco 

XIIIJ !continentis siti retro dictam domum et aream venditam dicto 

Nicholao ab oppido insuper particulam hereditatis XIIIJ #pedatas# in 

latitudine et XXXVI pedatas in longitudine continentem sitam retro dictum 

murum venditam dicto quondam Nicholao ab oppido prout in litteris 

hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# dicto Arnoldo Sta de Penu 

cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

(dg: de .......) #ex parte eorum# deponere (dg: testes Sta et Lo). Testes 

Lonijs et Loze datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1177 f 191r 15 za 27-05-1385. 

Goessuinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goessuinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 09 f.191v. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 27-05-1385. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 02-06-1385. 

 

BP 1177 f 191v 01 za 27-05-1385. 

Theodericus zv Ancelmus van Gemert droeg over aan Henricus van Espdonc een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, die voornoemde Henricus met 

Lichtmis aan hem moet leveren, gaande uit een kamp in Gemert, ter plaatse 

gnd Espdonk, tussen kv Johannes van Espdonc enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Theodericus filius Ancelmi de Gemert hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Gemert quam Henricus (dg: ..) de Espdonc !Espdonc 

sibi solvere tenetur purificationis ex campo sito in parochia de Gemert 

in loco dicto Espdonc inter hereditatem liberorum (dg: ..) Johannis de 

Espdonc ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sta et Theodericus datum sabbato post 

penthecostes. 

 

BP 1177 f 191v 02 za 27-05-1385. 

(dg: Gerardus van Aa 2 bunder en66). 

 

(dg: Gerardus de Aa dua duo bonaria et). 

 

BP 1177 f 191v 03 vr 02-06-1385. 

Petrus Oeden soen verkocht aan Wellinus van Beke een n-erfpacht van 3 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een stuk land in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Berlaar, 

beiderzijds tussen Johannes gnd Peters soen, strekkend met een eind aan 

voornoemde Johannes Peters soen en met het andere eind aan een gemene weg, 

(2) een huis en tuin van verkoper in Haaren, tussen Henricus van Zulikem 

enerzijds en hr Walterus van Beke priester anderzijds; belast met cijnzen 

en pachten. 

 

Petrus (dg: ..) Oeden soen hereditarie vendidit Wellino de Beke 

hereditariam paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia 

sita in parochia de Haren prope Oesterwijc in loco dicto Berlaer inter 

hereditatem Johannis dicti Peters soen ex utroque latere tendente uno 

fine ad hereditatem Johannis Peters soen predicti et cum reliquo fine ad 

communem plateam item ex domo et orto dicto venditoris sitis in dicta 

                         
66 Voor afgewerkt contract zie BP 1177 f 192r 01. 
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parochia in loco dicto Haren inter hereditatem Henrici de Zulikem ex uno 

et inter hereditatem et inter hereditatem domini Walteri de Beke (dg: ex) 

presbitri ex alio ut dicebat promittens (dg: wa) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Lonijs et Willelmus 

datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 191v 04 vr 02-06-1385. 

Henricus van der Heijden verkocht aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken 

een stuk moer, in Moergestel, tussen Arnoldus Cleijnnart enerzijds en 

Petrus Kreijt anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Arnoldus 

Cleijnnart en met het andere eind aan een gemene weg, belast met 4 penning 

cijns. 

 

Henricus van der (dg: Heij) Heijden peciam hereditatis dicte moers sitam 

in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi 

Cleijnnart ex uno et inter hereditatem Petri Kreijt ex alio (dg: ut 

dicebat) tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Arnoldi Cleijnnart 

et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat (dg: dedit ad h) 

hereditarie! Johanni filio quondam Danijelis de Vladeracken promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis census 

exinde solvendis. Testes Lonijs et Berkel datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 10 f.192. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 29-05-1385. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 30-05-1385. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 31-05-1385. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 02-06-1385. 

 

BP 1177 f 192r 01 ma 29-05-1385. 
Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.268, 29-05-1385. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Nicholaus wollenklerenwever en aan zijn 

kinderen Nicholaus, Johannes en Elisabeth (1) een beemd, 2¼ bunder 10 

roeden groot, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Herende, naast de plaats 

gnd die Donk, tussen kv Ermegardis gnd Gerijts dochter enerzijds en Ghibo 

van Kuijc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 4 penning oude cijns en 

voor een n-erfcijns van 5½ oude schild of ander paijment, met Lichtmis in 

Beek bij Aarle te betalen. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde 

Nicholaus en zijn kinderen tot onderpand (2) 1 bunder beemd, in Beek bij 

Aarle, tussen Emondus Rover enerzijds en voornoemde Nicholaus en zijn 

kinderen anderzijds. 

 

[Gerardus] de Aa #pratum# duo bonaria #et quartam partem unius bonarii 

continens ?situm# decem virgatas (dg: prati) situm in parochia de Beke 

prope Arle in loco dicto Herende iuxta locum dictum die Donc inter 

hereditatem liberorum Ermegardis dicte Gerijts dochter ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis de Kuijc ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Nicholao textori laneorum Nicholao Johanni et Elisabeth liberis 

dicti Nicholai ab (dg: eodem Nicholao eius) ab eodem Nicholao ad eius 

vitam et post eum a dictis eius tribus liberis hereditarie possidendum 

pro IIII denariis antiqui census et pro hereditario censu quinque et 

dimidii aude scilde vel alterius pagamenti dando dicto Gerardo ab aliis 

purificationis et in dicta parochia tradendo ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt cum tutore et ad maiorem securitatem dicti Nicholaus et 

eius liberi unum bonarium prati situm in dicta parochia inter hereditatem 

Emondi Rover ex uno et hereditatem dictorum Nicholai et eius liberorum ex 

alio ut dicebant ad pignus imposuerunt. Testes Berkel et Willelmus datum 

secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 192r 02 ma 29-05-1385. 

Arnoldus Hoernken vernaderde erfgoederen, in Erp, ter plaatse gnd 
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Boxbruggen, aan Johannes zv Lambertus van den Perre verkocht door Leonius 

zv Leonius van der Boxbruggen. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit ad redimendum (dg: pec) hereditates sitas in 

parochia de Erpe in loco dicto Boxbruggen venditas Johanni filio Lamberti 

van den Perre a Leonio filio Leonii van der Boxbruggen ut dicebat et 

alter cessit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 03 ma 29-05-1385. 

Henricus nzv Hermannus van Boert verkocht aan Johannes zvw Johannes van 

Gemert van Zonne een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis 

in Son te leveren, gaande uit een stuk land, 4 lopen rogge groot, in Son, 

tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en kv Rodolphus gnd 

Roef Houtacker anderzijds. 

 

Henricus filius #naturalis# Hermanni de Boert hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Johannis de Gemert de Zonne hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie 

purificationis et in Zon tradendam ex pecia terre IIII lopinos siliginis 

in semine capiente sita in parochia de Zonne inter hereditatem conventus 

de Bijnderen ex uno et hereditatem liberorum Rodolphi dicti Roef 

Houtacker ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 04 ma 29-05-1385. 

Corstianus zvw Goessuinus gnd Neven soen maakte bezwaar tegen verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Arnoldus van Haenwijc. 

 

Corstianus filius quondam Goessuini dicti Neven soen vendiciones et 

alienaciones factas per Arnoldum de Haenwijc calumpniavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 05 ma 29-05-1385. 

Johannes Meus? droeg over aan Andreas Verkenman de helft in een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Ghisbertus zv Johannes gnd 

Ghisen soen beloofd had aan voornoemde Johannes en Andreas, met Lichtmis te 

leveren. 

 

Johannes Meus? medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem duorum modiorum 

siliginis Ghisbertus filius Johannis dicti Ghisen soen dicto Johanni et 

Andree Verkenman vel eorum alteri (dg: promiserant promiserunt) 

promiserat solvenda hereditarie purificationis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Andree cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem deponere ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 06 ma 29-05-1385. 

Theodericus Rover Bollekens soen van Os en zijn zoon Johannes droegen over 

aan Albertus Boc van Lijt een stuk land, gnd Dijcharen, in Oss, tussen 

Arnoldus van der Grave enerzijds en kvw Godefridus Delijen soen anderzijds. 

 

Theodericus Rover Bollekens soen #de Os# et Johannes eius filius peciam 

terre dictam Dijcharen sitam in parochia de Os inter hereditatem Arnoldi 

van der Grave ex uno et hereditatem liberorum quondam Godefridi Delijen 

soen ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Alberto (dg: de) Boc 

de Lijt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Berkel et Meus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 07 di 30-05-1385. 

Johannes Keijser beloofde aan Jacobus van der Hout van Leijden 81 oude 
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schilden, 4 gulden voor 3 schilden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande 

(zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Johannes Keijser promisit Jacobo van der Hout de Leijden LXXXI aude 

scilde scilicet IIII gulden pro III scilde computato ad Remigii proxime 

persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum 3a post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1177 f 192r 08 di 30-05-1385. 

Johannes van Loet schoenmaker beloofde aan Amisius van Amersvoert 18 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Loe) Loet sutor promisit Amisio de Amersvoert XVIII aude 

scilde scilicet IIII gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 09 di 30-05-1385. 

Theodericus van den Broec zvw Henricus Gewantsnider droeg al zijn 

erfgoederen in Gestel bij Herlaar over aan Gerardus zvw Hermannus Backe. 

 

(dg: Johannes) Theodericus van den Broec filius quondam Henrici 

Gewantsnider omnes suas hereditates quas ipse in parochia de Gestel prope 

Herlaer habuit sitas ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Hermanni Backe promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 10 di 30-05-1385. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Johannes van Neijsel 14 oude schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit Johanni de Neijsel XIIII aude scilde ad Jacobi 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192r 11 di 30-05-1385. 

Johannes van Audehuesden droeg over Johannes van Geldorp 18 oude schilden 

of de waarde, aan hem beloofd door Walramus zvw hr Johannes van Benthem. 

 

Johannes de Audehuesden XVIII aude scilde vel valorem promissos sibi a 

Walramo filio quondam domini Johannis de Benthem ut dicebat legitime 

supportavit (dg: de .) Johanni de Geldorp. Testes Berkel et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 192r 12 di 30-05-1385. 

Petrus van Baescot beloofde aan Ludekinus zv Gerardus Claes soen 40 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Petrus de Baescot promisit Ludekino filio Gerardi Claes soen XL aude 

scilde ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Berkel et Loze 

datum supra. 

 

BP 1177 f 192r 13 wo 31-05-1385. 

Gerardus Crillaert verkocht aan Gerardus Beije 2 stukken land, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Stokhasselt, (1) tussen Hermannus gnd Heirde enerzijds en 

Reijnerus van Baerleham anderzijds, (2) tussen voornoemde Reijnerus 

enerzijds en kinderen gnd die Kijnder van den Loe anderzijds, belast met 

een cijns. 

 

Gerardus Crillaert duas pecias terre sitas in parochia de Tilborch in 

loco dicto Stochasselt quarum una inter hereditatem Hermanni dicti Heirde 

ex uno et hereditatem Reijneri de Baerleham ex alio et altera inter 
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hereditatem dicti Reijneri ex uno et hereditatem liberorum dictorum die 

Kijnder van den Loe ex alio sunt site ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo Beije promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu 

inde de jure solvendo. Testes Berkel et Willelmus datum quarta post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1177 f 192r 14 vr 02-06-1385. 

Walterus van Audenhoven gaf uit aan Gerardus Scoenvoet zv Willelmus 

Scoenvoet een stuk beemd, gnd dat Rosop, in Moergestel, ter plaatse gnd op 

den Hilt, beiderzijds tussen kinderen gnd Goebels Kijnderen, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd Scherpenborg; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van 

Moergestel, met Lichtmis in Moergestel te leveren. 

 

Walterus de Audenhoven peciam prati dictam dat (dg: Rosop) #Rosop# sitam 

in parochia de Ghestel (dg: dnc d) prope Oesterwijc in loco dicto op den 

Hilt inter hereditatem liberorum dictorum Goebels Kijnderen ex utroque 

latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad locum dictum (dg: ...) 

Scerpenborch ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Gerardo (dg: f) 

Scoenvoet filio Willelmi Scoenvoet ab eodem hereditarie possidendam pro 

(dg: he) censu dominorum fundi exinde solvendo [dando] etc atque pro 

[hereditaria] paccione XII lopinorum siliginis mensure de Ghestel 

predicte danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Ghestel 

predicta tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Lonijs et Berkel 

datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 192r 15 vr 02-06-1385. 

Voornoemde Walterus van Audenhoven gaf uit aan Theodericus van den Vloet 

van Oerscot en Henricus zv Johannes van den Kerchof van Ghestel een stuk 

beemd, gnd die Rosop, in Moergestel, ter plaatse gnd op den Hilt, tussen 

kinderen gnd Scilders Kijnder enerzijds en kinderen gnd Goebels Kijnderen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Moergestel, met Lichtmis in Moergestel te leveren. 

 

Dictus Walterus de Audenhoven peciam (dg: terre) #prati# dictam die Rosop 

sitam in parochia de Ghestel prope (dg: l) Oesterwijc in loco dicto opten 

Hilt inter hereditatem (dg: he) liberorum dictorum Scilders Kijnder (dg: 

erve) ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Goebels Kijnderen ex 

alio tendentem cum uno fine ad communem [plateam dedit] ad hereditariam 

paccionem Theoderico van den Vloet de Oerscot Henrico filio Johannis van 

den Kerchof de Ghestel ab eisdem hereditarie possidendam pro censu 

[dominorum] fundi exinde solvendo [dando etc] atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Ghestel predicte danda sibi 

ab aliis hereditarie purificationis [et in Ghestel] predicta tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 11 f.192v. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 02-06-1385. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 03-06-1385. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 06-06-1385. 

 Secunda post sacramenti: maandag 05-06-1385. 

 

BP 1177 f 192v 01 vr 02-06-1385. 

Reijnkinus zvw Johannes van der Heggen verklaarde dat Arnoldus Heijnen al 

zijn schulden aan hem heeft betaald. 

 

Reijnkinus filius quondam Johannis van der Heggen recognovit sibi 

Arnoldum Heijnen persolvisse omnia debita que sibi teneb[untur?] a 
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quocumque tempore usque [in diem]. Testes Willelmus et Meus datum (dg: s) 

in crastino sacramenti. 

 

BP 1177 f 192v 02 za 03-06-1385. 

Agnes wv Petrus gnd Vette droeg over aan haar zonen Johannes Hagen en 

Willelmus Vette en aan haar schoonzoon Boudewinus gnd Arts soen het 

vruchtgebruik in (1) een huis, tuin en klein bosje gnd dat Busselke, in 

Haaren, ter plaatse gnd Belver, ter plaatse die Broekzijde, tussen Johannes 

Coelenman enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1/3 deel van een 

beemd gnd dOllant, in Haaren, tussen die Luedinks Beemd enerzijds en 

Engbertus van den Venne anderzijds, (3) een stuk land in Haaren, naast de 

kapel van Sint-Martinus, tussen Emmekinus gnd Bax enerzijds en Johannes 

Boen anderzijds, (4) een stuk land gnd die Kruisakker, aldaar, tussen 

Johannes Peters soen enerzijds en Johannes van der Aavoert anderzijds, (5) 

een stuk land gnd den Hoge Strepe, aldaar, tussen Hilla gnd Beijers 

enerzijds en Henricus Prijem anderzijds, (6) een stuk land aldaar, tussen 

een weg gnd der Vosweg enerzijds en voornoemde Engbertus van den Venne 

anderzijds, (7) een stuk land aldaar, naast de weg gnd die Kasterse Weg, 

tussen Jacobus gnd Cop Ghiben enerzijds en Johannes Beije van den Hezeacker 

anderzijds. 

 

Agnes relicta quondam Petri dicti Vette (dg: us) cum tutore usufructum 

quem habet in domo orto cum parvo nemore dicto dat Busscelken sito in 

parochia de Haren in loco dicto Belver ad locum dictum die (dg: Broecz) 

Broeczide inter hereditatem Johannis Coelenman ex uno et inter communem 

platheam ex alio atque in (dg: p) tercia parte prati dicto dOllant siti 

in dicta parochia (dg: de) predicta inter (dg: hereditatem) pratum dictum 

die Luedincs Beemt ex uno et hereditatem Engberti van den Venne ex alio 

item in (dg: pa) in pecia terre sita ibidem iuxta capellam sancti Martini 

inter hereditatem Emmekini dicti Bax ex uno et inter hereditatem Johannis 

Boen ex alio item in pecia terre dicta die Cruijsacker (dg: ex uno) sita 

ibidem inter hereditatem Johannis Peters soen ex uno et hereditatem 

Johannis van der Aavoert ex alio item in pecia terre dicta den Hoegen 

Strepe sita ibidem inter hereditatem Hille dicte Beijers ex uno et 

hereditatem Henrici Prijem ex alio item in pecia terre sita ibidem inter 

viam dictam der Voswech ex uno et hereditatem dicti Engberti van den 

Venne ex alio item pecia terre sita ibidem iuxta viam dictam die 

Castersche Wech inter hereditatem Jacobi dicti Cop Ghiben ex uno et 

hereditatem Johannis Beije van den Hezeacker ex alio ut dicebat legitime 

supportavit Johanni Hagen et Willelmo Vette suis filiis et Boudewino 

dicto Arts soen suo genero promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et Loze datum 

sabbato post sacramenti. 

 

BP 1177 f 192v 03 di 06-06-1385. 

Voornoemde Johannes Hagen en Willelmus Vette, kvw Petrus gnd Vette, en 

Boudewinus Arts soen ev Margareta dvw voornoemde Petrus verkochten 

voornoemde erfgoederen67 aan Sijmon van Mijrabellum. Ze waren belast met 

cijnzen, pachten en andere lasten. 

 

Cetera onera. 

Dicti Johannes Hagen Willelmus Vette liberi quondam Petri dicti Vette 

atque Boudewinus Arts soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie dicti quondam Petri dictas hereditates omnes 

et singulas hereditarie vendiderunt Sijmoni de Mijrabello supportaverunt 

cum omnibus literis inde mencionem facientibus ut dicebant et jure 

promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus et paccionibus inde de jure solvendis #et ceteris oneribus ad 

                         
67 Zie → BP 1177 f 202v 04 di 18-07-1385, verkoop van 5 en 6 en van de helft 

van 1, 2 en 3. 
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premissa spectantibus#. Testes Berkel et Willelmus datum 3a post 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 192v 04 za 03-06-1385. 

Ghisbertus Danen soen en zijn vrouw Elisabeth beloofden aan Willelmus van 

Oijen 25 oude schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Ghisbertus Danen soen et Elisabeth eius uxor promiserunt Willelmo de 

Oijen XXV aude scilde vel IIII gulden pro III aude scilde computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Loze datum 

sabbato post sacramenti. 

 

BP 1177 f 192v 05 za 03-06-1385. 

(dg: Johannes van den Zande, voor zich en voor Erenbertus zv Erenbertus van 

der Scoepvo). 

 

(dg: Johannes van den Zande pro se et pro Erenberto filio Erenberti van 

der Scoepvo). 

 

BP 1177 f 192v 06 za 03-06-1385. 

Wolterus van Audenhoeven en Johannes Spikerman beloofden aan Johannes van 

Achel 61 oude schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385) 

te betalen. 

 

Wolterus de Audenhoeven et Johannes Spikerman promiserunt Johanni de 

Achel LXI aude scilde vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192v 07 za 03-06-1385. 

Hilla wv Boudewinus Kijst van Eijndoven droeg over aan haar kinderen 

Henricus, Johannes en Luijtgardis en aan Henricus van der Haghen ev 

Margareta dv voornoemde Hilla, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan 

Henricus, Johannes, Margareta en Luijtgardis, kv voornoemde Hilla en wijlen 

Boudewinus, gekomen waren na overlijden van voornoemde Boudewinus, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Hilla. Een brief voor 

Martinus Monic, een voor Reijnkinus Loden en (een derde brief) voor 

Johannes Monic. 

 

Hilla relicta quondam Boudewini Kijst de Eijndoven cum tutore suum 

usufructum etc sibi competentem in omnibus bonis que Henrico Johanni (dg: 

Lui) Margarete et Luijtgardi (dg: f) liberis dictorum Hille et quondam 

Boudewini de morte dicti quondam Boudewini successione advoluta et post 

mortem dicte Hille successione advolvenda quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat supportavit dictis Henrico Johanni et (dg: 

Luijtgardi) Luijtgardi suis liberis et Henrico van der Haghen marito 

legitimo dicte Margarete promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere in dicto (dg: pact) usufructu. Testes 

(dg: Willelmus). Testes Berkel et Willelmus datum dominica post 

sacramenti. Et erunt 3 littere quarum unam Martinus Monic alteram 

Reijnkinus Loden et Johannes Monic. 

 

BP 1177 f 192v 08 ma 05-06-1385. 

Voornoemde kinderen droegen voornoemde goederen over aan hun voornoemde 

moeder, voor de duur van haar leven. De brief overhandigen aan Johannes 

Spikerman. 

 

Dicti liberi dicta bona legitime supportaverunt dicte eorum matri ab 

eadem ad eius vitam #et non ultra# possidenda promitentes ratam servare. 

Testes Jacobus Coptiten et Meus datum secunda post sacramenti. Traditur 
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Johanni Spikerman. 

 

BP 1177 f 192v 09 ma 05-06-1385. 

Voornoemde Henricus zvw Boudewinus Kist verklaarde ontvangen te hebben uit 

de goederen, waarin voornoemde Boudewinus overleed, 334 oude schilden van 

de keizer of van Frankrijk, als erfgoed. Hij beloofde aan voornoemde 

Johannes en Luijtgardis, kv voornoemde Boudewinus, en aan Henricus van der 

Hagen, szvw voornoemde Boudewinus, bij de deling van de goederen, waarin 

voornoemde Boudewinus was overleden, en die hun moeder Hilla zal nalaten, 

in te brengen 334 oude schilden van de keizer of van Frankrijk, óf dat elk 

van voornoemde Johannes, Luijtgardis en Henricus van der Hagen hetzelfde 

bedrag vooruit zal beuren. De brief overhandigen aan Henricus van der 

Haghen. 

 

Dictus Henricus filius quondam Boudewini Kist palam recognovit se 

recepisse de bonis (dg: dicti) in quibus dictus quondam Boudewinus 

decessit CCC et XXXIIII aude scilde cesaris vel (dg: imperatoris) 

#Francie# tamquam hereditates et bona hereditaria et promisit super 

habita et habenda dictis Johanni et Luijtgardi liberis dicti Boudewini et 

Henrico van der Hagen genero dicti quondam Boudewini quod si ipse seu 

post eum sui heredes ad divisionem faciendam de bonis (dg: qu) in quibus 

dictus quondam Boudewinus decessit et que Hilla eorum mater in sua morte 

post se relinquet #venire voluerit# et ea condividere extunc predictus 

Henricus seu eius liberi ad divisionem huiusmodi venire volentes ad 

huiusmodi divisionem importabit seu importabunt CCC et XXXIIII aude 

scilde monete cesaris vel (dg: imperatoris) #Francie# seu quod (dg: quod) 

quilibet dictorum Johannis Luijtgardis et Henrici van der Hagen tantum de 

dictis bonis prelevabit (dg: se) et prehabebit antequam (dg: dci) 

primodictus Henricus (dg: ad) seu eius liberi ad huiusmodi divisionem 

poterint venire et dicta (dg: pec) bona condividere. Testes datum supra. 

Tradetur littera Henrico van der Haghen. 

 

BP 1177 f 192v 10 ma 05-06-1385. 

Arnoldus Stamelart van Spanct en zijn vrouw Heilwigis wv Johannes van Os 

zvw Robbertus van Os droegen over aan Yngrammus bvw voornoemde Johannes 

haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan wijlen voornoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van Hermannus bvw voornoemde Johannes. 

 

Arnoldus Sta de Spanct maritus legitimus ut asserebat Heilwigis sue 

uxoris relicte quondam Johannis de Os #filii quondam Robberti de Os# et 

ipsa cum eo tamquam cum tutore usufructum quem habet in omnibus #bonis# 

eidem quondam Johanni de morte quondam Hermanni fratris dicti quondam 

Johannis successione hereditarie advolutis quocumque locorum sitis ut 

dicebant legitime supportaverunt Yngrammo fratri dicti quondam Johannis 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Sta et Meus datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1177 f 192v 11 ma 05-06-1385. 

Voornoemde Yngrammus beloofde aan voornoemde Arnoldus Stamelart een 

lijfrente van 4 oude schilden en 4 kapoenen, op het leven van Heilwigis ev 

voornoemde Arnoldus, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Yngrammus promisit super omnia se daturum dicto Arnoldo Sta 

vitalem pensionem IIIIor aude scilde vel valorem et IIIIor caponum anno 

quolibet ad vitam Heilwigis uxoris dicti Arnoldi et non ultra 

purificationis ex omnibus suis bonis ut dicebat et cum dicta Heilwigis 

mortus fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 192v 12 di 06-06-1385. 

Jkvr Margareta wv Goessuinus Model Dicbier droeg over aan Henricus Dicbier 

van Mierle haar vruchtgebruik in een hoeve, gnd Lievendonk, van wijlen 
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voornoemde Goessuinus Model, in Mierlo, op de plaats gnd dat Broek. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goessuini Model Dicbier cum tutore 

usufructum quem habet in manso dicto communiter Lievendonc dicti quondam 

Goessuini Model sito in parochia de Mierle (dg: in) #supra# locum 

(verbeterd uit: loco) dicto dat (dg: B) Broec et in attinentiis dicti 

mansi singulis et universis ut dicebat legitime supportavit Henrico 

Dicbier de Mierle promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

deponere. Testes Jacobus Cop et Berkel datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1177 f 192v 13 di 06-06-1385. 

Voornoemde Henricus Dicbier deed tbv Margareta wv voornoemde Goessuinus 

Model afstand van een kamp, dat was van wijlen voornoemde Goessuinus Model, 

achter het klooster Porta Celi, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van 

Hoculem enerzijds en Johannes van Brolijo anderzijds, en van al het 

huisraad, waarin voornoemde Goessuinus Model was overleden. 

 

Dictus Henricus Dicbier super quodam campo qui fuerat dicti quondam 

Goessuini Model sito (dg: retro) retro conventum de Porta Celi inter 

hereditatem quondam Theoderici de Hoculem ex uno et hereditatem Johannis 

de Brolijo ex alio atque super omnibus utensiliis et domiceliis in quibus 

dictus quondam Goessuinus Model decessit et super toto jure ut dicebat ad 

opus Margarete relicte quondam dicti Goessuini Model hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 F 12 f.193. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 06-06-1385. 

 in crastino Laurencii: vrijdag 11-08-1385. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1385. 

 

BP 1177 f 193r 01 di 06-06-1385. 

De broers Ghisbertus en Henricus, kvw Henricus Luijten soen van Eijndoven, 

droegen over aan Johannes zv Gerardus Stappaert zvw Arnoldus gnd Stappaert 

een b-erfcijns van 6 pond geld, met Allerheiligen in Westerhoven te 

betalen, aan wijlen hun voornoemde vader Henricus beloofd door voornoemde 

Gerardus Stappaert. 

 

Ghisbertus et Henricus fratres liberi quondam Henrici Luijten soen de 

Eijndoven hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

omnium sanctorum et in Westerhoeven tradendum venditum dicto quondam 

Henrico eorum patri a Gerardo Stappaert filio quondam Arnoldi dicti 

Stappaert prout in litteris et quem censum dicti fratres nunc ad se 

pertinere dicebant hereditarie supportaverunt Johanni filio dicti Gerardi 

Stappaert cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicti eorum patris deponere. Testes Lonijs et Loze datum 

3a post sacramenti. (dg: Detur Ziberto de Hoculem detur dicto). 

 

BP 1177 f 193r 02 vr 11-08-1385. 

Johannes zvw Nollekinus verwer droeg over aan Arnoldus zv Gerardus van 

Vladeracken een b-erfcijns van 18 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, in Den Bosch te betalen, een helft met Allerheiligen en de 

andere helft met Lichtmis, gaande uit (1) goederen gnd Aahorst die waren 

van wijlen Goessuinus gnd van der Donc, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Boerdonk, (2) een huis en tuin, die waren van kv Yda gnd Vaes, in Oirschot, 

tussen Wolterus Leijten soen enerzijds en Henricus gnd Heren Goedevaerts 

soen anderzijds, (3) een beemd gnd Popenbos, aldaar, naast de gemene weg 

enerzijds, welke cijns aan hem was verkocht68 door hr Theodericus zvw 

Bertholdus zv Theodericus, kanunnik van Oirschot. 

 

                         
68 Zie ← BP 1176 f 271v 14 wo 03-09-1382, verkoop van de erfcijns. 
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Johannes filius quondam Nollekini tinctoris hereditarium censum XVIII 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et 

justi ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie mediatim omnium sanctorum et mediatim purificationis et in 

Busco tradendum ex bonis dictis communiter Aahorst que (dg: que) fuerant 

quondam Goessuini dicti van der Donc sitis in parochia de Beke prope 

Aerle in loco dicto Boerdonc et ex attinentiis dictorum bonorum singulis 

et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis insuper ex domo 

et orto et eorum attinentiis qui fuerant quondam liberorum Yde dicte (dg: 

D Daems) Vaes sitis in parochia de Oerscot inter hereditatem Wolteri 

Leijten soen ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Heren Goedevaerts 

soen ex alio preterea ex quodam prato dicto communiter Popenb[o]ssche 

sito ibidem contigue iuxta communem platheam ex uno venditum sibi a 

domino Theoderico filio quondam Bertholdi filii Theoderici canonico (dg: 

.r) Oerscottensi prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio 

Gerardi de Vladeracken #(dg: cum Petronella sua uxore filia primodicto 

Johannis nomine dotis ad jus oppidi etc)# cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Cop et 

Cop datum ut supra). Testes Jacobus Coptiten (dg: et Meus datum in 

profesto Magdalene, vrijdag 21-07-1385) Loze datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1177 f 193r 03 di 06-06-1385. 

Arnoldus van Enode en Goessuinus van der Dijese beloofden aan Godefridus 

van Roede, tbv Arnoldus Heijme, 82 oude schilden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (di 25-07-1385) te betalen. 

 

Arnoldus de Enode et Goessuinus van der Dijese promiserunt Godefrido de 

Roede ad opus Arnoldi Heijme LXXXII aude scilde vel valorem ad Jacobi 

proxime persolvendos (dg: testes datum ut supra). Testes Cop et Cop datum 

3a post sacramenti. 

 

BP 1177 f 193r 04 di 06-06-1385. 

Hr Paulus van Haestricht heer van Venloen, Theodericus zvw hr Emondus Rover 

ridder, Jordanus Millinc en Godescalcus van Megen beloofden aan Johannes 

van den Doerne, tbv hr Jordanus Brant, 200 oude schilden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dominus Paulus de Haestricht dominus de Venloen Theodericus filius 

quondam domini Emondi Rover militis Jordanus Millinc Godescalcus de Megen 

promiserunt Johanni van den Doerne ad opus domini Jordani Brant IIc aude 

scilde vel valorem ad nativitatis Domini proxime proxime persolvendos. 

Testes Berkel et Willelmus datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1177 f 193r 05 do 08-06-1385. 

Johannes van der Avoert ev Wijnella dvw Willelmus gnd Koc van Haren droeg 

over aan Walterus zv Jacobus Tijt alle goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van Johannes gnd Koc zvw voornoemde Willelmus. 

 

Johannes van der Avoert maritus et tutor legitimus ut asserebat Wijnelle 

sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Koc (dg: H) de Haren omnia et 

singula bona sibi et dicte sue uxori de morte Johannis dicti Koc filii 

dicti quondam Willelmi successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita supportavit Waltero filio Jacobi Tijt promittens 

ratam servare. Testes Willelmus et Loze datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 193r 06 do 08-06-1385. 

Hermannus Loden soen verhuurde aan Zerisius Stevens soen van Berchen 8 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Arnoldus Heijme enerzijds 

en Goeswinus van Beest anderzijds, voor de periode tussen nu en Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1385), voor 24 franken, 36 Hollandse plakken 

voor 1 frank gerekend, met Sint-Martinus te betalen. Huurder zal de 
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waterlaten die bij deze 8 morgen horen, onderhouden, en hij zal voornoemde 

8 morgen niet bezaaien. 

 

Hermannus Loden soen octo iugera terre sita in loco dicto die Hoeven 

inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter (dg: et int) hereditatem 

Goeswini de Beest ex alio locavit (dg: Stephano) Zerisio Stevens soen de 

Berchen ab eodem (dg: ad) infra hinc et festum Martini proxime futurum 
!persolvenda pro XXIIII francken scilicet XXXVI (dg: pla) Hollant placken 

pro quolibet franco computato dandis dicto Hermanno a dicto Zerisio in 

festo Martini proxime promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia et quod ipse (dg: dicta) aqueductus ad 

dicta octo iugera terre spectantes dicto spacio pendente cum zicht ende 

zeijssen observabit in bona disposicione et quod ipse dicta octo iugera 

terre non seminabit dicto spacio pendente. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193r 07 do 08-06-1385. 

Henricus zvw Daniel van den Dijke van Oerscot gaf uit aan Willelmus van 

Spulle een hoeve ter plaatse gnd Hagehorst, met toebehoren zowel onder Beek 

als onder Gestel gelegen, aan hem overgedragen door Johannes van der 

Dijesen en Goeswinus van den Steen; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen 

in de brief vermeld, en thans voor een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van 

Moergestel, met Lichtmis op de hoeve te leveren. 

 

Henricus filius quondam Danielis van den Dijke de Oerscot quendam mansum 

situm ad locum dictum communiter Haghehorst cum attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis ubicumque locorum tam infra parochiam de Beke atque 

in parochia de Ghestel consistentia sive sita supportatum sibi a (dg: a) 

Johanne van der Dijesen et Goeswino van den Steen prout in litteris dedit 

ad hereditariam paccionem Willelmo de Spulle cum litteris et jure ab 

eodem hereditarie possidendum pro censibus in dictis litteris contentis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

mensure de (dg: B) Ghestel prope Oesterwijc danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in supra dictum mansum tradenda ex 

premissis promittens ratam servare et aliam obligationem (dg: de) ex 

parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193r 08 do 08-06-1385. 

Ghisbertus van Eijke droeg over aan Margareta wv Johannes van der Hagen een 

streep land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, beiderzijds tussen 

Metta dvw Arnoldus gnd Vorsch, met een eind strekkend aan een akker gnd 

Zandakker, behorend aan voornoemde Ghisbertus, aan hem verkocht door 

Ghevardus gnd van den Vorstenbossche. 

 

Solvit. 

Ghisbertus de Eijke quandam strepam terre sitam in parochia de Nijsterle 

in loco dicto Vorstenbossche inter hereditatem Mette filie quondam 

Arnoldi dicti Vorsch ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine 

ad agrum dictum communiter Zantacker spectantem ad dictum Ghisbertum 

venditam sibi a Ghevardo dicto van den Vorstenbossche prout in litteris 

supportavit Margarete (dg: van der) relicte quondam Johannis van der 

Hagen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193r 09 do 08-06-1385. 

Henricus zvw Danijel van den Dijke van Oerscot droeg over aan Willelmus van 

Spulle een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren, gaande uit een hoeve, ter plaatse gnd Hagehorst, 

met toebehoren onder zowel Beek als Gestel. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Danijelis van den Dijke de Oerscot hereditariam 
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paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Ghestel prope Oesterwijc 

quam se solvendam habere dicebat hereditarie purificationis et supra 

mansum inrascriptum tradendam ex quodam manso sito ad locum dictum 

Haghehorst cum suis attinentiis quocumque locorum infra parochiam de Beke 

et de Ghestel sitis ut dicebat supportavit Willelmo de Spulle promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Gerardus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 193r 10 do 08-06-1385. 

Andreas Meussen verkocht aan Johannes Willems soen een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van 

verkoper in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus Ketellaer enerzijds en erfgoed van Sophija Bellens69 anderzijds, 

reeds belast met cijnzen. 

 

Andreas Meussen hereditarie vendidit Johanni Willems soen hereditarium 

censum XXti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

(dg: here) domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

scriniparorum inter hereditatem Gerardi Ketellaer ex uno et inter 

hereditatem Sophije Bellens ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem aliam deponere exceptis censibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Gerardus et Willelmus datum (dg: quinta post) 

in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 193r 11 do 08-06-1385. 

Albertus zv Johannes Bathen soen, Willelmus Walraven en Arnoldus Ghiben 

soen verkochten aan Henricus van Bruessel de helft van 1 bunder beemd in 

Veghel, ter plaatse gnd die Brusselse Buenre, tussen Ghevardus van den 

Vorstenbossche enerzijds en Egidius Doncker anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Albertus filius (dg: quondam) Johannis Bathen soen Willelmus Walraven et 

Arnoldus Ghiben soen (dg: dimidium) #medietatem unius# bonarii prati (dg: 

situm) #siti# in parochia de Vechel in loco dicto die Bruesselsche Buenre 

inter hereditatem Ghevardi van den Vorstenbossche ex uno et inter 

hereidtatem Egidii Doncker ex alio ut dicebant (dg: su) vendiderunt 

Henrico de Bruessel promittentes warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193r 12 do 08-06-1385. 

Voornoemde Albertus zv Johannes Bathen soen, Willelmus Walraven en Arnoldus 

Ghiben soen verkochten aan Theodericus Jorijs de helft van 1 bunder beemd, 

in Veghel, ter plaatse gnd Hamforts Beemden, tussen voornoemde Theodericus 

Jorijs enerzijds en Spijeringus van Dijnter anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Dicti 3 venditores medietatem unius bonarii prati siti in parochia de 

Vechel in loco (dg: H) dicto Hamfort#s#beemde inter hereditatem 

Theoderici Jorijs ex uno et inter hereditatem Spijeringi de Dijnter ex 

alio ut dicebant vendiderunt dicto Theoderico Jorijs promittentes 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193r 13 do 08-06-1385. 

Gerardus van der Braken verkocht aan Willelmus zvw Henricus gnd Boert een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen Arnoldus van 

                         
69 Zie → BP 1179 p 132v 12 wo 14-02-1392, belendend perceel van Sophia Bellens. 
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Beke enerzijds en Theodericus Pesen soen anderzijds. 

 

Gerardus van der Braken peciam terre sitam in parochia de Scijnloe ad 

locum dictum Luttel (dg: Eijnde) Eijnde inter hereditatem Arnoldi de Beke 

ex uno et inter hereditatem Theoderici Pesen soen ex alio hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Henrici dicti Boert promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes Gerardus et Willelmus datum in octavis 

sacramenti. 

 

1177 mf6 F 13 f.193v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1385. 

 

BP 1177 f 193v 01 do 08-06-1385. 

Gerardus zv Willelmus van Zelant verkocht aan Henricus van der Voert de 

helft van een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in Delschot, tussen 

voornoemde Henricus van der Voert enerzijds en Heijlwigis dv voornoemde 

Willelmus van Zelant anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Henricus, belast met de hertogencijns. 

 

Gerardus filius Willelmi de Zelant medietatem pecie terre site in 

parochia de Scijnle in loco dicto in Delscot inter hereditatem Henrici 

van der Voert ex uno et inter hereditatem Heijlwigis filie dicti Willelmi 

de Zelant ex alio scilicet illam medietatem que sita contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Henrici ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Henrico van der Voert promittens warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes Gerardus et Willelmus 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 193v 02 do 08-06-1385. 

(dg: Walterus die). 

 

BP 1177 f 193v 03 do 08-06-1385. 

Johannes zvw Johannes Vrieze en Ludekinus van der Poerten ev Heijlwigis dvw 

voornoemde Johannes Vrieze droegen over aan Johannes, Willelmus en 

Arnoldus, kv Johannes van Loen bakker verwekt bij wijlen Yda dvw voornoemde 

Johannes Vrieze, een b-erfcijns70 van 20 schelling, die Mechtildis dvw 

Henricus gnd Grauwe met Kerstmis beurde, gaande uit een huis en erf van 

wijlen Pelgrimus smid, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Gerardus van Parijs enerzijds en erfgoed van Jacobus Snijder 

anderzijds, welke cijns aan hen gekomen was na erfdeling na overlijden van 

Arnoldus Sprengher en diens vrouw Batha dvw voornoemde Johannes Vrieze. 

 

Johannes filius quondam Johannis Vrieze et Ludekinus van der Poerten 

maritus et tutor legitimus (dg: H) ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Johannis Vrieze predicti hereditarium censum XX solidorum 

quem Mechtildis filia quondam Henrici dicti Grauwe solvendum habuit 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area quondam Pelgrimi fabri 

sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi de Parijs ex 

uno et inter hereditatem Jacobi sartoris ex alio et qui census eis de 

morte quondam Arnoldi Sprengher et Bathe sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Vrieze successione advolutus et eis mediante hereditaria 

divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in 

partem ut dicebant supportaverunt Johanni Willelmo Arnoldo liberis 

Johannis de Loen pistoris ab eodem Johanne de Loen et Yda quondam sua 

uxore filia dicti quondam Johannis Vrieze (dg: successione advolutum esse 

dicebat) pariter genitis promittens ratam servare et obligationem ex 

parte ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

                         
70 Zie ← BP 1176 f 309r 05 za 13-06-1383 (6), erfdeling mbt deze cijns. 
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BP 1177 f 193v 04 do 08-06-1385. 

Walterus die Doncker verkocht aan Willelmus zvw Henricus van der Heijden 

een b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel op 

de onderpanden te leveren, gaande uit de helft, die behoort aan Godefridus 

gnd Backe en zijn vrouw Elizabeth dvw Goeswinus van den Elsen, van de 

goederen gnd Davenlaar, in Veghel, welke pacht aan voornoemde Waterus was 

verkocht71 door voornoemde Godefridus Backe en zijn vrouw Eizabeth. 

 

Walterus die Doncker hereditariam paccionem unius modii (dg: mo silig) 

ordei mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et in Vechel 

supra hereditates infrascriptas tradendam ex medietate ad Godefridum 

dictum Backe et Elizabeth suam uxorem filiam quondam Goeswini van den 

Elsen spectante bonorum dictorum communiter Davenlaer sitorum in parochia 

de Vechel atque ex attinentiis dicte medietatis dictorum bonorum singulis 

et universis quocumque locorum sitis venditam dicto Watero a dictis 

Godefrido Backe et Eizabeth eius uxore prout in litteris hereditarie 

vendidit Willelmo filio quondam Henrici van der Heijden supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193v 05 do 08-06-1385. 

Johannes zvw Johannes gnd Zeelsman droeg over aan Johannes Bellen, tbv hem 

en Henricus Kenen soen, de helft van een lijfpacht van 9 lopen rogge, maat 

van Eersel, die eerstgenoemde Johannes gekocht had van Cristianus Pauwels 

soen van Kercafterle en zijn vrouw Elizabeth, op het leven van 

eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen, 

gebouwen, tuinen, landen en beemden, die voornoemde Cristianus en Elizabeth 

in Loen hadden liggen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes 

Bellen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti (dg: Zees) Zeelsman medietatem 

vitalis pensionis novem lopinorum siliginis mensure de Eersel quam 

pensionem #primodictus Johannes erga# Cristianum Pauwels soen van 

Kercafterle et Elizabeth eius uxorem (dg: .) emendo acquisiverat (dg: 

solvendam) ad vitam primodicti Johannis et non ultra purificationis ex 

omnibus hereditatibus edificiis ortis terris et pratis quos dicti 

(verbeterd uit: dictus) Cristianus et Elizabeth predicti in parochia de 

Loen sitos habuerunt ut dicebat supportavit Johanni Bellen (dg: promisit 

cum arrestag promittens ratam servare) ad opus sui et ad opus Henrici 

Kenen soen promittens ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Johanni Bellen. 

 

BP 1177 f 193v 06 do 08-06-1385. 

Johannes zvw Everardus van den Loeke droeg over aan zijn zwager Jacobus 

uter Hasselt alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Everardus, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Heijlwigis, gelegen onder Berlicum. 

 

Johannes filius quondam Everardi van den Loeke omnia et singula sua bona 

(dg: quocumque locorum infra parochiam de Berlikem consistentia sive sita 

ut dicebat supportavit Jacobo filio quondam Jacobi uter Hasselt 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) sibi de 

morte quondam dicti quondam Everardi sui patris successione advoluta et 

post mortem Heijlwigis sue matris successione advolvenda quocumqe locorum 

infra parochiam de Berlikem consistentia sive sita ut dicebat supportavit 

Jacobo (dg: fi) uter Hasselt suo sororio promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Gerardus et 

Willelmus datum supra. 

 

                         
71 Zie ← BP 1176 f 209r 03 ma 13-05-1381, verkoop van deze erfpacht. 
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BP 1177 f 193v 07 do 08-06-1385. 

Arnoldus Vrient van Waderle beloofde aan Gerardus van Bruggen 29 gulden 

hellingen met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Arnoldus Vrient de Waderle promisit Gerardo de Bruggen XXIX gulden (dg: 

Holl) hellingen ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 193v 08 do 08-06-1385. 

De broers Johannes en Rutgherus, kvw Tielmannus van Enghelant, beloofden 

aan Otto Bruijstens 8 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Vastenavond 

aanstaande (di 06-03-1386) te leveren. 

 

Johannes et Rutgherus fratres liberi quondam Tielmanni de Enghelant 

promiserunt (dg: pa) Ottoni Bruijstens octo modios et sex sextaria 

siliginis mensure de Busco ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193v 09 do 08-06-1385. 

Henricus Cnoden soen beloofde aan Rodolphus van den Grave 26½ lichte 

schild, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Henricus Cnoden soen promisit Rodolpho van den Grave XXVI et dimidium 

licht scilde scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193v 10 do 08-06-1385. 

Henricus Bruijn zvw Godefridus Bruijn beloofde aan Walterus zvw Walterus 

van Os 4 oude schilden en 7 zester rogge, Bossche maat, na maning te 

leveren. 

 

Henricus Bruijn filius quondam Godefridi Bruijn promisit Waltero filio 

quondam Walteri de Os quatuor aude scilde et septem sextaria siliginis 

mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193v 11 do 08-06-1385. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan de broers Godefridus van 

den Kolc en Johannes van den Kolke een stuk land in Rosmalen, ter plaatse 

gnd in het Rot, tussen voornoemde Godefridus enerzijds en voornoemde 

Johannes van den Kolke anderzijds, belast met 1/3 deel van 1 roede 

waterlaat. De brief aan een van beiden overhandigen. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum peciam terre sitam in parochia de 

Roesmalen in loco dicto int Rot inter hereditatem Godefridi van den Kolc 

ex uno et inter hereditatem Johannis van den Kolke ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dictis Godefrido et Johanni van den Kolke fratribus 

promittens warandiam et obligationem deponere excepta (dg: u ter) tercia 

parte unius virgate aqueductus ad hoc spectante. Testes datum surpa. 

Tradetur littera alteri eorum. 

 

BP 1177 f 193v 12 do 08-06-1385. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Nijcholaus 5 Brabantse dobbel, 

51 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, tussen nu en Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dicti venditores! promiserunt dicto Nijcholao quinque Brabant dobbel 

scilicet LI Hollant placken pro quolibet dobbel computato infra hinc et 

festum nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 
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BP 1177 f 193v 13 do 08-06-1385. 

Amelius van Milheze gaf uit aan Amelius zv Johannes gnd Maes soen een huis 

en tuin in Helmond, naast de goederen ten Wiel, tussen kv Danijel van 

Herzel enerzijds en het wiel van Johannes van Bruheze anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 

2½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren. 

 

Amelius de Milheze domum ortum sitos in parochia de Helmont iuxta bona 

ten Wiel (dg: inter ex) inter hereditatem liberorum Danijelis de Herzel 

ex uno et inter (dg: hereditatem Johannis de Bruheze ex alio ut) gurgitem 

Johannis de Bruheze ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Amelio filio (dg: q) Johannis dicti Maes soen ab eodem hereditarie 

possidendos pro censibus dominorum fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione (dg: trium) duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Helmont tradenda ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193v 14 do 08-06-1385. 

Johannes die Moelner en Ghisbertus zv Johannes gnd Gherijts soen beloofden 

aan de secretaris, tbv Arnoldus Heijme, 3 gulden hellingen met Sint-Petrus-

Stoel aanstaande (do 22-02-1386) te betalen. 

 

Johannes die Moelner Ghisbertus filius Johannis dicti Gherijts soen 

promiserunt mihi ad opus Arnoldi Heijme tres gulden hellingen ad Petri ad 

cathedram proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 193v 15 do 08-06-1385. 

Rodolphus Tolinc, Cristianus Becker en Johannes zvw Willelmus Hertoghe 

maakten een erfdeling van een stuk land in Oss, tussen Nijcholaus Wisschart 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. Voornoemde Rodolphus kreeg 1/3 

deel, te weten het 1/3 deel direct naast voornoemde Nijcholaus Wisscart, 

belast met 1/3 deel van de omheining naast de gemene weg, te weten het 1/3 

deel op de hoek aldaar; voornoemde Johannes zal het 1/3 deel onderhouden 

dat in het midden ligt en voornoemde Cristianus het 1/3 deel richting 

erfgoed van Albertus Spermers. 

 

Rodolphus Tolinc Cristianus (dg: Becke f) Becker et Johannes filius 

quondam Willelmi (dg: Her) Hertoghe palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam fecisse de pecia terre sita in parochia de Os inter 

hereditatem Nijcholai Wisschart ex uno et inter (dg: h) communem plateam 

ex alio ut dicebant mediante qua divisione una tercia pars dicte pecie 

terre sita contigue iuxta dictam hereditatem dicti (dg: Nij) Nijcholai 

Wisscart ut dicebant dicto Rodolpho cessit in partem ut alii 

recognoverunt promittentes ratam servare tali condicione quod dictus 

Rodolphus unam terciam partem sepis (dg: consistent) dicte pecie terre 

consistentis iuxta communem plateam scilicet illam terciam partem que 

sita super angulum ibidem (dg: tercia tercia pars) et dictus (dg: 

Cristianus terciam partem) Johannes terciam partem dicte sepis que tercia 

pars sita est in medio dicte sepis et dictus Cristi- (dg: et mediante qua 

divisione ?relique tercie partes dicte pecie terre que site sunt vers 

versus dictam communem plateam)-anus terciam partem dicte sepis que 

tercia pars sita est versus hereditatem Alberti Spermers ut dicebant 

perpetue in bona disposicione tenebunt scilicet (dg: quili) quislibet 

eorum dictam suam terciam partem sic quod aliis dampna exinde non 

eveniant quovismodo ut promiserunt mutuo. 

 

BP 1177 f 193v 16 do 08-06-1385. 

Voornoemde Johannes zvw Willelmus Hertoghe kreeg het 1/3 deel dat in het 

midden ligt, belast als voornoemd. 
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Et mediante qua divisione tercia pars dicte pecie terre que sita est in 

medio eiusdem pecie terre dicto Johanni cessit in partem ut etc 

promittentes ratam servare addita condicione predicta. 

 

BP 1177 f 193v 17 do 08-06-1385. 

Voornoemde Cristianus Becker kreeg 1/3 deel, richting de gemene weg, belast 

als voornoemd. 

 

Et mediante qua divisione tercia pars dicte pecie terre que sita est 

versus (dg: communem) dictam plateam communem dicto Cristiano cessit in 

partem promittentes ratam servare addita condicione predicta. 

 

1177 mf6 F 14 f.194. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1385. 

 

BP 1177 f 194r 01 do 08-06-1385. 

Johannes zv Mijchael droeg over aan Jacobus Kijevit een b-erfpacht van 15 

lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Veretsel, te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan 

Theodericus zv Mijchael bv eerstgenoemde Johannes en diens vrouw Katherina 

dv Franco van der Stegen waren geschonken, gelegen ter plaatse gnd 

Veretsel, welke pacht aan hem was verkocht door zijn voornoemde broer 

Theodericus. 

 

Johannes filius Mijchaelis hereditariam paccionem quindecim lopinorum 

siliginis mensure (dg: de) Rodensis solvendam hereditarie purificationis 

et in Rode ad locum dictum (dg: Ver) Veretsel tradendam et deliberandam 

ex omnibus et singulis hereditatibus quas Theodericus filius Mijchaelis 

frater primodicti Johannis cum Katherina eius uxore filia Franconis van 

der Stegen nomine dotis sumpserat quocumque locorum ad locum dictum 

Veretsel sitis venditam sibi a dicto Theoderico suo fratre prout in 

litteris supportavit Jacobo Kijevit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: d) Gerardus et 

Willelmus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 194r 02 do 08-06-1385. 

Johannes gnd Machiels soen verkocht aan Everardus van den Witvenne ½ bunder 

land van de gemeint van Heeswijk, in Heeswijk, achter de plaats gnd die 

Vogels Hoeve, tussen Ghibo Herinc enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes dictus Machiels soen dimidium bonarium terre (dg: si) 

communitatis de Hezewijc situm in parochia de Heeswijc retro locum dictum 

die Voghels Hoeve inter hereditatem Ghibonis Herinc ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ibidem ex alio ut dicebat (dg: supportavit) 

#vendidit# Everardo van den Witvenne promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194r 03 do 08-06-1385. 

Theodericus zvw Johannes van Lijt beloofde aan Mijs zv Volcquinus Mijs soen 

42 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Lijt promisit Mijs filio Volcquini 

Mijs soen XLII aude scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194r 04 do 08-06-1385. 

Martinus zvw Amelius van Hal, zijn schoonzoons Johannes van der Hamsvoert, 

Johannes van Hijnen, Henricus van Os en Johannes Wielman, en Johannes en 
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Elizabeth, ?kv voornoemde Martinus, gaven uit aan Lambertus van Luijssel 

(1) twee stukken land in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, (1a) tussen Bela 

Vos enerzijds en kv Henricus van der Voert anderzijds, (1b) tussen Johannes 

Meijer enerzijds en kv Johannes Ravens anderzijds, (2) een stuk land in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Hezeakker, tussen 

voornoemde Lambertus van Luijssel enerzijds en een gemene weg anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een keulse en thans voor een n-erfpacht van 9 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Beilver te leveren. Slechts op 

te geven met met 27 lopen rogge. 

 

Solverunt ambo. (dg: ....) 

Martinus filius quondam Amelii de Hal #Johannes van der Hamsvoert 

Johannes de Hijnen (dg: Jo) Henricus de Os Johannes Wielman eius generi 

atque Johannes et Elizabeth !primodicti Martini cum tutore# duas pecias 

terre sitas in parochia de Haren in loco dicto Beilver quarum una inter 

Bele Vos ex uno et inter hereditatem (dg: Henrici va) liberorum Henrici 

van der Voert ex alio et altera inter hereditatem Johannis Meijer ex uno 

et inter hereditatem liberorum Johannis Ravens ex alio sunt site atque 

peciam prati sitam in parochia et loco predictis in loco dicto Hezeacker 

inter hereditatem Lamberti de Luijssel ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto Lamberto de 

Luijssel ab eodem hereditarie possidendas pro uno denario coelsche exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione novem lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab alio) primodicto Martino ad 

eius vitam et post eius decessum dictis suis generis et liberis 

hereditarie purificationis et in Beilver tradenda promittentes cum tutore 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum XXVII lopinis siliginis dicte 

mensure etc. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: omnium 

predictorum) Martino eidem Martini. 

 

BP 1177 f 194r 05 do 08-06-1385. 

Egidius van der Lijnbeke verkocht aan Hermannus van Bijstervelt en zijn 

zoon Hermannus een stuk land en een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd 

Zitert, tussen voornoemde Hermannus van Bijstervelt enerzijds en Katherina 

gnd Zichemans dochter en haar kinderen anderzijds, belast met 1 oude 

sterling grondcijns en een b-erfpacht van 9 lopen rogge en 3 lopen gerst, 

maat van Veghel. De brief overhandigen aan Henneken van Ghemert. 

 

Solvit. 

Egidius van der Lijnbeke peciam terre #peciam prati# sitam in parochia de 

Vechel ad locum dictum Zitert inter hereditatem Hermanni (dg: de) de (dg: 

B) Bijstervelt ex uno et inter hereditatem Katherine dicte Zichemans 

dochter et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Hermanno de Bijstervelt et Hermanno eius filio promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno antiquo sterlingo domino fundi et 

hereditaria paccione (dg: XII) #novem# lopinorum siliginis (dg: mensure 

de Vechel exinde solvenda) et trium lopinorum ordei mensure de Vechel 

exinde solvenda. Testes datum supra. Tradetur littera (dg: Jo) Henneken 

de Ghemert. 

 

BP 1177 f 194r 06 do 08-06-1385. 

Johannes Hezeman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hezeman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194r 07 do 08-06-1385. 

Gerardus Holleken zvw Johannes gnd Monic verhuurde aan Zeelkinus gnd 

Pelcheers soen een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Nuland, tussen 

Ancelmus van Nuwelant enerzijds en Reijmboldus Broes soen anderzijds, voor 

een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 21-05-1385), per 
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jaar voor 10 lichte schilden, 12 Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, 

en 9 Hollandse plakken, met Kerstmis te betalen. Voornoemde Zeelkinus mag 

al het hout hierop zagen, behalve eikenhout. Een brief voor voornoemde 

Zeelkinus. De brief overhandigen aan Johannes van Vucht. 

 

Solvit. 

Gerardus Holleken filius quondam (dg: qui) Johannis dicti Monic domum et 

ortum #et peciam terre sibi adiacentem# sitos in parochia de Nuwelant 

inter hereditatem Ancelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

Reijmboldi Broes soen ex alio ut dicebat locavit Zeelkino (dg: P) dicto 

Pelcheers soen ab eodem ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum post 

festum penthecostes proxime preterito deinceps sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quinque annorum pro X licht scilde scilicet XII Hollant 

placken pro quolibet scilt computato et novem Hollant placken dandis sibi 

ab alio anno quolibet dictorum quinque annorum nativitatis Domini et 

primo termino nativitatis Domini (dg: ultra a) proxime futurum ultra 

annum promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter repromisit super omnia hoc addito quod dictus Zeelkinus libere 

poterit secare (dg: ramos ..) omnia ligna supra premissa consistentia 

exceptis lignis quercinis dictis quinque annis durantibus et erit una 

littera pro dicto Zeelkino. Tradetur littera Johanni de Vucht. 

 

BP 1177 f 194r 08 do 08-06-1385. 

Ghibo zvw Ghibo gnd Rovers gaf uit aan Henricus zvw Willelmus gnd Hellincs 

soen een erfgoed in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten 

de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Nijcholaus van der Voert enerzijds 

en erfgoed van eerstgenoemde Ghibo anderzijds, voor aan de straat 23 voet 

breed en achter 14 voet, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan 

de Muntelkens Grave; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Ghibo filius quondam Ghibonis dicti Rovers (dg: p) hereditatem sitam in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis extra portam dictam Pijnappels Port 

inter hereditatem Nijcholai van der Voert ex uno et inter hereditatem 

(dg: dicti) primodicti Ghibonis ex alio et que hereditas continet XXIII 

#pedatas# ante iuxta communem plateam et XIIII pedatas retro (dg: ut 

dicebat) tendentem a communi platea retrorsum ad fossatum dictum 

Muntelkens Grave ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico filio 

quondam Willelmi dicti Hellincs soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sta et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 194r 09 do 08-06-1385. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Ghibo 40 Brabantse dobbel, 53 

Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-

Remigius (zo 01-10-1385) en de andere helft met Kerstmis (ma 25-12-1385). 

 

Dictus Henricus promisit dicto Ghiboni XL Brabant dobbel scilicet LIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato (dg: ...) mediatim Remigii 

et mediatim Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194r 10 do 08-06-1385. 

Johannes van Loet verwer beloofde aan Johannes Raven, tbv Franco nzv 

Arnoldus van Mijrabellum, 25 Brabantse dobbel of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Johannes de Loet tinctor promisit Johanni Raven ad opus Franconis filii 

naturalis Arnoldi de Mijrabello (dg: ..) XXV (dg: aude scilde) #Brabant 

dobbel# seu #valorem# !monitionem dicti Franconis persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1177 f 194r 11 do 08-06-1385. 

Gerardus zvw Nijcholaus van Laerhoven verkocht aan zijn broer Johannes, tbv 

hem en Henricus, Arnoldus, Maria en Gertrudis, kvw voornoemde Nijcholaus, 

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

Elizabeth, uitgezonderd de hooibeemden. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai de Laerhoven omnia bona sibi de morte 

quondam Elizabeth sue matris successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita exceptis sibi reservatis pratis feni sibi de morte 

dicte quondam Elizabeth successione advolutis ut dicebat (dg: s) vendidit 

Johanni suo fratri ad opus sui et ad opus Henrici Arnoldi (dg: Ge) Marie 

et Gertrudis suarum sororum liberorum dicti quondam Nijcholai promittens 

(dg: wa) warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 194r 12 do 08-06-1385. 

Voornoemde Gerardus verklaarde dat de koopsom was voldaan. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Dictus Gerardus recognovit sibi de pretio dicte vendicionis fore 

satisfactum clamans quitos. Testes datum supra. Tradetur littera dicto 

Johanni. 

 

BP 1177 f 194r 13 do 08-06-1385. 

Paulus zv Johannes van Os wonend in Tilburg ev Cristina dvw Egidius van der 

Donderdonc gaf uit aan Cristianus van der Voert 1/6 deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Cristina en van 

Eligius bv voornoemde Cristina, in goederen, gnd Donderdonk, van wijlen 

voornoemde Egidius, minus 1/8 deel van die goederen dat behoorde aan 

Clemencia dvw voornoemde Egidius, in Sint-Oedenrode, naast de gemeint; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten, en thans voor een n-erfpacht72 van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Paulus filius (dg: quondam) Johannis de Os commorans in Tilborch maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Cristine sue uxoris filie quondam Egidii 

van der Donderdonc sextam partem sibi (dg: de morte) et dicte sue uxori 

morte quondam parentum dicte (dg: suc) Cristine et de morte Eligii 

fratris dicte Cristine successione advolutam in bonis #dictis Donderdonc# 

dicti quondam Egidii (dg: sitis) minus una (dg: u) octava parte eorundem 

bonorum que spectabat ad Clemenciam filiam dicti quondam Egidii sitis in 

parochia de Rode sancte Ode (dg: in lo) iuxta communitatem cum suis 

attinentiis ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Cristiano van der 

Voert ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: cen) oneribus exinde de 

jure solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius (dg: modii s) 

modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194r 14 do 08-06-1385. 

Engbertus zvw Henricus van den Gasthuus deed tbv Petrus zv Johannes 

Pedelmans soen afstand van (1) een stuk land, gnd bij den Stokke, in Bakel, 

tussen kv Nollenkinus van der Berblaesschen enerzijds en kv Lambertus 

Stevens soen anderzijds, (2) een stuk land, in Bakel, tussen Ludovicus van 

der Horenvoert enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

                         
72 Zie → BP 1177 f 200r 08 ma 10-07-1385, verkoop van deze pacht. 
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Solvit. 

Engbertus filius quondam Henrici van den Gasthuus (dg: et Petrus filius 

Johannis Pedelmans soen palam recognoverunt se divisionem) super pecia 

terre dicta bij den Stoc-(?dg: k)-ke sita in parochia de Bakel inter 

hereditatem liberorum Nollenkini van der Berblaesschen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Lamberti Stevens soen ex alio et super pecia terre 

sita in dicta parochia inter hereditatem (dg: Lodo) Ludovici van der 

Horenvoert ex uno et inter communem plateam ex alio ad opus Petri filii 

Johannis Pedelmans soen renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

1177 mf6 G 01 f.194v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1385. 

 Sexta post octavas sacramenti: vrijdag 09-06-1385. 

 

BP 1177 f 194v 01 do 08-06-1385. 

Petrus zv Johannes gnd Pedelmans soen deed tbv Engbertus zv Henricus van 

den Gasthuze afstand van een akker gnd die Kievits Brake, in Bakel, tussen 

Amelius van Milheze enerzijds en Elizabeth Hannen anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus filius Johannis dicti Pedelmans soen super quodam agro dicto die 

Kijevits Brake sito in dicta parochia inter hereditatem Amelii de (dg: 

Mil) Milheze ex uno et inter hereditatem Elizabeth Hannen ex alio ut 

dicebat ad opus Engberti filii Henrici van den Gasthuze #renunciavit# 

promittens ratam servare. Testes Sta et Willelmus datum in octavis 

sacramenti. 

 

BP 1177 f 194v 02 do 08-06-1385. 

Lambertus van der Eghelvoert en zijn zoon Lambertus beloofden aan Arnoldus 

zvw Walterus Doerman 10 Brabantse dobbel, 53 Hollandse plakken voor 1 

dobbel gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Lambertus van der Eghelvoert et Lambertus eius filius promiserunt Arnoldo 

filio quondam Walteri Doerman X Brabant dobbel scilicet (dg: XL) LIII 

Hollant placken pro quolibet dobbel ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194v 03 do 08-06-1385. 

Aleijdis wv Johannes gnd Erenbrechts soen en haar zoon Johannes verkochten 

aan Lambertus zv Lambertus van der Eghelvoert (1) een stuk land in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Waterlaat, tussen Johannes van den Zande 

enerzijds en Henricus zvw Johannes van Wargartshusen anderzijds (2) de 

helft van een stuk beemd in Esch, ter plaatse gnd Overout?, tussen 

Laurencius van der Bruggen en Johannes die Smit enerzijds en Aleijdis wv 

Johannes van Lier anderzijds, belast met 4 schelling gemeen paijment. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Johannis dicti Erenbrechts soen et Johannes eius 

filius cum tutore peciam terre sitam in parochia de Vucht sancti Petri ad 

locum dictum Waterlaet (dg: Jo) inter hereditatem Johannis van den Zande 

ex uno et inter Henrici filii quondam Johannis de Wargartshusen ex alio 

cum suis attinentiis atque (dg: peciam p) medietatem pecie prati siti 

(dg: ibidem inter) in parochia de Essche in loco dicto Overout? inter 

hereditatem Laurencii van der Bruggen et Johannis die Smit ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis de Lier ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: ven) Lamberto filio Lamberti van 

der Eghelvoert promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis IIII solidis communis (dg: 

pagamenti ex) pagamenti exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 194v 04 do 08-06-1385. 

Henricus Jans soen van Wargartshusen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus (dg: filius) Jans soen de Wargartshusen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194v 05 do 08-06-1385. 

Leonius van Langvelt, Arnoldus Stamelart van de Kelder, Jacobus Loze, 

Henricus van Aforden en Henricus Hagen beloofden aan Philippus Jozollo etc 

14 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385; 22+25= 47 dgn) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Leonius de Langbelt! Arnoldus Sta de Penu Jacobus Loze Henricus de (dg: 

Aa) Aforden et Henricus Hagen promiserunt (dg: Jozo) Philippo Jozollo etc 

XIIII aude scilde ad Jacobi proxime futurum persolvendos #sub pena I {met 

een puntje ervoor en erachter}#. Testes (dg: Le) Sta et Leonius predicti 

datum supra. 

 

BP 1177 f 194v 06 do 08-06-1385. 

Henricus Dicbier van Mierle, Arnoldus Stamelart van de Kelder en Johannes 

van Bucstel beloofden aan Philippus Jozollo 200 Hollandse of Gelderse 

gulden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385; 22+25= 47 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

Henricus Dicbier de Mierle Arnoldus Sta de Penu et Johannes de Bucstel 

promiserunt Philippo Jozollo IIc gulden Hollandie vel Gelrie ad Jacobi 

proxime pena V. Testes Sta et Jacobus Cop datum ut supra. 

 

BP 1177 f 194v 07 vr 09-06-1385. 

Nijcholaus gnd Borcharts, en de broers Engbertus, Egidius en Wolterus, kvw 

Willelmus Coman, gaven uit aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken een 

beemd gnd Loefwordel, in Oisterwijk, tussen Arnoldus van Laervenne 

enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Katherina in de kerk 

van Oisterwijk anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 schelling gmeeen 

paijment aan de kerk van Oisterwijk en thans voor een n-erfcijns van 1 

gulden pieter of de waarde met Sint-Thomas te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Borcharts Engbertus Egidius et Wolterus fratres liberi 

quondam Willelmi (dg: Comen) Coman pratum (dg: situm in parochia de 

Oesterwijc in) dictum Loefwordel situm in parochia de Oesterwijc inter 

hereditatem Arnoldi de Laervenne ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad altare beate Katherine situm in ecclesia de Oesterwijc ex alio ut 

dicebant #dederunt ad hereditarium censum# vendiderunt Johannis filio 

quondam Danijelis de Vladeracken ab eodem (dg: promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus solidis communis pagamenti ecclesie 

de Oesterwijc exinde solvendis) hereditarie possidendum pro duobus 

solidis (dg: dandis) communis pagamenti ecclesie de Oesterwijc exinde 

solvendis dandis atque pro hereditario censu unius gulden (dg: gu) peter 

seu valorem dando sibi ab alio hereditarie Thome apostoli ex premissis 

promittentes indivisi warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Coptiten et Coptiten datum sexta 

post octavas sacramenti. 

 

BP 1177 f 194v 08 vr 09-06-1385. 

Willelmus gnd Corstiaens soen gaf uit aan Johannes nzvw Wautgherus van 

Sweensberch zijn achterhuis73,74 en erf, 62 voet lang, in Den Bosch, in een 

straat die loopt van de plaats gnd Zile naar het huis van Postel, tussen 

Arnoldus die Spoermaker enerzijds en een weg behorend aan voornoemde 

                         
73 Zie → BP 1175 f 134v 02 di 22-01-1387, verkoop van dit achterhuis. 
74 Zie → BP 1178 f 311r 05 do 19-08-1389, verkoop van dit achterhuis. 
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Willelmus, gelegen tussen voornoemd huis en erf en erfgoed van Willelmus 

Herinc, anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond 

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

Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis (ma 25-12-1385). Voornoemde weg zal 4 

voet breed zijn tussen de osendrup van het huis van voornoemde Willelmus 

Herinc en de wand van eerstgenoemd huis. Voornoemde weg reikt van 

voornoemde straat achterwaarts tot aan een ander erfgoed van eerstgenoemde 

Willelmus. Voornoemde Johannes zal op voornoemde weg niet bouwen, tenzij 

hoger van 10 voet. 

 

Willelmus dictus Corstiaens soen domum suam posteriorem et aream #LXII 

(dg: XL LXXII) pedatas in longitudine continentem# sitam in Busco in vico 

tendente a loco dicto Zile versus domum de Postula inter Arnoldi die 

Spoermaker ex uno et inter (dg: h) viam ad dictum Willelmum spectantem 

(dg: sp ex alio) sitam in dictam domum et aream et inter hereditatem 

Willelmi Herinc ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni 

filio (dg: qu) naturali quondam Wautgheri de Sweensberch ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu quatuor librarum et X 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et primo termino (dg: ter) nativitatis Domini ex 

premissis promittens (dg: wa) super habita (dg: et aliam obligationem 

deponere et) et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali condicione quod (dg: dictus) dicta via continebit (dg: 

ubicumque) inter stillicidium domus dicti Willelmi Herinc et inter 

parietem (dg: d) primodicte domus latitudinem (dg: di) quatuor pedatarum 

et (dg: tendit) dicta via tendit a dicto vico retrorsum ad reliquam 

hereditatem (dg: dicti W) primodicti Willelmi hoc eciam addito quod 

dictus Johannes non edificabit supra dictam viam nisi ultra altitudinem 

decem pedatarum scilicet ultra dictam altitudinem X pedatarum dictus 

Johannes supra dictam viam poterit edificare ad eius profectum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 194v 09 vr 09-06-1385. 

Mijchael van Waelwijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Mijchael de (dg: Waelwij) Waelwijc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 194v 10 vr 09-06-1385. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Willelmus 24 gulden, 30 

Hollandse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1385) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Willelmo XXIIII gulden scilicet XXX 

Hollant placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194v 11 vr 09-06-1385. 

Leonius van Andwerpia verklaarde dat met zijn instemming Mauricius van 

Boemel bontwerker een muur75 heeft gebouwd op het erfgoed van voornoemde 

Leonius, in Den Bosch, in de Kerkstraat, direct naast het erfgoed van 

voornoemde Mauricius, en dat deze muur voor de helft behoort aan voornoemde 

Mauricius, om erop en eraan te bouwen. 

 

Leonius de Andwerpia palam recognovit id esse sue voluntatis quod 

Mauricius de (dg: Maes) Boemel (dg: de) pellifex situari perfecit et 

fundari murum supra hereditatem dicti Leonii #sitam in Busco in vico 

ecclesie# et contigue iuxta hereditatem dicti Mauricii in ea longitudine 

et altitudine (dg: qua) #et omnibus et per omnia prout# dictus murus 

                         
75 Zie ← BP 1177 f 187r 08 di 18-04-1385, afspraken mbt de bouw van de muur. 
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ibidem est fundatus et constructus insuper dictus Leonius recognovit quod 

dictus murus (dg: spectat hereditario jure mediatim ad dictum) cum suo 

fundo et in ea longitudine et latitudine qua ibidem situatus et 

constructus spectat mediatim ad dictum Mauricium (dg: et mediatim ad 

dictum Leonium) #ad edificandum in et supra murum ad profectum dicti 

Mauricii# promittens ratam servare et quod ipse dictum Mauricium nunquam 

impediet et inhibebit ad edificandum in dicto muro et supra dictum murum 

ad profectum dicti Mauricii. Testes datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 194v 12 vr 09-06-1385. 

Johannes gnd Hoet van Mechelen verklaarde dat Henricus van Best een voet 

buiten het huis van voornoemde Henricus krijgt, aan de dwarse kant, achter 

het erfgoed van voornoemde Johannes Hoet, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, als osendrup. Zou Johannes op zijn erfgoed, naast die 

osendrup, gaan bouwen, dan zal hij, ter lengte van de te bouwen gebouwen, 

buiten die osendrup één voet vrij laten. 

 

Johannes dictus Hoet de Mechelen palam recognovit quod Henricus de Best 

habet et obtinebit hereditarie unam pedatam extra domum dicti Henrici 

sitam ex transverso (dg: retrors) retro hereditatem dicti Johannis Hoet 

sitam in Busco ad (dg: vicum) vicum dictum Colperstraet scilicet pro 

stillicidio dicte domus dicti Henrici et quandocumque dictus Johannes 

edificare voluerit supra suam hereditatem sitam iuxta dictum stillicidium 

dicte domus dicti Henrici extunc dictus Johannes relinquet ibidem extra 

dictum stillicidium de hereditate dicti Johannis una! pedatam (dg: ad 

longi) contigue iuxta dictum stillicidium (dg: si. et) ad longitudinem 

edificiorum a dicto Johanne ibidem edificandorum promittens ratam servare 

(dg: et du). Testes Willelmus et Loze datum supra. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 194v 13 vr 09-06-1385. 

Henricus Wolf en Enghelberna en Elizabeth, dv Henricus Wolf, deden tbv de 

broers Johannes, Gerongius en Hubertus, kvw Gerongius Geroncs soen van 

Orthen, afstand van 3 stukken land, in Empel, (1) tussen erfgoed van de 

kerk van Empel enerzijds en wijlen Johannes Wrede anderzijds, (2) 

beiderzijds tussen Johannes Roggen, (3) tussen Henricus van Ghestel 

enerzijds en Ghibo van Best anderzijds. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes. 

 

#Henricus Wolf et# Enghelberna et Elizabeth filie Henrici Wolf cum tutore 

super tribus peciis terre sitis in parochia de Empel quarum una inter 

hereditatem ecclesie de Empel ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Wrede ex alio altera inter hereditatem Johannis Roggen ex 

utroque latere et tercia inter hereditatem Henrici de Ghestel ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis de Best ex alio et super jure ad opus ad 

#opus# Johannis et Gerongii et (dg: Huberti) Huberti fratrum liberorum 

quondam Gerongii Geroncs soen de Orthen renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1177 f 194v 14 vr 09-06-1385. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest 963, 09-06-1385. 

Voornoemde broers Johannes, Gerongius en Hubertus, kvw Gerongius Geroncs 

soen van Orthen, beloofden aan voornoemde Enghelberna en Elizabeth, dv 

Henricus Wolf, dat zij voortaan een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, zullen leveren, die Gerongius Geroncs soen, Arnoldus Pauwels soen en 

Elizabeth, mv voornoemde Enghelberna en Elizabeth, leverden aan hr 

Theodericus van Beke, gaande uit erfgoederen in Empel. 

 

Dicti Johannes (dg: Gerongius) Gerongius et Hubertus fratres promiserunt 

indivisi super omnia dictis Enghelberne et Elizabeth quod ipsi fratres 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Gerongius (dg: dictus) Geroncs soen Arnoldus Pauwels soen et Elizabeth 

mater olim dictarum Enghelberne et Elizabeth sororum domino Theoderico de 
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(dg: Beke) Beke solvere consueverunt et tenebantur hereditarie ex 

hereditatibus (?dg: sitis) sitis in parochia de Empel ut dicebant 

perpetue et singulis annis taliter dabunt et exsolvent sic quod dictis 

Enghelberne et Elizabeth (dg: dampn) et earum hereditatibus dampna exinde 

non eveniant quovismodo. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 194v 15 vr 09-06-1385. 
Vergelijk: SAsH Geefhuis regest ..., 09-06-1385. 

Voornoemde broers Johannes, Gerongius en Hubertus, kvw Gerongius Geroncs 

soen van Orthen, deden tbv Enghelberna en Elizabeth, dv Henricus Wolf, 

afstand van 15 hont land, in Empel, ter plaatse gnd op Rees, ter plaatse 

gnd des Papen Kamp, tussen wijlen Johannes Wrede enerzijds en erfgoed gnd 

die Luchense Kamp anderzijds. 

 

(dg: dictus) Dicti Johannes Gerongius et Hubertus fratres super quindecim 

hont terre sitis in parochia de Empel in loco dicto op Rees in loco dicto 

des Papen Camp inter Johannis quondam Wrede ex uno et inter hereditatem 

dictam die Luchenssche Camp ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt 

ad opus Enghelberne Elizabeth filiarum Henrici Wolf renunciaverunt 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

1177 mf6 G 02 f.195. 

 Sexta post octavas sacramenti: vrijdag 09-06-1385. 

 in octavis sacramenti: donderdag 08-06-1385. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 10-06-1385. 

 Secunda post octavas sacramenti: maandag 12-06-1385. 

 

BP 1177 f 195r 01 vr 09-06-1385. 

Theodericus van Meghen verklaarde dat Paulus gnd Bits soen van Os en 

niemand anders 14 oude schilden heeft betaald, 40 Hollandse plakmeeuwen 

voor 1 oude schild gerekend, aan voornoemde Theodericus beloofd76 door 

voornoemde Paulus, zijn vrouw Elizabeth, Gerardus Bits soen en diens vrouw 

Yda. 

 

Theodericus de Meghen palam recognovit sibi per Paulum dictum Bits soen 

de Os et neminem alium integraliter fore persolutum quatuordecim antiquos 

denarios antiquos communiter scilde vocatos scilicet XL Hollant (dg: 

placken) placmeuwen pro quolibet aude scilt computato promissos dicto 

Theoderico a dicto Paulo Elizabeth uxore eius Gerardo Bits soen et Yda 

eius uxore prout in litteris (dg: supportav) et ad maiorem evidenciam 

dictus Theodericus dictas litteras prefato Paulo supportavit cum jure. 

 

BP 1177 f 195r 02 vr 09-06-1385. 

Johannes zvw Johannes van Achel droeg over aan de secretaris, tbv Arnoldus 

van der Hulpen, al zijn beesten, op zijn goederen gnd ten Hulde, in Sint-

Oedenrode. Hij zal voornoemde beesten gedurende 3 jaar op voornoemde 

goederen voederen en weiden. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Achel omnes suas bestias consistentes 

in bonis suis dictis ten Hulde sitis in parochia de Rode ut dicebat 

legitime supportavit mihi ad opus Arnoldi van der Hulpen promittens ratam 

servare et promisit quod ipse dictas bestias (dg: sup) in dictis bonis 

nutriet et depascetur aut nutriri faciet per spacium trium annorum 

futurorum bene et laudabiliter. Testes Lonijs Coptiten et Coptiten datum 

sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1177 f 195r 03 do 08-06-1385. 

Johannes zvw Arnoldus van der Tangherrijt droeg over aan Henricus van den 

                         
76 Zie ← BP 1177 f 174v 13 vr 13-01-1385, belofte op 02-04-1385 14 oude 

schilden te betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

140 

Velde 18 oude schilden of de waarde, aan hem beloofd77 door Gerardus gnd 

Roelen soen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi van der Tangherrijt XVIII aude scilde vel 

valorem promissos sibi a Gerardo dicto (dg: Roe) Roelen soen prout in 

litteris legitime supportavit Henrico van den Velde cum litteris et jure. 

Testes Willelmus et Meus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1177 f 195r 04 do 08-06-1385. 

Yda dvw Henricus Veren Yden soen: het deel, dat aan haar gekomen was na 

overlijden van haar broer Johannes, in een huis en erf in Den Bosch, in de 

Gorterstraat, tussen erfgoed van Henricus gnd Leijenpot enerzijds en 

erfgoed van Petrus gnd Goesswijns anderzijds {niet afgewerkt contract78}. 

 

Yda filia quondam Henrici Veren Yden soen cum tutore totam partem et omne 

jus sibi de morte quondam Johannis sui fratris successione hereditarie 

advolutas in domo et area sita in Busco in vico dicto Gorterstraet inter 

hereditatem Henrici dicti Leijenpot ex uno et hereditatem Petri dicti 

Goesswijns ex. 

 

BP 1177 f 195r 05 do 08-06-1385. 

Yda wv Johannes zvw Henricus Veren Yden soen droeg over aan Yda dvw 

voornoemde Henricus Veren Yden soen het vruchtgebruik dat zij heeft in het 

deel, dat aan Yda dvw voornoemde Henricus, svw voornoemde Johannes, gekomen 

was resp. aan haar zal komen na overlijden van voornoemde Yda, in een 

huis79,80 en erf in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed van 

Henricus Leijenpot enerzijds en erfgoed van Petrus Goeswijns anderzijds, en 

in alle andere goederen waarin voornoemde Johannes overleed, gelegen onder 

Den Bosch. De brief overhandigen aan eerstgenoemde Yda. 

 

Yda relicta quondam Johannis filii quondam Henrici Veren Yden soen cum 

tutore suum usufructum sibi competentem (dg: in domo et area sita in 

Busco) in tota parte et omne jure Yde filie dicti quondam Henrici sorori 

olim dicti quondam Johannis successione advolutis et (dg: in) post mortem 

eiusdem Yde successione advolvendis in domo et area sita in Busco in (dg: 

G) in vico grumelattorum inter hereditatem Henrici Leijenpot ex uno et 

hereditatem Petri Goeswijns ex alio atque in omnibus aliis bonis in 

quibus (dg: dicti) dictus quondam Johannes decessit quocumque locorum 

infra oppidum de Busco (dg: sitis ut dicebat) consistentibus sive sitis 

ut dicebat (dg: hereditarie) supportavit (dg: Yd dicte) Yde filie dicti 

quondam Henrici Veren Yden soen promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Willelmus et Loze datum supra. Traditur primodicte Yde. 

 

BP 1177 f 195r 06 za 10-06-1385. 

Voornoemde Yda dvw Henricus Veren Yden soen verkocht voornoemd deel aan 

Jacobus van den Hoevel. 

 

Dicta Yda filia quondam Henrici Veren Yden soen cum #tutore# tutore 

dictas totam et jus vendidit Jacobo van den Hoevel promittens cum tutore 

ratam et obligationem et impeticionem ex parte (dg: ... suorum heredum) 

deponere. Testes Jacobus et Jacobus datum sabbato post octavas 

sacramenti. 

 

                         
77 Zie ← BP 1176 f 355r 04 do 28-04-1384, belofte op 25-12-1385 18 oude 

schilden te betalen. 
78 Voor afgewerkte contract, zie BP 1177 f 195r 05 do 08-06-1385. 
79 Zie ← BP 1176 f 337v 14 wo 20-01-1384, overdracht vruchtgebruik in 2/3 

deel van de helft van het huis. 
80 Zie → BP 1177 f 278r 03 do 15-02-1386 (1), overdracht van deel in dit 

huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

141 

BP 1177 f 195r 07 za 10-06-1385. 

Theodericus Herbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Herbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 195r 08 za 10-06-1385. 

Lambertus zvw Mathias van den Weijden plaatste zich met zijn moeder Yda, om 

in de kost van zijn moeder te zijn gedurende het lopende jaar. De plaatssom 

is betaald. 

 

Lambertus filius quondam Mathie van den Weijden locavit se cum (dg: dicta 

Elisabeth) #Yda# sua matre ad existendum in expensis dicte sue matris per 

spacium presentis anni pro qua pecunia dicte (dg: Elisabeth) #Yde# a 

dicto Lamberto suo filio plenarie persoluta ut dicebat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 195r 09 za 10-06-1385. 

Arnoldus van Hoije droeg over aan Marcelius zvw voornoemde Johannes van den 

Werve een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit de helft in 

een b-erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen en erfgoederen, nu aan hr Theodericus Rover 

ridder behorend, in Rixtel, welke pacht van 9 mud Godefridus Sceijvel 

overgedragen had aan Mechtildis dvw Johannes van den Werve en voornoemde 

Arnoldus van Hoije, voornoemde helft reeds belast met een b-erfpacht van 2 

mud rogge. 

 

Arnoldus de Hoije hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco de medietate ad se spectante in hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex bonis et hereditatibus nunc ad dominum Theodericum Rover 

militem spectantibus sitis in Rijxstel consistentibus quam paccionem 

novem modiorum siliginis Godefridus (dg: Sce) Sceijvel Mechtildi (dg: re) 

filie quondam Johannis van den Werve et dicto Arnoldo de Hoije 

supportaverat prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit 

Marcelio filio dicti quondam Johannis van den Werve promittens warandiam 

et obligationem in dicta medietate existentem excepta hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis ex dicta medietate prius solvenda 

promittens sufficientem facere. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 195r 10 za 10-06-1385. 

Voornoemde Arnoldus van Hoije droeg over aan Mechtildis dvw Johannes van 

den Werve alle cijnzen, die aan hem gekomen waren na overlijden van jkvr 

Elisabeth van Zonne en Heilwigis evw Adam van Neijnsel, te betalen onder de 

villicacio van Den Bosch. 

 

Dictus Arnoldus omnes et singulos census (dg: et pacciones) sibi de morte 

quondam (dg: Yde) #domicelle# Elisabeth de Zonne et Heilwigis (dg: 

relicte) #uxoris# quondam Ade de Neijnsel successione hereditarie 

advolutos quocumque locorum infra villicacionem de Busco consistentes 

sive !sitos ut dicebat hereditarie supportavit Mechtildi filie quondam 

Johannis van den Werve promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 195r 11 ma 12-06-1385. 

Johannes Coman van Doerne en Johannes, Gerardus, Mijchael, Marina en 

Katherina, kvw Johannes Dunnecop, verkochten aan Johannes zvw Gerardus die 

Hertoege een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Deurne te leveren, gaande uit een stuk land in Deurne, ter plaatse gnd op 

Geen Wernem, tussen Arnoldus Leijten soen enerzijds en Willelmus van den 

Beke anderzijds, reeds belast met 16 penningen aan Johannes van der Scaut. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

142 

Johannes Coman de Doerne #et# Johannes Gerardus Mijchael #fratres# Marina 

#(dg: fratres)# et Katherina (dg: liberi) sorores liberi quondam Johannis 

Dunnecop cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Gerardi 

die Hertoege hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis (dg: prox) #proxime futurum# 

et in Doerne tradendam ex pecia terre sita in parochia de Doerne in loco 

dicto (dg: Wer) op Gheen Wernem inter hereditatem Arnoldi Leijten soen ex 

uno et hereditatem liberorum Willelmi van den Beke ex alio ut dicebant 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censu domini .. solidis) #XVI denariis# Johanni van der Scaut inde 

solvendis promittentes cum tutore sufficientem facere. Testes Sta et 

Jacobus Coptiten datum secunda post octavas sacramenti. 

 

BP 1177 f 195r 12 ma 12-06-1385. 

Theodericus Proijt zvw Johannes Ombesceijden verkocht aan Henricus Scilder 

een n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met 

Kerstmis aanstaande, (ma 25-12-1385)  gaande uit een huis, tuin en 2½ 

morgen land, in Groot Lith, tussen Alardus Zebrechts soen enerzijds en 

erfgoed behorend aan de kapel van de H.Maria aldaar anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns, 20 schelling aan Jacobus van den Wile, 2½ voet 

maasdijk en zegedijk. 

 

Theodericus Proijt filius quondam Johannis Ombesceijden hereditarie 

vendidit Henrico Scilder (dg: hereditariam pa) hereditarium censum trium 

(dg: ce) aude scilde monete Francie vel valorem solvendum hereditarie 

mediatim Domini !proxime et mediatim Johannis (dg: deinceps 

subsequentium) #et pro primo Domini proxime# ex domo orto duobus et 

dimidio jugeribus terre sitis in parochia de Groetlijt inter hereditatem 

Alardi Zebrechts soen ex uno et hereditatem spectantem ad capellam sancte 

Marie ibidem sitam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis #censu domini fundi et# 

XX solidis Jacobo van den Wile prius inde solvendis (dg:promisit 

sufficientem facere testes datum ut supra) et duabus et dimidia pedatis 

aggeris Mose et Zegedike ad premissa de jure spectantibus promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 195r 13 ma 12-06-1385. 

Henricus Pels ev Agnes dv voornoemde Theodericus Proijt verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Henricus Pels (dg: p) maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie dicti Theoderici Proijt prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

1177 mf6 G 03 f.195v. 

 Secunda post octavas sacramenti: maandag 12-06-1385. 

 in die Viti et Modesti: donderdag 15-06-1385. 

 in crastino Viti: vrijdag 16-06-1385. 

 

BP 1177 f 195v 01 ma 12-06-1385. 

Petrus zvw Engbertus Ludinc Dicbier verklaarde dat Johannes Jonge van 

Herende hem 10 mud rogge geleverd heeft, die hij hem beloofd81 had. De brief 

overhandigen aan Arnoldus Hoernken. 

 

Solvit .... 

Petrus filius quondam Enberti! Ludinc Dicbier palam recognovit sibi 

Johannem Jonge de Herende #persolvisse# X modios siliginis quos sibi 

                         
81 Zie ← BP 1175 f 017r 04 za 11-03-1368, belofte 10 mud rogge op 09-04-1368 

te leveren; mogelijk betreft het deze schuldbekentenis. 
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promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Jacobus et Jacobus datum 

secunda post octavas sacramenti. Detur Arnoldo Hoernken. 

 

BP 1177 f 195v 02 ma 12-06-1385. 

Gerardus Holle zvw Johannes gnd Monic droeg over aan Lambertus van den 

Hoevel 4 morgen land, in Nuland, tussen Reijmboldus van Nuwelant enerzijds 

en Ancelmus van Nuwelant anderzijds, belast met 4 penning aan de hertog. 

 

Gerardus Holle filius quondam Johannis dicti Monic quatuor jugera terre 

sita in parochia de Nuwelant inter hereditatem Reijmboldi de Nuwelant ex 

uno et hereditatem Ancelmi de Nuwelant ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Lamberto van den Hoevel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis IIII denariis duci inde solvendis. Testes Sta et Loze 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 195v 03 ma 12-06-1385. 

Johannes van Bruheze en Stamelart van Spanct beloofden aan Philippus 

Jozollo 100 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (za 24-06-1385; 12 dgn) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Johannes de Bruheze Sta de Spanct promiserunt Philippo Jozollo C scuta 

Francie ad Johannis proxime persolvendos pena V. Testes Coptiten et 

Coptiten dat ut supra. 

 

BP 1177 f 195v 04 ma 12-06-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 195v 05 do 15-06-1385. 

Johannes Bessellen beloofde aan Ghibo zv Ghibo Besselman 20 oude schilden, 

4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Ghiboni filio Ghibonis Besselman XX aude 

scilde IIII gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Sta et Berkel datum in die Viti et Modesti. 

 

BP 1177 f 195v 06 do 15-06-1385. 

Ludovicus van Casteren en zijn vrouw Jutta van der Poerten beloofden aan 

Johannes van Beke zv Philippus 52 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken 

voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Ludovicus de Casteren et Jutta van der Poerten eius (dg: f) uxor 

promiserunt Johanni de Beke filio Philippi LII Hollant dobbel scilicet 

(dg: L) XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Coptiten datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 07 do 15-06-1385. 

Johannes Hazart, Willelmus Hazart, Henricus Hazart, Johannes Brenthen van 

Orthen en Ludekinus zvw Johannes van Zon beloofden aan Henricus die Jegher 

37 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Johannes Hazart Willelmus Hazart #Henricus Hazart# Johannes Brenthen de 

Orthen (dg: et Henricus Hazart) et Ludekinus filius quondam Johannis de 

Zon promiserunt Henrico die Jegher XXXVII aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 195v 08 do 15-06-1385. 

De eerste drie zullen de twee laatsten schadeloos houden. 

 

Solvit VIII solidos. 

Tres primi promiserunt (dg: Joh) ultimos duos indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 09 do 15-06-1385. 

Jacobus zvw Jacobus Oeden soen van Wergarshusen verkocht aan zijn oom 

Arnoldus Oeden soen alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen onder Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Wargartshuizen. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi Oeden soen van Wergarshusen omnes 

hereditates sibi de morte quondam suorum parentum successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Wargarts-(dg: su)-huzen sitas ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

Oeden soen suo avunculo promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Sta et Willelmus datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 10 do 15-06-1385. 

Marcelius van der Scueren, Marcelius Hillen soen en Marcelius van Doerne 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 52 oude schilden met Sint-Jacobus 

aanstaande (di 25-07-1385; 15+25=40 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Marcelius van der Scueren Marcelius Hillen soen et Marcelius de Doerne 

promiserunt Philippo Jozollo etc (dg: LIII a) LII aude scilde ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena III. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 11 do 15-06-1385. 

Gerardus Roelen soen beloofde aan Hermannus gnd Roggen 5½ oude schild, 40 

Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 10-06-1386) te betalen. 

 

Gerardus Roelen soen promisit Hermanno dicto Roggen (dg: quinque) quinque 

et dimidium aude scilt scilicet XL Hollant placken pro quolibet aude 

scilt computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 12 do 15-06-1385. 

Henricus Priem, Johannes gnd Melijs soen en Gerongius Yden soen beloofden 

aan Heijlwigis dvw Henricus Geroncs 14 oude schilden of de waarde met Sint-

Jan over een jaar (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Henricus Priem Johannes dictus Melijs soen et Gerongius Yden soen 

promiserunt Heijlwigi filie quondam Henrici Geroncs XIIII aude scilde seu 

valorem a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 13 do 15-06-1385. 

Heijlwigis dvw Ghibo gnd Heze beloofde aan haar moeder Yda een lijfrente 

van 1 Hollandse dobbel of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Heijlwigis. 

 

Solvit. 

(dg: Yda) #Heijlwigis# filia quondam Ghibonis dicti Heze (dg: cum tutore) 

promisit super habita et habenda se daturam et soluturam Yde sue matri 

vitalem pensionem unius Hollant dobbel seu valorem anno quolibet ad vitam 

dicte Yde et non ultra purificationis ex omnibus bonis dicte Heijlwigis 

habitis et habendis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 195v 14 do 15-06-1385. 

Willelmus van der Aelsvoert droeg over aan zijn schoonzoon Johannes van 

Ouden (1) een huis en tuin, in Oss, tussen Henricus Robbrechts enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd 

Westerveld, tussen Johannes Cleijnman enerzijds en jkvr Bela van Os 

anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, naast de plaats gnd Waterlaat, 

tussen Johannes Zeijnssen soen enerzijds en Johannes van Os anderzijds, (4) 

een stuk land in Oss, tussen Albertus zv Johannes van Derenborch enerzijds 

en kvw Johannes Rijcouts anderzijds, (5) een stuk land, in Oss, tussen 

Robbertus Jans soen enerzijds en Aleijdis gnd Gherijts die Milters 

anderzijds, (6) een stuk land, in Oss, naast de plaats gnd aan des Greven 

Kloot, tussen erfgoed van het klooster van Zeenwinen enerzijds en Cristina 

Heijmerics anderzijds. (7) een stuk land in Oss, ter plaatse gnd Meerveld, 

tussen Johannes van den Heijnxthovel enerzijds en Theodericus die 

Boeghemeker anderzijds, (8) een stuk heideland gnd die Neder Heide, in Oss, 

tussen Theodericus Rover enerzijds en Marcelius Bollen anderzijds, (9) een 

erfgoed gnd een geslag, in Oss, ter plaatse gnd Venkelvenne, tussen 

Theodericus Rover enerzijds en Marcelius Bullen anderzijds, (10) een stuk 

land, in Oss, ter plaatse gnd op Hovelen, tussen Johannes van den 

Heijnxthovel enerzijds en Gerardus Wemelkens anderzijds, (11) alle andere 

erfgoederen, die voornoemde Willelmus onder Oss heeft liggen, en die hij de 

afgelopen tijd niet in cijns of pacht heeft uitgegeven, noch heeft 

vervreemd, belast met een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat. 

 

Willelmus van der Aelsvoert domum et ortum sitos in parochia de Os inter 

hereditatem Henrici Robbrechts ex uno et inter communem plateam ex alio 

item peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Westervelt inter 

hereditatem Johannis Cleijnman ex uno et inter hereditatem domicelle Bele 

de Os ex alio item peciam terre sitam ibidem iuxta locum dictum Waterlaet 

inter hereditatem Johannis Zeijnssen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Os ex alio item peciam terre sitam (dg: inter) in dicta 

parochia inter hereditatem Alberti filii Johannis de Derenborch ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Rijcouts (dg: l) ex alio 

item peciam terre sita! in dicta parochia inter hereditatem Robberti Jans 

soen ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Gherijts (dg: ex alio) 

die Milters ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia iuxta locum 

dictum aen des Greven Cloet inter hereditatem conventus de Zeenwinen ex 

uno et inter hereditatem Cristine Heijmerics ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parochia in loco dicto Meervelt inter hereditatem Johannis 

van den Heijnxthovel ex uno et inter hereditatem Theoderici die 

Boeghemeker ex alio item peciam terre mericalis dictam die Neder (dg: 

Heijde) Heijde sitam in dicta parochia inter hereditatem Theoderici Rover 

ex uno et inter hereditatem Marcelii Bollen ex alio item hereditatem 

dictam een (dg: .. s) gheslach sitam in dicta parochia in loco dicto 

Venkelvenne inter hereditatem Theoderici Rover ex uno et inter 

hereditatem Marcelii Bullen ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto op Hovelen inter hereditatem Johannis van den 

Heijnxthovel ex uno et inter hereditatem Gerardi Wemelkens ex alio item 

omnes alias hereditates quas ipse Willelmus infra parochiam de Os habet 

sitas et quas ipse in tempore preterito non dedit ad censum nec ad pactum 

(dg: et alie) alicui nec alienavit usque in diem presentem hereditarie 

supportavit Johanni de Ouden suo genero promittens warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione septem modiorum (dg: 

ex) siliginis mensure de Busco exinde solvenda. Testes Willelmus et Meus 

datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 15 do 15-06-1385. 

Willelmus van der Aelsvoert beloofde aan zijn schoonzoon Johannes van Ouden 

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

leveren, gaande uit goederen van voornoemde Willelmus, in Herpen, ter 
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plaatse gnd Aalsvoort. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum (dg: W) Johanni de 

Ouden suo genero hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis dicti 

Willelmi sitis in parochia de Herpen in loco dicto Aelsvoert ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 16 do 15-06-1385. 

Johannes van Brolijo beloofde aan Henricus van Erpe 23 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te leveren. 

 

Johannes de Brolijo promisit Henrico de Erpe XXIII modios siliginis 

mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 195v 17 vr 16-06-1385. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1385-06-16 reg 422. 

Hr Henricus van Best priester verklaarde dat de poort van wijlen Johannes 

van Hees, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, en de weg die loopt van de 

Hinthamerstraat door die poort tot aan de stroom behoren aan Arnoldus 

Heijme. Voornoemde Henricus heeft géén recht in die poort en weg, behoudens 

de osendrup van de gebouwen van voornoemde hr Henricus die daar staan. Hr 

Henricus zal géén gebruik meer maken van die poort en van die weg. 

 

Dominus Henricus de Best presbiter palam recognovit quod porta quondam 

Johannis de Hees #sita in Busco in vico Hijnthamensi# et via transiens 

(dg: per di) a vico Hijnthamensi per dictam portam usque ad (dg: de) 

aquam ibidem decurrentem spectant iure hereditario ad Arnoldum Heijme et 

quod ipse dictus Henricus nihil juris habet in dictis porta et via 

excepto stillicidio (dg: domus) #edificiorum# dicti domini Henrici ibidem 

consistentium ut et dicit et promisit super omnia quod ipse viam 

predictam et usum eiusdem vie et porte predicte ad requisitionem dicti 

Arnoldi Heijme relinquet. Testes Jacobus et Jacobus datum (dg: sec) in 

crastino Viti. 

 

BP 1177 f 195v 18 vr 16-06-1385. 

Paulus Bacs soen en zijn vrouw Elisabeh beloofden aan Arnoldus Groetart 28 

Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (zo 01-10-1385) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385). 

 

Paulus Bacs soen et Elisabeh eius uxor promiserunt Arnoldo Groetart 

XXVIII Hollant dobbel #scilicet# XLV Hollant placken pro quolibet dobbel 

mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: Ja Ja) datum supra. 

 

1177 mf6 G 04 f.196. 

 in crastino Viti: vrijdag 16-06-1385. 

 anno LXXXV in crastino Viti: vrijdag 16-06-1385. 

 Sabbato post Viti: zaterdag 17-06-1385. 

 

BP 1177 f 196r 01 vr 16-06-1385. 

Arnoldus van Beke nzv etc schonk aan Ygrammus zvw Robbertus van Doerne en 

diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus, 10 morgen minus 1 hont land, 

met gebouwen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eikendonk, 

tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, belast 

met een b-erfcijns van 5 schelling oude cijns. Voornoemde Ygrammus zal bij 

de deling van de goederen die voornoemde Arnoldus van Beke en zijn vrouw 

Heijlwigis zullen nalaten deze 10 morgen minus 1 hont inbrengen, óf een 

erfcijns van 30 gulden en een bedrag van 50 oude schilden, voor welke cijns 

en 50 oude schilden voornoemde Ygrammus voornoemde 10 morgen minus 1 hont 
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zal behouden. Twee brieven. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc decem iugera terre #minus uno hont# 

sita infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi ex alio ut 

dicebat simul cum edificiis in premissis (dg: exin) consistentibus (dg: 

dedit) supportavit Ygrammo filio quondam Robberti de Doerne cum Heijlwige 

eius uxore filia dicti Arnoldi nomine! ad jus oppidi de Busco promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu quinque 

solidorum antiqui census exinde solvendo tali condicione si dictus 

Ygrammus (dg: imposterum) seu heredes dicte Heilwigis imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Arnoldus de Beke et Heijlwigis 

eius uxor in sua morte post se relinquent venire voluerit et ea 

condividere extunc dictus Ygrammus #seu heredes dicte Heilwigis# ad 

huiusmodi divisionem dicta X iugera minus uno hont reimportabit seu quod 

ipse (dg: ad) vel (dg: sui) heredes dicte Heijlwigis ad huiusmodi 

divisionem importabunt hereditarium censum XXX florenorum communiter 

gulden vocatorum et quinquaginta aude scilde et pro illo censu XXX 

florenorum et pro dictis L aude scilde dictus Ygrammus dicta X iugera 

terre minus uno hont obtinebit hereditarie. Testes Jacobus et Jacobus 

datum in crastino Viti. Et duplicetur. 

 

BP 1177 f 196r 02 vr 16-06-1385. 

Voornoemde Ygrammus beloofde aan voornoemde Arnoldus een n-erfcijns van 12 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde 10 morgen minus 1 

hont met gebouwen. 

 

Dictus Ygrammus promisit se daturum et soluturum dicto Arnoldo 

hereditarium censum XII (dg: s) librarum monete hereditarie nativitatis 

Domini ex dictis X iugeribus terre minus uno hont cum suis edificiis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 03 vr 16-06-1385. 

Voornoemde Ygrammus verklaarde dat voornoemde Arnoldus van Beke alle 

goederen heeft gegeven, die voornoemde Arnoldus beloofd had aan voornoemde 

Ygrammus en diens vrouw Heijlwigis dv voornoemde Arnoldus, toen die 

trouwden. 

 

Dictus Ygrammus palam recognovit sibi fore satisfactum per Arnoldum de 

Beke predictum ab omnibus bonis et rebus que et quas dictus Arnoldus 

promisit dicto Ygrammo cum Heijlwige sua uxore filia dicti Arnoldi nomine 

dotis dummodo dicti Ygrammus et Heijlwigis per matrimonium copulabantur 

clamans inde quitum salvis contractibus et supportacionibus die hodierno 

factis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 04 vr 16-06-1385. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen van Erpe droeg over aan Leonius zvw 

Petrus van Erpe 1/3 deel, dat behoorde82 aan Hubertus van Gouberdingen en 

zijn vrouw Johanna dvw voornoemde Petrus van Erpe, van een beemd, gnd die 

Sluisbeemd, in Erp, naast de sluis aldaar, tussen de dijk gnd die Sluisdijk 

enerzijds en de beemden gnd die Gemein Heze Beemden anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen de Erpe terciam partem 

que spectabat ad Hubertum de Gouberdingen et (dg: Johannem eius ux) 

Johannam eius uxorem filiam quondam Petri de Erpe cuiusdam prati dicti 

die Sluijsbeemt siti in parochia de Erpe iuxta slusam ibidem inter 

aggerem dictum die Sluijsdijc ex uno et inter prata dicta die Ghemeijn 

Heze Beemde ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit su vendidit 

Petro) #supportavit# Leonio filio dicti quondam Petri de Erpe promittens 

                         
82 Zie ← BP 1177 f 069r 10 do 27-08-1383 (1), verkoop van dit 1/3 deel. 
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super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Sta et (dg: 

Gerardus datum) Meus datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 05 vr 16-06-1385. 

Voornoemde Leonius zvw Petrus van Erpe droeg over aan Arnoldus zvw Petrus 

Berniers soen van Erpe een stuk land in Erp, ter plaatse gnd die 

Kerijsakker, tussen Theodericus Arts soen enerzijds en Mijchael Carpers 

soen anderzijds, belast met 2 schelling gemeen paijment aan de kerk van 

Erp. 

 

Dictus Leonius peciam terre sitam in parochia de Erpe in loco dicto die 

Kerijsacker inter hereditatem Theoderici Arts soen ex uno et inter 

hereditatem Mijchaelis Carpers soen ex alio ut dicebat supportavit 

Arnoldo filio quondam Petri Berniers soen de Erpe promitens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duobus solidis communis pagamenti ecclesie 

de Erpe exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 06 vr 16-06-1385. 

Johannes gnd Creijten die Cuper verkocht aan Arnoldus zvw Johannes gnd 

Leenkens de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van Marcelius van den Nuwenhuze 

enerzijds en erfgoed van Henricus Wolfs anderzijds, te weten de helft 

direct naast voornoemd erfgoed van Henricus Wolf, aan hem verkocht83 door 

Gerardus van der Weijden. 

 

Johannes dictus Creijten die Cuper medietatem domus et aree site in Busco 

supra aggerem (dg: Vuc) vici Vuchtensis extra portam ibidem inter 

hereditatem Marcelii van den Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem 

Henrici Wolfs ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Henrici Wolf venditam sibi a Gerardo van 

der Weijden prout in litteris hereditarie vendidit Arnoldo filio (dg: Jo) 

quondam Johannis dicti Leenkens supportavit cum litteris #et aliis# et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 07 vr 16-06-1385. 

Henricus zvw Willelmus gnd Oer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti Oer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 08 vr 16-06-1385. 

Johannes van den Hazeldonc beloofde aan Ghibo van Best de jongere 28 oude 

schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes van den Hazeldonc promisit Ghiboni de Best juniori XXVIII aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196r 09 vr 16-06-1385. 

Walterus Coelborne zvw Rodolphus Priems soen droeg over aan Gerardus van 

Berkel de helft in de helft van een stuk land, 3 morgen groot, gelegen 

tussen de Vughterdijk en de plaats gnd Gelendonk, tussen Nijcholaus van 

Colen, Johannes van Hijntam en Johannes gnd Hughen enerzijds en het water 

gnd die Lede anderzijds, welke helft voornoemde Walterus en Henricus zvw 

Johannes gnd Leijten soen in cijns verkregen hadden van Johannes Bierman, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

                         
83 Zie ← BP 1176 f 302v 20 wo 22-04-1383, verkoop van deze helft. 
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Walterus Coelborne filius quondam Rodolphi Priems soen medietatem ad se 

spectantem in medietate cuiusdam pecie terre tria iugera terre 

continentis site inter aggerem Vuchensem et inter (dg: h) locum dictum 

Gelendonc inter hereditatem Nijcholai de Colen Johannis de Hijntam et 

Johannis dicti Hughen ex uno et inter aquam dictam die Lede ex alio quam 

medietatem dicte pecie terre dictus Walterus et Henricus filius quondam 

Johannis dicti Leijten soen erga Johannem Bierman ad censum acquisiverant 

prout in litteris supportavit Gerardo de Berkel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes Coptiten et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1177 f 196r 10 vr 16-06-1385. 

Henricus van Aken kramer en zijn vrouw Katherina dvw Johannes Comans 

ontlastten Luijtgardis van Erpe dvw voornoemde Johannes van alle 

geschillen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van 

Theodericus Posteel en Johannes van Erpe zvw Arnoldus van Erpe. 

 

(dg: He) Henricus de Aken institor et (dg: Lu) Katherina eius #uxor# 

filia quondam Johannis Comans quitum clamaverunt Luijtgardem de Erpe 

filiam dicti quondam Johannis ab omnibus #causis et# impeticionibus 

quibus mediantibus ipsi dictam Luijtgardem impetere in judicio spirituali 

vel seculari ?aut ?alias ?quovis quacumque occacione et quarumcumque 

promissionum sibi #promissarum in tempore evoluto# seu occacione 

hereditariarum paccionum seu hereditariorum censuum #seu hereditatum# ut 

dicebant clamantes inde quitam promiserunt #fide prestito# nunquam 

impetere dictam (dg: Kath) Luijtgardem nec in judicio spirituali nec 

seculari occacione premissorum excepta renunciacione. Acta in camera 

scriptorum presentibus Theoderico Posteel et Johanne de Erpe filio 

quondam Arnoldi de Erpe testibus datum anno LXXXV in crastino Viti hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 196r 11 za 17-06-1385. 

Johannes Cnode, zvw Arnoldus gnd van der Rennendonc verwekt bij diens vrouw 

Mechtildis dvw Walterus zvw Cnode van Vucht, verkocht aan Walterus die 

Grove voller een b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, gaande uit (1) 2 

morgen land, in Heze, ter plaatse gnd Bierkops Kamp, (2) 10 stukjes land, 

gnd Hout, aldaar, ter plaatse gnd die Akense Hove, welke cijns voornoemde 

wijlen Walterus verworven had van Gerardus Vos. 

 

Johannes (dg: filius) Cnode filius #quondam# Arnoldi dicti van der 

Rennendonc ab eodem quondam Arnoldo et Mechtilde sua uxore filia quondam 

Walteri filii quondam !Cnode de Vucht pariter genitus hereditarium censum 

quadraginta solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato solvendum (dg: here) 

annuatim hereditarie de duobus iugeribus terre sitis in Heze in loco 

dicto Biercops Campe et ex decem particulis terre (dg: si) dictis Hout 

ibidem sitis in loco dicto die (dg: Alem) Akensghe Hove quem censum 

dictus quondam Walterus erga Gerardum Vos acquisiverat prout in litteris 

et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Waltero die 

Grove (dg: fuloni) #fulloni# supportavit cum literis et aliis et 

(?verbeterd uit: j) jure promittens ratam servare et obligationem et 

(verbeterd uit: ex) (dg: in) impeticionem ex parte et (dg: su) 

quorumcumque heredum dicti quondam Walteri filii Cnode deponere. Testes 

Willelmus et Meus datum sabbato post Viti. 

 

BP 1177 f 196r 12 za 17-06-1385. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Berniers soen van Erpe verkocht aan Arnoldus zvw 

Lambertus bakker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft in een kamp, in Erp, ter plaatse gnd dat Oude 
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Veld, tussen Petrus Hillen soen van Loe enerzijds en Sophija Willems 

anderzijds, reeds belast met 3 penning grondcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Petri dicti Berniers soen de Erpe hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Lamberti pistoris hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie (dg: purificationis) nativitatis 

Domini ex medietate ad dictum venditorem spectante in quodam campo sito 

in parochia de Erpe in loco dicto dat Aude Velt inter hereditatem Petri 

Hillen soen de Loe ex uno et inter hereditatem (dg: S) Sophije Willems ex 

alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis III denariis census domino fundi 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Berkel et Willelmus datum 

supra. 

 

BP 1177 f 196r 13 za 17-06-1385. 

Yda dv Johannes van Opharen droeg over aan Gerardus van Uden 1/5 deel in 34 

obool erfcijns, die Henricus van Uden beloofd had aan hr Rutgerus van 

Hezelaer priester investiet van de kerk van Haren bij Brussel, met Sint-

Remigius in Brussel, op kosten van voornoemde Henricus, te betalen, gaande 

uit een hoeve, gnd Hezelaar, in Gestel bij Herlaar, welke hoeve voornoemde 

Henricus van Uden voor de grondcijnzen en voor voornoemde 34 obool in cijns 

verkregen had van voornoemde hr Rutgerus, en welk 1/5 deel {f.196v} aan 

voornoemde Yda gekomen was na overlijden van jkvr Agnes svw voornoemde 

Rutgerus. 

 

Yda filia (dg: quond) Johannis de Opharen cum tutore quintam partem ad se 

spectantem in triginta quatuor obulis aureis boni auri et justi ponderis 

annui hereditarii census quos Henricus de Uden domino Rutgero de Hezelaer 

presbitro investito ecclesie de Haren prope (dg: Megen) !prope Bruccellam 

dare et solvere promiserat anno quolibet hereditarie in festo beati 

Remigii confessoris et in Bruccella tradendos sub custibus et expensis 

(dg: dicti) eiusdem Henrici tradendos et deliberados ex manso quodam 

dicto communiter Hezelaer sito in parochia de Gestel prope Herlaer et ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido etc consistentibus quem mansum predictum cum dictis eius 

attinentiis dictus Henricus de Uden pro censibus dominorum annuatim prius 

exinde de jure solvendis atque pro predictis XXXIIII obulis aureis erga 

prefatum dominum Rutgerum ad censum acquisiverat prout in litteris quas 

vidimus et quam quintam partem dictorum XXXIIII 

 

1177 mf6 G 05 f.196v. 

 Sabbato post Viti: zaterdag 17-06-1385. 

 Dominica post Viti: zondag 18-06-1385. 

 in vigilia nativitatis Johannis: vrijdag 23-06-1385. 

 

BP 1177 f 196v 01 za 17-06-1385. 

obulorum dicti census predicta Yda sibi de morte quondam (dg: domine 

Agneti) domicelle Agnetis sororis dudum dicti quondam domini Rutgeri 

successione hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie supportavit 

Gerardo de Uden cum litteris et jure sibi occacione dictarum litterarum 

in dicta quinta parte competente promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui atque ex parte quorumcumque heredum dicti 

quondam domini Rutgeri deponere. Testes Sta et Willelmus datum sabbato 

post Viti. 

 

BP 1177 f 196v 02 za 17-06-1385. 

Franco gnd van den Keer: een b-erfpacht van 6 zester rogge {niet afgewerkt 

contract}. 
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Franco dictus van den Keer hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis. 

 

BP 1177 f 196v 03 zo 18-06-1385. 

Hr Leonius propositus van het klooster van Sint-Truiden in Leuven maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Jacobus van 

Berkel en Jacobus Nouden met hun goederen. 

 

Dominus Leonius propositus monasterii sancte Gertrudis Lovaniensis (dg: 
?omnes omnes census) omnes vendiciones et alienaciones factas per Jacobum 

de Berkel et Jacobum Nouden seu eorum alterum cum bonis suis seu cum 

bonis alterius eorundem calumpniavit. Testes Willelmus et Loze datum 

dominica post Viti. 

 

BP 1177 f 196v 04 vr 23-06-1385. 

Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Henricus van Krekelhoven een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een 

erfgoed gnd een halvedeel, in Maren, ter plaatse gnd Maarse Delen, (2) ½ 

morgen, in Maren, ter plaatse gnd Woerden, welke cijns voornoemde wijlen 

Henricus van Kessel, tbv hem en zijn broer Ghisbertus, gekocht had van 

Nijcholaus gnd Kersmaker van Alem. Willelmus van Broechoven ev Elizabeth 

dvw voornoemde Henricus van Kessel deed afstand. 

 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel hereditarium censum viginti 

solidorum monete solvendum hereditarie pasche ex hereditate dicta een 

halvedeel sita in parochia de Maren ad locum dictum Maersche Delen atque 

ex dimidio iugero sito in dicta parochia de Maren ad locum dictum Woerden 

quem censum (dg: H) dictus quondam Henricus de Kessel ad opus sui et ad 

opus Ghisberti sui fratris erga Nijcholaum dictum Kersmaker de (dg: Alem) 

Alem acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie vendidit Henrico 

de Krekelhoven supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex impeticionem ex parte sui et #quondam Henrici et 

Ghisberti et# quorumcumque heredum dictorum quondam Henrici (dg: van) de 

Kessel et et Ghisberti deponere. Quo facto (dg: Henricus de Bro) 

Willelmus de Broechoven maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth 

sue uxoris (dg: fi dicti) filie dicti quondam Henrici de Kessel super 

dicto censu et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Willelmus 

datum in vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 196v 05 vr 23-06-1385. 

Voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Henricus van 

Crekelhoven een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin van Johannes Scuude van Alem, in Alem, (2) 

1 morgen land van voornoemde Johannes Scuude, in Maren, welke cijns aan 

wijlen voornoemde Henricus van Kessel was verkocht door voornoemde Johannes 

Scuude van Alem. Willelmus van Broechoven ev Elizabeth dvw voornoemde 

Henricus van Kessel deed afstand. 

 

Dictus Albertus hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie pasche ex domo et orto Johannis Scuude de Alem sitis in 

parochia de Alem atque ex quodam iugero terre dicti Johannis Scuude sito 

in parochia de Ma[r]en venditum dicto quondam Henrico de Kessel a dicto 

Johanne Scuude de Alem hereditarie vendidit Henrico de Crekelhoven cum 

litteris et jure promittens per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196v 06 vr 23-06-1385. 

Voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Henricus van 

Krekelhoven een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land van Henricus zvw Godefridus gnd van Alem, gnd 

een halfdeel, ter plaatse gnd in die Delen, (2) 1 morgen land van 
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voornoemde Henricus zv Godefridus, ter plaatse gnd Esschers Laren, (3) 1 

morgen land van voornoemde Henricus, ter plaatse gnd aan het Alemse Broek, 

welke cijns aan Martinus van Kessel was verkocht door voornoemde Henricus 

zvw Godefridus van Alem. Willelmus van Broechoven deed afstand. 

 

Dictus Albertus hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex quadam parte terre Henrici filii 

Godefridi quondam (dg: di) dicti de Alem dicta een halfdeel sita in loco 

dicto in die Delen (dg: conti) atque de quodam iugero terre eiusdem 

Henrici filii Godefridi ad locum dictum (dg: Esscher) Esschers Laren 

situato necnon de quodam iugero terre iamdicti Henrici ad locum dictum 

aen tAlemssche Broec situato venditum Martino de Kessel a dicto Henrico 

filio Godefridi quondam de Alem prout in litteris et quem nunc ad se 

spectare dicebat vendidit Henrico de Krekelhoven supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

et (dg: dicti quondam Martini et) quorumcumque heredum dicti quondam 

Martini deponere. Quo facto Willelmus de Broechoven etc etc per totum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 196v 07 vr 23-06-1385. 

Voornoemde Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan voornoemde 

Henricus van Krekelhoven een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit (1) een tuin van Alardus gnd Reecsen soen van Alem, 

in Alem, (2) ½ morgen land van voornoemde Alardus, in Alem, ter plaatse gnd 

op Kaspen, (3) ½ morgen land, in Alem, ter plaatse gnd op die Woerden, 

welke cijns Martinus van Kessel verworven had van voornoemde Alardus. 

Willelmus van Broechoven deed afstand. 

 

Dictus Albertus ut supra hereditarium censu viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis de quodam orto Alardi (dg: dicti) 

dicti Reecsen soen de Alem sito in parochia de Alem atque de dimidio 

iugero terre dicti Alardi sito in parochia de Alem ad locum dictum 

communiter op (dg: Caspen) Caspen necnon de quodam dimidio iugero (dg: 

...) terre sito in dicta parochia de Alem ad locum dictum op die Woerden 

quem censum Martinus de Kessel erga dictum Alardum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit dicto Henrico de Krekelhoven supportavit 

cum litteris et jure promittens per totum u[t] immediate. Testes datum 

supra. 

 

1177 mf6 G 06 f.197. 

 Dominica post Viti: zondag 18-06-1385. 

 Secunda post Viti: maandag 19-06-1385. 

 Quarta post Viti: woensdag 21-06-1385. 

 Tercia post Viti: dinsdag 20-06-1385. 

 Quinta ante festum nativitatis Johannis: donderdag 22-06-1385. 

 in vigilia Petri et Pauli: woensdag 28-06-1385. 

 

BP 1177 f 197r 01 zo 18-06-1385. 

Franco gnd van den Keer verkocht aan Theodericus zv Johannes gnd van Herpt 

schedemaker (1) een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die 

Hubertus van Lieshout aan voornoemde Franco beloofd had, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een stuk land, ter plaatse gnd Griensven, tussen 

Hadewigis gnd Heijnen enerzijds en Sanderus gnd van Bucstel anderzijds, (2) 

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

gaande uit een stuk land ter plaatse gnd Griensven, tussen voornoemde 

Hadewigis Heijnen enerzijds en voornoemde Sanderus van Bucstel anderzijds, 

aan hem overgedragen door zijn zuster Hilde, (3) een b-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit een stuk land dat behoorde tot de goederen gnd 

Griensven, gelegen op de plaats gnd Griensven, tussen Rutgerus zv Johannes 

gnd Hutman enerzijds en Nicholaus zvw Boudewinus gnd van den Water 
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anderzijds, welke cijns Hilde dvw Albertus zvw Albertus van Scijnle aan 

voornoemde Franco overgedragen had, (4) een b-erfcijns van 50 schelling 

geld, waarvan Hadewigis wv Henricus zv Albertus aan voornoemde Franco 33 

schelling 4 penning beloofd had, en aan Hilla, sv voornoemde Franco 16 

schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit (4a) ¼ deel van een akker 

gnd Kampse Akker84, op de plaats gnd Dungen, tussen Johannes gnd van den 

Camp enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4b) een stuk beemd ter 

plaatse gnd Booidonk, tussen Sanderus van den Broculen enerzijds en 

Heilwigis Rutgeri anderzijds, (4c) ½ bunder beemd aldaar, tussen voornoemde 

Sanderus enerzijds en voornoemde Hadewigis anderzijds, (4d) ½ morgen land 

in een kamp gnd Hinthamse Kamp, tussen voornoemde Hadewigis enerzijds en 

Wellinus gnd Truden soen anderzijds, (4e) een b-erfcijns van 34 schelling 

voornoemd geld, gaande uit verschillende erfgoederen in Griensven, van 

welke cijns van 50 schelling Hilla van den Keer, sv voornoemde Franco, haar 

1/3 deel aan haar broer Fraco overgedragen had. 

 

Franco dictus van den Keer hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco quam Hubertus de Lieshout dicto Franconi dare 

et solvere promiserat hereditarie purificationis ex quadam pecia terre 

sita ad locum dictum Griensvenne inter hereditatem Hadewigis dicte 

Heijnen ex uno et inter hereditatem Sanderi dicti de Bucstel ex alio 

prout in litteris atque hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie (dg: pur) termino 

solucionis predicto ex pecia terre sita ad dictum locum Griensvenne 

vocatum inter hereditatem Hadewigis Heijnen predicte ex uno et inter 

hereditatem dicti Sanderi de Bucstel ex alio supportatam sibi ab Hilde 

eius sorore prout in litteris insuper hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

pecia terre que ad bona dicta communiter Griensvenne spectare solebat 

sita super locum dictum communiter Griensvenne inter hereditatem Rutgeri 

filii Johannis dicti Hutman ex uno et inter hereditatem Nicholai filii 

quondam Boudewini dicti van den Water ex alio quem censum predictum Hilde 

filia quondam Alberti filii quondam Alberti de Scijnle predicto Franconi 

supportaverat prout in litteris item hereditarium censum (dg: triginta 

trium solidorum et quatuor de) quinquaginta solidorum monete de quo censu 

L solidorum Hadewigis relicta quondam Henrici filii Alberti promiserat se 

daturam et soluturam dicto Franconi hereditarium censum triginta trium 

solidorum et quatuor denariorum atque Hille sorori dicti Franconis 

hereditarium censum sedecim solidorum anno quolibet hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex quarta parte cuiusdam agri terre dicti Campschen 

Acker siti super locum dictum Dungen inter hereditatem Johannis dicti van 

den Camp ex uno et inter communem plateam ex alio atque ex pecia prati 

siti ad locum dictum Boijdonc inter hereditatem Sanderi van den Broculen 

ex uno et inter hereditatem Heilwigis Rutgeri ex alio item ex dimidio 

bonario prati siti ibidem inter hereditatem dicti Sanderi ex uno et inter 

hereditatem predicte Hadewigis ex alio item ex dimidio jugero terre sito 

in campo dicto Hijnthamsche Camp inter hereditatem dicte Hadewigis ex uno 

et inter hereditatem Wellini dicti Truden soen ex alio necnon ex 

hereditario censu triginta quatuor solidorum dicte monete (dg: so 

predicto Fran) solvendo hereditarie ex quibusdam hereditatibus sitis in 

Griensvenne prout in litteris et de quo censu L solidorum #?in dicto# 

(dg: qu) Hilla van den Keer soror ipsius Franconis terciam partem ad se 

spectantem in dicto censu L solidorum dicto Fraconi suo fratri 

supportaverat prout in litteris hereditarie vendidit Theoderico filio 

Johannis dicti de Herpt vaginatori supportavit cum dictis litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare questionem proximitatis et 

obligationem (dg: ex parte su) in dictis paccionibus et censibus 

                         
84 Zie → BP 1178 f 229v 13 do 22-04-1389, verkoop van ¼ deel van de Kampse 

Akker. 
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deponere. Testes Lonijs et Willelmus datum dominica post Viti. 

 

BP 1177 f 197r 02 ma 19-06-1385. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Arnoldus van Ghele zvw Egidius, tbv hem 

en Arnoldus en Egidius, kv voornoemde Ywanus, zijn vruchtgebruik in 

goederen, gnd Weeldelberg, in Heeswijk. De brief overhandigen aan 

voornoemde Arnoldus van Gele. 

 

Ywanus de Vauderic usufructum quem habet in bonis dictis Weeldelberch 

sitis in parochia de Hezewijc et in eorum attinentiis ut dicebat legitime 

supportavit Arnoldo de Ghele filio quondam Egidii #ad opus sui et ad 

opus# ad opus Arnoldi Egidii liberorum dicti Ywani promittens ratam 

servare. Testes Cop et Cop datum secunda post Viti. Detur dicto Arnoldo 

de Gele. 

 

BP 1177 f 197r 03 wo 21-06-1385. 

De broers hr Arnoldus en Egidius, kv Ywanus van Vauderic, verkochten aan 

Jacobus van den Wiel een n-erfcijns van 4 oude schilden of ander paijment, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen gnd Weeldenberg. 

Verkopers en Arnoldus zvw Egidius van Ghele beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 3 schelling en 1½ hoen aan de grondheer. 

 

Dominus Arnoldus et Egidius fratres liberi Ywani de Vauderic hereditarie 

vendiderunt Jacobo van den Wiel hereditarium censum quatuor aude scilde 

vel alterius pagamenti solvendum hereditarie purificationis ex dictis 

bonis Weeldenberch vocatis promittentes cum eo Arnoldus filius quondam 

Egidii de Ghele indivisi warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis III solidis et IJ pullis domino fundi inde solvendis 

promittentes sufficientem facere (dg: et promiserunt quod ipsi Winricum 

et Goessuinum liberos dicti Ywani si dicti ad annos pervenerint super 

predicto censu ad opus dicti emptoris facient reunciare). Testes 

Willelmus et Theodericus datum quarta post Viti. 

 

BP 1177 f 197r 04 wo 21-06-1385. 

Voornoemde broers hr Arnoldus en Egidius en hun vader Ywanus beloofden etc. 

 

Dicti dominus Arnoldus et Egidius fratres et Ywanus eorum pater 

promiserunt (dg: in) super habita et habenda indivisi etc. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 197r 05 wo 21-06-1385. 

Johannes Sceijvel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Sceijvel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 197r 06 wo 21-06-1385. 

Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius beloofden aan Wolterus Roempot, 

tbv hr Robbertus abt van Berne, 25 gulden met Pinksteren aanstaande (zo 10-

06-1386) te betalen. 

 

Ywanus de Vauderic et Egidius eius filius promiserunt Woltero Roempot ad 

opus domini Robberti abbatis in Berna !Berna XXV gulden ad penthecostes 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 197r 07 di 20-06-1385. 

Stamelart van de Kelder en Langvelt verklaarden, op vordering van de 

rechter, dat Lucas zv Johannes van Erpe buiten het huis en de kosten van 

zijn vader is geweest, gedurende 6 weken en 3 dagen etc. 

 

Nos Berkel et Willelmus notum facimus quod constituti coram nobis Sta de 

Penu et Langvelt ad monitionem judicis deposuerunt etc quod Lucas filius 
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Johannis de Erpe fuit extra domum et expensas predicti sui patris per 

spacium sex septimanarum et trium dierum etc ut in forma. Datum 3a post 

Viti. 

 

BP 1177 f 197r 08 di 20-06-1385. 

Johannes Bessellen beloofde aan Willelmus van Kessel zvw Aleidis 20 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Willelmo de Kessel #filio quondam Aleidis# XX 

aude scilde IIII florenos pro III aude scilde computato ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Cop et Cop datum ut supra. 

 

BP 1177 f 197r 09 wo 21-06-1385. 

Henricus zv Henricus Scutken droeg over aan zijn broer Johannes een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die zijn voornoemde vader 

Henricus aan hem, als geschenk, had beloofd, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit alle goederen van zijn voornoemde vader. 

 

Henricus filius Henrici Scutken hereditariam paccionem unius modii 

siliginis #mensure de Busco# quam dictus Henricus eius pater sibi nomine 

(dg: dotis) dotis promiserat ut dicebat (dg: ex) hereditarie 

purificationis ex omnibus suis bonis #dicti sui patris# ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri promittens warandiam et 

obligationem in paccione deponere. Testes Willelmus et Theodericus datum 

quarta post Viti. 

 

BP 1177 f 197r 10 do 22-06-1385. 

Theodericus van Brakel beloofde aan Arnoldus Berwout 40 oude schilden, 38 

Hollandse plakken voor 1 schild gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-

1386) te betalen. 

 

Theodericus de Brakel promisit Arnoldo Berwout XL aude scilde scilicet 

XXXVIII Hollant placken pro quolibet scilde computato ad pascha proxime 

persolvendos. Testes Coptiten et Coptiten datum quinta ante festum 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1177 f 197r 11 wo 28-06-1385. 

Theodericus zv Arnoldus Wolf van Goerle verkocht aan Gerardus zv Johannes 

Huben soen van Tilborch een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Goirle te leveren, gaande uit (1) 1 bunder broekland, en 4 

lopen land, in Goirle, tussen Wolterus Otten enerzijds en de gemeint 

anderzijds, en uit de gebouwen die erop staan, (2) 1 bunder broekland 

aldaar, tussen Henricus Ovendere? enerzijds en voornoemde Wolterus Otten 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud 

rogge aan voornoemde koper. 

 

Theodericus filius Arnoldi Wolf de Goerle hereditarie vendidit Gerardo 

filio Johannis Huben soen de Tilborch hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Goerle tradendam ex bonario paludis sito in parochia de (dg: W) ex 

IIIIor lopinatis terre sitis in parochia de Goerle inter hereditatem 

Wolteri Otten ex uno et inter (dg: coe) communitatem ex alio atque ex 

edificiis in eisdem consistentibus ut dicebat (dg: promittens) et ex 

bonario paludis sito ibidem inter hereditatem Henrici Ovendere? ex uno et 

hereditatem dicti Wolteri Otten ex alio ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini et hereditaria paccione 

unius modii siliginis dicto emptori prius inde solvendis promittens 

sufficientem facere. Testes Sta et Jacobus Cop datum [in vigilia] Pe 

Pauli. 
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1177 mf6 G 07 f.197v. 

 in vigilia Petri et Pauli: woensdag 28-06-1385. 

 

BP 1177 f 197v 01 wo 28-06-1385. 

Henricus zvw Henricus Leijdecker verkocht aan Nicholaus zvw Johannes Koc 

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

van den Hoeve enerzijds en erfgoed van Metta dvw Elisabeth van Huesden 

anderzijds, belast met de hertogencijns en 26 schelling geld. 

 

Henricus filius quondam Henrici Leijdecker (dg: domum ?aream) domum et 

aream sitam in Busco in vico dicto Gorterstraet inter hereditatem Yde van 

den Hoeve ex uno et hereditatem Mette filie quondam Elisabeth de Huesden 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nicholao filio quondam Johannis 

Koc (dg: ex alio) promitens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu ducis et XXVI solidis monete inde solvendis. Testes Sta et Jacobus 

Cop datum in vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 197v 02 wo 28-06-1385. 

Gerardus Hacke beloofde aan Gerardus van Uden 80 oude schilden, 4 Hollandse 

of Gelderse gulden voor 3 schilden gerekend, met Sint-Lambertus aanstaande 

(zo 17-09-1385) te betalen. 

 

Gerardus Hacke promisit Gerardo de Uden LXXX aude scilde scilicet IIII 

gulden Hollandie vel Gelrie pro III scilde computato ad Lamberti proxime 

persolvendos. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 197v 03 wo 28-06-1385. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Lonijs van Langvelt, Jacobus Loze en 

Sijmon van Mijrabellum beloofden aan de secretaris, tbv Thomas Asinarius 

etc, 110 oude schilden met Sint-Jacobus aanstaande (di 25-07-1385; 2+25= 27 

dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Arnoldus Sta de Penu Lonijs de Langvelt Jacobus Loze Sijmon de Mijrabello 

promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc C et X aude scilde ad Jacobi 

proxime persolvendos pena III. Testes dicti scabini datum ut supra. 

 

BP 1177 f 197v 04 wo 28-06-1385. 

Johannes zvw Johannes gnd van Haenwijc verkocht aan Willelmus van der 

Hamsvoert een n-erfcijns85 van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Martinus en de andere helft met Pasen, gaande uit 1/3 deel van een 

b-erfcijns86,87 van 12 pond voornoemd geld, die voornoemde Willelmus aan 

voornoemde wijlen Johannes van Haenwijc op voornoemde termijnen betaalde, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de straat gnd Huls, tussen 

erfgoed van Johannes van Kuijc alias gnd Ghijsbrecht soen enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds. 

 

Solvit totum. 

Johannes filius quondam Johannis dicti de Haenwijc hereditarie vendidit 

Willelmo van der Hamsvoert hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Martini et mediatim pasce ex tercia parte 

ad se spectante hereditarii census XII librarum dicte monete quem dictus 

Willelmus dicto quondam Johanni de Haenwijc solvere consuevit hereditarie 

termino solucionis predicto ex domo et area sitis in Busco in vico dicto 

Huls inter hereditatem Johannis de Kuijc alias dicti Ghijsbrecht soen ex 

                         
85 Zie → BP 1182 p 534v 08 za 30-07-1401, overdracht van onder meer deze 

erfcijns. 
86 Zie → BP 1177 f 209v 09 za 14-10-1385, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit de cijns van 12 pond. 
87 Zie → BP 1177 f 326r 05 za 17-11-1386, verkoop van een erfcijns van 20 

schelling uit de erfcijns van 12 pond. 
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uno et inter communem stegam ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem in dicta tercia parte dicti census deponere. Testes Cop et 

Cop datum ut supra. 

 

1177 mf6 G 08 f.198. 

 in vigilia Petri et Pauli: woensdag 28-06-1385. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 03-07-1385. 

 in festo Petri et Pauli: donderdag 29-06-1385. 

 in crastino Petri et Pauli: vrijdag 30-06-1385. 

 

BP 1177 f 198r 01 wo 28-06-1385. 

Gerardus Hacke droeg over aan hr Jordanus Brant 400 oude schilden, geld van 

de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, aan Johannes 

zv Boudewinus, tbv voornoemde Johannes zv Boudewinus en voornoemde hr 

Jordanus Brant, beloofd door jkr Johannes heer en graaf van Megen, Henricus 

Dicbier heer van Mierlo, Ghisbertus Lisscap de jongere, Gerardus van Aa, 

Johannes van Dijnther en Arnoldus Veer, welke 400 schilden voornoemde hr 

Jordanus overgedragen had aan jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel, en 

welke 400 schilden voornoemde jkr Willelmus overgedragen had aan voornoemde 

Gerardus Hacke. 

 

Gerardus Hacke quadringentos aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos monete regis Francie boni auri et justi ponderis seu aliud 

pagamentum eiusdem valoris promissos Johanni filio Boudewini ad opus 

eiusdem Johannis filii Boudewini et ad opus domini Jordani Brant seu ad 

opus alterius eorundem Johannis filii Boudewini et domini Jordani Brant 

predictorum a domicello Johanne domino et comite de Megen Henrico Dicbier 

domino de Mierle Ghisberto Lisscap juniore Gerardo de Aa Johanne de 

Dijnther et Arnoldo Veer prout in litteris que IIIIc scuta dictus dominus 

Jordanus domicello Willelmo de Meerhem domino de Bucstel supportaverat 

prout in aliis litteris et quos IIIIc scilde dictus domicellus Willelmus 

prefato Gerardo Hacke supportaverat ut dicebat legitime supportavit dicto 

domino Jordano cum litteris et jure. Testes Jacobus et Jacobus datum in 

vigilia Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 198r 02 ma 03-07-1385. 

Henricus zvw Johannes van den Borne verkocht aan Henricus Maechelini een 

land, gnd die Vinkenhostat, ter plaatse gnd Hijnen, in Rosmalen, met 

gebouwen, aan voornoemde wijlen Johannes verkocht door Heijmericus van 

Dordrecht, welk land aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader. 

 

Henricus filius quondam Johannis van den Borne quandam terram dictam die 

(dg: Vij) Vinkenhostat nominatam sitam in loco dicto Hijnen in parochia 

de Roesmalen cum omnibus (dg: et singulis) eius edificiis et singulis in 

dicta terra consistentibus venditam dicto quondam Johanni ab Heijmerico 

de Dordraco prout in litteris et quam (dg: pe) terram sibi de morte dicti 

quondam sui patris advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Maechelini supportavit cum dictis litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem exparte sui et dicti quondam sui patris et 

suorum heredum deponere. Testes Sta et Jacobus Cop datum secunda post Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 198r 03 ma 03-07-1385. 

Johannes Boet verwerkte zijn recht tot vernaderen van het bovenstaande en 

de volgende goederen. 

 

Johannes Boet prebuit et reportavit de isto et de infrascriptis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 03 ma 03-07-1385. 

Henricus van den Boerne verkocht aan Henricus Maechelini 2 stukken land, in 
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Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, (1) tussen erfgoed van het klooster van 

Sint-Clara in Den Bosch enerzijds en Thomas van Hijnen anderzijds, (2) 

tussen Woltherus van Vucht enerzijds en eerstgenoemd stuk land en een 

erfgoed behorend aan voornoemd klooster anderzijds, welke 2 stukken land 

voornoemde Henricus in pacht verkregen had van Marcelius Coninc 

vleeshouwer, Tielkinus van Nederijnen en Aleijdis wv Nicholaus gnd 

Reijnbrant, voor de hertogencijns en voor een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Henricus van den Bor! Boerne duas pecias terre sitas in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen quarum una sita est inter hereditatem 

spectantem ad conventum sancte Clare in Busco ex uno et inter hereditatem 

Thome de Hijnen ex alio et altera inter hereditatem Woltheri de Vucht ex 

uno et inter peciam terre primodictam et hereditatem specantem ad dictum 

conventum ex alio situata est quas duas pecias terre predictas dictus 

Henricus erga Marcelium Coninc carnificem Tielkinum de Nederijnen et 

Aleijdem relictam quondam Nicholai dicti Reijnbrant pro censu domini 

nostri ducis et pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco ad pactum acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Henrico Maechelini supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere 

excepta paccione in dictis litteris comprehensa. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 04 ma 03-07-1385. 

Henricus van den Borne verkocht aan Henricus Maechelini een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen voornoemde Henricus van den Borne 

enerzijds en Woltherus zvw Woltherus van Vucht anderzijds, dat voornoemde 

Henricus voor een b-erfpacht van 10 zester rogge en 2 zester raapzaad, 

Bossche maat, in pacht verkregen had van Ghisbertus van Hasenbossche. 

 

Henricus van den Borne quandam peciam terre sitam in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum communiter Hijnen inter hereditatem dicti 

Henrici van den Borne ex uno et inter hereditatem Woltheri filii quondam 

Woltheri de Vucht ex alio quam dictus Henricus pro hereditaria paccione 

decem sextariorum siliginis et duorum sextariorum seminis raparum mensure 

de Busco erga Ghisbertum de Hasenbossche ad pactum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico Maechelini supportavit cum dictis 

litteris et jure promittens ratam servare oblugationem exparte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris comprehensa. Testes. 

 

BP 1177 f 198r 05 ma 03-07-1385. 

Henricus van den Borne verkocht aan Henricus Maechelini de helft van een 

stuk land in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Johannes Bathen soen 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, te weten de helft naast de 

gemeint, deze helft belast met 4 pond 10 schelling geld aan Hubertus 

Steenwech. 

 

Henricus van den Borne medietatem ad se spectantem pecie terre site in 

parochia de Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem Johannis 

Bathen soen ex uno et inter communitatem ibidem ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam communitatem ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Maechelini promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIIIor libris et X solidis monete Huberto 

Steenwech ex dicta medietate de jure solvendis. Testes Sta et Jacobus Cop 

datum secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 198r 06 ma 03-07-1385. 

Henricus van den Borne verkocht aan Henricus Maechelini een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen voornoemde Henricus enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, dat hij verworven had van Arnoldus Gherijts 
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soen en Lambertus gnd Gherijts soen. 

 

Henricus van den Borne peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in 

loco dicto Hijnen inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter 

communem stegam ex alio quam ipse erga Arnoldum Gherijts soen Lambertum 

dictum Gherijts soen acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Maechelini promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 07 ma 03-07-1385. 

Henricus van den Borne verkocht aan Henricus Maechelini een kleine tuin in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen erfgoed gnd Vinkenhostat enerzijds 

en een gemene weg anderzijds. 

 

Henricus van den Borne parvum ortum situm in parochia de (dg: Hijne) 

Roesmalen in loco dicto Hijnen inter hereditatem dictam Vinckenhostat ex 

uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Maechelini promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 08 ma 03-07-1385. 

Henricus Maechelini, zijn broer Ghisbertus en Gheerlacus van Watermael 

beloofden aan Henricus van den Borne 20 Brabantse dobbel, 53 Hollandse 

plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande (di 

25-07-1385), 50 Brabantse dobbel, 53 plakken voor 1 Brabantse dobbel 

gerekend, met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1387), en 47 Brabantse 

dobbel, 53 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Lichtmis 

over 2 jaar te betalen (zo 02-02-1388). 

 

Henricus Maechelini Ghisbertus eius frater et Gheerlacus de Watermael 

promiserunt Henrico van den Borne XX Brabant dobbel vel pro quolibet LIII 

Hollant placken ad Jacobi proxime item L Brabant dobbel vel pro quolibet 

LIII placken a purificationis proxime ultra annum et XLVII Brabant dobbel 

vel pro quolibet LIII Hollant placken a purificationis proxime ultra duos 

annos persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 09 ma 03-07-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

[Solvit 2] plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 10 do 29-06-1385. 

Gheerlacus van Erpe verklaarde dat jkr Willelmus van Meerhem heer van 

Boxtel 1.781 pond en 4 plakken geld heeft betaald, in afkorting van 2.800 

pond geld, die voornoemde jkr Willelmus en zijn medeschuldenaren beloofd 

hadden aan jkr Johannes van Craendonc, en die voornoemde jkr Johannes 

overgedragen had aan voornoemde Gheerlacus. 

 

Gheerlacus de Erpe recognovit sibi domicellum Willelmum de Meerhem 

dominum de Bucstel persolvisse XVIIc LXXXI libras #et IIII placken 

monete# in abbreviationem XXVIIIc librarum monete quas dictus domicellus 

Willelmus et eius in hoc condebitores domicello Johanni de Craendonc 

promiserant et quas dictus domicellus Johannes dicto Gheerlaco 

supportaverat ut dicebat. Testes Sta et Willelmus datum in festo Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 198r 11 vr 30-06-1385. 

Willelmus Hoef, zijn vrouw Metta, Johannes van Haren wever en Nicholaus 

Coninc beloofden aan Arnoldus Caelstaf 35 oude schilden of de waarde met 
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Sint-Jan over een jaar (ma 24-06-1387) te betalen. 

 

Willelmus Hoef Metta eius uxor Johannes de Haren textor et Nicholaus 

Coninc promiserunt Arnoldo Caelstaf XXXV aude scilde vel valorem a festo 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Jacobus Cop et 

Theodericus datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 198r 12 vr 30-06-1385. 

Johannes zvw Theodericus van Boeghe, Johannes Spirinc van Dijnther, zijn 

broer Rodolphus, Lucas zvw Leonius van Erpe, Johannes van Dordrecht, 

Henricus van der Aa en Lambertus van den Hanenberch beloofden aan Bertoldus 

Bac zv Johannes Backe van Tilborch 93 Brabantse dobbel, 54 Hollandse 

plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1385) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Boeghe Johannes Spirinc de Dijnther 

Rodolphus eius frater Lucas filius quondam Leonii de Erpe Johannes de 

Dordrecht Henricus van der Aa Lambertus van den Hanenberch promiserunt 

Bertoldo Bac filio Johannis Backe de Tilborch (dg: C Brabant dob) 

nonaginta tres Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII Hollant (dg:dobbel) 

placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Loze 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 13 vr 30-06-1385. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde crediteur 75 Brabantse 

dobbel, 54 Hollandse plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto creditori LXXV Brabant dobbel vel pro 

quolibet LIIII Hollant placken ad Johannis proxime persolvendos. ....... 

 

BP 1177 f 198r 14 vr 30-06-1385. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde crediteur 77 Brabantse 

dobbel, 54 plakken voor 1 Brabantse dobbel gerekend, met Kerstmis over een 

jaar te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto creditori LXXVII Brabant dobbel vel pro 

quolibet LIIII placken a nativitatis Domini proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198r 15 vr 30-06-1385. 

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

voornoemde Johannes Spirinc. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes de omnibus predictis. Testes datum ut 

supra. Detur dicto Johanni Spirinc. 

 

1177 mf6 G 09 f.198v. 

 in crastino Petri et Pauli: vrijdag 30-06-1385. 

 Secunda post Petri et Pauli: maandag 03-07-1385. 

 in octavis Pe Pauli: donderdag 06-07-1385. 

 

BP 1177 f 198v 01 vr 30-06-1385. 

Godefridus Ketelleer zvw Godefridus Ketelleer beloofde aan Ghibo Kesselman 

56 Hollandse dobbel, ?42½ plak voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Godefridus Ketelleer (dg: promisit Gh) filius quondam Godefridi Ketelleer 

promisit Ghiboni Kesselman LVI Hollant dobbel scilicet XLII et ?dimidium 

placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 
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Sta et Loze datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 198v 02 vr 30-06-1385. 

Henricus van der Aa gaf uit aan Lambertus van den Hanenberch een hoeve gnd 

ten Hanenberg, in Dinther; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, voor 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en thans voor een n-erfpacht 

van 9 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Henricus van der Aa mansum quendam dictum ten Hanenberch situm in 

parochia de Dijnther cum omnibus suis attinentiis ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Lamberto van den Hanenberch ab eodem pro censu domini 

fundi et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

prius inde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione novem 

modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Henrico ab altero 

purificationis ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198v 03 vr 30-06-1385. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Henricus 120 Brabantse dobbel 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit dicto Henrico C et XX Brabant dobbel vel 

valorem ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 198v 04 vr 30-06-1385. 

Luijtghardis gnd van Erpe en Henricus van Aken ev Katherina sv voornoemde 

Luijtghardis verkochten aan Willelmus gnd Godevaerts soen ¼ deel, in 4 

stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1) op de plaats gnd Allendonk, tussen 

Agnes wv Arnoldus gnd Engbrechts enerzijds en Mechtildis wv Lambertus 

Moerken anderzijds, (2) ter plaatse gnd Herlaar, tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Ywanus Stierken anderzijds, (3) op de 

plaats gnd die Allendonkse Strepen, tussen Hubertus gnd Jordens soen 

enerzijds en Heilwigis dvw Goessuinus Cnode anderzijds, (4) ter plaatse gnd 

Borchstuckel, tussen voornoemde Heilwigis enerzijds en Theodericus Loekaert 

anderzijds. 

 

(dg: Henricus de Aken) Luijtghardis dicta de Erpe (dg: maritus et tut) 

cum tutore Henricus de Aken maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris sororis dicte Luijtghardis quartam partem ad se 

spectantem in quatuor peciis terre infrascriptis sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri quarum una super locum dictum Allendonc inter 

hereditatem Agnetis relicte Arnoldi dicti Engbrechts ex uno et 

hereditatem Mechtildis relicte quondam Lamberti Moerken ex alio (dg: 

atque in pratulo) altera (dg: inter) in loco dicto Herlaer inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et hereditatem Ywani 

Stierken ex alio tercia (dg: sita) super locum dictum die Allendoncsche 

Strepen inter hereditatem Huberti dicti Jordens soen ex uno et inter 

hereditatem Heilwigis filie quondam Goessuini Cnode ex alio et quarta 

(dg: sita) in loco dicto Borchstuckel inter hereditatem dicte Heilwigis 

ex uno et inter hereditatem Theoderici Loekaert ex alio sunt site (dg: 

ut) scilicet dividendo dictas quatuor pecias terre in quatuor partes 

equales unam partem de hiis ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo 

(dg: quo filio quond) dicto Godevaerts soen promittentes cum tutore 

warandiam et aliam obligationem deponere ex parte eorum. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 198v 05 vr 30-06-1385. 

Johannes Sticker droeg over aan Albertus zv Ludovicus van Uden, tbv 

Ambrosius gnd Broes van den Sceelberch, een b-erfpacht van 6 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 2 hoeven, gnd Wolfhoeven, 

in Kneghsel, welke pacht aan hem was verkocht door Ghisbertus Sceijvel en 
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zijn zoon Godefridus. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes 

Sticker. 

 

Johannes Sticker hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini ex !ex duobus 

mansis dictis communiter Wolfhoeven sitis in parochia de Knechsel atque 

ex attinentiis dictorum duorum mansorum quocumque locorum sitis venditam 

sibi a Ghisberto Sceijvel et Godefrido eius filio prout in litteris 

hereditarie supportavit Alberto filio Ludovici de Uden ad opus Ambrosii 

dicti Broes van den Sceelberch cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Loze 

datum ut supra. Detur dicto Johanni Sticker. 

 

BP 1177 f 198v 06 vr 30-06-1385. 

Johannes gnd Sticker droeg over aan Albertus zv Ludovicus van Uden, tbv 

voornoemde Ambrosius gnd Broes van den Sceelberch, een b-erfcijns van 4 

gulden pieter, met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 bunder beemd, in 

Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, welke cijns aan hem was verkocht door 

Godefridus zvw Willelmus van Beest. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes Sticker. 

 

Johannes dictus Sticker hereditarium censum quatuor aureorum denarorum 

communiter gulden peter vocatorum boni auri et justi ponderis vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie purificationis 

ex tribus bonariis prati sitis in parocia de Bakel in loco dicto 

Sceepstal venditum sibi a Godefrido filio quondam Willelmi de Beest prout 

in litteris hereditarie supportavit Alberto filio Ludovici de Uden ad 

opus Ambrosii predicti cum litteris et (dg: jure promittens) et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

[Testes] datum ut supra. Detur dicto Johanni Sticker. 

 

BP 1177 f 198v 07 vr 30-06-1385. 

Woltherus Penninc vernaderde een kamp, gelegen achter de plaats gnd 

Windmolenberg, aan Cristiana ev Johannes Ulman verkocht door Ghibo Penninc, 

De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Woltherus Penninc prebuit ad redimendum campum situm retro locum dictum 

Wijnmolenberch venditum Cristiane uxori Johannis Ulman a Ghibone Penninc 

ut dicebat et alter cessit et reportavit. Testes Sta et Jacobus Cop datum 

secunda post Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 198v 08 do 06-07-1385. 

Hermannus zvw Nicholaus van den Ham verkocht aan Johannes Brocke zvw Petrus 

Brocke, tbv hem en zijn vrouw Katherina dv Petrus van Dovello, een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas te leveren, uit 

(1) een hoeve die was van wijlen Matheus gnd der Alardinnen, welke hoeve nu 

aan verkoper behoort, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, (2) 4 bunder 

broek, in Udenhout, tussen Egidius van Goerle enerzijds en Johannes 

Nolleken en Lambertus van der Rijt anderzijds. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Hermannus filius quondam Nicholai van den Ham legitime vendidit Johanni 

Brocke filio quondam Petri Brocke ad opus sui et ad opus Katherine sue 

uxoris filie (dg: q) Petri van Dovello vitalem pensionem u duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

ipsorum amborum vel alterius eorum in festo beati Andree ex manso qui 

fuerat quondam Mathei dicti der Alardinnen nunc ad se specante sito in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel et ex eius attinentiis atque 

ex quatuor bonariis paludis sitis in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem Egidii de Goerle ex uno et hereditatem Johannis Nolleken et 

Lamberti van der (dg: Rijt) Rijt ex alio ut dicebat promittens warandiam 
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et aiam obligatonem deponere (dg: excepta hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis ex dicto manso) atque promisit sufficientem facere et 

alter eorum diutius vivens integraliter habebit. Testes Jacobus et 

Jacobus datum in octavis Pe Pauli. 

 

1177 mf6 G 10 f.199. 

 in octavis Pe Pauli: donderdag 06-07-1385. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 07-07-1385. 

 in die Petri et Pauli: donderdag 29-06-1385. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 08-07-1385. 

 

BP 1177 f 199r 01 do 06-07-1385. 

Gerardus zvw Ludovicus gnd van Colle verkocht aan Johannes Hoescher, tbv 

hem en zijn vrouw Truda dvw Bartholomeus van den Winckel, een lijfpacht van 

1½ mud rogge en 1 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) 1½ bunder beemd, in Uden, tussen Henricus van Baex enerzijds en 

Nicholaus zv Ermgardis anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die Theodericus zv Johannes van den Pedel met Lichtmis moet 

leveren, gaande uit een huis, tuin en 8 lopen land, in Uden, ter plaatse 

gnd die Pedel, (3) 12 lopen land, tussen Thomas Cuper enerzijds en 

Nicholaus Ermegarden soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Gerardus filius quondam Ludovici dicti de Colle legitime vendidit Johanni 

Hoescher ad opus sui et ad opus Trude sue uxoris filie quondam 

Bartholomei van den Winckel vitalem pensionem unius et dimidii modiorum 

siliginis et unius modii ordei mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificationis ex uno et 

dimidio bonariis prati sitis in parochia de Uden inter hereditatem (dg: 

Thome Cuper) #Henrici de Baex# ex uno et hereditatem Nicholai filii 

Ermgardis ex alio atque ex (dg: hereditaria p) hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Theodericus filius Johannis van den 

Pedel solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto ex (dg: 

hereditatibus dicti Theoderici s) domo orto et octo lopinatis terre sitis 

in dicta parocia de Uden in loco dicto die Pedel item #ex# duodecim 

lopinatis terre dicti venditoris sitis inter (dg: he) hereditatem Thome 

Cuper ex uno et hereditatem Nicholai Ermegarden soen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi promisit sufficientem facere et alter 

eorum diutius vivens integraliter habebit. Testes Willelmus et Loze datum 

in octavis Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 199r 02 vr 07-07-1385. 

Henricus zv Cristianus van den Hoevel beloofde aan Johannes Bathen soen en 

Andreas gnd Willems soen 400 oude schilden na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus filius Cristiani van den Hoevel promisit Johanni Bathen soen et 

Andree dicto Willems soen IIIIc aude scilde ad monitionem suorum 

persolvendos. Testes Cop et Cop datum sexta post octavas Pe Pauli. Detur 

dicto Henrico. 

 

BP 1177 f 199r 03 vr 07-07-1385. 

Johannes Raet en Godefridus zvw Godefridus Ketelleer beloofden aan 

Elizabeth wv Willelmus Vriese 74½ Hollandse dobbel {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Raet et Godefridus filius quondam Godefridi Ketelleer 

promiserunt Elizabeth relicte quondam Willelmi Vriese LXXIIII et dimidium 

Hollant dobbel. 
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BP 1177 f 199r 04 vr 07-07-1385. 

Ghisbertus van Vlochoven, Goessuinus Steenwech en Woltherus Coptiten 

beloofden aan Philippus Jozollo 32 oude schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen. 

 

Ghisbertus de Vlochoven Goessuinus Steenwech et Woltherus Coptiten 

promiserunt Philippo Jozollo XXXII aude scilde ad Remigii proxime 

persolvendos (dg: p). Testes Jacobus et Jacobus datum sexta post octavas 

Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 199r 05 vr 07-07-1385. 

Goessuinus Model zvw Bertoldus zv Theodericus beloofde aan Johannes Kuijst 

120 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Goessuinus Model filius quondam Bertoldi filii Theoderici promisit 

Johanni Kuijst C et XX aude scilde vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Willelmus et Theodericus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 199r 06 do 29-06-1385. 

Rodolphus Wise beloofde aan Petrus Hermans soen 12 oude schilden, 1/3 deel 

te betalen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385), 1/3 deel met Kerstmis 

over een jaar (di 25-12-1386), en 1/3 deel met Kerstmis over 2 jaar (wo 25-

12-1387). 

 

Rodolphus Wise promisit Petro Hermans soen XII aude scilde vel valorem 

pro una tercia parte Domini proxime pro altera tercia parte a nativitatis 

Domini proxime ultra annum et pro tercia tercia parte a nativitatis 

Domini proxime ultra duos annos proxime persolvendos. Testes Coptiten et 

Coptiten datum in die Pe et Pauli Jacobus dixit. 

 

BP 1177 f 199r 07 za 08-07-1385. 

Elizabeth dvw Theodericus apotheker had destijds Johannes gnd van der 

Zidewijnden zv Johannes gnd Oem Oghe gemachtigd al haar cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen en te ontvangen. Voornoemde Johannes van 

Zidewijnden verklaarde ontvangen88,89,90 te hebben van Amelius apotheker bv 

voornoemde Elisabeth alle achterstallige termijnen van een lijfrente van 9 

schilden, geld van Brugge, die voornoemde Amelius moet betalen aan 

voornoemde Elizabeth. 

 

Notum sit universis quod cum Elisabeth filia quondam Theoderici 

apothecarii dedisset et contulisset Johanni dicto van der Zidewijnden 

filio Johannis dicti Oem Oghe plenam potestatem et mandatum speciale 

monendi petendi recipiendi atque levandi omnes suos census redditus et 

pacciones atque debita quecumque que debentur Elisabeth predicte a 

quibuscumque personis prout in litteris quas #vidimus# constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de Zidewijnden palam 

recognovit se recepisse ab Amelio apothecario fratre dicte Elisabeth 

omnia et singula arrestagia dicta afterstelle dicte Elisabeth a quocumque 

tempore evoluto usque in hodiernum diem deficientia et non soluta 

occacione vitalis pensionis novem denariorum aureorum communiter scilde 

vocatorum monete de Brugis quam dictus Amelius dicte Elisabeth annuatim 

solvere tenetur ut dictus Johannes dicebat promittens dictus Johannes 

super omnia quod si dictus Amelius occacione dictorum arrastagiorum ab 

                         
88 Zie ← BP 1177 f 004r 03 ma 20-10-1382, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente. 
89 Zie → BP 1178 f 128r 04 vr 03-12-1389, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 9 Antwerpse schilden. 
90 Zie → BP 1178 f 280r 10 vr 29-07-1390, betaling van 2 jaar achterstallige 

termijnen van een lijfrente. 
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aliquo imposterum impetetur extunc dictus Johannes prefatum Amelium ab 

huiusmodi impeticione et a quibuscumque dampnis dicto Amelio occacione 

dictorum arrastagiorum evenientibus seu quovismodo eventuris quitabit 
?etc. Testes Berkel et Loze datum sabbato post octavas Pe Pau. 

 

BP 1177 f 199r 08 za 08-07-1385. 

Johannes Scillinc van Helmont gaf uit aan Johannes Vrijese zvw Wenemarus 

Vrijese (1) een rosmolen van wijlen Henricus van Boert, in Den Bosch, aan 

de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus gnd Willems, met een 

weg ertussen, enerzijds en erfgoed van Matheus gnd Rademaker schoenmaker 

anderzijds, (2) een erfgoed achter voornoemde molen, hiervan uitgezonderd 

een weg direct naast voornoemd erfgoed van wijlen Reijnerus; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 20 oude groten en 9 penning hertogencijns, en thans 

voor (2) een n-erfpacht91 van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan te 

leveren. Voornoemde Johannes en Johannes mogen beiden de weg gebruiken die 

loopt van de gemene weg achterwaarts naar voornoemde molen en voornoemde 

weg die van de molen achterwaarts loopt naar het water. 

 

Johannes Scillinc de Helmont molendinum equorum (dg: s) quondam Henrici 

de Boert situm in Busco in aggere Vuchtensi inter hereditatem quondam 

Reijneri dicti Willems (dg: ex uno et hereditatem Mathei sutoris filii 

quondam Mathie rotificis) quadam via interiacente ex uno et inter 

hereditatem Mathei dicti Rademaker sutoris ex alio atque quandam 

hereditatem retro dictum molendinum sitam excepta tamen de dicta 

hereditate retro dictum molendinum sita via quadam contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti quondam Reijneri sita ut dicebat dedit ad hereditarium 

#pactum# (dg: censum) Johanni Vrijese filio quondam Wenemari Vrijese ab 

eodem pro (dg: novem antiq) viginti antiquis grossis ac novem denariis 

census domino nostri duci prius inde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

primodicto Johanni ab altero in festo nativitatis Johannis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aiam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis tali condicione quod dicti Johannes et Johannes 

via quadam (dg: ante predictum mol) tendente a communi plathea retrorsum 

ad predictum molendinum atque #dicta# via tendente tendente a dicto 

molendino retrorsum ad aquam equaliter utentur et uti valebunt. Testes 

Sta et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 199r 09 za 08-07-1385. 

Hebbekinus van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hebbekinus de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 199r 10 za 08-07-1385. 

Voornoemde Johannes Vrijese beloofde aan voornoemde Johannes Scillinc 5 

oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dictus Johannes Vrijese promisit dicto Johanni Scillinc V aude scilde 

(dg: vel valorem nativitatis domini proxime persolvendos IIII gul) vel 

pro quolibet XL Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 199r 11 za 08-07-1385. 

Voornoemde Johannes Vrijese beloofde aan voornoemde Johannes Scillinc 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te leveren, 1 

mud rogge met Sint-Jan over 1 jaar (ma 24-06-1387), en 1 mud rogge en 30 

oude schilden, 40 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-

                         
91 Zie → BP 1177 f 259r 06 vr 01-12-1385, verkoop van de erfpacht. 
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Jan over 2 jaar (wo 24-06-1388). 

 

Dictus Johannes Vrijese promisit dicto Johanni Scillinc (dg: X) unum 

modium siliginis mensure de Busco ad Johannis proxime atque unum modium 

siliginis a Johannis proxime ultra annum item unum modium siliginis dicte 

mensure et XXX aude scilde vel pro quolibet XL Hollant placken a 

nativitatis Johannis proxime ultra duos annos persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

1177 mf6 G 11 f.199v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Deze badzijde is niet beschreven. 

 

1177 mf6 G 12 f.200. 

 Sabbato post octavas Petri et Pauli: zaterdag 08-07-1385. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 10-07-1385. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 11-07-1385. 

 

BP 1177 f 200r 01 za 08-07-1385. 

Martinus Berwout, Tielmannus van Nederijnen, Nicholaus Reijmbrant en 

Johannes Reijmbrant maakten een erfdeling van een kamp, 4 morgen 5 hont 35 

roeden groot, naast de plaats gnd die Legedonk, tussen Johannes Stierken 

enerzijds en hr Theodericus Rover ridder anderzijds. 

Voornoemde Martinus kreeg 2 morgen 5 hont 35 roeden, richting erfgoed van 

voornoemde hr Theodericus. Voornoemde Martinus enerzijds en Tielmannus, 

Nicholaus en Johannes anderzijds, zullen een sloot uitgraven, tussen deze 2 

morgen 5 hont 35 roeden enerzijds en de resterende 2 morgen anderzijds, 

welke sloot gemeenschappelijk zal zijn. 

 

Martinus Berwout Tielmannus de Nederijnen (dg: et Ni) Nicholaus 

Reijmbrant et Johannes Reijmbrant recognoverunt se divisonem hereditariam 

mutuo fecisse de quodam campo quatuor jugera (dg: terre) quinque hont et 

XXXV virgatas terre continente sito iuxta locum dictum die Legedonc inter 

hereditatem Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem domini 

Theoderici Rover militis ex alio ut dicebant mediante qua divisione duo 

jugera quinque hont et XXXV virgate (dg: .) de dicto campo illas scilicet 

duo jugera quinque hont et XXXV virgate que site sunt versus hereditatem 

dicti domini Theoderici dicto Martino cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare tali condicione 

quod dicti Martinus ex una parte et dicti (dg: ..) Tielmannus Nicholaus 

et Johannes ex altera parte unum fossatum inter dictas duo jugera quinque 

hont et XXXV virgatas et inter alia duo jugera terre ipsis mediante eadem 

divisione in partem cessa equaliter effodi procurabunt quod vero fossatum 

eorum communis erit et permanebit. Testes Cop et Cop datum sabbato post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 200r 02 za 08-07-1385. 

1½ morgen land, richting erfgoed van voornoemde Johannes Stierken, veel ten 

deel aan voornoemde {niet afgewerkt contract}. 

 

Et mediante eadem divisione (dg: duo jugera) terre unum et dimidium 

jugera terre de dicto campo scilicet illa unum et dimidium jugera terre 

(dg: de ..) de duobus jugeribus terre que sita sunt versus hereditatem 

dicti Johannis Stierken dictis. 

 

BP 1177 f 200r 03 za 08-07-1385. 

Voornoemde Tielmannus en Nicholaus (voor ¾ deel) en Johannes (voor ¼ deel) 

kregen 2 morgen land, richting erfgoed van voornoemde Johannes Stierken. 
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Et mediante eadem divisione relique duo jugera terre scilicet illa duo 

jugera que sita sunt versus hereditatem dicti Johannis Stierken dictis 

Tielmanno et Nicholao pro tribus #quartis# partibus atque dicto Johanni 

pro una quarta parte cesserunt in partem ut dictus Martinus recognovit et 

erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200r 04 ma 10-07-1385. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel verkocht aan Johannes Delijen 

soen een n-erfpacht van 5½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een stuk land gnd Oudsel, 9½ bunder groot, in Sint-

Oedenrode, tussen Johannes zvw hr Geerlacus Rover enerzijds en Jutta van 

Collenberch anderzijds, strekkend vanaf de gemeint tot aan het water gnd 

die Dommel, reeds belast met 1 penning leuvens per bunder aan de hertog. 

 

Johannes de Achel filius quondam Johannis de Achel hereditarie vendidit 

Johanni Delijen soen hereditariam paccionem quinque et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

pecia terre dicta Audsel (dg: sita in p) !inter novem et decem bonaria 

terre continente sita in parochia de (dg: B) Rode inter hereditatem 

Johannis filii quondam domini (dg: Theoderici) #Geerlaci# Rover ex uno et 

inter hereditatem Jutte de Collenberch ex alio tendente a communitate ad 

aquam dictam die Dommel ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere !uno denario Lovaniensi de quolibet bonario (dg: 

solven) domino nostro duci solvendo promittens super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Willelmus et Loze datum secunda post octavas 

Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 200r 05 ma 10-07-1385. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200r 06 ma 10-07-1385. 

Wolterus Vrancken soen, zijn broer Johannes en Henricus zv Theodericus 

Knoep van Zoemeren beloofden aan Ghibo Kesselman 40 Hollandse dobbel, 44½ 

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

12-1385) te betalen. 

 

Wolterus Vrancken soen Johannes eius frater et Henricus filius (dg: 

filius) Theoderici Knoep de Zoemeren promiserunt Ghiboni Kesselman XL 

Hollant dobbel vel pro quolibet XLIIII et dimidium placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Cop et Cop datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200r 07 ma 10-07-1385. 

Johannes Writer zv Johannes Writer van Scijnle droeg over aan Gerardus zvw 

Petrus Brocke een huis en erf, eertijds van wijlen Theodericus gnd Snoecke, 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus Valke enerzijds en erfgoed van Hadewigis wv Johannes van Lijt smid 

anderzijds, met wegen die hierbij horen, aan hem verkocht door Borchardus 

zvw Borchardus steenbakker. 

 

Johannes Writer filius Johannis Writer de Scijnle domum et aream que 

fuerat Theoderici quondam dicti Snoecke sitam in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Gerardi Valke ex uno et inter hereditatem 

Hadewigis relicte quondam Johannis de Lijt fabri ex alio cum viis ad 

dictam domum et aream spectantibus venditam sibi a Borchardo filio 

quondam Borchardi lapiscide prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo filio quondam Petri Brocke simul cum dictis litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem deponere ex parte 

sui.Testes Meus et Loze datum ut supra. 
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BP 1177 f 200r 08 ma 10-07-1385. 

Paulus zv Johannes van Os wonend in Tilburg verkocht aan Johannes van Os 

plattijnmaker een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Cristianus 

gnd van der Voert met Lichtmis in Den Bosch beloofd92 had te leveren aan 

voornoemde Paulus, gaande uit 1/6 deel, dat aan voornoemde Paulus en zijn 

vrouw Cristina dvw Egidius gnd van der Donderdonc gekomen was na overlijden 

van de ouders van voornoemde Cristina en na overlijden van Eligius bv 

voornoemde Cristina, in goederen gnd ter Donderdonk van wijlen voornoemde 

Egidius, in Sint-Oedenrode, naast de gemeint, minus 1/8 deel van voornoemde 

goederen, dat behoorde aan Clemencia dvw voornoemde Egidius. 

 

Paulus filius Johannis de Os commorans in Tilborch hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam Cristianus dictus van der 

(dg: V) Voert dicto Paulo dare et solvere promiserat hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex sexta parte dicto Paulo et 

Cristine sue uxori filie quondam Egidii dicti van der Donderdonc de morte 

quondam parentum dicte Cristine atque de morte quondam Eligii fratris 

olim dicte Cristine successione hereditarie advoluta in bonis dictis ter 

Donderdonc dicti quondam Egidii sitis in parochia de Rode sancte Ode 

iuxta communitatem cum suis attinentiis minus tamen una octava parte 

eorundem bonorum que octava pars spectabat ad Clemenciam filiam dicti 

quondam Egidii prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Os 

plattijnmaker supportavit cum litteris et jure promittens ratam (dg: s et 

obligationem) servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200r 09 ma 10-07-1385. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “hr Reijnaldus van 

Valkenborch heer van Borne”. Arnoldus Stamelart van de Kelder verklaarde de 

brief in zijn beheer te hebben, en zal die overhandigen aan hr Theodericus 

Rover als deze de brief nodig heeft, ivm de belofte, die voornoemde hr 

Theodericus samen met voornoemde hr Reijnaldus had gedaan aan hr Johannes 

heer van Gestel, en hij van die belofte schade zou ondervinden. 

 

Fiet vidimus de littera incipiente dominus Reijnaldus de Valkenborch 

dominus de Borne etc quibus visis Arnoldus Sta de Penu recognovit se 

dictas litteras in sua custodia habere et promisit Arnoldus Sta super 

omnia (dg: si) domino Theoderico Rover si dictus dominus Theodericus 

occacione promissionis quam dictus dominus Theodericus cum domino 

Reijnaldo predicto domino Johanni #domino# de Ghestel promiserat dampna 

sustineret que dampna dictus dominus Theodericus cum duobus testibus fide 

dignis probare poterit extunc dictus Arnoldus Sta dictas litteras dicto 

domino Theoderico porriget ad deservandum se cum litteris predictis pro 

suo dampno recuperando. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200r 10 di 11-07-1385. 

Johannes van der Dussen en hr Theodericus Rover ridder beloofden aan Thomas 

van de Kelder, tbv Johannes Moluneboer van Kuijc, 20 oude schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Johannes van der Dussen et dominus Theodericus Rover miles promiserunt 

Thome de Penu ad opus Johannis Moluneboer de Kuijc XX aude scilde ad 

Martini proxime persolvendos. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum 3a 

post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 200r 11 di 11-07-1385. 

Woltherus van den Laer zvw Petrus van den Laer verkocht aan Eustacius van H 

{afgebroken} een hoeve, gnd ten Laar, in Enschot, zoals Eelkinus Ruekeloes 

die hoeve beteelt, {niet afgewerkt contract}. 

 

                         
92 Zie ← BP 1177 f 194r 13 do 08-06-1385, uitgifte van dit 1/6 deel. 
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Woltherus van den Laer filius quondam Petri van den Laer mansum quendam 

(dg: d s) dictum ten Laer situm in parochia de Enscit cum eius 

attinentiis prout Eelkinus Ruekeloes dictum mansum sub eius cultura tenet 

ut dicebat hereditarie vendidit Eustacio de H. 

 

1177 mf6 G 13 f.200v. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 11-07-1385. 

 

BP 1177 f 200v 01 di 11-07-1385. 

Woltherus zvw Petrus van den Laer verkocht aan Eustacius van Hedichusen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Pasen te leveren, gaande uit 

een hoeve gnd ten Laar, in Enschot. 

 

Woltherus filius quondam Petri van den Laer hereditarie vendidit Eustacio 

de Hedichusen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie pasce ex manso dicto ten Laer sito in 

parochia de Enscit et ex eius attinentiis ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere promisit sufficientem facere. Testes Sta 

et Jacobus Coptiten datum 3a post #octavas# Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 200v 02 .. 19-12-1605. 

Voor de tweede maal geïngrosseerd, omdat de oorspronkelijke brief vervaagd? 

was. 

 

De consensu dominorum scabinorum ad instantiam Willelmi de ....... vigore 

procurationis sibi ab heredibus domicelli Adriani de Boirhove A. 

{Vervolg is BP 1177 f 200v 08}. 

 

BP 1177 f 200v 03 di 11-07-1385. 

Matheus Becker vleeshouwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Matheus Becker carnifex prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200v 04 di 11-07-1385. 

Johannes Becker zvw Johannes gnd Heirde droeg over aan hr Willelmus van 

Huerne heer van Duffel en Herlaar (1) de goederen, gnd Zegeworpe, in Gestel 

bij Herlaar, (2) 6 lopen land die waren van Johannes Groet en Re...anus 

Mertens soen, aldaar, naast voornoemde goederen gelegen, (3) een beemd, ter 

plaatse gnd Hal, met een weg die hierbij hoort, welke goederen 

eerstgenoemde Johannes voor een periode van 4 jaar gepacht had van Johannes 

zvw Henricus van Zegeworp, belast met pachten en voorwaarden in de brief 

vermeld. Twee brieven. 

 

Johannes Becker filius quondam Johannis dicti Heirde bona dicta 

communiter Zegeworpe sita in parochia de Gestel prope Herlaer cum omnibus 

suis attinentiis quocumque locorum sitis consistentibus sive sitis atque 

sex lopinatas terre que fuerant dudum Johannis Groet et Re...ani Mertens 

soen sitas ibidem iuxta bona predicta atque quoddam pratum situm in loco 

dicto Hal cum via ad hoc spectante quas bona et sex lopinatas terre atque 

pratum predictas primodictus Johannes erga Johannem filium quondam 

Henrici de Zegeworp ad spacium quatuor annorum ad pactum acquisiverat 

prout in litteris (dg: salvis sibi dicto Johanni Becker domo columbarum 

ibidem) legitime supportavit domino Willelmo de Huerne domino de Duffel 

et de Herlaer cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: de) ex parte sui deponere exceptis paccionibus et 

condicionibus in dictis litteris comprehensis quas dictus dominus 

Willelmus taliter faciet quod dicto Johanni Becker nullum dampnum exinde 

eveniat. Testes datum ut supra. Duplicetur. 

 

BP 1177 f 200v 05 di 11-07-1385. 

Voornoemde heer van Duffel en hr Willelmus van Aa ridders, Egidius Moelner, 
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Wolterus Morre en Laurencius Gruijter beloofden aan voornoemde Johannes 

Becker 114 oude schilden of de waarde en 18 plakken met Sint-Remigius over 

een jaar (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Dictus dominus de Duffel dominus Willelmus de Aa milites Egidius (dg : 

nuij) Moelner Wolterus Morre Laurencius Gruijter promiserunt dicto 

Johanni Becker C et XIIII aude #(dg: et XV)# scilde #vel valorem# #et 

XVIII placken# a Remigii proxime ultra annum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 200v 06 di 11-07-1385. 

Arnoldus Crillaert beloofde aan Johannes Becker 30 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1386) te leveren, en 25 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1387) te leveren. 

 

Arnoldus Crillaert promisit Johanni Becker XXX modios siliginis mensure 

de Busco in festo purificationis proxime persolvendos et XXV modios 

siliginis dicte mensure a purificationis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1177 f 200v 07 di 11-07-1385. 

Hr Willelmus van Duffel beloofde hr Willelmus van Aa, Egidius Moelner, 

Wolterus Morre en Laurencius Gruijter schadeloos te houden van voornoemde 

114 oude schilden, beloofd aan Johannes Becker. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde hr Willelmus tot onderpand beesten die aan hem behoren op 

de goederen gnd Zegeworp. 

 

Dominus Willelmus de Duffel promisit #?predictos# dominum Willelmum de Aa 

Egidium Moelner Wolterum Morre et Laurencium Gruijter a dictis C et XIIII 

aude scilde promissis Johanni Becker indempnes servare et ad maiorem 

securitatem dicte promissionis dictus dominus Willelmus bestias ad se 

spectantes consistentes in bonis dictis (dg: de Zegeg) Zegeworpe ad 

pignus imposuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 200v 08 .. 19-12-1605. 

{Vervolg van BP 1177 f 200v 02} 

A coram burgimagistris et scabinis oppidi Lovaniensis date secundario est 

ingrossata qui Willelmus in ....... constituit et jure juris affirmavit 

litteram primam ext[inctam?] esse depe.... quod juramentum per Adrianum 

Nijenhof et Johannem ....... est confirmatum. Actum XIX decembris XVIc 

quinto. 

 

1177 mf6 G 14 f.201. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 11-07-1385. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 12-07-1385. 

 

BP 1177 f 201r 01 di 11-07-1385. 

Leonius, Godefridus, Theodericus en Katherina, kvw Godefridus van Erpe, 

machtigden Theodericus Luwe en Arnoldus zvw Jacobus van Ghele hun cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en te beuren, en hun goederen te beheren, voor 

een periode van 4 jaar. 

 

Leonius Godefridus Theodericus et Katherina liberi quondam Godefridi de 

Erpe dederunt potestatem Theoderico Luwe et Arnoldo filio quondam Jacobi 

de Ghele monendi eorum census et pacciones credita levandi atque cetera 

eorum bona gubernandi etc ad (dg: eorum revocacionem) #ad spacium quatuor 

annorum#. Testes Sta et Jacobus datum 3a post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 201r 02 wo 12-07-1385. 

Arnoldus Lijben soen verkocht aan Henricus Nerinc een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 4 lopen land, 
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in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Johannes Roetaert enerzijds en 

wijlen Henricus gnd Engelen soen anderzijds, (2) 4 lopen land, aldaar, 

tussen Johannes Snoec enerzijds en Johannes gnd Lobben anderzijds, (3) een 

huis en tuin, aldaar, naast Jacobus Lichtwegge enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 6 penning grondcijns en 2½ gouden mottoen aan 

de investiet van Eersel. 

 

Arnoldus Lijben soen hereditarie vendidit Henrico Nerinc hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis (dg: ex dimidia modiata terre silig) ex IIIIor lopinatis 

terre sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter 

hereditatem Johannis Roetaert ex uno et hereditatem quondam Henrici dicti 

Engelen soen ex alio atque ex IIIIor lopinatis terre sitis ibidem inter 

hereditatem Johannis Snoec ex uno et hereditatem Johannis dicti Lobben ex 

alio item ex domo et orto sitis ibidem iuxta hereditatem Jacobi 

Lichtwegge ex uno et inter communem platheam ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex denariis 

domino fundi atque duobus et dimidio denariis aureis communiter mottoen 

vocatis investito de Eersel prius inde solvendis promisit sufficientem 

facere. Testes Meus et Loze datum (dg: s) quarta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1177 f 201r 03 wo 12-07-1385. 

Eligius van den Berge verkocht aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en kamp, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen Fijssia van den Berge 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 1 oude groot aan de 

heer van Perwijs. 

 

Eligius van den Berge hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam purificationis 

ex domo orto ac campo ipsius venditoris sitis in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Lijemde inter hereditatem Fijssie van den Berge ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno antiquo grosso domino de Pereweijs 

prius in de solvendo promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201r 04 wo 12-07-1385. 

Arnoldus Liben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Liben soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201r 05 di 11-07-1385. 

Gheerlacus zv Geerlacus Cnode en Arnoldus Luwe beloofden aan Thomas van de 

Kelder, tbv Thomas Asinarius etc, 80 oude schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (zo 01-10-1385; 20+31+30+1=82 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Solvit. 

Gheerlacus filius Geerlaci Cnode et Arnoldus Luwe promiserunt Thome de 

Penu ad opus Thome Asinarii etc LXXX aude scilde ad Remigii proxime 

persolvendos pena IIII. Testes Sta et Meus datum 3a post octavas Pe 

Pauli. 

 

BP 1177 f 201r 06 di 11-07-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201r 07 di 11-07-1385. 

Metta dvw Henricus van der Hautaert beloofde aan Gerardus Witmeri, tbv 

Godeldis, Ancelmus en Yda, nkv voornoemde Metta, 55 Brabantse dobbel 
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mottoen, direct na overlijden van voornoemde Metta te betalen. Als een van 

de kinderen overlijdt, beuren de overlevenden het geld. De brief 

overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Metta filia quondam Henrici van der Hautaert promisit Gerardo (dg: 

Broecriemmaker) #Witmeri# ad opus Godeldis Ancelmi et Yde puerorum 

naturalium dicte Mette LV Brabant dobbel mottoen immediate post mortem 

dicte Mette persolvendos et si unus moretur (dg: s) vel duo supervivens 

vel superviventes dictam pecuniam percipient etc. Testes Sta et Jacobus 

Coptiten datum in crastino Margarete. Detur dicto Gerardo. 

 

BP 1177 f 201r 08 ±di 11-07-1385. 

Gerardus Witmeri, Arnoldus Snoec en Theodericus van der Vorst deden tbv 

Henricus Nerinc bakker, Ricardis? dvw {niet vermeld} afstand van (1) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Grave, die Winricus van der Heijden 

met Kerstmis levert, gaande uit een hoeve in Escharen, (2) 9 lopen rogge, 

maat van Grave, en 2 cijnshoenderen die Nicholaus gnd van Pelenen levert, 

gaande uit een stuk land gnd die Alendonk, (3) 2 lopen rogge die Henricus 

gnd Pittegorst levert, (4) 45 schelling oude pecunia, die Johannes Colne 

van Lijt betaalt, (5) 9 schelling oude pecunia, die Johannes Petmaker van 

Lijt betaalt, (6) de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Petrus Witmeri enerzijds en erfgoed van 

Willelmus van Berze anderzijds, te weten de helft naast erfgoed van 

voornoemde Willelmus van Berze {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus Witmeri et Arnoldus Snoec Theodericus van der Vorst super 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Gravia quam Winricus van der Heijden solvere tenetur in nativitatis 

Domini ex manso sito in parochia de Escharen atque super (dg: no he) 

novem lopinis siliginis dicte mensure duobus pullis censualibus quos 

Nicholaus dictus van Pelenen solvere tenetur hereditarie (dg: d) ex pecia 

terre dicta die (dg: Arendonc) Alendonc item super duobus lopinis 

siliginis quos Henricus dictus (dg: Piteg) Pittegorst (dg: ex pecia 

terre) item super (dg: XV) XLV solidis antique pecunie quos Johannes 

Colne de Lijt item super novem solidis antique pecunie quos Johannes 

Petmaker de Lijt annuatim solvere tenentur item super medietate domus et 

aree site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Petri Witmeri ex 

uno et hereditatem Willelmi de Berze ex alio scilicet ex illa medietate 

que sita est iuxta hereditatem Willelmi de Berze predicti ut dicebat et 

super toto jure ad opus Henrici Nerinc pistoris Ricardis? filie q. 

 

1177 mf6 H 01 f.201v. 

 in crastino Margarete: vrijdag 14-07-1385. 

 in die divisionis apostolorum: zaterdag 15-07-1385. 

 

BP 1177 f 201v 01 vr 14-07-1385. 

Petrus van der Hautaert verkocht aan Henricus zv Johannes van der Brugge 

verwer een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel 

te betalen, gaande uit een kamp, 3 bunder minus 11 roeden groot, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Hautaart, tussen Sophia van den Ham en haar 

kinderen enerzijds en Willelmus van der Hautaert anderzijds, reeds belast 

met 1 oude groot per bunder aan de hertog. 

 

Petrus van der Hautaert hereditarie vendidit Henrico filio Johannis van 

der Brugge tinctori hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo beati Petri ad cathedram 

ex campo (dg: .) tria bonaria minus XI virgatis terre continente sito in 

parochia de Scijnle in loco dicto die Hautaert inter hereditatem Sophie 

van den Ham et eius liberorum ex (dg: ex) uno et hereditatem Willelmi van 

der Hautaert ex alio ut dicebat promittens super habenda et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: de X) uno antiquo 
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grosso domino duci de quolibet bonario dicti campi solvendo promittens 

sufficientem facere. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum in crastino 

Margarete. 

 

BP 1177 f 201v 02 vr 14-07-1385. 

Arnoldus van den Hautaert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Hautaert prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 03 vr 14-07-1385. 

Johannes gnd Rademaker van Tilborch verkocht aan Wijnkinus Screijnmaker een 

n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van verkoper in 

Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes van Poppel 

enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus gnd Hugen anderzijds, reeds belast 

met de hertogencijns en 40 schelling geld. 

 

Johannes dictus Rademaker de Tilborch hereditarie vendidit Wijnkino 

Screijnmaker hereditarium censum trium librarum et X solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

area ipsius venditoris sita in Busco in aggere vici Vuchtensis inter 

hereditatem Johannis de Poppel et hereditatem quondam Gerardi dicti Hugen 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu ducis et XL solidis monete prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1177 f 201v 04 vr 14-07-1385. 

Heijmericus van Alphen, Godefridus Scenckel en Heijmericus zvw Theodericus 

gnd Heijmerics beloofden aan Philippus Asinarius 90 oude Franse schilden 

met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen, op straffe van 5. 

 

Heijmericus de Alphen Godefridus Scenckel Heijmericus filius quondam 

Theoderici dicti Heijmerics promiserunt Philippo Asinario (dg: LXX) 

#nonaginta# aude scilde Francie ad Martini proxime persolvendos 

persolvendos pena V. Testes Sta et Loze datum in crastino Margarete. 

 

BP 1177 f 201v 05 vr 14-07-1385. 

Judocus Bruijstens en Rutgherus van den Grave beloofden aan Daniel van der 

Scueren 60 Hollandse dobbel, 44½ plak voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Judocus Bruijstens et Rutgherus van den Grave promiserunt Danieli van der 

Scueren LX Hollant dobbel vel pro quolibet XLIIII et dimidium placke ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 06 vr 14-07-1385. 

Voornoemde Rutgerus beloofde voornoemde Judocus schadeloos te houden van de 

helft van voornoemd geld. 

 

+. 

Dictus Rutgerus promisit dictum Judocum a medietate dicte pecunie 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 07 vr 14-07-1385. 

Mr Johannes van Andel beloofde aan Wolterus Delijen soen 60 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Magister Johannes de Andel promisit Woltero Delijen soen LX dobbel 

Hollandie vel pro quolibet XLV Hollant placken ad nativitatis Domini 
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proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 08 vr 14-07-1385. 

Bruijstinus Philips soen beloofde aan mr Johannes van Andel 22 gulden 

hellingen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Bruijstinus Philips soen promisit (dg: J) magistro Johanni de Andel XXII 

gulden hellinge ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 09 za 15-07-1385. 

Gerardus zvw Conrardus Writer en Gerardus van Berkel beloofden aan Johannes 

van Berze Wil Gilijs soen 82 Hollandse dobbel, 44 plakken voor 1 Hollandse 

dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer et Gerardus de Berkel promiserunt 

Johanni de Berze Wil Gilijs soen LXXXII Hollant dobbel vel pro quolibet 

XLIIII placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et 

Berkel datum in die divisionis apostolorum. 

 

BP 1177 f 201v 10 za 15-07-1385. 

Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delf verkocht aan Henricus zvw Henricus van 

Melcrode (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, aan wijlen Willelmus gnd Moelner grootvader van eerstgenoemde 

Willelmus verkocht door Gerardus van Melcrode wonend in Best, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

voornoemde wijlen Willelmus Moelner verkocht door Henricus zv Gerardus van 

Melcrode. 

 

Solvit ........ 

Willelmus Moelner filius quondam Rodolphi Delf hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam quondam Willelmo dicto Moelner avo primodicti 

Willelmi a Gerardo de Melcrode commorante in Best prout in litteris atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure predicte solvendam 

hereditarie termino solucionis predicto venditam dicto quondam Willelmo 

Moelner ab Henrico filio Gerardi de Melcrode prout in aliis litteris et 

quas pacciones predictas primodictus Willelmus nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici de Melcrode 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sta et Lonijs datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 11 za 15-07-1385. 

Erevardus van Liedevelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. Erevardus de Liedevelt prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 12 za 15-07-1385. 

Ludekinus van Broegel handschoenmaker beloofde aan Elisabeth ev Paulus Bits 

soen van Os 7 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse 

dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Ludekinus de Broegel cyrothecarius promisit Elisabeth uxori Pauli Bits 

soen de Os septem Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant placken ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 13 za 15-07-1385. 

Goessuinus van Aa en hr Henricus van Mordrecht ridder ev vrouwe Katherina 
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dvw Gerardus van Aa {niet afgewerkt contract93}. 

 

Goessuinus de Aa et dominus Henricus de Mordrecht miles maritus et tutor 

legitimus ut asserebat domine Katherine sue uxoris filie quondam Gerardi 

de Aa. 

 

BP 1177 f 201v 14 za 15-07-1385. 

Lambertus zvw Arnoldus van Engelant beloofde aan Heilwigis ev Johannes van 

Zwalmen, tbv voornoemde Johannes, 10 oude schilden met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Engelant promisit Heilwigi uxori 

Johannis de Zwalmen ad opus dicti Johannis X aude scilde ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Sta et Berkel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 15 za 15-07-1385. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Ghibo Scape zv Arnoldus Monics 28 oude 

schilden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit Ghiboni Scape filio Arnoldi Monics XXVIII 

aude scilde (dg: m) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 16 za 15-07-1385. 

Johannes van der Haseldonc beloofde aan Luijtgardis Bauderics 100 

Dordrechtse dobbel, 45 plakken voor 1 Dordrechtse dobbel gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes van der Haseldonc promisit Luijtgardi Bauderics C Dordrecht 

dobbel vel pro quolibet XLV placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 17 za 15-07-1385. 

Ghibo Sceijnckel droeg over aan Johannes zv Gerardus Molle 1/8 deel in een 

kamp, 7½ morgen groot, in Orthen, tussen Johannes Stierken enerzijds en 

Willelmus van Berze anderzijds. Godefridus Scenckel deed afstand. 

 

Ghibo Sceijnckel octavam partem ad se spectantem in quodam campo VIIJ 

jugera terre continente sito in parochia de Orthen inter hereditatem 

Johannis Stierken ex uno et hereditatem Willelmi de Berze ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Gerardi Molle promittens 

ratam [servare] et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Godefridus Scenckel super dicta octava parte et jure ad opus dicti 

Johannis hereditarie renunciavit promittens ratam servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 201v 18 za 15-07-1385. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo verklaarde dat Johannes Roetaert en de 

zijnen 36 oude schilden hebben betaald, die zij afgelopen Sint-Jan aan 

voornoemde Henricus verschuldigd waren. 

 

Solvit. 

Henricus Dicbier dominus de Mierle recognovit sibi Johannem Roetaert et 

eius socios persolvisse XXXVI aude scilde quos ipsi dicto Henrico solvere 

tenebantur in festo nativitatis Johannis proxime !petit preterito ut 

dicebat. Testes (dg: Berkel) Jacobus Cop #et Berkel# datum ut supra. 

 

                         
93 Voor afgewerkt contract zie BP 1177 f 202r 01. 
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1177 mf6 H 02 f.202. 

 Secunda post Margarete: maandag 17-07-1385. 

 

BP 1177 f 202r 01 ma 17-07-1385. 
Vergelijk: Sint Jan, nummer 163 (141), 17-07-1385. 

Goessuinus van Aa zvw Gerardus van Aa en hr Henricus van Mordrecht ridder 

ev vrouwe Katherina sv voornoemde Goessuinus deden tbv hr Willelmus van Aa 

ridder afstand van de helft van een b-erfcijns van 21 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit goederen gnd ten Boert, in 

Son, welke cijns van 21 pond voornoemd geld hr Nicholaus van Aa priester, 

tbv voornoemde wijlen Gerardus van der Aa, verworven had van Tielmannus van 

Zonne. 

 

(dg: dominus) Goessuinus de Aa #filius quondam Gerardi de Aa# et dominus 

Henricus de Mordrecht miles maritus et tutor legitimus ut asserebat 

domine Katherine sue uxoris sororis dicti Goessuini super medietate 

hereditarii census viginti unius librarum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in ipso censu computato vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendi anno quolibet mediatim in 

festo nativitatis Domini et mediatim in festo nativitatis beato Johannis 

baptiste de bonis dictis ten Boert sitis in parochia de Zonne et de (dg: 

eorum) attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quem censum XXI 

librarum dicte monete dominus Nicholaus de Aa presbiter ad opus dicti 

quondam Gerardi van der Aa erga Tielmannum de Zonne acquisiverat prout in 

litteris atque super toto jure ad opus domini Willelmi de Aa militis 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Jacobus et Jacobus datum secunda post 

Margarete. 

 

BP 1177 f 202r 02 ma 17-07-1385. 

Voornoemde Goessuinus van Aa zvw Gerardus van Aa en hr Henricus van 

Mordrecht ridder ev vrouwe Katherina sv voornoemde Goessuinus deden tbv 

Gerardus en Theodericus, kvw hr Gerardus van Aa, afstand van de andere 

helft van de cijns. 

 

Dicti Goessuinus et dominus Henricus super altera medietate dicti census 

ad opus Gerardi et Theoderici liberorum quondam (dg: G) domini Gerardi de 

Aa hereditarie renunciaverunt promittentes ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 202r 03 ma 17-07-1385. 

Hr Willelmus van Aa ridder en de broers Gerardus en Theodericus, kvw hr 

Gerardus van Aa ridder, deden tbv hr Henricus van Mordrecht en Goessuinus 

van Aa afstand van een b-erfcijns van 22 pond, 1 oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment, 

die Gerardus van Aa vvw voornoemde hr Willelmus beurde, gaande uit goederen 

gnd te Luttelveld, in Herpen. Omdat voornoemde hr Willelmus voornoemde 

goederen te Luttelveld wegens niet betaalde termijnen van voornoemde cijns, 

na schepenvonnis van Den Bosch, verkocht had aan wijlen hr Gerardus van Aa, 

beloofden voornoemde hr Willelmus, Gerardus en Theodericus dat zij 

voornoemde hr Henricus en Goessuinus schadeloos zullen houden, indien zij 

wegens die verkoop schade ondervinden bij betaling van voornoemde cijns. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles Gerardus et Theodericus fratres liberi 

quondam domini Gerardi de Aa militis super annuo et hereditario census 

viginti duarum librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti quem 

Gerardus de Aa pater quondam dicti domini Willelmi (dg: erga Johannem 

Wrede de Nederlangel) solvendum habuit ex bonis dictis (dg: q) communiter 

te Luttelvelde sitis in parochia de Herpen ut dicebant atque super toto 
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jure #ad opus# domini Henrici de (dg: Aa) Mordrecht et Goessuini de Aa 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere et ?quia dictus dominus Willelmus predicta bona te 

Luttelvelde occacione ?defectus dicti census per sententiam scabinorum de 

Busco quondam domino Gerardo de Aa vendidisset ut dicebat constituti 

igitur coram scabinis infrascriptis predicti dominus Willelmus Gerardus 

et Theodericus promiserunt super omnia #si# dictis domino Henrico et 

Goessuino occacione dicte vendicionis in solucione dicti census dampna 

exinde evenirent extunc dicti dominus Willelmus Gerardus et Theodericus 

antedictos dominum Henricum et Goessuinum ab huiusmodi dampnis 

simpliciter indempnes conservabunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202r 04 ma 17-07-1385. 

Goessuinus van Aa beloofde aan Gerardus van Aa 143 oude schilden of de 

waarde met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Goessuinus de Aa promisit Gerardo de Aa C et XLIII aude scilde vel 

valorem a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202r 05 ma 17-07-1385. 

Hr Willelmus van Aa ridder zvw Gerardus gnd van der Aa droeg over aan zijn 

broer Goessuinus van Aa de goederen94 gnd Veldhoven, in Deurne, met 

toebehoren en cijnzen, die uit deze goederen gaan en uit 4 bunder beemd gnd 

die Halve Boekel, in Deurne, welke goederen aan voornoemde hr Willelmus 

waren verkocht door Arnoldus Stamelaert zvw Johannes van Bruheze. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles filius quondam (dg: domini) Gerardi (dg: de 

Aa) dicti van der Aa bona dicta communiter Velthoeven sita in parochia de 

Doerne cum edificiis terris pratis pascuis et ceteris dictorum bonorum 

attinentiis omnibus et singulis tam in humido etc atque cum censibus in 

dictis bonis annuatim solvendis et de quatuor bonariis prati dictis 

communiter die Halve Boekel sitis in parochia predicta vendita dicto 

domino Willelmo ab Arnoldo Stamelaert filio quondam Johannis de Bruheze 

prout in litteris hereditarie supportavit Goessuino de Aa suo fratri cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202r 06 ma 17-07-1385. 

Jkr Johannes heer van Megen en van Hoeps, Henricus Dicbier heer van Mierlo, 

hr Willelmus van Aa, Gerardus van Aa, Willelmus van Langelaer, Jordanus van 

Hoculem en Jacobus zvw Johannes Wrede beloofden aan hr Arnoldus van der 

Dussen ridder 1.080 oude schilden van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde in ander goed goud, met Sint-Barnabas-Apostel over 

een jaar (di 11-06-1387) te betalen. De brief overhandigen aan Jacobus 

Coptiten. 

 

Domicellus Johannes dominus de Megen et de Hoeps Henricus Dicbier dominus 

de Mierle dominus Willelmus de Aa Gerardus de Aa Willelmus de Langelaer 

Jordanus de Hoculem et Jacobus filius quondam Johannis Wrede promiserunt 

domino Arnoldo van der Dussen militi mille et LXXX aude scilde monete 

imperatoris vel regis Francie vel valorem in alio bono auro (dg: .. in 

festo Bonefacii) #a festo# beati Barnabe apostoli proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Jacobus et Jacobus datum ut supra. Detur 

Jacobo Coptiten. 

 

BP 1177 f 202r 07 ma 17-07-1385. 

Voornoemde jkr en Henricus Dicbier beloofden de anderen schadeloos te 

                         
94 Zie → BP 1178 f 110v 06 ma 28-06-1389, verkoop van deze goederen door hr 

Willelmus van der Aa aan jkvr Luijtgardis wv Johannes Spirinc van Dijnther. 
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houden. De brief overhandigen aan voornoemde hr Willelmus van Aa. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicti domicellus et Henricus Dicbier promiserunt alios indempnes servare. 

Testes datum ut supra. Detur dicto domino Willelmo de Aa. 

 

BP 1177 f 202r 08 ma 17-07-1385. 

Jkr Johannes heer van Megen en Hoeps, Henricus Dicbier heer van Mierlo, 

Johannes van de Dijk, Johannes van Gestel, Arnoldus Veer, Henricus Dicbier 

zv Godefridus en Gerardus van Wiel beloofden aan hr Arnoldus van der Dussen 

308 oude schilden, van de keizer of van de koning van Frankrijk of de 

waarde, met Sint-Barnabas-Apostel aanstaande (ma 11-06-1386) en hetzelfde 

bedrag met Sint-Barnabas over een jaar (di 11-06-1387) te betalen. De brief 

overhandigen aan Jacobus Coptiten. 

 

Domicellus Johannes dominus de Megen et de Hoeps Henricus Dicbier dominus 

de Mierle Johannes de Aggere Johannes de Gestel Arnoldus Veer Henricus 

Dicbier filius Godefridi Gerardus de Wiel promiserunt domino Arnoldo van 

der Dussen (dg: ..) IIIc et octo aude scilde #monete imperatoris [vel 

regis Fr]ancie# vel valorem in festo Barnabe apostoli proxime futuro et 

tantum (dg: ultra annum) a festo Barnabe proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. Detur Jacobo Coptiten. 

 

BP 1177 f 202r 09 ma 17-07-1385. 

Voornoemde jkr van Megen en Henricus Dicbier van Mierle beloofden de 

anderen schadeloos te houden. De brief overhandigen aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus. 

 

Solvit 2 plack. 

Dicti domicellus de Megen et Henricus Dicbier de Mierle promiserunt alios 

indempnes servare. Testes datum ut supra. Detur Henrico Dicbier filio 

Godefridi. 

 

BP 1177 f 202r 10 ma 17-07-1385. 

Hr Arnoldus van der Dussen verhuurde aan Henricus Dicbier heer van Mierlo 

de helft vande grote tiende van Oijen Sint-Servacius, en alle cijnzen, die 

hij in Oijen beurde, zoals deze helft en cijnzen behoorde aan hr Johannes 

Rover, voor een periode van 2 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Barnabas-

Apostel (zo 11-06-1385). 

 

Dominus Arnoldus van der Dussen (dg: decima) medietatem ad se spectantem 

#grosse# decime de Oijen sancti Servacii atque omnes census quos ipse in 

Oijen habuit solvendos prout dicta medietas dicte maioris decime et 

census ad dominum Johannem Rover pertinere consueverunt ut dicebat 

locavit etc Henrico Dicbier domino de Mierle ab eodem ad spacium duorum 

(dg: bonorum) annorum a festo beati Barnabe apostoli proxime preterito 

possidendam promittens warandiam dicto anno durante. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 202r 11 ma 17-07-1385. 

Johannes van Bruheze zvw Arnoldus gnd Stamelaert van den Wiel, Arnoldus 

Stamelart van de Kelder en Woltherus zvw Leonius van Erpe hadden destijds 

beloofd aan hr Willelmus van Aa ridder, dat voornoemde Johannes voornoemde 

hr Willelmus voor hen van wie na te noemen goederen afhangen zal vesten in 

een tiende95, die was van hr Arnoldus gnd Vrient propositus eertijds van 

Wassenberg, gelegen in Deurne, en in goederen gnd Stakenberg, die waren van 

voornoemde wijlen hr Arnoldus, in Deurne. Voornoemde hr Willelmus droeg 

thans voornoemde brief, met het recht dat hij daarin heeft, over aan zijn 

                         
95 Zie → BP 1178 f 110v 08 ma 28-06-1389, belofte jkvr Luijtghardis wv 

Johannes Spijrinc van Dijnther te vesten in deze tiende. 
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broer Goessuinus van Aa. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Bruheze filius quondam Arnoldi 

dicti Stamelaert van den Wiel Arnoldus Sta de Penu Woltherus filius 

quondam Leonii de Erpe promisissent ut debitores principales indivisi 

super se et bona sua omnia domino Willelmo de Aa militi quod ipse 

Johannes eundem dominum Willelmum in quadam decima que fuerat domini 

Arnoldi dicti Vrient propositi quondam de Wassernberch sita in Doerne 

atque in bonis dictis Stakenberch que fuerant eiusdem quondam domini 

Arnoldi sita in parochia de Doerne predicta coram illis de quibus 

dependet imponet institet et heredabit prout in litteris consitutus coram 

scabinis infrascriptis dictus dominus Willelmus dictas litteras simul cum 

jure sibi in eisdem competente Goessuino de Aa suo fratri hereditarie 

supportavit promittens ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 H 03 f.202v. 

 Secunda post Margarete: maandag 17-07-1385. 

 Tercia post Margarete: dinsdag 18-07-1385. 

 Quarta post Alexii: woensdag 19-07-1385. 

 in crastino Alexii: dinsdag 18-07-1385. 

 Quarta post Margarete: woensdag 19-07-1385. 

 

BP 1177 f 202v 01 ma 17-07-1385. 

Jkr Johannes heer van Megen en Hoeps droeg over aan Henricus Dicbier heer 

van Mierlo al zijn goederen, erfcijnzen, renten, pachten, molens, enz, in 

Megen, Haren, Macharen en Tefelen, echter uitgezonderd het kasteel en de 

heerlijkheid van Megen, voor een periode van 4 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385). 

 

Domicellus Johannes dominus de Megen et de Hoeps omnia et singula sua 

bona (?dg: ta) hereditarios census redditus pacciones molendina ac (dg: 

cetera sua bona) quocumque nomine nuncupantur quocumque locorum in (dg: 

pa) #terra# de Megen #de Haren et Macharen et Tefelen# sita cum omnibus 

eorum attinentiis excepto tamen (dg: ca) sibi libere reservato castro ac 

dominio de Megen ut dicebat legitime supportavit Henrico Dicbier domino 

de Mierle ab eodem ad spacium quatuor annorum a festo nativitatis Domini 

proxime futuro sine medio sequentium promittens warandiam. Testes Jacobus 

et Jacobus datum secunda post Margarete. 

 

BP 1177 f 202v 02 ma 17-07-1385. 

Rutgerus zv Johannes van Boemel en Gerardus van Berze beloofden aan 

Johannes Nollekens verwer 64 Hollandse dobbel, 43 Hollandse plakken voor 1 

Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Rutgerus filius Johannis de Boemel et Gerardus de Berze promiserunt 

Johanni Nollekens tinctori (?dg: V) LXIIII Hollant dobbel vel pro 

quolibet XLIII Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202v 03 di 18-07-1385. 

Hr Theodericus, Willelmus en Henricus, kvw Theodericus van Os steenbakker, 

droegen over aan Henricus Venbossche bvw voornoemde Theodericus van Os (1) 

2 morgen in Oss, op de plaats gnd die Brant, tussen Franco Splittaf 

enerzijds en Albertus bv Johannes Spermer anderzijds, aan voornoemde 

Henricus Venbossche, tbv wijlen voornoemde Theodericus van Os, verkocht 

door voornoemde Johannes Spermer, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Brant, aan Johannes van de Kloot, tbv kvw Theodericus van Os, overgedragen 

door Henricus Venbossche. 
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Dominus Theodericus Willelmus et Henricus liberi quondam Theoderici de Os 

#pannicide# duo jugera sita in parochia de Os super locum dictum die (dg: 

.) Brant inter hereditatem Franconis Splittaf ex uno et inter hereditatem 

Alberti !fris fratris Johannis Spermer [ex alio] vendita Henrico 

Venbossche fratri dicti quondam Theoderici de Os ad opus dicti quondam 

Theoderici de Os a dicto Johanne Spermer prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit predicto) item hereditarium censum (dg: ..) trium 

librarum monete solvendum hereditarie in nativitatis Johannis ex duobus 

jugeribus terre sitis in (dg: parochia de) Os ad locum dictum die Brant 

supportatum Johanni de Globo ad opus liberorum quondam Theoderici de Os 

ab Henrico Venbossche prout in aliis litteris hereditarie supportaverunt 

predicto Henrico Venbossche cum litteris et aliis et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Lonijs et 

Meus datum 3a post Margarete. 

 

BP 1177 f 202v 04 di 18-07-1385. 

Sijmon van Mijrabellum droeg over96 aan Henricus zvw Petrus van Krekelhoeven 

(1) een stuk land gnd die Hoge Strepe, in Haaren, ter plaatse gnd Belver, 

tussen Hilla Beijers enerzijds en Henricus Priem anderzijds, (2) een stuk 

land, tussen de weg gnd die Vosweg enerzijds en Engbertus van den Venne 

anderzijds, (3) de helft van een stuk land naast de kapel van Sint-

Martinus, tussen Emmekinus Bax enerzijds en Johannes Boen anderzijds, te 

weten de helft aan de kant van voornoemde Emmekinus, (4) de helft van 1/3 

deel van een stuk beemd gnd Ollant aldaar, tussen de beemd gnd Ludinks 

Beemd enerzijds en voornoemde Engbertus van den Venne anderzijds, (5) de 

helft van een huis, tuin en klein bosje gnd Busselke, in Haaren, ter 

plaatse gnd die Broekzijde, tussen Johannes Coeleman enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Sijmon de Mijrabello (dg: peciam ter agrum terre situm in parochia) 

peciam terre dictam die Hoghe Strepe sitam in parochia de Haren ad locum 

dictum Belver inter hereditatem Hille Beijers ex uno et inter hereditatem 

Henrici Priem ex alio atque peciam terre sitam inter viam dictam die 

Voswech ex uno et inter hereditatem Engberti van den Venne ex alio item 

medietatem pecie terre site iuxta capellam sancti Martini inter 

hereditatem Emmekini Bax ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: Boer) 

Boen ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus hereditatem 

dicti Emmekini item medietatem cuiusdam tercie partis (dg: ?d) unius 

pecie prati dicti Ollant siti ibidem inter pratum dictum Ludincs Beemt ex 

uno et inter hereditatem dicti Engberti van den Venne ex alio item 

medietatem domus orti et (dg: nemoris) parvi nemoris dicti busschelken 

sitorum in dicta parochia ad locum dictum die Broeczide inter hereditatem 

Johannis Coeleman ex uno et inter communem (dg: p) platheam ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico filio quondam Petri de 

Krekelhoeven promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Jacobus Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202v 05 di 18-07-1385. 

Lambertus van den Brecxken gaf uit aan Henricus zv Johannes molenaar van 

Gemert 3 stukken land in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, (2) 

tussen kv Aleidis van der Zorzel enerzijds en Ludovicus zv Heilwigis 

anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Boer enerzijds en Lambertus van der 

Zoerzel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5 oude groot aan de abt 

Eparnatensis, (b) 2 oude zwarte tournosen aan Arnoldus van den 

Vinckenvloege, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. Voornoemde Henricus zal tussen 

nu en Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) hierop een huis van 2 gebinten 

                         
96 Zie ← BP 1177 f 192v 02 za 03-06-1385 en BP 1177 f 192v 03 di 06-06-1385, 

aankoop van een deel van deze goederen, nl. 1, 2, en 3, 4 en 5 geheel. 
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bouwen. 

 

Lambertus van den Brecxken tres pecias terre sitas in parochia de Bakel 

quarum una inter communitatem ex utroque latere altera (dg: inter 

hereditatem liberi Aleidis dca) inter hereditatem liberorum Aleidis van 

der Zorzel ex uno et inter (dg: Ludo) hereditatem Ludovici filii 

Heilwigis ex alio et tercia inter Ghibonis (dg: v) !hereditatem Ghibonis 

van den Boer ex uno et inter hereditatem Lamberti van der Zoerzel ex alio 

sunt site ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio Johannis 

multoris de Gemert ab eodem pro (dg: h) quinque antiquis grossis (dg: 

domino fundi) #abbati Eparnatensi# et pro duobus !duobus (dg: antiquis) 

nigris Turonensibus denariis antiquis Arnoldo van den Vinckenvloege inde 

solvendis a dicto Henrico termino solucionis atque pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Helmont danda dicto Lamberto 

ab altero purificationis et in Bakel tradenda ex premissis promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et (dg: quod 

ipse) Henricus domum quandam duarum ligaturarum infra hinc et festum 

nativitatis Domini proxime super predictas hereditates edificabit (dg: 

tali condicione quod dictus Henricus duos modios siliginis de dicta 

paccione trium modiorum siliginis annuatim quoad vitam Rodolphi van 

Brecxken tamquam ?mariti et Elisabeth eius uxoris et non ultra tamquam 

nuntius dicti Lamberti dictus Henricus promisit dicto in Helmont 

deliberabit). Testes Meus et Cop datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202v 06 di 18-07-1385. 

(dg: Mathias van der Rijt van / voornoemde Henricus zv Johannes molenaar 

van Gemert en Mathias van der Rijt beloofden aan voornoemde Lambertus 26 

Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen). 

 

(dg: Mathias f van der Rijt de dictus Henricus et Mathias van der Rijt 

promiserunt dicto Lamberto XXV viginti sex Brabant dobbel ad Johannis 

proxime persolvendos). 

 

BP 1177 f 202v 07 di 18-07-1385. 

(dg: Henricus beloofde Mathias schadeloos te houden). 

 

(dg: Henricus promisit Mathiam indempnem servare). 

 

BP 1177 f 202v 08 di 18-07-1385. 

Gerardus zvw Johannes die Rode ev Lucia dvw Johannes Manaert vernaderde. 

 

Gerardus filius quondam Johannis (dg: Roede) die Rode maritus et tutor 

legitimus Lucie sue uxoris filie quondam Johannis Manaert prebuit (dg: et 

alter ... cessit) #cessit# et obtinuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202v 09 wo 19-07-1385. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemd naderrecht over aan Willelmus zvw 

Lambertus van den Arennest. 

 

Dictus Gerardus dictum jus redempcionis supportavit Willelmo (dg: van) 

filio quondam Lamberti van den ArenneSint- Testes Gerardus et Willelmus 

datum quarta post Alexii. 

 

BP 1177 f 202v 10 di 18-07-1385. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan Lambertus Brexken 26 Brabantse dobbel of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

(dg: di) Dictus Gerardus promisit Lamberto Brexken XXVI Brabant dobbel 

vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra #in 

crastino Alexii#. 
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BP 1177 f 202v 11 di 18-07-1385. 

Bruijstinus Philips soen beloofde aan Johannes Delien soen 4½ Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Bruijstinus Philips soen promisit Johanni Delien soen quatuor et dimidium 

Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant placken ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 202v 12 wo 19-07-1385. 

Broeder Henricus Zwertfeger verklaarde dat Sijmon van Mijrabellum hem alle 

achterstallige termijnen heeft betaald97,98,99 van een lijfrente van 3 oude 

schilden, die voornoemde Sijmon100 hem moet betalen, een helft met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis. 

 

Frater Henricus Zwertfeger recognovit sibi Sijmonem de Mijrabello 

persolvisse omnia arrastagia sibi a quocumque tempore evoluto usque in 

hodiernum diem deficientia et non soluta occacione pensionis III aude 

scilde quam dictus Sijmon sibi annuatim ad eius vitam mediatim Johannis 

et mediatim Domini solvere tenetur ut dicebat salvis dicto fratri Henrico 

suis litteris quoad annos subsequentes in suo vigore permansuris. Testes 

Sta et Jacobus Coptiten datum quarta post Margarete. 

 

1177 mf6 H 04 f.203. 

 Quarta post Margarete: woensdag 19-07-1385. 

 Quinta post divisionem apostolorum: donderdag 20-07-1385. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 29-07-1385. 

 Sexta post Jacobi: vrijdag 28-07-1385. 

 

BP 1177 f 203r 01 wo 19-07-1385. 

Matheus zvw Godefridus gnd Ghoben soen verkocht aan zijn broer Johannes 

Vrient een stuk land in Helmond, ter plaatse gnd dat Nieuweland, tussen 

zijn verwant Godefridus gnd Ghoben soen enerzijds en Willelmus van der 

Straten anderzijds, belast met 5 schelling geld aan de stad Helmond. 

 

Matheus filius quondam Godefridi dicti Ghoben #soen# peciam terre sitam 

in parochia de Helmont in loco dicto dat Nuwelant inter hereditatem 

Godefridi dicti Ghoben soen eius consanguinei ex uno et hereditatem 

Willelmi van der Straten ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

#Vrient# suo fratri promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque solidis monete oppido de Helmont inde 

solvendis. Testes Sta et Jacobus Cop datum quarta post Margarete. 

 

BP 1177 f 203r 02 wo 19-07-1385. 

Johannes Vrient maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Lambertus zv Rodolphus gnd Jan Roelkens soen met zijn goederen. 

 

Johannes Vrient vendiciones et aienaciones factas per Lambertum filium 

Rodolphi dicti Jan Roelkens soen cum suis bonis ut dicebat. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 03 wo 19-07-1385. 

Destijds had Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont een erfgoed gnd een 

                         
97 Zie → BP 1178 f 096r 11 za 27-03-1389, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
98 Zie → BP 1178 f 142r 05 vr 18-03-1390, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente. 
99 Zie → BP 1175 f 083r 05 do 27-03-1393, verklaring dat achterstallige 

termijnen zijn betaald van een lijfrente van 3 oude schilden. 
100 Zie ← BP 1176 f 162v 01 wo 09-01-1381, verkoop van de lijfrente. 
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ven101,102, in Oisterwijk, ter plaatse gnd dat Stalbergs Ven, onder de bergen 

aldaar, en een stukje erfgoed gnd moer dat erbij hoort gehuurd van 

schepenen en gezworenen van Oisterwijk voor een periode van 50 jaar. Thans 

droeg voornoemde Godescalcus ¼ deel over aan zijn broer Ghisbertus. 

 

Notum sit universis quod cum Godescalcus filius quondam Rodolphi Roesmont 

quandam hereditatem dictam een venne sitam in civitate de Oesterwijc ad 

locum dictum dat Stalberchsche Venne infra montes ibidem in uno loco cum 

quadam particula hereditatis dicta moer ad predictam hereditatem 

spectante (dg: in omni ?mensura prout ibidem eidem Godescalco a scabinis 

et juratis de Oesterwijc est signata) erga dictos scabinos et juratos ad 

spacium quinquaginta annorum locando acquisivisset ut dicebat constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Godescalcus quartam partem 

predicte hereditatis venne vocate legitime supportavit Ghisberto suo 

fratri ab eodem durantibus dictis annis libere possidendam promittens 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 04 wo 19-07-1385. 

Op dezelfde manier droeg hij ¼ deel103,104 over aan Jacobus van Nuijs. 

 

Et eodem modo supportavit Jacobo de Nuijs aliam quartam partem et etc ut 

supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 05 do 20-07-1385. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan Bertoldus Voghet 117 oude schilden, 4 Hollandse of Gelderse 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt Bertoldo Voghet C et XVII aude scilde IIIIor gulden Hollandie 

vel Gelrie pro III aude scilde computato ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Loze datum quinta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1177 f 203r 06 do 20-07-1385. 

Voornoemde Henricus Dicbier heer van Mierlo en Henricus Dicbier zv 

Godefridus beloofden aan Yda van den Hoevel 104 Hollandse dobbel, 45 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Yde van den Hoevel C et IIII Hollant 

dobbel vel pro quolibet XLV Hollant placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 07 do 20-07-1385. 

De eerste zal de andere van beide beloften schadeloos houden. 

 

[Solvit] XII solidos. 

Primus servabit alium de dictis duobus promissionibus indempnem servare. 

Testes datum ut supra. 

 

                         
101 Zie → BP 1178 f 352r 03 vr 11-02-1390 (2), het deel in het Stalbergven 

dat aan Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont behoort werd overgedragen. 
102 Zie → BP 1179 p 204v 06 za 14-01-1391, overdracht van 1/8 deel in 

waarschijnlijk dit ¼ deel. 
103 Zie → BP 1178 f 352r 03 vr 11-02-1390 (2), het deel in het Stalbergven 

dat aan Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont behoort werd overgedragen. 
104 Zie → BP 1179 p 088v 05 di 22-08-1391, Jacobus van Nuijs behoudt dit ¼ 

deel. 
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BP 1177 f 203r 08 do 20-07-1385. 

Hr Rijcoldus ridder droeg over aan Johannes zv Rodolphus Rover van 

Vladeracken alle grondcijnzen en andere cijnzen, die hij beurt uit 

erfgoederen, gelegen onder Oss en Berghem. 

 

Dominus Rijcoldus miles omnes (dg: su) census fundi dictos gronde cijns 

et omnes #alios# census quos ipse solvendos habet ex (dg: quibusdam) 

quibusdam (dg: camp) hereditatibus quocumque locorum infra parochiam de 

Os et de Berchen sitis simul cum toto jure quo dicti census de jure sunt 

solvendi ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Rodolphi Rover 

de Vladeracken promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sta 

et Jacobus Coptiten datum (dg: q) supra. 

 

BP 1177 f 203r 09 za 29-07-1385. 

Theodericus zvw Johannes van Heze droeg al zijn goederen over aan 

Godefridus zv Andreas van Berlikem. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Heze omnia sua bona habita et 

habenda quocumque locorum sita hereditarie supportavit Godefrido filio 

Andree de Berlikem promittens ?ratam servare. Testes Willelmus et 

Theodericus datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 203r 10 vr 28-07-1385. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij Ghisbertus Lisscap en 

Arnoldus van Enode schepenen in Den Bosch”. Willelmus van Mulsen en zijn 

zoon Willelmus verklaarden de brief in hun beheer te hebben, tbv hen en 

Johannes van de Kloot, en beloofden de brief, zo nodig, ter hand te 

stellen. 

 

Fiet vidimus de littera incipiente nos Ghisbertus Lisscap et Arnoldus de 

Enode scabini in Busco. Quo facto Willelmus de Mulsen et Willelmus eius 

filius recognoverunt se dictas litteras ad opus sui et ad opus Johannis 

de Globo in eorum custodia habere et promiserunt reddere et porrigere ut 

in forma. Testes Willelmus et Loze datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1177 f 203r 11 za 29-07-1385. 

Henricus Raet beloofde aan Johannes Bathen soen 67 dobbel mottoen, 3 gulden 

voor 2 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Johanni (dg: Ba) Bathen soen LVII dobbel mottoen 

scilicet III gulden pro duobus dobbel computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum sabbato 

post Jacobi. 

 

BP 1177 f 203r 12 za 29-07-1385. 

(dg: Franco Nollekens beloofde aan Gerardus). 

 

(dg: Franco Nollekens promisit Gerardo .). 

 

BP 1177 f 203r 13 za 29-07-1385. 

Gerardus van Bruggen beloofde aan Franco Nollekens 72 Hollandse dobbel, 45 

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

12-1385) te betalen. 

 

Gerardus de Bruggen promisit Franconi Nollekens LXXII Hollant dobbel 

scilicet XLV Hollant placken pro quolibet dobbel ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Willelmus et Meus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 14 za 29-07-1385. 

Johannes van Gestel beloofde aan Rodolphus van den Zande 25 gulden 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

185 

hellingen met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes de Gestel promisit Rodolpho van den Zande XXV gulden hellinge ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Cop et Cop datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 203r 15 za 29-07-1385. 

Godefridus Wit beloofde aan Godescalcus Arts soen 80 Hollandse of Gelderse 

gulden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

(dg: Henricus filius Henrici de Melcrode) Godefridus Wit promisit 

Godescalco Arts soen LXXX gulden Hollandie vel Gelrie ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et Meus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 16 za 29-07-1385. 

Godescalcus Arts soen beloofde aan Aleidis gnd Keijots 80 Hollandse of 

Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Godescalcus Arts soen promisit Aleidi (dg: uxori) dicte Keijots LXXX 

gulden Hollandie vel Gelrie ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 17 za 29-07-1385. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 81, 29-07-1385. 

Egidius gnd Langhe Gilijs droeg over aan Hadewigis van Neijnsel, tbv de 

infirmerie van het Groot Begijnhof, een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Johannes zvw Johannes Kersmaker aan voornoemde Egidius beloofd105 had, met 

Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van wijlen Lambertus die Weert enerzijds en erfgoed van Ghibo 

Kesselmans anderzijds. 

 

Egidius dictus Langhe Gilijs hereditarium censum trium librarum monete 

(dg: solvendum h) quem Johannes filius (dg: q) quondam Johannis Kersmaker 

dicto Egidio dare et solvere promiserat hereditarie Johannis de et ex 

domo et area sita in Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi versus 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Lamberti die Weert 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis Kesselmans ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Hadewigi de Neijnsel ad opus infirmarie maioris 

curie beghinarum cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Cop et Cop datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 18 za 29-07-1385. 

Johannes Mol beloofde aan Lambertus Campen 39 Hollandse dobbel, 45 plakken 

voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) 

te betalen. 

 

Johannes Mol promisit Lamberto Campen XXXIX Hollant dobbel vel pro 

quolibet XLV placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203r 19 za 29-07-1385. 

Henricus gnd Bauderix, Arnoldus gnd Nollekens soen van Berze en Johannes 

Lantternemaker beloofden aan Elisabeth wv Willelmus Vrijese 77 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Henricus dictus Bauderix Arnoldus dictus Nollekens soen de Berze et 

Johannes Lantternemaker promiserunt Elisabeth relicte quondam Willelmi 

Vrijese LXXVII Hollant dobbel vel pro quolibet XLV Hollant placken ad 

                         
105 Zie ← BP 1177 f 100r 01 za 30-01-1384, belofte van de erfcijns. 
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nativitatis Domini [proxime persolvendos]. 

 

BP 1177 f 203r 20 za 29-07-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 H 07 f.203v. 

 Sabbato post Jacobi: zaterdag 29-07-1385. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 05-08-1385. 

 in crastino Laurencii: vrijdag 11-08-1385. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 12-08-1385. 

 

BP 1177 f 203v 01 za 29-07-1385. 

Henricus Raet beloofde aan Johannes van den Hoevel Zerijs soen 52½ 

Hollandse dobbel, 3 gulden voor 2 dobbel (dg: of 45 plakken voor 1 dobbel) 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Henricus Raet promisit Johanni van den Hoevel Zerijs soen LIIJ Hollant 

dobbel scilicet tribus gulden pro duobus dobbel (dg: vel pro quolibet 

dobbel XLV placken) ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Sta et Willelmus datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1177 f 203v 02 za 29-07-1385. 

Hr Johannes van Religem verhuurde aan Ghibo Herinc, Arnoldus Heijnen soen 

van Ghewanden en Zanderus Deenkens soen de grote tiende naast Meerwijk, in 

Empel, voor het lopende jaar. Hij beloofde garantie tot aan Sint-Remigius 

(zo 01-10-1385) en verder. 

 

Dominus Johannes de Religem decimam (dg: suam) grossam ad se spectantem 

consistentem iuxta Merewijc in Empel ut dicebat locavit Ghiboni Herinc 

Arnoldo Heijnen soen de Ghewanden Zandero Deenkens soen ab eisdem ad 

spacium (dg: presentis) presentis anni possidendam promittens warandiam 

ad jus decimale infra hinc et festum Remigii (dg: et a d) proxime et a 

dicto festo ulterius. 

 

BP 1177 f 203v 03 za 05-08-1385. 

Hr Johannes van Religem ridder beloofde aan Arnoldus Heijnen soen van 

Gewanden garantie mbt de tiende van Meerwijk, van het lopend jaar, tussen 

nu en Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) en daarna. 

 

Dominus Johannes de Religem miles promisit super omnia (dg: Ghiboni 

Herinc) Arnoldo Heijnen soen de Gewanden (dg: et Zandero #Zandero# 

Deenkens soen) quod ipse dominus Johannes (dg: dictis Ghiboni Arnoldo et 

Sandero) dicto Arnoldo de decima (dg: de Empel p) de Meerwijc anni 

presentis infra hinc et festum Remigii proxime ad jus decimale et post 

festum Remigii contra quascumque personas juri (dg: par) parere volentes 

prestabit warandiam. Testes Coptiten et Coptiten datum sabbato post Petri 

ad vincula. 

 

BP 1177 f 203v 04 za 05-08-1385. 

Arnoldus Heijnen soen van Ghewanden, Ghibo Herinc en Zanderus Deenkens soen 

beloofden aan hr Johannes van Relighem en Johannes van der Stolpen 98 oude 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Pinksteren aanstaande (zo 10-06-1386). 

 

Arnoldus Heijnen soen de Ghewanden Ghibo (dg: -ns) Herinc et Zanderus 

Deenkens soen promiserunt domino Johanni de Relighem et Johanni van der 

Stolpen vel eorum alteri nonaginta octo aude scilde vel valorem (dg: ..) 

mediatim Domini et mediatim penthecostes proxime persolvendos. Testes 
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datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203v 05 za 05-08-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203v 06 za 05-08-1385. 

Bernardus zv Nijcholaus van Stakenborch droeg over aan de secretaris, tbv 

Ghibo die Smit van den Broec, alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Ermgardis resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn voornoemde vader Nijcholaus. 

 

Bernardus filius Nijcholai de Stakenborch omnia bona (dg: here) mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Ermgardis sue 

matris successione advoluta et post mortem dicti Nijcholai sui patris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit mihi Ghibonis die Smit van den Broec promittens warandiam et 

obligationem et impeticionem ex parte sui deponere. Testes (dg: Jacobus 

Coptiten et Gerardus datum sabbato post vincula Petri). 

 

BP 1177 f 203v 07 za 05-08-1385. 

Johannes van Os steenbakker en zijn kinderen Matheus en Johannes droegen 

over aan Arnoldus zvw Arnoldus gnd Henssen soen van Bernheze een b-erfcijns 

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

huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, welke cijns aan eerstgenoemde 

Johannes verkocht was door Nijcholaus van Kessel zvw Henricus gnd Ossen. 

 

Johannes de Os pannicida (dg: he) Matheus et Johannes eius liberi 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate domus et aree site in Busco in vico Orthensi venditum 

primodicto Johanni a Nijcholao de Kessel filio quondam Henrici dicti 

Ossen prout in litteris supportaverunt Arnoldo filio quondam Arnoldi 

dicti Henssen #soen# de Bernheze cum litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et 

Coptiten datum sabbato post vincula Petri. 

 

BP 1177 f 203v 08 za 05-08-1385. 

Voornoemde Johannes van Os steenbakker en zijn kinderen Matheus en Johannes 

droegen over aan Arnoldus zvw Arnoldus Henssen soen van Bernheze een 

b-erfcijns van 3 pond, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, die Franco van Osse ketelaar en zijn vrouw Cristina wv 

Theodericus wollenklerenwever overgedragen hadden aan Emondus van Ghemert 

zvw Johannes Elije tbv Heijlwigis dvw Matheus Gheghel eertijds ev 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Dicti Johannes Matheus et Johannes hereditarium (dg: trium) censum 

#trium# librarum solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis quem Franco de Osse cacabarius et Cristina eius uxor relicta 

quondam Theoderici textoris laneorum supportaverunt Emondo de Ghemert 

filio quondam Johannis (dg: Ele) Elije ad opus Heijlwigis filie quondam 

(dg: .) Mathei Gheghel (dg: prout in litteris) uxoris olim primodicti 

Johannis prout in litteris supportaverunt Arnoldo filio quondam Arnoldi 

Henssen soen de Bernheze cum litteris et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 203v 09 za 05-08-1385. 

Johannes Besselen droeg over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem een 

b-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft 

van een hoeve in Herpen, ter plaatse gnd Schadewijk, welke cijns aan hem 
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was verkocht door Theodericus zvw Johannes van Heze. 

 

Johannes Besselen hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex medietate mansi siti in parochia de Herpen 

ad locum Scadewijc et ex attinentiis eiusdem medietatis singulis et 

universis venditum sibi a Theoderico filio quondam Johannis de Heze prout 

in litteris (dg: pro) supportavit Godefrido filio quondam Andree de 

Berlikem cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

(dg: depo) ex (dg: sui) parte sui deponere. 

 

BP 1177 f 203v 10 za 05-08-1385. 

Johannes die Jonge Wijerics soen ev Delija dvw Egidius Zeelmaker verkocht 

aan zijn broer Theodericus gnd die Jonghe alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Egidius. 

 

Johannes die Jonge Wijerics soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Delije sue uxoris filie quondam Egidii Zeelmaker omnia bona (dg: sibi) 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi et dicte sue uxori de 

morte (dg: quo) dicti quondam Egidii successione advoluta (dg: vendidit) 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat vendidit Theoderico 

(dg: suo) dicto die Jonghe suo fratri promittens ratam servare. Testes 

Jacobus Coptiten et Gerardus datum sabbato post vincula Petri. 

 

BP 1177 f 203v 11 za 05-08-1385. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde verkoper Johannes 190 

Brabantse dobbel na maning te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Johanni venditori centum et nonaginta 

Brabant dobbel ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 203v 12 za 05-08-1385. 

Matheus zv Johannes van Os beloofde aan zijn broer Johannes bij de deling 

van de goederen van voornoemde Johannes van Os een b-erfcijns in te brengen 

van 30½ schelling, die voornoemde Matheus verworven106 had van Adam van 

Mierd. 

 

(dg: J) Matheus filius Johannis de Os promisit super omnia Johanni suo 

fratri quod ipse Matheus ad divisionem faciendam (dg: de bo) post mortem 

dicti Johannis de Os de bonis eiusdem Johannis de Os importa-(dg: bunt)-

bit hereditarium censum XXX et dimidii solidorum (dg: solvendum) quem 

ipse Matheus erga Adam de Mierd acquisiverat prout in litteris ut 

dicebat. Testes (dg: J) Coptiten et Coptiten datum supra. 

 

BP 1177 f 203v 13 vr 11-08-1385. 

Aleidis dvw Petrus gnd Menen Neve deed tbv Bela dvw Johannes van Loet 

afstand van ongeveer 4 morgen heide, eertijds van wijlen voornoemde 

Johannes van Loet en zijn kinderen, in Oss. 

 

Aleidis filia quondam Petri dicti Menen Neve cum tutore super IIIIor 

jugeribus merice #vel circiter# que fuerant quondam Johannis de Loet et 

eius liberorum sitis in parochia de Os atque super jure ad opus Bele 

filie dicti quondam Johannis de Loet hereditarie renunciavit promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem. Testes Berkel et Meus datum in 

crastino Laurencii. 

 

BP 1177 f 203v 14 za 12-08-1385. 

Godeldis dvw Mathias gnd Scemellen van Blaerthem droeg over aan Rodolphus 

Wise alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

                         
106 Zie ← BP 1177 f 380r 02 ±vr 07-07-1385, overdracht van waarschijnlijk 

deze cijns. 
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zuster Yda, in Blaerthem. 

 

Godeldis filia quondam Mathie dicti Scemellen de Blaerthem cum tutore 

omnia bona sibi de morte quondam Yde sue sororis successione hereditarie 

advoluta quocumque locorum in (dg: loco) parochia de Blaerthem sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Rodolpho Wise promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Jacobus Cop et Meus sabbato post Laurencii. 

 

BP 1177 f 203v 15 za 12-08-1385. 

Jacobus zv Jacobus Tijt verklaarde, namens wijlen Johannes looier, 

ontvangen te hebben van Woltherus van Boekel de helft van 10 gulden en 11 

Dordrechtse plakken (dg: die voornoemde Woltherus namens Johannes looier 

had ontvangen). 

 

Jacobus filius Jacobi Tijt recognovit se recepisse #ex parte et nomine 

quondam Johannis coriatoris# a Wolthero de Boekel medietatem (dg: septem) 

#decem# gulden et XI Dordrecht placken (dg: quos dictus Woltherus ex 

parte et nomine Johannis coriatoris levaverat) ut dicebat et promisit 

dictus Jacobus super omnia si dictus Wolterus occacione dicte medietatis 

dicte pecunie ab aliquo imposterum impetetur et dampna sustineret extunc 

dictus Wolterus exinde indempnem servare. Testes Meus et Loze datum 

sabbato post Laurencii. 

 

BP 1177 f 203v 16 za 12-08-1385. 

Ghibo van den Gheijne en Johannes Writer verklaarden van voornoemde 

Woltherus een helft ontvangen te hebben van voornoemde 10 gulden en 11 

plakken. 

 

Ghibo van den Gheijne et Johannes Writer recognoverunt se recepisse a 

dicto Wolthero unam medietatem dictorum (dg: VII) #X# gulden et XI 

placken et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203v 17 za 12-08-1385. 

Jacobus zv Jacobus Tijt verklaarde, namens wijlen Johannes looier, 

ontvangen te hebben van mr Johannes Goudsmijt de helft van 8 pond geld, die 

voornoemde mr Johannes moet betalen aan wijlen Johannes looier. 

 

Jacobus filius Jacobi Tijt recognovit se recepisse #ut supra# a magistro 

Johanne Goudsmijt medietatem octo librarum monete quas #(dg: Petrus Oeden 

soen)# dictus (dg: quo) magister Johannes Johanni quondam coriatori 

solvere tenetur et erit ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 203v 18 za 12-08-1385. 

Ghibo van den Gheijne en Johannes Writer verklaarden hetzelfde mbt de 

andere helft. 

 

Ghibo van den Gheijne et Johannes Writer recognoverunt eodem modo de alia 

medietate. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 H 05+06 los velletje na f.202v, f.203-A. 

 Quinta post festum pentecostes anno 1384: donderdag 02-06-1384. 

 

BP 1177 f 203Ar 01 do 02-06-1384. 

Johannes gnd Lambrechtsen etc ... geld tot Omland, ter plaatse gnd in het 

...land. Een los. 

 

Johannes dictus Lambrechtsen etc ....... paijments tot Omlandt in loco 

int ...lant. Datum feria quinta post festum pentecostes anno 1384. Een 

los. 
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1177 mf6 H 08 f.204. 

 Sabbato post Laurencii: zaterdag 12-08-1385. 

 in vigilia assumptionis: maandag 14-08-1385. 

 Sexta post assumptionem: vrijdag 18-08-1385. 

 Secunda post assumptionem: maandag 21-08-1385. 

 Sabbato post assumptionem: zaterdag 19-08-1385. 

 

BP 1177 f 204r 01 za 12-08-1385. 

De broers Johannes en Zegerus, zvw Johannes van Geldorp, verkochten aan 

Johannes Bruijn en zijn broer Petrus, kvw Theodericus gnd Hoijft, 3 delen 

in een beemd, die Hage, in Asten, tussen de gemeint van Asten enerzijds en 

hr Willelmus van der Olijmolen priester anderzijds, met een eind strekkend 

aan Godefridus gnd Snab en met het andere eind aan Gerardus Raexstaf, deze 

3 delen belast met de grondcijns en 3 lopen rogge, maat van Deurne. De 

gezusters Jutta en Agnes, dvw hr Johannes van Hoescot, en Rutgherus, 

Willelmus, Henricus en Sophia, kvw voornoemde Johannes, zullen afstand 

doen. 

 

Johannes et Zegerus fratres filii quondam Johannis de Geldorp (dg: pratum 

dictum) #tres partes ad se spectantes in prato# die Hage situm in 

parochia de Asten inter communitatem de Asten ex uno et hereditatem 

domini Willelmi van der Olijmolen presbitri ex alio tendens cum uno fine 

ad hereditatem Godefridi dicti Snab et cum reliquo fine ad hereditatem 

Gerardi Raexstaf ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Bruijn et 

Petro suo fratri liberis quondam Theoderici dicti Hoijft promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini fundi atque 

tribus lopinis siliginis #mensure# de Doerne ex dictis tribus partibus 

solvendis et promiserunt quod ipsi Juttam et Agnetem sorores filias 

quondam domini Johannis de Hoescot Rutgherum Willelmum Henricum et 

Sophiam liberos dicti quondam Johannis super predictis tribus partibus 

dicti prati ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Meus et 

Loze datum sabbato post Laurencii. 

 

BP 1177 f 204r 02 za 12-08-1385. 

Godefridus van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus de Geldorp prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204r 03 za 12-08-1385. 

(dg: Rodolpha wv Arnoldus Last). 

 

(dg: Rodolpha filia relicta quondam Arnoldi Last cum tutore). 

 

BP 1177 f 204r 04 ma 14-08-1385. 

Arnoldus Stamelart van de Kelder ontlastte Johannes van den Doerne en zijn 

vrouw Mabelia dvw Egidius van Gravia van 5 pond, die voornoemde Mabelia 

beloofd had aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Sta de Penu (dg: .. recognovit sibi B) quitos proclamavit 

Johannem van den Doerne et (dg: Belam) #Mabeliam# eius uxorem filiam 

quondam Egidii de Gravia a V libris quas dicta Mabelia dicto Arnoldo 

prius promiserat (dg: ut dicebat) in litteris scabinorum ut dicebat. 

Testes Sta et Willelmus datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1177 f 204r 05 ma 14-08-1385. 

Ghibo gnd Smijt van Berchen droeg over aan Willelmus van den Perre al zijn 

goederen en erfgoederen, en alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Sophia. 

 

(dg: Ghis) Ghibo dictus Smijt de Berchen omnia bona sua bona et 

hereditates quocumque locorum sitas et omnia bona sibi (dg: de) #post# 
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mortem Sophie sue (dg: .) matris advolvenda ut dicebat hereditarie 

supportavit Willelmo van den Perre promittens ratam servare. Testes Cop 

et Coptiten datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204r 06 ma 14-08-1385. 

Johannes Bessellen beloofde aan Wolterus van Oekel 9 Hollandse dobbel, 44½ 

Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Woltero de Oekel IX Hollant dobbel vel pro 

quolibet XLIIII et dimidium Hollant placken ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204r 07 ma 14-08-1385. 

Een vidimus maken van de brief107 die begint met “hr Theodericus Rover 

ridder: een huis en erf” en Ancelmus zvw Henricus Willems beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan Martinus Monics. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente dominus Theodericus Rover miles 

domum et aream etc et Ancelmus filius quondam Henrici Willems promisit 

tradere Martino Monics ut in forma. Testes Coptiten et Coptiten datum in 

vigilia assumptionis. 

 

BP 1177 f 204r 08 vr 18-08-1385. 

Hr Theodericus Snoec priester zvw Arnoldus szv Theodericus gnd Snoec droeg 

over aan Theodericus van der Vorst gewantsnijder een hofstad108 in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Henricus bakker enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus szv 

Theodericus Snoec anderzijds, aan voornoemde wijlen Arnoldus verkocht door 

Johannes gnd Kuijf, welke hofstad voornoemde hr Theodericus nu bezit. 

 

Dominus Theodericus Snoec presbiter filius quondam Arnoldi generi 

Theoderici dicti Snoec domistadium quoddam situm in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem quondam Henrici pistoris et inter 

hereditatem dicti Arnoldi generi dicti Theoderici Snoec ex alio venditum 

dicto quondam Arnoldo a Johanne dicto Kuijf prout in litteris quod 

domistadium predictum dictus dominus Theodericus nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie supportavit Theoderico van der Vorst rasori pannorum 

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

parte sui deponere. Testes Willelmus et Loze datum sexta post 

assumptionem. 

 

BP 1177 f 204r 09 vr 18-08-1385. 

Theodericus van der Vorst ev Vresewijndis dvw Lambertus Witmeri deed tbv 

Arnoldus Snoec zvw voornoemde Lambertus Witmeri afstand van een huis en erf 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Yda van den Hoevel 

enerzijds en erfgoed van Johannes Bessellen anderzijds. 

 

Theodericus van der Vorst maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Vresewijndis sue uxoris filie quondam Lamberti Witmeri super domo et area 

sita in Busco #in vico Hijnthamensi# inter hereditatem Yde van den Hoevel 

ex uno et hereditatem Johannis Bessellen ex alio atque super toto jure ut 

dicebat ad opus Arnoldi Snoec filii (dg: -is) dicti quondam Lamberti 

Witmeri hereditarie renunicavit promittens ratam servare et obligationem 

                         
107 Zie → BP 1177 f 222v 02 ma 29-01-1386. Waarschijnlijk werd een vidimus gemaakt van de 
brief waarin hr Theodericus Rover ridder een huis en erf van wijlen Petrus van Waderle, in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Petrus, thans van voornoemde hr 

Theodericus, enerzijds en erfgoed van Martinus Monic anderzijds, uitgegeven aan Ancelmus zvw 

Henricus Willems, voor een b-erfcijns van 10 pond geld. 
108 Zie → BP 1177 f 260v 12 ±do 14-12-1385, verkoop van waarschijnlijk deze 

hofstad; belender is daar Petrus bakker. 
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ex parte eius deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204r 10 vr 18-08-1385. 

Voornoemde Arnoldus Snoec deed tbv Theodericus van den Vorst afstand van 

het deel dat wijlen Petrus gnd Witmeri, grootvader van voornoemde Arnoldus 

Snoec, had in de tiende van Groot Lith. 

 

Dictus Arnoldus Snoec super tota parte quam Petrus dictus (dg: V) quondam 

Witmeri avus (dg: dud) dudum dicti Arnoldi Snoec habuit in decima de 

G[ro]et Lijt habuit (dg: in ad presens) ut dicebat atque super toto jure 

ad opus Theoderici van den Vorst hereditarie renunciavit promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 204r 11 vr 18-08-1385. 

Voornoemde Arnoldus Snoec beloofde aan voornoemde Theodericus van der Vorst 

12 oude schilden vandaag over 2 jaar te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Snoec promisit dicto Theoderico van der Vorst XII aude 

scilde a data presentium ultra duos annos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 204r 12 vr 18-08-1385. 

Bertholdus zvw Henricus gnd Berthouts soen verkocht aan Ghibo van Best de 

helft van 2 morgen 1/3 hont land, uit 6 morgen 1 hont land, bij Den Bosch, 

ter plaatse gnd op die Vaart, waarlangs naar Empel wordt gevaren, 

enerzijds, en Johannes gnd Loze en Godefridus gnd van Rode leerbewerker 

anderzijds, welke 2 morgen 1/3 hont voornoemde wijlen Henricus Berthouts 

verworven had van Henricus Wilde szv Henricus van Arkel. Slechts te 

vervreemden aan medepoorters. 

 

Bertholdus filius quondam Henrici dicti Berthouts soen medietatem duorum 

jugerum et tercie partis unius hont terre scilicet de sex jugeribus et 

uno hont terre que sita sunt prope Buschumducis ad locum dictum op die 

(dg: Vaer) Vaert quo navigatur versus Empel ex uno et inter hereditates 

Johannis dicti Loze et Godefridi dicti de Rode frunitoris ex alio 

coadiacentibus que duo jugera et terciam partem unius hont terre dictus 

quondam Henricus Berthouts erga Henricum Wilde generum Henrici de Arkel 

acquisiverat prout in litteris quam medietatem dictus Bertoldus nunc ad 

se pertinere dicebat hereditarie vendidit Ghiboni de Best supportavit cum 

litteris et jure sibi ?vigore dictarum litterarum in dicta medietate 

competente promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

et non alienabit nisi suis coppidanis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 204r 13 vr 18-08-1385. 

Mechtildis gnd Bathenborch wv Egidius Cnode visser zv Gheerlacus 

gewantscheerder verklaarde dat Truda dvw Johannes Luwe zvw Albertus Loze en 

niemand anders aan haar 16 pond geld heeft betaald, die voornoemde wijlen 

Johannes Luwe en Godefridus van Dommellen beloofd hadden aan wijlen 

voornoemde Egidius Cnode. Ter meerdere zekerheid droeg voornoemde 

Mechtildis de brief over aan voornoemde Truda. 

 

Mechtildis dicta Bathenborch relicta quondam Egidii Cnode piscatoris 

filii Gheerlaci panni rasoris palam recognovit sibi Trudam filiam quondam 

Johannis Luwe filii quondam Alberti Loze #et neminem alium# plenarie 

persolvisse (dg: sedecim) sedecim libras monete quas dictus quondam 

Johannes Luwe et Godefridus de Dommellen dicto quondam Egidio Cnode 

promiserant prout in litteris et ad maiorem securitatem dicta Mechtildis 

dictas litteras dicte Trude supportavit cum litteris et jure. Testes Sta 

et Berkel datum sexta post (dg: p) assumptionem. 
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BP 1177 f 204r 14 vr 18-08-1385. 

Johannes van Huesden zvw Johannes van Huesden droeg over aan Arnoldus gnd 

Nolleken soen van Berze, tbv Henricus Bauderix zv Theodericus, het deel109, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn vader resp. dat aan hem zal 

komen na overlijden van zijn moeder Meijna, in een huis en erf in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Leonius Raet enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus zvw Johannes Jordens soen anderzijds. 

 

Johannes de Huesden filius quondam Johannis de Huesden (dg: omnia bona) 

totam partem et omne jus sibi de morte dicti quondam sui patris 

successione hereditarie advolutas et sibi (dg: de) post mortem Meijne sue 

matris advolvendas in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Leonii Raet ex uno et hereditatem quondam Henrici filii 

quondam Johannis Iordens soen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo dicto Nolleken soen de Berze ad opus Henrici Bauderix filii 

Theoderici promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Willelmus et Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204r 15 ma 21-08-1385. 

Vrouwe Maria wv hr Arnoldus Rover beloofde aan Wiskinus zvw Theodericus gnd 

Neve 60 gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Domina Maria relicta quondam domini Arnoldi Rover promisit Wiskino filio 

quondam Theoderici dicti Neve LX gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime persolvendos. Testes Sta et Loze datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1177 f 204r 16 ma 21-08-1385. 

Johannes gnd Ave Noijden soen ev Aleidis dvw Arnoldus gnd Noide heren Joes 

neve ontlastte Jacobus Scutter van alle beloften, die voornoemde Jacobus 

gedaan had aan voornoemde Aleidis. 

 

Johannes dictus Ave Noijden (dg: soen) soen maritus et tutor legtimus ut 

asserebat Aleidis sue uxoris filie quondam (dg: No) Arnoldi dicti Noide 

heren Joes neve palam quitum proclamavit Jacobum Scutter ab omnibus 

promissionibus quas dictus Jacobus dicte Aleidi promiserat a quocumque 

tempore evoluto usque in hodiernum diem ut dicebat clamans inde quitum. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204r 17 za 19-08-1385. 

Ghibo Buijc vleeshouwer beloofde aan Ghisbertus Lisscap de jongere 50 

gulden met Vastenavond aanstaande (di 06-03-1386) te betalen. 

 

Ghibo Buijc carnifex promisit Ghisberto Lisscap juniori quinquaginta 

gulden ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes ....... et 

Meus datum sabbato post assumptionem. 

 

1177 mf6 H 09 f.204v. 

 Secunda post assumptionem: maandag 21-08-1385. 

 in octavis assumptionis: dinsdag 22-08-1385. 

 in vigilia Bartholomei: woensdag 23-08-1385. 

 in crastino Bartholomei: vrijdag 25-08-1385. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 26-08-1385. 

 

BP 1177 f 204v 01 ma 21-08-1385. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Jacobus van Os 23 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

                         
109 Zie → BP 1177 f 346v 02 do 28-02-1387, overdracht van dit deel. 
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(dg: a a b c d e f) Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit 

Jacobo de Os XXIII Hollant dobbel scilicet XL-(dg: III)-#V# Hollant 

placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Sta et Loze datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1177 f 204v 02 ma 21-08-1385. 

Petrus Valant, Henricus zv Gerardus van Eijke en Gerardus Vrijese beloofden 

aan Johannes Koc, tbv de jonker van Boxtel, 5 mud 6 zester haver, Bossche 

maat, donderdag over 8 dagen te leveren. 

 

Petrus Valant Henricus filius Gerardi de Eijke et Gerardus Vrijese 

promiserunt Johanni Koc ad opus domicelli de Bucstel quinque modios et 

sex sextaria avene mensure de Busco a feria quinta (dg: pos) proxime 

futura ultra octo dies persolvendos. Testes Jacobus et Jacobus datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 204v 03 ma 21-08-1385. 

Voornoemde Petrus Valant, Henricus zv Gerardus van Eijke en Gerardus 

Vrijese beloofden aan voornoemde Johannes Koc, tbv de jonker van Boxtel, 7½ 

mud haver, Bossche maat, met Sint-Gertrudis aanstaande (za 17-03-1386) te 

leveren. 

 

Dicti 3 debitores promiserunt dicto Johanni ad opus dicti domicelli de 

Bucstel VIIJ modios avene mensure de Busco ad diem beate Gertrudis 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 04 di 22-08-1385. 

Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Hermannus Loden 37 Hollandse 

dobbel, 45 plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Loijer promisit Hermanno Loden XXXVII 

Hollant dobbel vel pro quolibet XLV placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Sta et Willelmus datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1177 f 204v 05 di 22-08-1385. 

Voornoemde Willelmus zvw Henricus Loijer beloofde aan Johannes Carnauwe 38¾ 

dobbel, 45 plakken voor 1 dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-

12-1385) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit Johanni Carnauwe XXVIII dobbel et tres quartas 

partes unius dobbel scilicet XLV placken pro quolibet ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 06 di 22-08-1385. 

Gerardus Keteleer beloofde aan Nicholaus uijt der Hasselt 80 Hollandse 

dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Gerardus Keteleer promisit Nicholao uijt der Hasselt LXXX Hollant dobbel 

vel pro quolibet XLV Hollant placken ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 07 di 22-08-1385. 

Udo zv Theodericus gnd Rover Uden soen verkocht aan Gerardus Wilde een 

n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit (1) een huis, schuur en tuin, in Nuland, tussen Johannes zv 

Rodolphus Scuijter enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een kamp, in 

Geffen, ter plaatse gnd die Ham, tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en 

wijlen Johannes van Nuwelant anderzijds. 
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Udo filius Theoderici dicti Rover Uden soen hereditarie vendidit Gerardo 

Wilde hereditarium censum duorum aude scilde vel valorem solvendum 

hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo horreo et orto sitis in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis filii Rodolphi Scuijter 

ex uno et inter communem platheam ex alio atque ex campo sito in parochia 

de Geffen in loco dicto die Ham inter hereditatem Willelmi de Nuwelant ex 

uno et hereditatem (dg: Ghe) quondam Iohannis de Nuwelant ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere promittens 

sufficientem.Testes Sta et Jacobus Cop datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 08 di 22-08-1385. 

Voornoemde Udo zv Theodericus gnd Rover Uden soen verkocht aan Zibertus zv 

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

Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde onderpanden. 

 

Dictus Udo hereditarie vendidit Ziberto filio Ziberti de Hoculem 

hereditarium censum duorum aude scilde vel valorem solvendum hereditarie 

termino solucionis predicto ex hereditatibus predictis et erit ut supra. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 09 di 22-08-1385. 

Johannes Screijnmaker verkocht aan Johannes Sloetel een n-erfcijns van 100 

pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen, die 

voornoemde Johannes Screijnmaker, staande zijn huwelijk met Jutta dv 

Henricus Maelghijs, had verworven of samen met zijn vrouw zal verwerven. De 

brief overhandigen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes Screijnmaker hereditarie vendidit Johanni Sloetel hereditarium 

censum C librarum monete solvendum hereditarie in nativitatis Domini ex 

omnibus bonis que dictus Johannes Screijnmaker (dg: que in) stante 

matrimonio inter ipsum Johannem et Juttam eius uxorem filiam Henrici 

Maelghijs acquisiverat vel que ipse Johannes Screijnmaker cum dicta Jutta 

acquiret quocumque locorum sitis ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Willelmus et Meus 

datum ut (dg: supra) #infra#. Detur primodicto Johanni. 

 

BP 1177 f 204v 10 wo 23-08-1385. 

Hubertus van Ghoubordingen, Henricus Maechelini en Johannes van Gestel 

beloofden aan Gerardus Canghieter 26 oude schilden of de waarde, met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Hubertus de Ghoubordingen Henricus Maechelini et Johannes de Gestel 

promiserunt Gerardo Canghieter XXVI aude scilde vel valorem ad Martini 

proxime persolvendos. Testes Willelmus et Meus datum in vigilia 

Bartholomei. 

 

BP 1177 f 204v 11 wo 23-08-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 12 wo 23-08-1385. 

Jacobus Rutten, Gerardus Scade zv Henricus gnd Os en Willelmus zv Johannes 

van Oijen beloofden aan Philippus Jozollo 84 oude Franse schilden met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1385; 8+30+31+11=80 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Jacobus Rutten Gerardus Scade filius Henrici dicti Os et Willelmus filius 

Johannis de Oijen promiserunt Philippo Jozollo LXXXIIII aude scilde 

Francie ad (dg: ..) Martini proxime persolvendos pena IIII. Testes Sta et 
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Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 13 wo 23-08-1385. 

Voornoemde Jacobus Rutten beloofde aan voornoemde Gerardus Scade zv 

Henricus gnd Os en Willelmus zv Johannes van Oijen 100 oude schilden110,111 na 

maning te betalen. 

 

Solvit. 

Predictus Jacobus promisit dictis Gerardo et Willelmo C aude scilde ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 14 vr 25-08-1385. 

Yda van Beke dvw Bruijstinus zvw Wolterus Berijs droeg over aan Johannes 

Cortroc zvw Willelmus Cortroc van Oesterwijc alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van Katherina gnd van den Broec. 

 

Yda de Beke filia quondam Bruijstini filii quondam Wolteri Berijs cum 

tutore omnia bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata sibi de 

morte Katherine dicte van den Broec successione hereditarie advoluta 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Cortroc 

filio quondam Willelmi Cortroc (dg: pro) de Oesterwijc promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Sta et Jacobus Coptiten datum in crastino 

Bartholomei. 

 

BP 1177 f 204v 16 vr 25-08-1385. 

Johannes Bessellen beloofde aan Petrus Bever en zijn vrouw Beatrix 8½ 

Hollandse dobbel, 44½ Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Petro Bever et Beatrici eius uxori VIII et 

dimidium Hollant dobbel vel pro quolibet XLIIII et dimidium Hollant 

placken ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Willelmus et 

Loze datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 17 vr 25-08-1385. 

Katherina dvw Johannes Coman en Godefridus van den Berghe ev Gertrudis dvw 

voornoemde Johannes Coman droegen over aan Henricus Aben, tbv Johannes van 

Yngen van Mechlinea, alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Johannes Coman, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van Mechtildis wv voornoemde Johannes Coman. 

 

Katherina filia quondam Johannis Coman cum tutore et Godefridus van den 

Berghe maritus et tutor legitimus ut asserebat Gertrudis sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis Coman omnia bona ipsis de morte dicti quondam 

Johannis Coman successione hereditarie advoluta atque post mortem 

Mechtildis relicte dicti quondam Johannis Coman successione hereditarie 

advolvenda quocumque locorum sita ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Henrico Aben ad opus Johannis de Yngen de Mechlinea promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sta 

et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 18 vr 25-08-1385. 

Johannes van den Peter, Johannes van den Dijstelberch en Wiskinus zvw 

Theodericus Neve beloofden aan Arnoldus Rover Snobbe 30 oude schilden of de 

                         
110 Zie → BP 1178 f 288r 10 di 23-08-1390, Gerardus Scaden zvw Henricus van 

Os droeg zijn helft over aan Willelmus van Oijen. 
111 Zie → BP 1179 p 463r 06 di 02-07-1392, Gerardus Scaden zvw Henricus van 

Os droeg zijn helft (nu?) over (of droeg hij de andere helft over?) aan 

Nijcholaus zv Nijcholaus van Kessel en Johannes Weijndelmoeden. 
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waarde na maning te betalen. 

 

Johannes van den Peter Johannes van den Dijstelberch et Wiskinus filius 

quondam Theoderici Neve promiserunt Arnoldo Rover Snobbe XXX aude scilde 

vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 19 vr 25-08-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 placken. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 20 vr 25-08-1385. 

Arnoldus Rover zv Wellinus Roveri beloofde aan voornoemde Wiskinus zvw 

Theodericus Neve 23 pieter of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus Rover filius Wellini Roveri promisit dicto Wiskino XXIII peter 

vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 204v 21 za 26-08-1385. 

Gerardus zv Jacobus van den Wiel verkocht aan Johannes Alaerts soen een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de windmolen in Moergestel, en uit 2 watermolens in 

Moergestel, welke pacht aan hem was verkocht door Henricus van Broechoeven. 

 

Gerardus filius Jacobi van den Wiel hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et ad Buscum tradendam ex molendino venti sito in parochia de Gestel 

prope Oesterwijc atque ex duobus molendinis aquatilibus sitis in parochia 

de Gestel predicta venditam sibi ab Henrico de Broechoeven prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni Alaerts soen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Cop et Cop datum (dg: sex) sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 204v 22 za 26-08-1385. 

Henricus van Zon verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Zon prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf6 H 10 f.205. 

 Dominica post Bartholomei: zondag 27-08-1385. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 26-08-1385. 

 Secunda post Bartholomei: maandag 28-08-1385. 

 Tercia post Bartholomei: dinsdag 29-08-1385. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 30-08-1385. 

 in die Egidii: vrijdag 01-09-1385. 

 

BP 1177 f 205r 01 zo 27-08-1385. 

Johannes van den Dijk zvw Henricus van den Dijk verkocht aan Johannes 

Sticker een hofstad in Den Bosch, met gebouwen, gelegen achter erfgoed van 

Henricus van den Dijk, naast een stenen brug aldaar, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes Lielauwe enerzijds en een stroom anderzijds, strekkend van 

de gemene weg tot aan Petrus gnd Ghibe Vetten, aan voornoemde wijlen 

Henricus verkocht door Jacobus van Bucstel zvw Ludingus zv Daniel van den 

Dijk, welke hofstad voornoemde Johannes nu bezit. Hij beloofde lasten af te 

handelen van de kant van hem, wijlen zijn vader, zijn broer Bertoldus, en 

wijlen Agnes nsv voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Aggere filius quondam Henrici de Aggere quoddam domistadium 

situm in Busco retro hereditatem Henrici de Aggere iuxta quendam pontem 

lapideum ibidem situm inter hereditatem quondam Johannis Lielauwe ex uno 
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et inter quandam aquam ibidem currentem ex alio tendens a communi plathea 

(dg: retrorsum) ad hereditatem Petri dicti Ghibe Vetten venditum dicto 

quondam Henrico a Jacobo de Bucstel filio quondam Ludingi filii Danielis 

de Aggere prout in litteris cum edificiis in eodem stantibus quod 

domistadium cum dictis eius edificiis dictus Johannes nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Johanni Sticker supportavit cum 

dictis litteris et jure promittens ratam servare obligationem ex parte 

sui et dicti quondam sui patris et Bertoldi sui fratris atque ex parte 

#quondam# Agnetis sororis naturalis (dg: quond) dicti Johannis in 

premissis deponere. Testes Sta et Leonius datum dominica post 

Bartholomei. 

 

BP 1177 f 205r 02 zo 27-08-1385. 

Johannes van Gestel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Gestel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 03 za 26-08-1385. 

Willelmus van Langlaer en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem, tbv Ghibo Herinc, 60 gulden met Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Willelmus de Langlaer Henricus Dicbier filius Godefridi promiserunt 

Ziberto filio Ziberti de Hoculem ad opus Ghibonis Herinc LX gulden ad 

Martini proxime persolvendos. Testes Sta et Berkel datum sabbato post 

Bartholomei. 

 

BP 1177 f 205r 04 za 26-08-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 05 ma 28-08-1385. 

Gerardus Bathen soen van Mierle verklaarde dat met zijn instemming Emondus 

zv Johannes van Gemert hout gezaagd heeft, op een stuk land in Nistelrode, 

tussen Johannes van Gemert enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Gerardus Bathen soen #de Mierle# recognovit illud esse sue libere 

voluntatis quod Emondus filius Johannis de Gemert secavit aut secari 

fecerat ligna (dg: ste) que steterunt super pecia terre sita in parochia 

de Nijsterle inter hereditatem Johannis de Gemert ex uno et inter 

communitatem ex alio et promisit quod ipse dictum Emondum nec aliquem 

alium ex parte secacionis dictorum lignorum nunquam impetet nec aliquo 

modo vexabit. Testes Leonius et Gerardus datum secunda post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 205r 06 di 29-08-1385. 

Gerardus Wilde verklaarde, namens Theodericus Rover Uden soen, ontvangen 

ter hebben van Jordanus van Hoculem 61 oude schilden in afkorting van 60 

Brabantse dobbel, die voornoemde Jordanus beloofd had aan voornoemde 

Theodericus. 

 

Gerardus Wilde recognovit se recepisse ex parte et nomine Theoderici 

Rover Uden soen a Jordano de Hoculem LXI aude scilde in abbreviationem LX 

Brabant dobbel quos dictus Jordanus dicto Theoderico in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat et promisit indempnem servare. Testes Sta 

et Berkel datum 3a post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 205r 07 di 29-08-1385. 

Petrus zvw Johannes Cleijnaert verkocht aan Johannes Brocke zvw Petrus 

Brocke een b-erfpacht van 17 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 
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Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, waarin Arnoldus Bailiuwe thans woont, in Venloen, tussen 

Willelmus gnd Wert enerzijds en Henricus Bailiuwe anderzijds, (2) een stuk 

land, in Venloen, op de waterlaat, tussen Katherina Scoeps enerzijds en 

Petrus gnd Elen soen anderzijds, (3) een stuk land gnd Deverdal, aldaar, 

beiderzijds tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (4) 3 bunder 

land, aldaar, tussen Godefridus gnd Tijs enerzijds en wijlen Johannes van 

Ghorichem anderzijds, (5) 7 bunder heide, aldaar, tussen Henricus Pigge 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 

een b-erfpacht van 11 lopen rogge, Bossche maat. 

 

Petrus filius quondam Johannis Cleijnaert hereditariam paccionem decem et 

septem lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree 

et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus ipsis adiacentibus 

in quibus Arnoldus Bailiuwe ad presens residet sitis in parochia de 

Venloen inter hereditatem Willelmo! dicto! Wert ex uno et inter 

hereditatem Henrici Bailiuwe ex alio atque ex pecia terre sita !dicta 

parochia super aqueductum dictum waterlaet inter hereditatem Katherine 

Scoeps ex uno et hereditatem Petri dicti Elen soen ex alio item ex pecia 

terre dicta Deverdal sita ibidem inter hereditatem mense sancti spiritus 

in Busco ex utroque latere item ex (dg: p) tribus bonariis terre sitis 

ibidem inter hereditatem Godefridi dicti Tijs ex uno et hereditatem (dg: 

Yde de Gh) quondam Johannis de Ghorichem ex alio item ex septem bonariis 

merice sitis ibidem inter hereditatem Henrici Pigge ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Brocke 

filio quondam Petri Brocke promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione undecim lopinorum 

siliginis dicte mens[ure] prius solvendis promisit sufficientem facere. 

Testes Jacobus et Jacobus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 08 di 29-08-1385. 

Johannes zv Egidius van de Doorn ev Mabelia dvw Egidius van Gravia verkocht 

aan Gerardus van de Doorn een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit 

een b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, die Johannes zvw voornoemde 

Egidius van Gravia, op basis van al zijn goederen, beloofd had aan zijn 

voornoemde zuster Mabelia, met Lichtmis te leveren. 

 

Johannes filius Egidii de Spina maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Mabelie sue uxoris filie quondam Egidii de Gravia hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco de annua et hereditaria 

paccione duodecim modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

duodecim modiorum siliginis dicte mensure Johannes filius dicti quondam 

Egidii de Gravia promiserat ut debitor principalis super se et bona sua 

omnia ab ipso ad presens habita seu imposterum acquirenda se daturum et 

soluturum dicte Mabelie sue sorori anno quolibet hereditarie in festo 

purificationis prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit 

Gerardo de Spina promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem in dicta paccione XII modiorum deponere et sufficientem 

facere. Testes datum ut infra. 

 

BP 1177 f 205r 09 di 29-08-1385. 

Everardus van Onstaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Everardus de Onstaden prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 10 wo 30-08-1385. 

Johannes Spikerman en Henricus van der Bruggen beloofden aan Petrus Bits 15 

mud rogge van het lopend jaar, na maning te leveren. 

 

Johannes Spikerman (dg: promisit Petro Bits X) et Henricus van der 

Bruggen promiserunt Petro Bits XV modios siliginis scilicet anni 
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presentis ad monitionem persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum 

quarta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 205r 11 wo 30-08-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 12 wo 30-08-1385. 
Vergelijk: SAsH Domus Leprosorum, cartularium inv.nr. 518, f.16v, 30-08-1385. 

Henricus gnd van Os zvw Johannes van Os verkocht aan Johannes zv Arnoldus 

Monic een n-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van Oda gnd 

Busscher enerzijds en erfgoed van Petrus Deijnen anderzijds, belast met 7 

pond voornoemd geld. 

 

Henricus dictus #de# Os filius quondam Johannis de Os hereditarie 

vendidit Johanni filio Arnoldi Monic hereditarium censum quinque librarum 

monete solvendum hereditarie Johannis ex domo et area sua sita in Busco 

ad forum piscium inter hereditatem (dg: ..) Ode dicte Busscher ex uno et 

hereditatem Petri Deijnen ex alio ut dicebat promittens (dg: wa) super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis VII 

libris dicte monete prius inde solvendis promisit sufficientem facere. 

Testes (dg: Meus) Willelmus et Meus datum quarta post Bartholomei. 

 

BP 1177 f 205r 13 vr 01-09-1385. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Zwart Willem verkocht aan Ricoldus van den 

Hasenput alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Sint-Oedenrode. 

 

Solvit ....... 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Zwart Willem omnes et singulas 

hereditates sibi de morte suorum quondam parentum successione hereditarie 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Rode sitas ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Ricoldo van den Hasenput 

promittens ratam servare. Testes Willelmus et Loze datum in die Egidii. 

 

BP 1177 f 205r 14 vr 01-09-1385. 

Johannes Broc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Broc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 15 vr 01-09-1385. 

Voornoemde Ricoldus van den Hasenput beloofde aan voornoemde Willelmus zvw 

Willelmus gnd Zwart Willem 14 Brabantse dobbel of de waarde met Sint-

Philippus-en-Jacobus aanstaande (di 01-05-1386) te betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Ricoldus promisit dicto Willelmo XIIII Brabant dobbel vel valorem 

ad Philippi et Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 16 vr 01-09-1385. 

Goessuinus Steenwech maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Theodericus van den Putte. 

 

Goessuinus Steenwech (dg: we) vendiciones et alienaciones factas per 

Theodericum van den Putte calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205r 17 vr 01-09-1385. 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini ev Elisabeth wv Everardus van den Wa... 
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maakte bezwaar112 tegen verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Ancelmus 

zv Henricus Willems. 

 

Willelmus filius (dg: Ard) Arnoldi Tielkini maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Elisabeth sue uxoris relicte Everardi van den Wa... 
!calumpniavit vendiciones factas per Ancelmum filium Henrici Willems 

#calumpniavit# etc. Testes Cop et Cop datum ut supra. 

 

1177 mf6 H 11 f.205v. 

 in die Egidii: vrijdag 01-09-1385. 

 in crastino Egidii: zaterdag 02-09-1385. 

 Secunda post Egidii: maandag 04-09-1385. 

 Dominica post Egidii: zondag 03-09-1385. 

 

BP 1177 f 205v 01 vr 01-09-1385. 

Boudewinus zvw Albertus smid van Os ev Katherina dvw Henricus Keelbreker 

verkocht aan Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode een kamp in 

Berlicum, ter plaatse gnd ter Lengsbroek, tussen Margareta van Best 

enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend vanaf wijlen Willelmus 

Eelkimi tot Nicholaus Morren, zoals dit kamp aan hem ten deel gevallen was 

na deling tussen hem en medeërfgenamen vw voornoemde Henricus Keelbreker. 

Verkoper en zijn zoon Albertus beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd 3 pond 15 schelling 9 penning geld. 

 

Boudewinus filius quondam Alberti fabri de Os #maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Henrici Keelbreker# 

campum quendam (dg: situm) situm in parochia de Berlikem in loco dicto 

ter Lenxbroec (dg:situm in parochia de Berlikem inter) inter hereditatem 

Margarete de Best ex uno et inter communitatem ex alio tendentem ab 

hereditate quondam Willelmi Eelkimi ad hereditatem (dg: Ar) Nicholai 

Morren (dg: ex ut dicebat here v prout dictus) prout dictus campus sibi 

mediante divisione inter ipsos et eius coheredes (dg: dictor) dicti 

quondam Henrici Keelbreker cessit in partem ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido de Rode filio quondam Johannis de Rode promittentes 

(dg: war) et cum eo Albertus eius filius warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus libris XV solidis et IX monete inde solvendis 

(dg: et non al). Testes Cop et Cop datum in die Egidii. 

 

BP 1177 f 205v 02 vr 01-09-1385. 

Gherisius van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gherisius de Os prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205v 03 vr 01-09-1385. 

De broers Lambertus, Nicholaus gnd Coel en Jacobus, zvw Henricus 

Keelbreker, deed tbv voornoemde Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode 

afstand van voornoemd kamp. Ze beloofden dat Henricus Weijgerganc afstand 

zal doen. 

 

(dg: Nich) Lambertus et Nicholaus dictus Coel et Jacobus fratres filii 

quondam (dg: Coel) #Henrici# Keelbreker (dg: Henricus Weijgerganc eorum 

sororius) super predicto campo et super toto jure ad opus dicti Godefridi 

hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem 

deponere et promiserunt quod ipsi (dg: dictum) Henricum Weijgerganc super 

dicto campo facient renunciare ad opus dicti emptoris. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 205v 04 vr 01-09-1385. 

(dg: Johannes Priker verkocht aan Oda gnd Zanders een n-erfcijns van 5 

                         
112 Zie → BP 1178 f 293r 09 ma 05-09-1390, soortgelijk bezwaar door Elizabeth ev Willelmus zv 
Arnoldus Tielkini en haar zoon. 
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pond). 

 

(dg: Johannes Priker hereditarie vendidit Ode dicte Zanders hereditarium 

censum quinque librarum). 

 

BP 1177 f 205v 05 za 02-09-1385. 

Thomas zv Arnoldus Stamelart van de Kelder en Zanderus van Zelant 

verklaarden, op vordering van de rechter, dat Arnoldus zv Alardus Koetman 

van Os buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten is geweest van zijn 

voornoemde vader, gedurende 6 weken 3 dagen en langer. 

 

Nos Sta de Penu Willelmus Coptiten et Jacobus Loze scabini in Busco notum 

facimus quod coram nobis constituti Thomas filius dicti Arnoldi Sta et 

Zanderus de Zelant qui ad requisitionem judicis in Busco deposuerunt quod 

Arnoldus filius (dg: quondam) #Alardi# Koetman de Os fuit et stetit extra 

domum convictum et expensas dicti sui patris per spacium sex septimanarum 

et trium dierum et amplius secundum consuetudinem oppidi de Busco in hoc 

conservari consuetum. Datum in crastino Egidii. 

 

BP 1177 f 205v 06 za 02-09-1385. 

Henricus Haen ev Mechtildis dv Tielmannus van Nederijnen verkocht aan 

Arnoldus gnd die Roede (voor 2/3) en Jacobus van der Lijnden (voor 1/3) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, binnen 4 feestdagen van Kerstmis te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin van Ghibo Bellen van Lijt, in 

Alem, tussen Johannes Joede enerzijds en Lubertus zv Nicholaus anderzijds, 

(2) ½ morgen land gnd die Driegerden, in Alem, tussen Johannes Mersman 

enerzijds en Aleidis Smeets anderzijds, welke cijns aan voornoemde Henricus 

Haen was geschonken door voornoemde Tielmannus en Mechtildis. 

 

Henricus Haen maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie Tielmanni de Nederijnen hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie #infra quatuor dies festos# nativitatis 

Domini ex domo et orto Ghibonis Bellen de Lijt sitis in parochia de Alem 

inter hereditatem Johannis (dg: Jode) Joede ex uno et inter hereditatem 

(dg: Lub) Luberti filii Nicholai ex alio atque ex dimidio jugero terre 

dicto die Driegherden sito in parochia predicta inter hereditatem Joannis 

Mersman ex uno et inter hereditatem Aleidis Smeets ex alio supportatum 

dicto (dg: Johanni Haen) Henrico Haen a dicto Tielmanno cum dicta 

Mechtilde nomine dotis prout in litteris hereditarie (dg: su) vendidit 

Arnoldo dicto die Roede et Jacobo van der Lijnden ab eodem Arnoldo pro 

duabus partibus et a dicto Jacobo pro una tercia parte dicti census 

hereditarie possidendum supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

sufficientem facere. Testes (dg: datum) Sta et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205v 07 za 02-09-1385. 

Een vidimus maken van drie brieven, beginnend met “Ghibo gnd Bellen van 

Lijt”, “Johannes van Lijt” en “Tielmannus van Nederijnen”. Arnoldus Roede 

en Jacobus van der Lijnden verklaarden voornoemde brieven, tbv hen en 

Henricus Haen, in hun bezit te hebben en beloofden die, zo nodig, ter hand 

te stellen. 

 

Et fiet vidimus de tribus litteris quarum una Ghibo dictus Bellen de Lijt 

altera Johannes de Lijt et tercia Tielmannus de Nederijnen. Quo facto 

Arnoldus (dg: Rode) Roede et Jacobus van der Lijnden recognoverunt se 

dictas litteras ad opus eorum et ad opus Henrici Haen in sua custodia 

habere et promiserunt tradere ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205v 08 za 02-09-1385. 

Henricus Haen ev Mechtildis dv Tielmannus van Nederijnen verkocht aan 
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Johannes van den Dijstelberch en Wiskinus zv Theodericus Neven ¼ deel113 in 

5 morgen land, ter plaatse gnd die Donk, tussen een erfgoed gnd die 

Verkenskamp enerzijds en Theodericus zv Bartholomeus en Henricus van den 

Woerd anderzijds, welk ¼ deel aan hem was geschonken door voornoemde 

Tielmannus en Mechtildis. 

 

Henricus Haen maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie Tielmanni de Nederijnen quartam partem in quinque jugeribus 

terre sitis in loco dicto die Donc inter hereditatem dictam die 

Verkenscamp ex uno et inter hereditatem Theoderici filii Bartholomei et 

Henrici van den (dg: Wo) Woerd ex alio supportatam sibi a dicto Tielmanno 

cum dicta Mechtilde nomine dotis prout in litteris hereditarie vendidit 

(dg: Arnoldo die Roede et Jacobo van der Lijnden ab eodem J Arnoldo pro 

duabus ... terciis partibus et a dicto Jacobo pro una tercia parte dicte 

quarte partis dictorum quinque jugerum terre poss) #Johanni van den 

Dijstelberch et Wiskino filio Theoderici Neven# supportavit cum litteris 

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

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 205v 09 ma 04-09-1385. 

Cristianus van den Hoevel, zijn kinderen Theodericus en Henricus, en Yda 

dvw Johannes Mijnrebrueder gaven uit aan Wolterus van den Audenhuijs een 

stuk land gnd dat Tielstukske, in Oirschot, ter plaatse gnd die Aarlese 

Akkeren, tussen kvw Bartholomeus Bruijstens enerzijds en Daniel van den 

Audenhuijze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot aan kvw 

Henricus van Aerle, en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Wolterus tot onderpand een stuk land gnd dat Eilakker, 

aldaar, tussen Henricus Scoemaker enerzijds en kvw Johannes van den 

Audenhuijs anderzijds. 

 

Cristianus van den Hoevel Theodericus et Henricus eius liberi et Yda 

filia #quondam# Johannis Mijnrebrueder peciam terre dictam (dg: d) #dat# 

Tielstucsken sitam in parochia de Oerscot in loco dicto die Aerlesche 

Ackeren inter hereditatem liberorum quondam Bartholomei Bruijstens ex uno 

et hereditatem Danielis van den Audenhuijze ex alio ut dicebant dederunt 

ad pactum Woltero van den Audenhuijs ab eodem pro dimidio grosso antiquo 

liberis quondam Henrici de Aerle inde solvendo dando etc pro hereditaria 

paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de Oerscot danda dicto 

Cristiano ad eius vitam et post eam dictis Theoderico Henrico et Yde ab 

alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem dictus Wolterus peciam terre dictam 

(dg: d) dat Eijlacker sitam ibidem inter hereditatem Henrici (dg: 

sutoris) #Scoemaker# ex uno et hereditatem liberorum quondam Johannis van 

den Audenhuijs ex alio ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Sta et 

Willelmus datum secunda post Egidii. 

 

BP 1177 f 205v 10 zo 03-09-1385. 

Lucas van de Kelder en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo 

12 oude schilden, met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Lucas de Penu et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo Jozollo XII aude 

scilde ad Martini proxime persolvendos pena I. Testes Sta et Berkel 

predictus datum dominica post Egidii. 

 

1177 mf6 H 12 f.206. 

 Quarta post Egidii: woensdag 06-09-1385. 

                         
113 Zie → BP 1177 f 271v 04 vr 26-01-1386, verkoop van het ¼ deel. 
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 Secunda post nativitatis Marie: maandag 11-09-1385. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 13-09-1385. 

 

BP 1177 f 206r 01 wo 06-09-1385. 

Johannes Heirde timmerman droeg over aan Gonatus gnd J..gtaes en zijn broer 

Petrus, kv Johannes van Eijndoven, alle schulden, die Willelmus van Beringe 

hem moet betalen. 

 

Johannes Heirde carpentator omnia et singula debita que Willelmus de 

Beringe sibi solvere tenetur ut dicebat legitime supportavit (dg: ..) 

Gonate dicto J..gtaes et Petro suo #fratri# !fratris liberis Johannis de 

Eijndoven. Testes Sta et Willelmus datum quarta post Egidii. 

 

BP 1177 f 206r 02 wo 06-09-1385. 

Wolterus Doerman mesmaker beloofde aan Theodericus Jans soen van Herpt 

schedemaker 22 Rijnse gulden114 of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1386) te betalen. 

 

Wolterus Doerman cultellifex promisit Theoderico Jans soen van Herpt 

vaginatori XXII florenos de Reno vel valorem ad nativitatis Johannis 

proxime persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206r 03 ma 11-09-1385. 

Theodericus Lube zv Rutgherus Luben soen en Petrus gnd Vrederics soen ev 

Elisabeth sv voornoemde Theodericus deden tbv Rodolpha wv Arnoldus Last en 

haar kinderen Albertus, Rodolphus en Arnoldus, afstand van (1) een huis en 

erf in Den Bosch, naast de Korenbrug, tussen erfgoed van Jacobus Scutter 

enerzijds en erfgoed van Ghibo Vette anderzijds, (2) een b-erfcijns van 4 

pond oude pecunia, die Beatrix dvw Gerardus gnd Neve beurde, gaande uit 

erfgoederen in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (3) een b-erfpacht van 1 

mud, Bossche maat, die Paulus gnd Zeghers soen smid aan voornoemde Beatrix 

met Kerstmis leverde, gaande uit erfgoederen in Waalwijk. Johannes115 en 

Katherina, minderjarige kv voornoemde Rutgherus Luben soen, zullen afstand 

doen, zodra ze meerderjarig zijn. 

 

(dg: Rutgh) Theodericus Lube filius Rutgheri #Luben soen# Petrus dictus 

Vrederics soen maritus et tutor legitimus Elisabeth sue uxoris sororis 

dicti Theoderici super domo et area sita in Busco iuxta pontem bladi 

inter hereditatem Jacobi Scutter ex uno et hereditatem Ghibonis Vette ex 

alio (dg: que domus et area predicta) item super hereditario censu 

quatuor librarum antique pecunie quem Beatrix filia quondam Gerardi dicti 

Neve solvendum habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Bruggen item super hereditaria paccione #unius 

modii# mensure de Busco quam Paulus dictus Zeghers soen faber dicte 

Beatrici solvere consuevit hereditarie nativitatis Domini ex 

hereditatibus sitis in Waelwijc ut dicebat atque super toto jure ad opus 

Rodolphe relicte quondam Arnoldi Last et ad opus Alberti Rodolphi et 

Arnoldi liberorum dicte Rodolphe hereditarie renunciaverunt promittentes 

ratam servare et promiserunt quod ipsi Johannem et Katherinam liberos 

dicti Rutgheri Luben soen dum ad annos pervenerint ad opus predictorum 

Rodolphe et eius liberorum hereditarie facient renunciare. Testes Sta et 

(dg: Joh) Jacobus Cop datum secunda post nativitatis Marie. 

 

BP 1177 f 206r 04 ma 11-09-1385. 

Rodolpha wv Arnoldus Last en haar kinderen Albertus, Rodolphus en Arnoldus 

deden tbv Theodericus, Johannes en Katherina, kv Rutgherus gnd Luben soen, 

en Petrus gnd Vrederics soen szv voornoemde Rutgherus Luben soen afstand 

                         
114 Zie → BP 1178 f 045r 10 do 16-07-1388, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
115 Zie → BP 1178 f 252r 14 do 15-07-1389, Johannes deed afstand. 
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van (1) 20 hont land, ter plaatse gnd Westerbroek, in 2 stukjes aldaar, die 

waren van wijlen Beatrix dvw Gerardus gnd Neve, (2) een b-erfcijns van 50 

schelling geld die voornoemde wijlen Beatrix beurde, een helft met Kerstmis 

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

aan de Vismarkt, naast erfgoed van Jacobus Tijt, (3) 7 groten 3 schelling 

b-erfcijns, die voornoemde wijlen Beatrix beurt uit erfgoederen in Orthen. 

 

Rodolpha relicta quondam Arnoldi Last cum tutore Albertus Rodolphus et 

Arnoldus liberi dicte Rodolphe super (dg: v) viginti hont terre sitis in 

loco dicto Westerbroec in duabus particulis ibidem que fuerant quondam 

Beatricis filie quondam Gerardi dicti Neve atque super hereditario censu 

quinquaginta solidorum monete quem dicta quondam Beatrix solvendum habuit 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in 

Busco ad forum piscium contigue iuxta hereditatem Jacobi Tijt item super 

(dg: hereditario censu septem grossorum monete quem et t) septem grossis 

et tribus solidis hereditarii census quos dicta quondam Beatrix annuatim 

solvendos habuit ex hereditatibus in Orthen situatis ut dicebat atque 

super toto jure ad opus Theoderici Johannis et Katherine liberorum 

Rutgheri dicti Luben soen atque ad opus Petri dicti Vrederics soen generi 

dicti Rutgheri Luben soen hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206r 05 ma 11-09-1385. 

Godefridus van Gestel beloofde aan Petrus van Loen snijder 44 oude schilden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Godefridus de Gestel promisit Petro de Loen sartori XLIIII aude scilde 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sta et 

Berkel datum supra. 

 

BP 1177 f 206r 06 wo 13-09-1385. 

Theodericus zvw Johannes van Herpt schedemaker beloofde aan Katherina dvw 

Johannes van Drongelen 35 gulden na maning te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis de Herpt #vaginator# promisit 

Katherine filie quondam Johannis de Drongelen XXXV gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes Berkel et Willelmus datum quarta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1177 f 206r 07 wo 13-09-1385. 

Voornoemde Katherina dvw Johannes van Drongelen beloofde voornoemde brief 

aan niemand over te dragen, noch iets te manen. Zou voornoemde Katherina 

sterven voor het geld betaald is, dan gaat het geld naar haar zuster 

Heilwigis ev voornoemde Theodericus. 

 

Dicta Katherina promisit super omnia quod ipse dictam litteram nulli 

supportabit nec aliquid cum litteris predictis monebit nec .... ect (dg: 

ut in forma testes datum ut supra) videlicet si contingat dictam 

Katherinam ante solucionem dicte pecunie moriri extunc dicta pecunia ad 

Heilwigem eius (dg: uxorem u) sororem uxorem dicti Theoderici revertetur. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206r 08 wo 13-09-1385. 

Henricus van den Nuwenhuze zvw Johannes gnd van den Nuwenhuse en Egidius 

van den Scueren verkochten aan Hermannus zvw Arnoldus gnd des Ridders soen 

van Berkel een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Kwade Akker, in Lage Mierde, 

tussen Johannes Stevens soen enerzijds en Zelia dvw Martinus gnd Reijners 

soen anderzijds, welke pacht aan voornoemde Henricus, tbv hem en voornoemde 

Egidius, was verkocht door Johannes zvw voornoemde Martinus Reijners soen. 
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Met achterstallige termijnen. 

 

Henricus van den Nuwenhuze filius quondam Johannis dicti van den 

Nuwenhuse et Egidius van den Scueren hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in nativitatis 

Domini ex quadam pecia terre dicta die Quade Acker sita in parochia de 

Mierde #inferiori# inter hereditatem Johannis Stevens soen ex uno et 

inter hereditatem Zelie filie (dg: d) quondam Martini dicti Reijners soen 

ex alio venditam dicto Henrico ad opus sui et ad opus dicti Egidii a 

Johanne filio dicti quondam Martini Reijners soen prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Hermanno filio quondam Arnoldi dicti des Ridders 

soen de Berkel supportaverunt cum litteris #et cum arrastagiis# et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et 

promiserunt sufficientem facere. Testes Jacobus et Jacobus datum in 

crastino exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1177 f 206r 09 wo 13-09-1385. 

Jacobus zv Petrus van den Eijnde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus (dg: va) filius Petri van den Eijnde prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206r 10 wo 13-09-1385. 

Bruijstinus zvw Reijnerus Palaert gaf uit aan Wolterus zvw Arnoldus 

Brekelman (1) de helft van een hoeve met toebehoren in Oisterwijk, bij de 

plaats gnd Kreitenmolen, waarvan de andere helft behoort aan Gerardus gnd 

Wange, zoals Theodericus gnd Hetecreijt deze helft als pachter thans bezit, 

(2) een kamp in Oisterwijk, tussen de Bruistens Dijk enerzijds en Lambertus 

van der Rijt anderzijds, (3) een streep land aldaar die reikt van 

voornoemde dijk tot aan een erfgoed gnd Enscher?; de uitgifte geschiedde 

voor 8 oude groten aan de hertog, en thans voor een n-erfpacht van 7 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(za 02-02-1387). Voornoemde Woltherus moet voorts aan voornoemde 

Bruijstinus, zolang deze of zijn vrouw Maria leeft, jaarlijks twee vrachten 

turf in Den Bosch bezorgen. 

 

Bruijstinus filius quondam Reijneri (dg: palam) Palaert medietatem #cum 

eius attinentiis# ad se spectantem mansi siti in parochia de Oesterwijc 

prope locum dictum Creijtenmolen de (dg: quolib) quo scilicet manso 

altera medietas ad Gerardum dictum Wange pertinere consuevit prout et in 

quantum Theodericus dictus Hetecreijt primodictam medietatem cum dictis 

eius attinentiis tamquam colonus possidet ad presens (dg: ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum B J.... Vinc) atque campum quendam situm in 

dicta parochia inter aggerem dictum Bruijstens Dike ex uno et inter 

hereditatem Lamberti van der Rijt ex alio item strepam terre sitam ibidem 

tendentem ad dicto aggere ad hereditatem dictam (dg: E) Ensch[er?] ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Woltero filio quondam Arnoldi 

Brekelman ab eodem pro pro octo antiquis grossis domino duci inde 

solvendis dandis et solvendis etc et pro hereditaria paccione septem 

modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Bruijstino ab altero 

purificationis (dg: ex p) et pro primo ultra annum ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis tali condicione quod dictus Woltherus dicto 

Bruijstino deliberabit quolibet anno ad vitam dicti Bruijstini (dg: d) et 

ad vitam Marie sue uxoris duo plaustra cespitum que dicti Bruijstinus et 

Maria dicto Woltero traderent et idem Wolterus dicta duo plaustra 

cespitum post quam sibi tradita fuerint in Busco deliberet videlicet post 

vitam dictorum Bruijstini et Marie amborum dictus Wolterus in 

deliberacione dictorum duorum plaustrorum cespitum quitus erit. Testes 

Sta et Jacobus Cop datum (dg: s) ut supra. 
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1177 mf6 H 13 f.206v. 

 in crastino exaltationis crucis: vrijdag 15-09-1385. 

 in crastino Lamberti: maandag 18-09-1385. 

 Tercia post Lamberti: dinsdag 19-09-1385. 

 

BP 1177 f 206v 01 vr 15-09-1385. 

Bruijstinus gnd Palaerts verkocht aan Woltherus zvw Arnoldus Brekelmans de 

helft van 3 stukken land, 12 lopen rogge groot, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, (1) gnd die Geer, tussen Johannes van den Scoer enerzijds en 

Metta gnd Palerts anderzijds, (2) tussen een gemene weg enerzijds en 

Jacobus gnd Eghels anderzijds, (3) tussen eerstgenoemde Metta enerzijds en 

Elisabeth gnd Beijskens anderzijds, aan voornoemde Bruijstinus verkocht 

door Petrus van Loen snijder. 

 

Bruijstinus dictus Palaerts medietatem trium peciarum terre duodecim 

lopina siliginis annuatim in semine capientium sitarum in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout quarum una dicta communiter die Gheer 

inter hereditatem Johannis van den Scoer ex uno et inter hereditatem 

Mette dicte Palerts ex alio altera inter communem platheam ex uno et 

inter hereditatem Jacobi dicti Eghels ex alio et tercia inter hereditatem 

primodicte Mette ex uno et inter hereditatem Elisabeth dicte Beijskens ex 

alio sunt situate venditam dicto Bruijstino a Petro de Loen sartore prout 

in litteris hereditarie vendidit Wolthero filio quondam Arnoldi 

Brekelmans supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sta et Jacobus Cop datum in 

crastino exaltationis crucis. 

 

BP 1177 f 206v 02 vr 15-09-1385. 

Voornoemde Woltherus koper beloofde aan voornoemde Bruijstinus 31 lichte 

schilden, 12 plakken voor 1 schild gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 

25-12-1385), en 13 Brabantse dobbel, 54 plakken voor 1 Brabantse dobbel 

gerekend, met Allerheiligen over een jaar (do 01-11-1386) te betalen. 

 

Dictus Woltherus emptor promisit dicto Bruijstino XXXI licht scilde vel 

XII placken pro quolibet in festo nativitatis Domini proxime et tredecim 

Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII placken a festo omnium sanctorum 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 03 vr 15-09-1385. 

Gerardus van Geffen molenaar beloofde aan de secretaris, tbv Katherina gnd 

des Wreden, 50 oude schilden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Geffen multor promisit mihi ad opus Katherine dicte des 

Wreden L aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes Sta et Berkel 

datum ut supra. Detur dicto Gerardo {met haal ook voor de volgende 4 

contracten}. 

 

BP 1177 f 206v 04 vr 15-09-1385. 

Voornoemde Gerardus van Geffen molenaar beloofde aan de secretaris, tbv 

Reijmboldus van Geffen, 50 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit mihi ad opus (dg: Reijneri) #Reijmboldi# de 

Geffen L aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 05 vr 15-09-1385. 

Voornoemde Gerardus van Geffen molenaar beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes zv Goessuinus van Geffen, 50 oude schilden na maning te betalen. 
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Dictus Gerardus promisit mihi ad opus Johannis filii Goessuini de Geffen 

L aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 06 vr 15-09-1385. 

Voornoemde Gerardus van Geffen molenaar beloofde aan de secretaris, tbv 

Willelmus zv Goessuinus van Geffen, 50 oude schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit mihi ad opus Willelmi filii Goessuini de Geffen 

L aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 07 vr 15-09-1385. 

Voornoemde Gerardus van Geffen molenaar beloofde aan de secretaris, tbv 

Johannes en Maria, kvw Johannes Brenthen, 50 oude schilden na maning te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit mihi ad opus Johannis et Marie liberorum quondam 

Johannis Brenthen L aude scilde ad eorum monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 08 ma 18-09-1385. 

Johannes zvw Henricus van Vlijerden verkocht aan Ghibo zvw Ghibo gnd Rovers 

soen van den Broec een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd 

Mublaar, naast Lambertus Rijchmoden soen enerzijds en Yda gnd Didderics 

anderzijds, (2) een stuk beemd, ter plaatse gnd Berke Streep, tussen 

Wolterus Raet enerzijds en voornoemde Yda anderzijds, (3) een huis en tuin 

in Hees, tussen Arnoldus gnd Bers soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (4) een stuk land, naast de plaats gnd dat Zwartven, tussen een 

gemene weg enerzijds!, (5) een kamp, in Hees, ter plaatse gnd Moerdbos, 

tussen Johannes Dobbelleer enerzijds en de gemeint van Hees anderzijds, 

reeds belast met 1 penning hertogencijns, 10 penning cijns aan de naburen 

en een lijfpacht van 1 mud rogge aan Metta Vilts. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Vlijerden hereditarie vendidit Ghiboni 

filio quondam Ghibonis dicti Rovers soen van den Broec hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

nativitatis Domini ex pecia terre sita in parochia de Hees in loco dicto 

(dg: Moe) Mublaer iuxta hereditatem Lamberti Rijchmoden soen (dg: item) 

ex uno et hereditatem Yde dicte Didderics ex alio item #ex# pecia prati 

sita in loco dicto (dg: B et) Bercke Strepe inter hereditatem Wolteri 

Raet ex uno et hereditatem dicte Yde ex alio item ex domo et orto sitis 

in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi dicti Bers soen ex uno et 

(dg: hereditatem) inter communem platheam ex alio item ex pecia terre 

sita iuxta locum dictum dat Zwartfen inter (dg: hereditatem) communem 

viam ex uno! item #ex# campo quodam sito in dicta parochia in loco 

Moerdbossche inter hereditatem Johannis Dobbelleer ex uno et (dg: 

hereditatem) inter communitatem de Hees ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis !exceptis uno denario 

duci atque decem denariis vicinis ibidem et vitali pensione unius modii 

siliginis Mette Vilts inde solvendis. Testes Sta et Loze datum in 

crastino Lamberti. 

 

BP 1177 f 206v 09 ma 18-09-1385. 

Arnoldus Wonder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Wonder prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 10 ma 18-09-1385. 

Arnoldus Sanders soen verkocht aan Bela van Os dvw Johannes van Loet een 
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lijfpacht116 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Arnoldus Sanders soen #promisit super habita et habenda# legitime 

vendidit Bele de Os filie quondam Johannis de Loet vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam ad eius vitam 

purificationis ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut dicebat et 

cum mortua fuerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 206v 11 ma 18-09-1385. 

Wellinus van Beke enerzijds en Johannes van Gheldorp anderzijds maakten de 

volgende afspraken mbt het voorgenomen huwelijk tussen voornoemde Johannes 

en Cristina dv voornoemde Wellinus. 

Wellinus schenkt aan Johannes en Cristina (1) de helft van een hoeve, in 

Oss, bij de molen, (2) ¼ deel van alle beesten en varend goed op de hoeve, 

(3) ¼ deel van de oogst van dit moment, ter waarde van 300 oude schilden. 

Zou Johannes uiterlijk met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385) deze 

goederen niet voor 300 oude schilden willen hebben, dan zal Wellinus een 

erfpacht van 9 mud rogge, Bossche maat, schenken aan Johannes, op goederen 

van voldoende waarde, met Lichtmis te leveren. Wellinus schenkt, uiterlijk 

met Sint-Martinus aanstaande (za 11-11-1385), aan Johannes 200 oude 

schilden, 41 plakken en 1 doijtken117 voor 1 oude schild gerekend. 

Voornoemde Johannes en zijn broers Rutgherus en Zegerus beloofden aan 

voornoemde Wellinus, dat als voornoemde Cristina na overlijden van 

voornoemde Johannes leeft, zonder wettig nageslacht, dat ze dan een 

lijfpacht zal hebben van 20 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Helmond te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde broers. 

 

 

Wellinus de Beke ex una parte et Johannes de Gheldorp ex altera parte 

ordinaciones infrascriptas mutuo fecerunt et ordinaverunt occacione 

matrimonii inter dictum Johannem et inter Cristinam (dg: eius) filiam 

dicti Wellini contrahendi primo videlicet idem Wellinus assignavit dicto 

Johanni cum dicta Cristina nomine dotis (dg: omnes hereditates) 

medietatem cuiusdam mansi siti in parochia de Os prope molendinum cum 

eius attinentiis singulis et universis atque quartam partem omnium 

bestiarum et bonorum pecoralium in dicto manso existentium insuper (dg: 

me) quartam partem omnium fructuum ad presens in dicto manso existentium 

antedicto Johanni pro tricentis aude scilde (dg: assignat) et si dictus 

Johannes infra hinc et festum beati Martini #premissa# proxime pro 

predictis IIIc aude scilde habere non voluerit extunc dictus Wellinus 

eidem Johanni assignabit (dg: L) nomine dotis in bonis hereditatibus ad 

hoc valentibus hereditariam paccionem novem modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis item dictus Wellinus dabit et 

solvet dicto Johanni CC aude scilde vel pro quolibet XLI placken et I 

doijtken #infra hinc et Martini proxime# quam medietatem dicti mansi seu 

pro ea dictam paccionem atque dictos CC aude scilde dictus Johannes 

nomine dotis ad jus oppidi possidebit quas condiciones dicti Wellinus et 

Johannes super omnia ratas servare promiserunt mutuo. Quo facto 

constituti coram scabinis infrascriptis dictus Johannes Rutgherus et 

Zegerus eius fratres promiserunt super omnia dicto Wellino ad opus dicte 

Cristine sue! videlicet si contingat dictam Cristinam post mortem dicti 

Johannis vitam ducere in humanis nulla prole legitima ab ipsis procreata 

superviva remanente mori quod extunc dicta Cristina habebit atque ad eius 

vitam obtinebit vitalem pensionem viginti modiorum siliginis mensure de 

Helmont #et in Helmont [t]rade[ndam]# anno quolibet ad eius vitam 

purificationis ex omnibus bonis dictorum fratrum habitis et habendis 

                         
116 Zie → BP 1179 p 593r 07 do 14-08-1393, bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Arnoldus Zanders soen. 
117 1 doijtken = ¼ plak. 
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quocumque locorum sitis. Testes datum supra. Detur. 

 

BP 1177 f 206v 12 di 19-09-1385. 

Lambertus Boc en Ghibo Pels beloofden aan Egidius Zecker 46 Hollandse 

dobbel, 44 Hollandse plakken voor 1 Hollandse dobbel gerekend, met 

Vastenavond aanstaande (di 06-03-1386) te betalen. 

 

Lambertus Boc et Ghibo Pels promiserunt Egidio Zecker XLVI Hollant dobbel 

vel pro quolibet XLIIII Hollant placken ad (dg: .) carnisprivium proxime 

persolvendos. Testes (dg: da) Sta et Loze datum 3a post Lamberti. 

 

1177 mf6 H 14 f.207. 

 in vigilia Mathei: woensdag 20-09-1385. 

 in crastino beati Mathei apostoli: vrijdag 22-09-1385. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 23-09-1385. 

 Tercia post Mathei: dinsdag 26-09-1385. 

 

BP 1177 f 207r 01 wo 20-09-1385. 

Jkvr Sophia wv Henricus van der Schant droeg over aan haar dochter 

Katherina haar vruchtgebruik in alle goederen, waarin voornoemde Henricus 

was overleden. 

 

Domicella Sophia relicta quondam Henrici van der Schant #cum tutore# suum 

usufructum sibi comptentem in omnibus bonis in quibus dictus Henricus van 

der Schant (dg: cess) decessit quocumque sitis ut dicebat supportavit 

Katherine sue (dg: ux) #(dg: sue) filie# promittens (dg: ratam servare) 

cum tutore servare. Testes Sta et Loze datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1177 f 207r 02 wo 20-09-1385. 

Voornoemde Katherina beloofde aan haar voornoemde moeder jkvr Sophia een 

lijfrente van 24 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit al haar goederen. 

 

Solvit. 

Dicta Katherina cum tutore promisit super habita et habenda se daturam et 

soluturam dicte #domicelle# Sophie sue matri vitalem pensionem XXIIII 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicte Sophije et non ultra 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 207r 03 vr 22-09-1385. 

Elisabeth Noppen beloofde aan Arnoldus Stamelart van de Kelder en Everardus 

van Langel 25 gulden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) en 25 gulden met 

Sint-Remigius daarop volgend (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Elisabeth Noppen promisit Arnoldo Sta de Penu et Everardo de Langel ad 

opus ipsorum vel alterius eorum XXV gulden ad pasca proxime et XXV gulden 

ad Remigii deinceps persolvendos. Testes Jacobus Cop et Meus datum (dg: 

sexta post) #in crastino# beati Mathei apostoli. 

 

BP 1177 f 207r 04 vr 22-09-1385. 

Johannes van Os zvw Willelmus van Panhedel, gemachtigd door zijn broer 

Hermannus, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 pond, 1 

groot Tournoois etc voor 16 penningen gerekend, die jkvr Aleidis wv 

Johannes gnd Pape Jan en haar kinderen met Sint-Remigius moeten betalen aan 

voornoemde Hermannus, gaande uit een kamp in Gemonde. 

 

(dg: Hermanus de Os filius quondam) Johannes de Os filius quondam 

Willelmi de Panhedel habens potestatem monendi ab Hermanno suo fratre 

eius census etc !dictus Johannes hereditarium censum X librarum grosso 
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Turonensi denario etc pro XVI denariis quem domicella (dg: Ale) Aleidis 

relicta quondam Johannis dicti Pape Jan et eius liberi dicto Hermanno 

solvere tenentur hereditarie Remigii (dg: et ..) ex quodam campo sito in 

Gemonden ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Sta et Jacobus Cop 

datum in crastino Mathei. 

 

BP 1177 f 207r 05 ±vr 22-09-1385. 

Willelmus van Hees en Johannes nzv Arnoldus Heijme beloofden aan Albertus 

Boc van Lijt 340 Rijnse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis (ma 25-12-1385) en de andere helft met Sint-Jan (zo 24-06-1386). 

 

Willelmus de Hees et Johannes filius naturalis Arnoldi Heijme promiserunt 

Alberto #Boc# de Lijt IIIc et XL Rijnsche gulden boni auri et gravis 

ponderis (dg: ad) vel valorem (dg: ad Domini proxime persolvendos) 

mediatim Domini et mediatim Johannis. 

 

BP 1177 f 207r 06 ±vr 22-09-1385. 

Voornoemde Willelmus van Hees en Johannes nzv Arnoldus Heijme beloofden aan 

voornoemde Albertus Boc van Lijt 340 Rijnse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1386) en de andere helft 

met Sint-Jan daaropvolgend (ma 24–06-1387). 

 

(dg: et rn ad J) Dicti debitores promiserunt dicto Alberto Boc de Lijt 

IIIc et XL gulden ut supra mediatim a Domini proxime ultra annum et 

mediatim Johannis deinceps subsequente persolvendos. 

 

BP 1177 f 207r 07 ±vr 22-09-1385. 

Voornoemde Willelmus van Hees en Johannes nzv Arnoldus Heijme beloofden aan 

voornoemde Albertus Boc van Lijt 340 Rijnse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Kerstmis over twee jaar (wo 25-12-1387) en de andere helft 

met Sint-Jan daaropvolgend (wo 24-06-1388). 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Alberto IIIc et XL gulden ut supra 

mediatim a nativitatis Domini proxime ultra duos annos et mediatim 

Johannis deinceps subsequente. 

 

BP 1177 f 207r 08 za 23-09-1385. 

Hr Willelmus van Beirgulen investiet van Membruggen droeg over aan zijn 

natuurlijke zoon Theodericus de navolgende erfgoederen118, gelegen in 

Deurne, (1) een huis, schuur en andere gebouwen, en kamp, ter plaatse gnd 

Veldhoven, tussen een gemene weg enerzijds en Goessuinus van Aa anderzijds, 

(2) een akker gelegen bij de plaats gnd die Karenmortel, tussen Henricus 

Belen soen van Zonne enerzijds en Johannes Smijt van Brekewijc anderzijds, 

(3) een akker ter plaatse gnd dat Hoilengat, tussen Emondus zv Rutgherus 

enerzijds en kvw Philippus van Brekelwijc anderzijds, (4) een weide gnd een 

eusel, tussen Arnoldus van den Velde enerzijds en Johannes van den 

Hoegenhuijs anderzijds, (5) een akker gnd die Huisakker, tussen Henricus 

Scoerwegge enerzijds en Elisabeth van Gompel anderzijds, (6) een stuk land 

gnd een Vlasland, tussen Johannes Wert van Doerne enerzijds en Johannes van 

der Emmelheze anderzijds, (7) een stukje land, naast voornoemd stuk land 

gnd dat Vlasland, (8) een akker gnd die Haak, tussen voornoemde Henricus 

Scoerwegge enerzijds en eertijds Hermannus zv Johannes Eijcmans anderzijds, 

(9) een akker gnd die Laarakker, tussen wijlen Gerardus van der Donc van 

Mierle enerzijds en eertijds voornoemde Hermannus zv Johannes Eijcmans 

anderzijds, (10) een akker, aldaar, naast dat hagelkruis, tussen voornoemde 

wijlen Gerardus van der Donc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (11) 

de helft van 1 bunder beemd, ter plaatse gnd Strijp, beiderzijds tussen 

wijlen Henricus van Ghoerle, belast met cijnzen. De brief overhandigen aan 

                         
118 Zie → BP 1177 f 309r 01 di 03-07-1386, verkoop van een erfpacht uit 

onder meer deze goederen. 
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Luijta Bauderix. 

 

Dominus Willelmus de Beirgulen investitus de Membruggen hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Doerne primo videlicet domum horreum 

cum ceteris edificiis et campum situm (dg: inter hereditatem sit) in loco 

dicto Velthoeven inter communem platheam ex uno et inter hereditatem 

Goessuini de Aa atque agrum terre dictum situm prope locum dictum die 

Carenmortel inter hereditatem Henrici Belen soen de Zonne ex uno et inter 

hereditatem Johannis Smijt de Brekewijc ex alio item agrum terre situm ad 

locum dictum dat Hoilengat inter hereditatem Emondi filii Rutgheri ex uno 

et inter hereditatem (dg: Philippi van de) liberorum quondam Philippi de 

Brekelwijc ex alio item pascuam dictam een eusel sitam inter hereditatem 

Arnoldi van den Velde ex uno et inter hereditatem Johannis van den 

Hoegenhuijs ex alio item agrum terre dictum die Huijsacker situm inter 

hereditatem Henrici Scoerwegge ex uno et inter hereditatem Elisabeth de 

Gompel ex alio item peciam terre dictam een Vlaslant sitam inter 

hereditatem Johannis Wert de Doerne ex uno et inter hereditatem Johannis 

van der Emmelheze ex alio item particulam terre sitam iuxta dictam peciam 

terre dat Vlaslant vocatam item agrum terre dictum die Hake situm inter 

hereditatem dicti Henrici Scoerwegge ex uno et hereditatem que (dg: 

fuerat) fuerat Hermanni filii Johannis Eijcmans ex alio item agrum terre 

dictum die Laeracker situm inter hereditatem #quondam# Gerardi van der 

Donc de Mierle ex uno et hereditatem que fuerat dicti Hermanni filii 

dicti Johannis Eijcmans ex alio item agrum terre situm ibidem iuxta 

crucem dictam dat hagelcruijs inter hereditatem dicti #quondam# Gerardi 

van der Donc ex uno et inter communem platheam ex alio item medietatem 

unius bonarii prati siti in loco dicto Strijp inter hereditatem quondam 

Henrici de Ghoerle (dg: ex uno) ex utroque latere ut dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico suo filio naturali promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus inde de jure solvendis. Testes 

Sta et Jacobus Cop datum sabbato post Mathei. Detur Luijte Bauderix. 

 

BP 1177 f 207r 09 za 23-09-1385. 

Heijmericus zvw Theodericus Heijmerics verkocht aan Thomas Willems soen, 

tbv de armen in het gasthuis in Den Bosch in de Hinthamerstraat, naast de 

gevangenpoort, een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, voor het eerst met Pasen (zo 

22-04-1386), gaande uit een huis en erf, in de straat gnd Huls, tussen 

erfgoed van wijlen Ludekinus Hoghen enerzijds en Wolterus van Loen 

anderzijds, reeds belast met 20 schelling voornoemd geld. De kloosterlingen 

van het gasthuis zullen geen recht op deze cijns hebben. 

 

(dg: ..) Heijmericus filius quondam Theoderici Heijmerics hereditarie 

vendidit Thome Willems soen ad opus pauperum (dg: existentium in) 

degentium existentium in hospitali sito in Busco in vico Hijnthamensi 

iuxta portam captivorum hereditarium censum IIIIor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim pasche et mediatim Remigii pro primo 

pasche ex domo et area sita in vico dicto Huls inter hereditatem quondam 

Ludekini Hoghen ex uno et inter hereditatem Wolteri de Loen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

exceptis) exceptis XX solidis dicte monete prius inde solvendis promisit 

sufficientem facere tali condicione quod monales dicti hospitalis nullum 

jus in dicto censu habebunt. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 207r 10 za 23-09-1385. 

Johannes van den Hout beloofde aan Elisabeth wv Matheus Vette een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes van den Hout promisit super omnia se daturum Elisabeth relicte 

quondam Mathei Vette hereditarium censum quinque librarum monete 
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hereditarie Remigii et pro. 

 

BP 1177 f 207r 11 di 26-09-1385. 

Johannes Bije zvw Franco gnd Panen verkocht aan Reijnerus van Broechoven 

een huis en tuin, in Tilburg, ter plaatse gnd de Heuvel, tussen erfgoed van 

de H.Geest in Tilburg enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de 

grondcijns en een b-erfcijns van 1 oude groot. 

 

Johannes Bije filius quondam Franconis dicti Panen domum (dg: et aream) 

#atque# ortum sitos in parochia de Tilborch ad locum dictum den Hoevel 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Tilborch ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Reijnero de 

Broechoven promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditario censu unius grossi antiqui (dg: ex) exinde 

solvendis. Testes Jacobus Coptiten et Meus datum tercia post (dg: octav 

bti) Mathei. 

 

BP 1177 f 207r 12 di 26-09-1385. 

Willelmus Broet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Broet prebuit et reportavit. Testes datum surpa. 

 

BP 1177 f 207r 13 di 26-09-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 13½ Brabantse dobbel, 28 

Vlaamse plakken voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1386) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto (dg: emptori) venditori XIII et dimidium 

Brabant dobbel scilicet XXVIII Vleemsche placken pro quolibet dobbel 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 207r 14 di 26-09-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 15 Brabantse dobbel, 28 

Vlaamse plakken voor 1 dobbel gerekend of de waarde, op de laatste dag van 

mei aanstaande (do 31-05-1386)te betalen. 

 

Dictus (dg: ve) emptor promisit dicto venditori (dg: X) XV Brabant dobbel 

scilicet XXVIII Vleemsche placken pro quolibet dobbel seu valorem ad (dg: 

fine) #ultimum diem# maij proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 207r 15 di 26-09-1385. 

Walterus zv Thomas gnd van Neijnsel verkocht aan Rutgherus zvw Henricus van 

Vlierden 4 stukken land, in Nistelrode, (1) tussen Henricus van Stralen 

enerzijds en de weg gnd Kerkweg anderzijds, (2) gnd die Loden Hostat, 

tussen voornoemde Henricus enerzijds en Yda Mildemans anderzijds, (3) ter 

plaatse gnd die Vorst, tussen jkvr Mabelia wv Gerardus Vos enerzijds en 

Ghisbertus van de Doorn anderzijds, (4) tussen Arnoldus Ghiben soen 

enerzijds en voornoemde Ghisbertus van de Doorn anderzijds, aan hem in 

pacht uitgegeven door Luijtgardis dvw Johannes gnd Bruijstens, belast met 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Walterus filius Thome dicti de Neijnsel quatuor pecias terre sitas in 

parochia de Nijsterle quarum una inter hereditatem Henrici de Stralen ex 

uno inter (dg: hereditatem) viam dictam Kercwech ex alio altera (dg: 

dicta) dicta die Loden Hostat inter hereditatem dicti Henrici ex uno et 

inter hereditatem Yde Mildemans ex alio tercia in loco dicto die Vorst 

inter hereditatem domicelle Mabelie relicte quondam Gerardi Vos ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti deSpina ex alio et quarta inter hereditatem 
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Arnoldi Ghiben soen ex uno et inter hereditatem dicti Ghisberti de Spina 

ex alio sunt site datas ad paccionem sibi a Luijtgarde filia quondam 

Johannis dicti Bruijstens prout in litteris simul cum edificiis [in] 

premissis consistentibus ut dicebat vendidit Rutghero (dg: d) filio 

quondam Henrici de Vlierden supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 A 01 f.207v. 

 Quarta post Mathei: woensdag 27-09-1385. 

 in crastino Mijchaelis: zaterdag 30-09-1385. 

 

BP 1177 f 207v 01 wo 27-09-1385. 

Marcelius van der Scueren en Hebkinus zvw Happo van Werten beloofden aan 

Philippus Asinarius 20 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (za 11-

11-1385) te betalen, op straffe van 2. 

 

Marcelius van der Scueren Hebkinus filius quondam Happonis de Werten 

promiserunt Philippo Asinario XX aude scilde ad Martini proxime pena II. 

Testes Jacobus et Jacobus datum quarta post Mathei. 

 

BP 1177 f 207v 02 wo 27-09-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 207v 03 za 30-09-1385. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen alle vervreemdingen, door 

verschillende personen gedaan, met de goederen van wijlen Godefridus van 

Sceepstal. 

 

Johannes de Erpe calumpniavit omnes alienaciones factas cum bonis quondam 

Godefridi de Sceepstal per personas quascumque ut dicebat. Testes Jacobus 

Cop et Berkel datum in crastino Mijchaelis. 

 

1177 mf7 A 02 f.208. 

 anno LXXXV: 1385. 

 Tercia post Remigii: dinsdag 03-10-1385. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 06-10-1385. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 07-10-1385. 

 in profesto Dijonisii: zondag 08-10-1385. 

 in die Dijonisii: maandag 09-10-1385. 

 

BP 1177 f 208r 01 ±za 30-09-1385. 

Begin van de contracten van de schepenen Johannes zv Truda, Leonius van 

Erpe, Johannes van Neijnsel, Willelmus Scilder, Emondus van Ghemert, 

Henricus Raet en Goessuinus Steenwech, in het jaar 85. 

 

Incipiunt contractus scabinorum scilicet Johannis filii Trude Leonii de 

Erpe Johannis de Neijnsel (dg: Leon) Willelmi Scilder Emondi de Ghemert 

Henrici Raet et Goessuini Steenwech anno LXXXV. 

 

BP 1177 f 208r 02 di 03-10-1385. 

Willelmus van Broechoven vernaderde een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan 

Godefridus zv Engela gnd Goedens verkocht door Ghibo zv Johannes Meijnaert. 

De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Willelmus de Broechoven prebuit ad redimendum hereditariam paccionem 

unius modii siliginis venditam Godefrido filio Engele dicte Goedens a 

Ghibone filio Johannis Meijnaert ut dicebat alter cessit et reportavit. 
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Testes Johannes filius Trude et Johannes de Neijnsel datum 3a post 

Remigii. 

 

BP 1177 f 208r 03 vr 06-10-1385. 

Hermannus zv Sanderus Coelner ev Elisabeth dvw Jacobus gnd Jacobs soen van 

Druenen gaf uit aan Johannes gnd Backe Jacobs soen (1) de helft van een 

hofstad, in Druenen, tussen Maria dvw Theodericus gnd Maijken enerzijds en 

Willelmus van Vlijmen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 3 oude groot 

aan de hertog, 12 penningen aan de investiet van Druenen, en thans voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelden voornoemde Johannes Bac en zijn 

dochter Hilla tot onderpand (2) de andere helft van de hofstad. 

 

Solvit Johannes Bac. Solvit XII solidos. 

Hermannus filius Sanderi Coelner maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie quondam Jacobi dicti Jacobs soen de Druenen 

medietatem ad se spectantem cuiusdam domistadii siti in parochia de 

Druenen inter hereditatem Marie filie quondam Theoderici dicti Maijken ex 

uno et hereditatem Willelmi de Vlijmen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: p cens) #pactum# Johanni dicto Backe Jacobs soen ab 

eodem pro censibus (dg: duci #de jure solvendis#) #pro tribus antiquis 

grossis duci atque XII denariis investito de Druenen# inde solvendis 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda dicto Hermanno ab alio purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes 

Bac (dg: aliam medietatem dicti domistadii ad pignus imposuit) et Hilla 

eius filia cum tutore reliquam medietatem dicti domistadii ad pignus 

imposuerunt. Testes (dg: Sta et) Scilder et Emondus datum sexta post 

Remigii. 

 

BP 1177 f 208r 04 vr 06-10-1385. 

Petrus zvw Petrus gnd Lang Peter van Orthen, zijn broer Gerardus, Franco zv 

Paulus en Hubertus Steenwech beloofden aan Johannes Loij 11½ oude schild of 

de waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Martinus (za 11-11-1385), 1/3 deel 

met Sint-Jan (zo 24-06-1386) en 1/3 deel met Sint-Remigius (ma 01-10-1386). 

 

Petrus filius quondam Petri dicti Lang Peter de Orthen Gerardus eius 

frater Franco filius Pauli Hubertus Steenwech promiserunt Johanni Loij 

XIJ aude scilde vel valorem pro una tercia parte Martini pro altera 3a 

parte Johannis et pro ultima parte Remigii persolvendos. Testes Lonijs et 

Steenwech datum sexta post Remigii. 

 

BP 1177 f 208r 05 vr 06-10-1385. 

De drie eersten zullen de vierde schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primi tres servabunt quartum indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 208r 06 vr 06-10-1385. 

(dg: Johannes zvw Johannes van). 

 

(dg: Johannes filius quondam Johannis de). 

 

BP 1177 f 208r 07 vr 06-10-1385. 

Johannes van den Amer van Vechel verkocht aan Aleidis wv Arnoldus van der 

Bolst een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en 14 lopen gerstland, in Veghel, tussen 

Jacobus van den Amer enerzijds en de gemeint anderzijds. Verkoper en 

Johannes Otten soen beloofden lasten af te handelen. 
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Johannes van den Amer de Vechel (dg: legitime) #hereditarie# vendidit 

Aleidi (dg: v) relicte quondam Arnoldi van der Bolst (dg: vitalem 

pensionem) hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo orto et quatuordecim 

lopinatis terre ordeacee sitis in parochia de Vechel inter hereditatem 

Jacobi van den Amer ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 

promittentes et cum eo Johannes Otten soen warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Neijnsel et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 208r 08 vr 06-10-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 208r 09 za 07-10-1385. 

Jacobus van den Wiel gaf uit aan Ludovicus nzv Johannes Alaerts soen een 

kamp van 3 morgen, gelegen buiten de stadsmuur van Den Bosch, tussen wijlen 

Arnoldus Berwout enerzijds en wijlen Godefridus Posteel anderzijds, zoals 

door een sloot omgeven; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 55 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Jacobus van den Wiel quendam campum (dg: tr) tria jugera terre 

continentem situm extra murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam 

Arnoldi Berwout ex uno et hereditatem quondam Godefridi Posteel ex alio 

prout ibidem est circumfossatus ut dicebat dedit ad censum Ludovico filio 

naturali Johannis Alaerts soen ab eodem pro hereditario censu 

quinquaginta quinque solidorum monete dando dicto Jacobo ab altero 

Martini ex dicto campo promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Neijsel et Raet datum sabbato post 

Remigii. 

 

BP 1177 f 208r 10 zo 08-10-1385. 

Elsbena dvw Henricus Stevens soen van Wetten verwekt bij zijn vrouw 

Elisabeth, ndvw hr Johannes gnd Sneuwart priester en Metta gnd van 

Meldert?, verkocht aan Aleidis van Berlikem de helft in een b-erfpacht van 

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

(1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Godescalcus zv 

Theodericus moet leveren, (2) een stuk beemd gnd die Brake, in Berlicum, 

(3) een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, die voornoemde 

Godescalcus moet betalen, gaande uit een stuk land in Berlicum, bij de 

steeg gnd die Leide Steeg, welke pacht van 1 mud rogge Jordanus van 

Roesmalen smid, tbv voornoemde wijlen Elizabeth ndvw hr Johannes Sneuwart 

en Aleijdis ndvw voornoemde hr Johannes Sneuwart, gekocht had van Henricus 

zvw Jacobus gnd Neelken, en welke helft van eerstgenoemde pacht aan 

voornoemde Elsbena gekomen was na overlijden van haar ouders. 

 

Elsbena filia quondam Henrici Stevens soen de Wetten ab eodem quondam 

Henrico Elisabeth eius uxore filia naturali quondam domini Johannis dicti 

Sneuwart presbitri et Mette dicte de (dg: Mie) M[e?]ldert pariter genita 

cum tutore medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et 

ad Buscum tradenda ex hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte 

mensure quam Godescalcus filius Theoderici solvere tenetur hereditarie ex 

quadam pecia prati dicta die Brake sita in parochia de Berlikem atque ex 

hereditario censu quadraginta solidorum antique pecunie quem dictus 

Godescalcus solvere tenetur ex pecia terre in dicta parochia prope 

quandam stegham dictam die Leijde Steghe quam paccionem unius modii 

siliginis Jordanus de Roesmalen faber ad opus dicte quondam (dg: Aleijde) 

Elizabeth filie naturalis quondam domini Johannis Sneuwart predicti et ad 
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opus Aleijdis filie naturalis eiusdem quondam domini Johannis Sneuwart 

erga Henricum filius quondam Jacobi (dg: fi) dicti (dg: Sco) Neelken 

emendo acquisiverat prout in litteris (dg: here) et quam medietatem 

primodicte paccionis dicta Elsbena sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam esse dicebat hereditarie vendidit Aleidi de 

Berlikem (dg: cum) supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore 

#super habita et habenda# ratam servare et obligationem et (verbeterd 

uit: ex) impeticionem ex parte sui et suorum parentum deponere. Testes 

Lonijs et Neijnsel datum (dg: dominica post Remigii) in profesto 

Dijonisii. 

 

BP 1177 f 208r 11 zo 08-10-1385. 

Laurencius van Wetten beloofde aan zijn nicht Elsebena dvw Henricus Stevens 

soen 24 gulden na maning te betalen. 

 

(dg: Stephanus) #Laurencius# de Wetten promisit super omnia Elsebene 

filie quondam Henrici Stevens soen sue nepoti XXIIII florenos dictos 

gulden (dg: ad festum Nij) ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 208r 12 ma 09-10-1385. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nicholaus gnd Megen verkocht aan Rodolphus zv 

Arnoldus Koijt een b-erfcijns van 9 pond 6 schelling geld, die Hermannus 

Scuwinc beloofd had aan wijlen voornoemde Nicholaus, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 3 morgen land, boven in de plaats gnd Vliedert, in een 

kamp aldaar, 4 morgen groot, tussen Johannes zv Gerardus Hals enerzijds en 

Elisabeth gnd Storms anderzijds. Lasten van zijn kant, van de kant van 

wijlen voornoemde Nicholaus en van de kant van Willelmus gnd Slijc worden 

afgehandeld. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue 

uxoris filie quondam Nicholai dicti Megen annuum et hereditarium censum 

novem librarum et sex solidorum monete quem Hermannus Scuwinc se dicto 

quondam Nicholao dare et solvere promiserat hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex tribus jugeribus terre supra in loco Vliedert in 

quodam campo sito ibidem quatuor jugera terre continente inter 

hereditatem (dg: Gerardi) Johannis filii Gerardi Hals ex uno et 

hereditatem Elisabeth dicte Storms ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Rodolpho filio Arnoldi Koijt supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Nicholai et Willelmi dicti Slijc deponere. Testes Trude et Neijsel datum 

in die Dijonisii. 

 

BP 1177 f 208r 13 ma 09-10-1385. 

Henricus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Erpe prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 A 03 f.208v. 

 in festo Dijonisii: maandag 09-10-1385. 

 in crastino Dijonisii: dinsdag 10-10-1385. 

 Quarta post Dijonisii: woensdag 11-10-1385. 

 

BP 1177 f 208v 01 ma 09-10-1385. 

Johannes Bije zvw Arnoldus Lisen soen gaf uit aan Jacobus zvw Henricus 

Lisen soen een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenroede, 

tussen kv Heijmericus van Boevenroede enerzijds en Johannes Hasaert 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 18 penningen geld aan de kerk van 

Schijndel, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 
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Johannes Bije filius quondam Arnoldi Lisen soen peciam terre sitam in 

parochia de Rode in loco dicto Boevenroede inter hereditatem liberorum 

Heijmerici de Boevenroede ex uno et inter hereditatem Johannis Hasaert ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Jacobo filio quondam Henrici 

Lisen soen pro XVIII denariis #monete# ecclesie de Scijnle inde solvendis 

dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco danda dicto Johanni ab altero hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Lonijs et Neijsel datum 

in festo Dijonisii. 

 

BP 1177 f 208v 02 ma 09-10-1385. 

Hubertus gnd Steenwech verkocht aan Hilla wv Johannes gnd Joncker van 

Gorichem (1) een b-erfcijns van 9 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit de helft van 2 kampen, 11½ morgen 2 hont 50 roeden groot, in 

Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een 

b-erfcijns119 van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

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

Baptist, gaande uit de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de straat 

gnd Oude Huls, eertijds van Walterus zvw een zekere Nenna en van zijn 

weduwe Hadewigis, (3) een b-erfcijns van 20 schelling laatstgenoemd geld, 

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

uit een huis van wijlen Johannes gnd Hoevelman in Den Bosch, over de 

Visbrug, tussen erfgoed van Hilla Faeliants enerzijds en erfgoed van 

Johannes Moerwater anderzijds, welke cijnzen voornoemde Hubertus gekocht120 

had van Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven ev Jutta dvw Petrus Steenwech. 

 

Hubertus dictus Steenwech hereditarium censum novem librarum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex medietate duorum camporum terre 

undecim et dimidium iugera (dg: terre) et duo hont et quinquaginta 

virgatas terre continentium sitorum in parochia de Roesmalen inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter communitatem ex alio atque 

hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro XVI denariis (dg: compu) in ipso censu 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

pro una medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate in 

festo nativitatis beati Johannis baptiste ex medietate domus et aree site 

in Busco in vico dicto Aude Huls que domus et area fuerant Walteri (dg: 

dicti) filii quondam dicte Nenne et Hadewigis relicte eiusdem (dg: q) 

insuper hereditarium censum viginti solidorum monete iamdicte solvendum 

hereditarie mediatim (dg: J) Johannis et mediatim Domini de domo (dg: 

Johannis) quondam Johannis dicti (dg: Hove) Hoevelman sita in Busco ultra 

pontem piscium inter hereditatem Hille Faeliants et inter hereditatem 

Johannis Moerwater quos census predictos dictus Hubertus erga Arnoldum 

filium #Ghevardi# de Eijndoven maritum et tutorem legitimum Jutte sue 

uxoris filie quondam Petri Steenwech emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Hille relicte quondam Johannis dicti 

Joncker de Gorichem supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Willelmus et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 208v 03 ma 09-10-1385. 

Rodolphus van Gravia verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Gravia prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
119 Zie ← BP 1177 f 208v 02 ma 09-10-1385 (2+3), verkoop van deze cijnzen. 
120 Zie ← BP 1176 f 203v 01 vr 05-04-1381, verkoop van deze cijnzen. 
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BP 1177 f 208v 04 ma 09-10-1385. 

Peter die Becker vernaderde alle goederen en erfgoederen, die Walterus van 

Boemel, tbv hem en zijn broer Rutgherus, verworven had van Zebertus zvw 

Zebertus van der Hagehorst. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Peter die Becker prebuit et exhibuit patentes denarios etc ad redimendum 

omnia bona et hereditates quas Walterus de Boemel ad opus sui et ad opus 

Rutgheri sui fratris erga Zebertum filium quondam Zeberti van der 

Hagehorst acquisiverat prout in litteris dicebat contineri et alter 

cessit et reportavit. Testes Neijsel et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 208v 05 di 10-10-1385. 

Arnoldus Bos verkocht aan Nicholaus der Kijnder den Plaetmaker een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Sint-Bartholomeus te betalen, gaande uit 

een kamp gnd Lippenkamp, in Veghel, ter plaatse gnd Rubroek, tussen 

Johannes Huge enerzijds en Hermannus van Bijstervelt anderzijds, reeds 

belast met 2 schelling aan de heer van Helmond, 2 schelling 1 penning aan 

de naburen van Veghel en 10 Vlaamse groten aan het altaar van Sint-Agatha 

in de kerk van Veghel. 

 

Arnoldus Bos hereditarie vendidit Nicholao der Kijnder den Plaetmaker 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

Bartholomei ex campo dicto Lippencamp sito in parochia de Vechel in loco 

dicto Rubroec inter hereditatem (dg: Huge) Johannis Huge ex uno et 

hereditatem Hermanni de Bijstervelt ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis II solidis domino (dg: 

fi) de Helmont atque II solidis et uno denario vicinis de Vechel atque 

(dg: de) decem grossis Flandriensibus altari (dg: s) sancte Aghate sito 

in ecclesia de Vechel inde solvendis promisit sufficientem facere. Testes 

Neijnsel et Raet datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1177 f 208v 06 di 10-10-1385. 

Voornoemde Arnoldus Bos ev Metta dvw Willelmus van Hamfelt de oudere droeg 

over aan Bruijstinus Ghijssellen soen 1/7 deel in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Veghel, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land 

gnd die Brake, in Veghel, welk 1/7 deel aan hem gekomen was na overlijden 

van Willelmus gnd Ghijsellen soen. 

 

Dictus Arnoldus #maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette sue uxoris 

filie quondam Willelmi de Hamfelt senioris# septimam partem ad se 

spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Vechel solvenda hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Brake 

sita in parochia de Vechel (dg: inter hereditatem) quam septimam partem 

sibi de morte quondam Willelmi dicti Ghijsellen soen successione 

hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Bruijstino 

Ghijssellen soen promittens ratam servare et obligationem #ex parte# sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 208v 07 di 10-10-1385. 

Voornoemde Arnoldus Bos ev Metta dvw Willelmus van Hamfelt de oudere droeg 

over aan Bruijstinus Ghijssellen soen het deel dat aan hem gekomen was na 

overlijden van Willelmus gnd Ghijssellen soen in een hoeve gnd ten Heze, in 

Deurne, ter plaatse gnd Vlierde. 

 

Dictus Arnoldus (dg: septimam partem sibi competentem in) et totam partem 

et omne jus sibi de morte quondam Willelmi dicti Ghijssellen soen 

successione hereditarie advolutam in manso dicto ten Heze sito in 

parochia de Doerne in loco dicto Vlierde cum eius attinentiis hereditarie 

suppootavit Bruijstino Ghijssellen soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 
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BP 1177 f 208v 08 wo 11-10-1385. 

Elisabeth, dvw Wellinus gnd van Uden en wv Gerardus Ketelbueter van Nuenen, 

droeg over aan Johannes gnd Ketelbueter van Nuenen al haar erfgoederen, 

onder Nuenen. 

 

Solvit. 

Elisabeth filia quondam Wellini dicti de Uden relicta quondam Gerardi 

Ketelbueter de Nuenen (dg: omnes e) cum tutore omnes hereditates ad se 

specantes quocumque locorum infra parochiam de Nuenen sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni (dg: filio quondam Arnoldi dicto dicto 

...s soen) dicto Ketelbueter #de Nuenen# promittens cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et 

Steenwech datum quarta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 208v 09 wo 11-10-1385. 

Voornoemde Johannes Ketelbueter beloofde aan voornoemde Elisabeth een 

lijfpacht van 6 mud rogge, maat van Nuenen, en 1 steen vlas, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Ketelbueter promisit super habita et habenda se daturum 

dicte Elisabeth vitalem pensionem (dg: sex) sex modiorum siliginis 

mensure de Nuenen ac unum steen lini anno quolibet ad vitam dicte 

Elisabeh purificationis ex omnibus suis bonis habitis et habendis ut 

dicebat tali condicione etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 208v 10 wo 11-10-1385. 

Gerardus van Cranenborch verkocht aan Johannes Vorsteren van Bucstel een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een huis en tuin in Gestel, naast de brug, tussen het water gnd die 

Dommel enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 18 penning 

en 2 hoenderen aan de grondheer. 

 

Gerardus de Cranenborch hereditarie vendidit Johanni Vorsteren de Bucstel 

hereditariam paccionem IIIIor modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto cum eorum 

attinentiis sitis in parochia de Gestel iuxta pontem inter (dg: 

hereditatem) aquam dictam die Dommel ex uno et inter communem platheam ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: XV) XVIII denariis et duobus pullis domino fundi prius inde 

solvendis promisit super habita et habenda sufficientem facere. Testes 

datum ut supra. 

 

1177 mf7 A 04 f.209. 

 Quarta post Dijonisii: woensdag 11-10-1385. 

 Quinta post Dijonisii: donderdag 12-10-1385. 

 

BP 1177 f 209r 01 wo 11-10-1385. 

De broers Petrus en Martinus, kvw Johannes gnd Yden meester Arts soen, 

verkochten aan Willelmus Posteel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin 

en daaraan gelegen akker gnd die Hoenakker, die waren van wijlen 

Theodericus van Gunterslaer, in Oirschot, ter plaatse gnd die Laat, tussen 

de gemeint enerzijds en kvw Johannes van den Audenhuze anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 5 mud rogge, (2) een stuk land gnd dat 

Hoefke, in Sint-Oedenrode, tussen de gemeint enerzijds en wijlen Henricus 

Oeden soen anderzijds, (3) een stuk land in Sint-Oedenrode, beiderzijds 

tussen Jacobus van der Heijden, (4) een stuk land in Sint-Oedenrode, tussen 

erfgoed gnd Mostarts Hoeve enerzijds en kvw Walterus van den Bloc 

anderzijds, dit stuk land reeds belast met een b-erfcijns van .. schelling. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

221 

Petrus et Martinus fratres liberi quondam Johannis dicti Yden meester 

Arts soen hereditarie vendiderunt (dg: Heijlwigi uxori) Willelmi (dg: d) 

Posteel (dg: ad opus dicti Willelmi) hereditariam pacconem duorum 

modiorum siliginis mensure de (dg: Oer) Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: hereditatibus infrascriptis 

sitis in parochia de Oerscot) ex domo et orto et agro dicto die Hoenacker 

(dg: cum) eis adiacente cum suis attinentiis #que fuerant quondam 

Theoderici de Gunterslaer# sitis in parochia de Oerscot ad locum dictum 

die Laet inter communitatem ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis van den Audenhuze ex alio item ex pecia terre dicta dat Huefken 

sita in parochia de Rode sancte Ode inter communitatem ex uno et inter 

hereditatem Henrici quondam Oeden soen ex alio +{ BP 1177 f 209r 02 

invoegen} ex pecia terre sita in dicta parochia de Rode inter hereditatem 

dictam Mostarts Hoeve ex alio et inter hereditatem liberorum quondam 

Walteri van den Bloc ex alio ut dicebant (dg: he) promittentes super 

omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis (dg: hereditate) hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

ex dictis domo et (dg: area) orto et agro dicto (dg: dicto) die Hoenacker 

solvenda et hereditario censu #.. solidorum# ex ultimodicta pecia terre 

solvendo ut dicebat et sufficientem facere. Testes Scilder et Steenwech 

datum quarta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209r 02 wo 11-10-1385. 

{invoegen in BP 1177 f 209r 01}. 

+ et ex pecia terre sita in parochia de Rode predica inter hereditatem 

(dg: liberorum quondam) Jacobi van der Heijden ex utroque latere 

coadiacente. 

 

BP 1177 f 209r 03 wo 11-10-1385. 

Johannes Cortroc snijder verkocht aan Rutgherus zvw Johannes gnd Bollart 

van Oerscot het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn neef 

Henricus die Canter, in een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Boxtel, 

ter plaatse gnd aan die Raant, tussen Gerardus van der Hoeven enerzijds en 

de gemeint gnd Kempen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes Cortroc sartor (dg: maritus et tutor) totam partem et omne jus 

sibi de morte quondam Henrici die Canter sui cognati successione 

advolutas in domo orto et (dg: pe) hereditate sibi adiacente sitis in 

parochia de (dg: Busc) Bucstel ad locum dictum aen die Raent inter 

hereditatem Gerardi van der Hoeven ex uno et inter (dg: he) communitatem 

dictam Kempen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rutghero filio 

quondam Johannis dicti (dg: Bogarts) #Bollart# de Oerscot promittens 

warandiam et obligationem (dg: deponere) ex parte sui deponere. Testes 

(dg: datum supra Joh) Neijnsel et Scilder (dg: datum supra) datum quarta 

post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209r 04 wo 11-10-1385. 

(dg: Johannes van Bladel bakker verklaarde ontvangen te hebben). 

 

(dg: Johannes de Bladel pistor palam recognovit se recepisse). 

 

BP 1177 f 209r 05 wo 11-10-1385. 

Luijtgardis Bauderics verklaarde ontvangen te hebben van Johannes van 

Bladel bakker 22 Brabantse dobbel, 52 Hollandse plakken voor 1 dobbel 

gerekend, in afkorting van 44 Brabantse dobbel, die voornoemde Johannes 

verschuldigd is aan voornoemde Luijtgardis. 

 

Luijtgardis Bauderics palam recognovit se recepisse a Johanne de Bladel 

pistore XXII Brabant dobbel scilicet LII #Hollant# placken pro quolibet 

dobbel computato scilicet in abbreviationem XLIIII Brabants dobbel quos 
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dictus Johannes prefate Luijtgardi tenetur in litteris scabinorum in 

Busco (dg: prout in litteris) ut dicebat. Testes Trude et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1177 f 209r 06 wo 11-10-1385. 

Arnoldus Rover zvw hr Emondus Rover en Johannes zv Rodolphus van Ghiessen 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 20 oude schilden met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1385; 20+11=31 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Arnoldus Rover filius quondam domini Emondi Rover et Johannes filius 

Rodolphi de Ghiessen promiserunt Philippo Jozollo etc XX aude scilde ad 

Martini proxime futurum sub pena II. Testes Emondus et Raet datum supra. 

 

BP 1177 f 209r 07 do 12-10-1385. 

Gerardus van Scaerweijer verkocht aan Johannes zv Petrus van Gageldonc een 

n-erfpacht van 7 mud rogge, maat van Tongerlo, met Lichtmis op de goederen 

gnd Borchwaart, in Tongerlo, te leveren, gaande uit alle cijns- en 

allodiale goederen, die aan hem behoren, in Tongerlo, reeds belast met de 

grondcijns en 3 lopen rogge aan de kerk van Tongerlo. 

 

Gerardus de Scaerweijer hereditarie vendidit Johanni filio Petri de 

Gageldonc hereditariam paccionem septem modiorum siliginis mensure de 

Tongerle solvendam hereditarie purirficationis (dg: ex o) et supra bona 

dicta Borchwaert sita in parochia de Tongerle tradendam ex omnibus et 

singulis bonis censualibus et allodialibus ad ipsum spectantibus 

quocumque locorum in dicta parochia de Tongerle sitis ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et tribus lopinis siliginis ecclesie de Tongerle prius inde 

solvendis promisit sufficientem facere. Testes Neijnsel et Raet datum 

quinta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209r 08 do 12-10-1385. 

Godefridus zv Philippus van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Philippi de Geldorp prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 209r 09 do 12-10-1385. 

Voornoemde koper en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan 

voornoemde verkoper 65 Brabantse dobbel, 54½ Hollandse plak voor 1 

Brabantse dobbel gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te 

betalen. 

 

Dictus (dg: venditor) emptor et Arnoldus Sta de Penu promiserunt dicto 

venditori LXV Brabant dobbel vel pro quolibet LIIII et dimidium placken 

Hollandie ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 209r 10 do 12-10-1385. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 209r 11 do 12-10-1385. 

Godefridus zvw Arnoldus gnd Smijt van Lieshout verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Sluijter van Lieshout een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit (1) een stuk land 

in Lieshout, ter plaatse gnd Bandenvoort, tussen Theodericus van der 

Kijndhuijs enerzijds en Johannes gnd die Jonge Coninc anderzijds, (2) een 

stuk land in Lieshout, ter plaatse gnd die Donk, tussen voornoemde Johannes 

die Jonge Coninc enerzijds en Nicholaus gnd Sluijters soen anderzijds, 
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reeds belast met de grondcijns. 

 

Godefridus filius quondam Arnoldi dicti Smijt de Lieshout hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Iohannis Sluijter de Lieshout hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in parochia de Lieshout tradendam ex pecia terre sita 

in parochia de Lieshout in loco dicto Bandenvoert inter hereditatem 

Theoderici van der Kijndhuijs ex uno et hereditatem Johannis dicti die 

Jonge Coninc ex alio atque ex pecia terre sita in dicta parochia in loco 

dicto die Donc inter hereditatem dicti Johannis die Jonge Coninc ex uno 

et hereditatem (dg: Johannis Sl) Nicholai dicti Sluijters soen ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini fundi inde solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 209r 12 do 12-10-1385. 

Marcelius gnd Zele Metten soen van Lieshout verkocht aan voornoemde 

Johannes zvw Johannes Sluijter van Lieshout een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit een stuk 

land, in Lieshout, ter plaatse gnd dat Roedeven, tussen kvw Amisius gnd 

Mijs schoenmaker enerzijds en Henricus gnd des Hoerners soen anderzijds, 

reeds belast met 2½ penning grondcijns. 

 

Marcelius dictus Zele Metten soen de Lieshout hereditarie vendidit dicto 

Johanni emptori hereditariam paccionem dimidii modii sliginis mensure de 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in parochia de Lieshout 

tradendam ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto dat 

Roedevenne inter hereditatem liberorum quondam Amisii dicti Mijs sutoris 

ex uno et hereditatem Henrici dicti des Hoerners soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis IIJ denariis 

domino fundi inde solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 209r 13 do 12-10-1385. 

Godefridus zvw Arnoldus Smijt van Lieshout verkocht aan Marcelius gnd Zeel 

zv Metta Spleten de helft van een stuk land in Lieshout, tussen voornoemde 

Metta en haar kinderen enerzijds en Theodericus Melcer anderzijds, te weten 

de helft richting voornoemde Metta en haar kinderen, deze helft belast met 

4 penning oude cijns. 

 

Godefridus filius quondam Arnoldi Smijt de Lieshout medietatem pecie 

terre #ad se spectantis# site in parochia de Lieshout inter hereditatem 

Mette Spleten et eius liberorum ex uno et hereditatem Theoderici Melcer 

ex alio ut dicebat scilicet illam medietatem que sita est versus 

hereditatem dictorum Mette et eius liberorum ut dicebat hereditarie 

vendidit Marcelio dicto Zeel filio dicte Mette promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis exceptis IIII denariis antiqui 

census ex dicta medietate solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 209r 14 do 12-10-1385. 

Voornoemde Godefridus zvw Arnoldus Smijt van Lieshout verkocht aan 

Theodericus Melcer de andere helft van voornoemd stuk land, geheel zoals 

hierboven. 

 

Dictus Godefridus venditor alteram medietatem dicte pecie terre 

hereditarie vendidit Theoderico Melcer promittens ut supra et erit totum 

ut supra. Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 A 05 f.209v. 

 Sexta post Dijonisii: vrijdag 13-10-1385. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1385. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 14-10-1385. 
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 Dominica post Calixti: zondag 15-10-1385. 

 

BP 1177 f 209v 01 vr 13-10-1385. 

Henricus zvw Nicholaus Scilder de oudere droeg over aan Katherina van 

Wijcke begijn een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit huis, tuin en aangelegen stuk land, 2 zester rogge 

groot, onder de vrijdom van den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, welke cijns 

aan hem was overgedragen121 door Petrus van Bruggen. 

 

Henricus (dg: Scilder) flius quondam Nicholai Scilder senioris 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex domo orto et pecia terre eis adiacente duo sextaria 

siliginis annuatim in semine capiente sitis infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Dungen supportatum sibi a Petro de Bruggen prout in 

litteris hereditarie supportavit Katherine de Wijcke beghine simul cum 

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

parte sui deponere. Testes Neijnsel et Scilder datum sexta post 

Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209v 02 do 26-10-1385. 

Henricus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Uden prebuit et reportavit. Testes Lonijs et Goessuinus datum 

quinta post Severini. 

 

BP 1177 f 209v 03 vr 13-10-1385. 

Henricus zvw Nicholaus Scilder de oudere droeg over aan Heilwigis van 

Spikers een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en tuin in Poeldonk, welke cijns aan hem was 

overgedragen door Petrus van Bruggen. 

 

Henricus filius quondam Nicholai Scilder senioris hereditarium censum XL 

slidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis ex 

domo et orto sitis in loco dicto Poeldonc supportatum sibi a Petro de 

Bruggen prout in litteris hereditarie supportavit Heilwigi de Spikers cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum ut supra) testes Neijnsel et 

Scilder datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209v 04 vr 13-10-1385. 

Henricus Boc van Heze ev Elisabeth dv Johannes van Berlikem verkocht aan 

Hermannus zv Egidius van Gravia een huis en erf in Den Bosch, over het 

kerkhof van de Sint-Janskerk, in een straat gnd Papenhuls, tussen erfgoed 

van hr Johannes van Mierde priester enerzijds en erfgoed van Arnoldus nzvw 

Arnoldus Berwout anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot 

aan erfgoed van hr Arnoldus van Scijnle priester, zoals aan voornoemde 

Henricus en zijn vrouw Elisabeth geschonken, belast met 50 schelling geld 

aan de H.Geest in Den Bosch. 

 

Henricus Boc de Heze maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth 

sue uxoris filie Johannis de Berlikem domum et aream sitam in Busco ultra 

cijmitherium ecclesie sancti Johannis in vico dicto (dg: Weverhuls) 

Papenhuls inter hereditatem #domini# Johannis de Mierde presbitri ex uno 

et hereditatem Arnoldi filii naturalis quondam Arnoldi Berwout ex alio 

tendentem a communi plathea retrorsum ad hereditatem domini Arnoldi de 

Scijnle presbitri (dg: pro) in omni ea quantitate qua ibidem est sita et 

ipse Henricus eandem domum et aream cum dicta Elisabeth eius uxore nomine 

dotis sumpserat ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno filio Egidii de 

Gravia promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

                         
121 Zie ← BP 1177 f 122r 09 do 05-05-1384, overdracht van de cijns. 
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deponere exceptis L solidis monete mense sancti spiritus in Busco inde 

solvendis. Testes Lonijs et Raet datum sexta post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209v 05 vr 13-10-1385. 

Otto van Cleve verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Gi) Otto de Cleve prebuit et reportait. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 209v 06 za 14-10-1385. 

Johannes zvw Daniel van Vladeracken droeg over aan Arnoldus zv Gerardus van 

Vladeracken een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een deel van een tuin, 

achter de tuin van Johannes gnd Cortroc, tussen Willelmus van Waderle 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, welke cijns aan hem was 

overgedragen door voornoemde Johannes Cortroc zvw Willelmus Cortroc. 

 

Johannes filius quondam Danielis de Vladeracken hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quadam parte orti siti retro ortum Johannis dicti Cortroc inter 

hereditatem Willelmi de Waderle ex uno et inter communem stegam ex alio 

supportatum sibi a dicto Johanne Cortroc filio quondam Willelmi Cortroc 

prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo filio Gerardi de 

Vladeracken cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem exparte sui deponere. Testes Lonijs et Goessuinus datum 

sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1177 f 209v 07 za 14-10-1385. 

Goeswinus Moedel van de Steenweg schonk aan Reijnerus zv Johannes Nolleken 

en diens vrouw Aleijdis dv voornoemde Goeswinus Moedel (1) een kamp, uit 

twee kampen die aan hem behoren, ter plaatse gnd die Hoeven, te weten het 

kamp richting Nuland, (2) de helft van het andere kamp, te weten van het 

kamp richting Gewande. Reijnerus zal de onraad op zich nemen. 

 

Goeswinus Moedel de Lapidea #Via# (dg: posteriorem p campum de no) unum 

(dg: u) campum de (dg: terre) duobus campis ad se spectantibus sitis in 

loco dicto die Hoeven scilicet illum campum qui situs est versus Nuwelant 

atque medietatem alterius (dg: alteri) dictorum duorum (dg: duor) 

camporum scilicet illius campi qui situs est versus Gherwanden! ut 

dicebat supportavit Reijnero filio Johannis Nolleken cum (dg: Petra) 

#Aleijde# sua uxore filia dicti (dg: dicti) Goeswini Moedel nomine dotis 

ad jus oppidi etc promittens ratam servare tali condicione annexa quod 

dictus Reijnerus omnia onera dicta onraet ad premissa spectantia faciet 

et observabit. Testes Neijnsel et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 209v 08 za 14-10-1385. 

Voornoemde Goeswinus Moedel schonk aan zijn schoonzoon Petrus Alarts zvw 

Goeswinus Cnode en diens vrouw Petra dv eerstgenoemde Goeswinus de helft 

van een kamp uit twee kampen, ter plaatse gnd die Hoeven, te weten van het 

kamp richting Gewande. Voornoemde Petrus zal de onraad op zich nemen. 

 

Dictus Goeswinus Moedel medietatem unius campi duorum camporum ad se 

spectantium siti in loco dicto die Hoeven scilicet illius campi qui situs 

est versus Ghewanden supportavit Petro Alarts filio quondam Goeswini 

Cnode suo genero cum Petra sua uxore filia primodicti Goeswini nomine 

dotis etc promittens ratam servare tali cndicione quod dictus Petrus 

onera ad dictam medietatem de jure spectantia observabit et facere 

tenebitur. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 209v 09 za 14-10-1385. 

Johannes zvw Johannes van Haenwijc verkocht aan Willelmus van der Hamsvoert 
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een n-erfcijns122 van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns123,124 van 12 pond 

geld, welke cijns van 12 pond voornoemde wijlen Johannes beurde, gaande uit 

een huis en erfgoed in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van Johannes van Kuijc enerzijds en een gemeen straatje anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis de Haenwijc hereditarium censum XL 

solidorum monete ad se spectantem de hereditario censu XII librarum 

monete quem censum XII librarum dictus quondam Johannes solvendum 

hereditarie annuatim et hereditarie ex domo et hereditate sitis in Busco 

ad vicum dictum Huls inter hereditatem Johannis de Kuijc ex uno et inter 

communem viculum ex alio ut dicebat vendidit Willelmo van der Hamsvoert 

promittens warandiam et obligationem in dicto (dg: di) censu XL solidorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 209v 10 za 14-10-1385. 

Reijnerus zv Johannes Nollekens verklaarde alle goederen ontvangen te 

hebben van Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden en Petrus Alarts zvw 

Goeswinus Cnode, die voornoemde Engbertus en Petrus beloofd hadden aan 

voornoemde Reijnerus en zijn vrouw Aleijdis dv Goeswinus Moedel van de 

Steenweg, toen voornoemde Reijnerus en Aleijdis in het huwelijk werden 

verbonden. 

 

Reijnerus filius Johannis Nollekens palam recognovit sibi fore 

satisfactum (dg: ab) per Engbertum Ludinc filium quondam Jacobi de Uden 

et Petrum Alarts filium quondam Goeswini Cnode scilicet de omnibus bonis 

et promissionibus que et quas dicti Engbertus et Petrus promiserunt dicto 

Reijnero cum Aleijde sua uxore filia Goeswini Moedel de Lapidea Via (dg: 

tempore nomine) tempore quo dicti Reijnerus et Aleijdis per matrimonium 

copulabantur clamans dictos Engbertum Ludinc et Petrum inde quitos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 209v 11 zo 15-10-1385. 

Theodericus Berwout droeg over aan Johannes gnd Slijndwater zv Jacobus gnd 

Moelner een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een stuk land gnd die Braak, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Willelmus Colen soen enerzijds en 

Henricus gnd Moelner anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht125 door 

Henricus gnd Koevoet zvw Godefridus Ponder van Straten. Met 2 jaar 

achterstallige termijnen en een adiusticatio. 

 

Theodericus (dg: Berwout) Berwout hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex pecia terre 

dicta die (dg: B..) Brake sita in in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Straten inter hereditatem Willelmi Colen soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Moelner ex alio venditum sibi ab Henrico dicto Koe-(dg: 

voert)-voet filio quondam Godefridi Ponder de Straten prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni dicto (dg: Slij) Slijndwater filio Jacobi 

dicti Moelner cum litteris et jure et cum arrestadiis duorum annorum sibi 

deficientibus et cum adiusticatione sibi facta etc promittens ratam 

servare et obligationem (dg: ob) ex parte sui deponere. Testes Emondus et 

Goeswinus datum dominica post Calixti. 

 

                         
122 Zie → BP 1182 p 534v 08 za 30-07-1401, overdracht van onder meer deze 

erfcijns. 
123 Zie ← BP 1177 f 197v 04 wo 28-06-1385, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit 1/3 deel van de cijns van 12 pond. 
124 Zie → BP 1177 f 326r 05 za 17-11-1386, verkoop van een erfcijns van 20 

schelling uit de erfcijns van 12 pond. 
125 Zie ← BP 1176 f 190v 02 di 25-06-1381, verkoop van de erfcijns. 
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BP 1177 f 209v 12 zo 15-10-1385. 

Nijcholaus Moelner zvw Johannes Moelner van Straten en Andreas Willems soen 

van Straten beloofden aan Theodericus Berwout 31 Brabantse dobbel en 15 

pond geld met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Nijcholaus Moelner filius quondam Johannis Moelner de Straten et Andreas 

Willems soen de Straten promiserunt Theoderico Berwout XXXI Brabant 

dobbel seu valorem et XV libras monete ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 209v 13 zo 15-10-1385. 

Johannes Slijndwater zv Jacobus Moelner beloofde voornoemde Nijcholaus en 

Andreas schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Johannes Slijndwater filius Jacobi Moelner promisit dictos Nij et Andream 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 209v 14 zo 15-10-1385. 

Sophia wv Theodericus van Ghemert machtigde haar zoon Theodericus haar 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Sophia relicta quondam Theoderici de Ghemert dedit Theoderico suo filio 

potestatem monendi eius census pacciones et debita et gubernandi eius 

bona et ea in (dg: .) judico defendi et alia faciendi ut in forma ad 

revocacionem. Testes Scilder et Steenwech datum in crastino Luce. 

 

1177 mf7 A 06 f.210. 

 in crastino Luce: donderdag 19-10-1385. 

 Sexta post Luce: vrijdag 20-10-1385. 

 

BP 1177 f 210r 01 do 19-10-1385. 

Arnoldus nzvw hr Leonius van Scijnle beloofde aan hr Alardus van het Hof 

priester 60 Brabantse dobbel of de waarde in goud met Sint-Andreas 

aanstaande (do 30-11-1385) te betalen. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam domini (dg: Arnoldi) #Leonii# de (dg: 

Scilde) #Scijnle# promisit domino Alardo de Curia presbitro LX Brabant 

dobbel vel valorem in auro ad (dg: p) Andree proxime persolvendos. Testes 

Scilder et Steenwech datum (dg: qu) in crastino Luce. 

 

BP 1177 f 210r 02 do 19-10-1385. 

Johannes Rover nzvw hr Arnoldus Rover priester investiet van Veghel 

verkocht aan Luijtgardis Bauderics wv Tielmannus smid van Turinghen een 

n-erfcijns van 2 gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, voor 

het eerst over een jaar (zo 11-11-1386), gaande uit (1) een stuk land in 

Veghel, ter plaatse gnd op dat Hoge Dorhout, beiderzijds tussen Willelmus 

zvw Johannes van Dorhout, (2) een stuk land aan het einde van voornoemd 

stuk land, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en de gemeint anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Rover filius naturalis quondam #domini# Arnoldi Rover presbitri 

investiti olim de Vechel hereditarie vendidit Luijtgardi Bauderics 

relicte quondam Tielmanni fabri de Turinghen hereditarium censum duorum 

forenorum dictorum gulden seu valorem solvendum hereditarie Martini et 

primo termino a Martini proxime #futuro# ultra annum ex (dg: dubaus 

peciis terre) #pecia terre# sita in parochia de Vechel ad locum (dg: 

ocum) dictum (dg: l) op dat Hoghe Dorhout #(dg: site sunt)# inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Johannis de Dorhout ex (dg: alio uno 

et) utroque latere et (dg: altera sita ad fi) atque ex pecia terre sita 

ad finem dicte pecie terre inter hereditatem dicti Willelmi [ex uno] et 
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inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et (dg: aliam) #aliam# obligtionem deponere excepto censu 

domini ducis inde solvendo et sufficientem facere. Testes Scilder [et] 

Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 03 do 19-10-1385. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier gaf uit aan Johannes Coninc van 

Nuenen een beemd in Gerwen, ter plaatse gnd in die Hoeve, tussen wijlen 

Arnoldus van der Oest? enerzijds en wijlen Johannes van der Heijden 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier pratum (dg: d) situm in 

parochia de Gherwen in loco dicto in die Hoeve inter hereditatem quondam 

Arnoldi van der Oest? ex uno et inter hereditatem #quondam# Johannis van 

der Heijden ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: censum) 

#pactum# Johanni Coninc die! Nuenen ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Nuenen danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et in Nuenen tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 04 do 19-10-1385. 

Jacobus van Berze van der Horst verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus (dg: de v) de Berze van der (dg: Host) Horst prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 05 do 19-10-1385. 

Johannes Boijdens soen van den Water verkocht aan Henricus Steijmpel 3 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd in die Voelkamp, 

tussen Henricus Dicbier enerzijds en wijlen Everardus van den Water 

anderzijds, met een eind strekkend aan een dijk gnd zegedijk, belast met 3 

roeden zegedijk ter plaatse gnd des Hertogen Weteringen. 

 

Johannes Boijdens soen van den Water tria iugera terre sita (dg: in 

parochia) in loco dicto die Hoeven in loco dicto (dg: ...) in die 

Voelcamp inter Henrici (dg: ..) Dicbier ex uno et inter hereditatem (dg: 

quo) quondam Everardi van den (dg: Wader) Water ex alio (dg: ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico St) tendentia cum uno fine ad aggerem dictum 

Zeghedijc ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Steijmpel promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus virgatis aggeris 

dictis Zeghedike sitis in loco dicto des Hertogen Weteringen ad hoc de 

jure spectantibus ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 06 do 19-10-1385. 

Johannes gnd Oedeveer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus (dg: Odevee) Oedeveer prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 210r 07 do 19-10-1385. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verkocht aan Johannes zvw Boudewinus van 

den Water (1) een huis, hofstad en tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Arnoldus Didden soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een akker, tegenover voornoemd huis, tussen 

Rodolphus Vrients soen enerzijds en wijlen Lambertus van den Yvenlaer 

anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd Poeldonk, ter plaatse gnd in 

die Kosij, tussen Heijlwigis gnd Didden enerzijds en Johannes van der 

Poeldonc anderzijds, waarin Rodolphus Vrients soen 1 hont land heeft 

liggen, (4) een stuk land, ter plaatse gnd Poeldonk, tussen Henricus 
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Steijmpel enerzijds en kvw Lambertus van den Yvenlaer anderzijds, (5) een 

stuk beemd, naast de plaats gnd die Poeldonk, ter plaatse gnd in die Tobbe, 

tussen Henricus van der Loijdonc enerzijds en Jacobus zv Arnoldus Ghenen 

soen anderzijds, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 40 

schelling geld en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Nijcholaus dictus Coel Roelen soen domum (dg: et) #domistadium# et ortum 

sitos infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Poeldonc inter 

hereditatem Arnoldi Didden soen ex uno et inter communem viam ex alio 

item agrum terre situm in opposito dicte domus inter hereditatem Rodolphi 

Vrients soen ex uno et inter hereditatem quondam Lamberti van den 

Yvenlaer ex alio item peciam terre sitam in (dg: loco dicto in die Kosij 

in) dicto loco Poeldonc in loco dicto in (dg: dicto) die Kosij inter 

hereditatem Heijlwigis dicte Didden ex uno et inter Johannis van der 

Poeldonc ex alio et in qua pecia terre Rodolphus Vrients soen habet unum 

hont terre situatum item peciam terre sitam in loco dicto Poeldonc inter 

hereditatem #Henrici# Steijmpel ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Lamberti van den Yvenlaer ex alio item peciam prati sitam (dg: 

in) iuxta dictum locum die Poeldonc vocatum (dg: inter here) in loco 

dicto in die (dg: Top) Tobbe inter hereditatem Henrici van der Loijdonc 

ex uno et inter hereditatem Jacobi filii Arnoldi Ghenen (dg: ex) soen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Boudewini van 

den Water promittens warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditario censu XL solidorum monete et hereditaria 

paccione unius modii siliginis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 08 do 19-10-1385. 

Petrus van Bruggen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Bruggen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 09 do 19-10-1385. 

Arnoldus Mazeman en Johannes Aven soen verkochten aan Walterus zvw Walterus 

gnd Bijkens soen een stuk land, met gebouwen, naast de kerk van Orthen, 

tussen Heijnmannus Claes soen enerzijds en een gemene weg gnd die Kerkeweg 

anderzijds, welk stuk land Henricus Mazeman koster in Orthen gekocht had 

van Arnoldus Maes soen van Orthen, welk stuk land aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus Mazeman, belast met een b-erfcijns van 

20 schelling geld, die voornoemde wijlen Henricus Mazeman hieruit verkocht 

had tbv de kerk van Orthen, en een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Weijndelmodis ev voornoemde Henricus Mazeman aan voornoemde kerk had 

vermaakt. 

 

Arnoldus Mazeman et Johannes (dg: Ma) Aven soen (dg: marit) peciam terre 

sitam iuxta ecclesiam de Orthen inter hereditatem Heijnmanni Claes soen 

ex uno et inter communem (dg: plateam ex) viam dictam die Kerckewech ex 

alio quam peciam terre Henricus Mazeman custos in Orthen erga Arnoldum 

Maes soen de Orthen emendo acquisiverat prout in litteris quam peciam 

terre eis de morte dicti quondam Henrici Mazeman successione advolutam 

esse dicebant #simul cum edificiis# vendiderunt Waltero filio quondam 

Walteri dicti Bijkens soen supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes (dg: ratam servare) indivisi ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere excepto hereditario censu (dg: XL) #XX# solidorum 

#monete# quem dictus quondam Henricus #Mazeman# ad opus ecclesie de 

Orthen inde vendiderat et hereditario censu XX solidorum monete quem 

Weijndelmodis uxor olim dicti Henrici Mazeman dicte ecclesie exinde 

legaverat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 10 do 19-10-1385. 

Andreas zvw Walterus Bijekens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Andreas filius quondam Walteri Bijekens soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 11 do 19-10-1385. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder, jkr Willelmus heer van 

Boxtel en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan Otto van 

Lichtenberch 60 oude Franse schilden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis domicellus 

Willelmus dominus de Bucstel et Johannes de Ghemert junior promiserunt 

Ottoni de Lichtenberch LX aude scilde monete regis Francie seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 12 do 19-10-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 13 do 19-10-1385. 

Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc, Wernerus gnd Ebbekens soen en 

Reijnerus van Wordragen beloofden aan Willelmus Balijart 25 oude schilden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Johannes de (dg: .. Ke) Kuijc filius quondam Arnoldi de Kuijc Wernerus 

dictus Ebbekens soen et Reijnerus van Wordragen promiserunt Willelmo 

Balijart (dg: XV) XXV aude scilde seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 14 do 19-10-1385. 

Jkr Johannes van Barlaer heer van Helmond ontlastte Egidius Scoerweggen van 

alle schulden, die voornoemde Egidius hem verschuldigd was. 

 

Domicellus Johannes de Barlaer dominus de Helmont quitum clamavit Egidium 

Scoerweggen ab omnibus debitis que dictus Egidius sibi debebat a 

quocumque tempore evoluto usque in datum. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 15 vr 20-10-1385. 

Jacobus zvw Henricus van Os verkocht aan Jacobus Stevens soen een huis en 

erf in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, direct naast Nijcholaus 

van der Hullen enerzijds en erfgoed van Lambertus zvw Bertoldus van den 

Moutmolen anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Henricus van Os 

gekocht had van Godefridus van Enghelen, zijn zoon Godefridus en Henricus 

gnd Wolf, en welk huis en erf aan eerstgenoemde Jacobus en diens broer 

Nijcholaus na erfdeling tegen de erfg vw voornoemde Henricus van Os ten 

deel was gevallen, en van welk huis en erf eerstgenoemde Jacobus een helft 

gekocht126 had van zijn voornoemde broer Nijcholaus, belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld. 

 

Jacobus filius quondam Henrici de Os (dg: medietatem domus et aree) 

#domum et aream# sitam in Busco ad finem vici Orthensis contigue iuxta! 

(dg: L) Nijcholai van der Hullen ex uno et inter hereditatem Lamberti 

filii quondam Bertoldi de Molendino Brasii ex alio quam domum et aream 

dictus quondam Henricus de Os erga Godefridum de Enghelen et Godefridum 

eius filium et Henricum dictum Wolf emendo acquisiverat prout in litteris 

et que domus et area dicto Jacobo et Nijcholao suo fratri mediante 

hereditaria divisione prius habita inter (dg: ipsum et suos in hoc) 

heredes dicti quondam Henrici de Os cessit in partem et (dg: quarum) de 

                         
126 Zie ← BP 1176 f 165v 05 di 29-01-1381, verkoop van de helft van het 

huis. 
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(dg: do) qua domo et area dictus Jacobus unam medietatem erga dictum 

Nijcholaum eius fratrem emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Jacobo Stevens soen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem deponere excepto censu domini 

ducis et hereditario quatuor librarum et decem solidorum monete exinde 

solvendis. Testes Trude et Steenwech datum sexta post Luce. 

 

BP 1177 f 210r 16 vr 20-10-1385. 

Willelmus van Oijen ev Elizabeth dvw Henricus van Os verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Willelmus de Oijen maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Henrici de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 17 vr 20-10-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 80 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditor LXXX aude scilde scilicet IIII 

gulden pro III aude scilde computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210r 18 ±vr 20-10-1385. 

Jutta dvw Theodericus zv Jutta en haar dochter Eefsa verkochten aan 

Godescalcus Roesmont de helft van een huis en erf in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen erfgoed van Hermannus zwaardveger enerzijds en erfgoed van 

Rodolphus Zorghe anderzijds, te weten de helft naast erfgoed van voornoemde 

Hermannus, aan voornoemde wijlen Theodericus in cijns uitgegeven door Adam 

van Ghestel {niet afgewerkt contract127}. 

 

Jutta filia quondam Theoderici filii Jutte et Eefsa eius filia cum tutore 

medietatem domus et aree site in Busco ultra pontem dictum Tolbrugghe 

inter hereditatem Hermanni forbitoris ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Zorghe ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta hereditatem dicti Hermanni datam ad censum dicto quondam Theoderico 

ab Adam de Ghestel prout in litteris hereditarie vendiderunt Godescalco 

Roesmont (dg: cum litteris) supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte earum deponere 

exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

 

1177 mf7 A 07 f.210v. 

 Sexta post Luce: vrijdag 20-10-1385. 

 in die Severini: maandag 23-10-1385. 

 Quarta post Severini: woensdag 25-10-1385. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1385. 

 

BP 1177 f 210v 01 ±vr 20-10-1385. 

Jutta dvw Theodericus zv Jutta en haar dochter Eefsa droegen over aan 

Godescalcus Roesmont de helft van een deel van de oude stadsmuur van Den 

Bosch, 21¼ voet groot, gelegen achter erfgoederen van voornoemde wijlen 

Theodericus en Petrus gnd Bogart, gelegen over de Tolbrug, welk deel 

voornoemde Theodericus zv Jutta en Petrus Bogart verworven hadden van de 

stad Den Bosch {niet afgewerkt contract}. 

 

Jutta filia quondam Theoderici filii Jutte et Eefsa eius filia cum tutore 

medietatem cuiusdam partis antiqui muri oppidi de Busco XXI pedatas et 

quartam partem unius pedate continentis consistentis retro hereditates 

                         
127 Voor afgewerkt contract zie BP 1177 f 210v 02 vr 20-10-1385, overdracht 

van het huis. 
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dicti quondam Theoderici et Petri dicti Bogart siti (dg: ret) ultra 

pontem dictum Tolbrugghe quam partem dicti muri dictus Theodericus filius 

Jutte et Petrus Bogart erga oppidum de Busco acquisiverant prout in 

litteris vero sigillo sigillatis continetur supportaverunt Godescalco 

Roesmont cum dictis litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte earum deponere. 

 

BP 1177 f 210v 02 vr 20-10-1385. 

Jutta dvw Theodericus gnd Didden en haar dochter Eefsa droegen over aan 

Godescalcus Roesmont een huis en erf in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen 

voornoemde Godescalcus Roesmont enerzijds en Johannes Bathenborch 

anderzijds; het huis was belast. 

 

Jutta filia quondam Theoderici dicti Didden et Eefsa eius filia #cum 

tutore# domum et aream sitam in Busco ultra pontem dictum Tolbrugghe 

inter hereditatem Godescalci Roesmont ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bathenborch ex alio cum suis attinentiis universis ut dicebant 

supportaverunt dicto Godescal#co#do promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte earum deponere exceptis! exinde de jure 

solvendis. Testes Trude et Steenwech datum sexta post Luce. 

 

BP 1177 f 210v 03 vr 20-10-1385. 

Baudekinus van Alem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Baudekinus de Alem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210v 04 vr 20-10-1385. 

Baudekinus van Alem beloofde aan Eefsa dv Jutta dvw Theodericus Jutten 16 

gulden met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1386) te betalen. 

 

Baudekinus de Alem promisit Eefse filie Jutte filie quondam Theoderici 

Jutten XVI gulden a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210v 05 vr 20-10-1385. 

Theodericus Luwe gaf uit aan Walterus van den Rullen de navolgende 

erfgoederen, in Veghel, (1) een stuk land, gnd Wedekens Hof, en een 

aangelegen beemd, tussen hr Adam van Berchen ridder enerzijds en Katherina 

Jacobs anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Klein Laarakker, tussen Jutta 

van Doerne enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een beemd gnd die 

Pisbeemd, tussen Theodericus Writer enerzijds en voornoemde Walterus van 

den Rullen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 

lopen rogge en 4 lopen gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel, op 

de hofstad gnd ter Voert, te leveren. 

 

Theodericus Luwe (dg: peciam) hereditates infrascriptas sitas in parochia 

de Vechel videlicet peciam terre dictam Wedekens Hof et pratum sibi 

adiacens sitas inter hereditatem domini Ade de Berchen militis ex uno et 

inter hereditatem Katherine Jacobs ex alio item peciam (dg: p) terre 

dictam (dg: dat) die Cleijn Laeracker sitam inter hereditatem Jutte de 

Doerne ex uno et inter communem plateam ex alio item pratum dictum die 

Pisbeemt situm inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter 

hereditatem Walteri van den Rullen ex alio (dg: item) ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem dicto Waltero van den Rullen ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis et 

quatuor lopinorum ordei mensure de Vechel danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Vechel supra domistadium dictum ter Voert tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 210v 06 vr 20-10-1385. 

Aleijdis wv Arnoldus gnd Megghelijn bakker droeg over aan haar dochter Oda 

en aan Martinus zvw Walterus Nennen soen ev Metta, dvw voornoemde Arnoldus 

en Aleijdis, haar vruchtgebruik in een huis128,129,130,131 en erf in Den Bosch, 

op de Oude Dieze, tussen erfgoed van Luijtgardis van der Dijesen enerzijds 

en erfgoed van wijlen Ghibo gnd Bruijt anderzijds, welk huis en erf 

voornoemde wijlen Arnoldus gekocht had van Henricus Pijlet van Osse. De 

brief overhandigen aan Theodericus van den Rendonc zv Arnoldus. 

 

Aleijdis relicta quondam Arnoldi dicti Megghelijn pistoris cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in domo et area sita in Busco supra 

antiquum Dijsam inter hereditatem (dg: Nij) Luijtgardis van der Dijesen 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis quondam dicti Bruijt ex alio quam 

domum et aream dictus quondam Arnoldus erga Henricum Pijlet de Osse 

emendo acquisiverat (dg: prout in litteris) supportavit Ode sue filie et 

Martino filio quondam Walteri Nennen soen tamquam marito legitimo Mette 

sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi et dicte Aleijdis promittens cum 

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

supra. Detur Theoderico van den Rendonc filio Arnoldi. 

 

BP 1177 f 210v 07 ±vr 20-10-1385. 

Henricus, Elisabeth en Gheijla, kvw Willelmus gnd Cleijn, droegen over aan 

Gertrudis wv Hubertus Cleijn alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun voornoemde broer Hubertus Cleijn, resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van voornoemde Gertrudis, in Brabant gelegen. 

 

Henricus Elisabeth et Gheijla liberi quondam Willelmi dicti Cleijn cum 

tutore omnia bona ipsis de morte quondam Huberti Cleijn eorum fratris 

(dg: advol) successione hereditarie advoluta atque post mortem Gertrudis 

relicte dicti quondam Huberti successione hereditarie advolvenda 

quocumque locorum in terra (dg: d) Brabantie sita ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicte Gertrudi promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes. 

 

BP 1177 f 210v 08 ±vr 20-10-1385. 

Henricus van Loen korenkoper beloofde aan voornoemde Gertrudis 5½ oude 

schild, 40 plakken voor 1 oude schild gerekend, binnen 15 dagen na Sint-

Martinus aanstaande (za 11-11-1385) te betalen. 

 

Henricus de (dg: Loe) Loen emptor bladi promisit dicte Gertrudi VJ aude 

scilt scilicet XL placken pro quolibet per quindenam post Martini proxime 

persolvendos. 

 

BP 1177 f 210v 09 ma 23-10-1385. 

Rodolpus van Gravia beloofde aan Engbertus van den Meeracker 56 oude 

schilden, 4 Hollandse of Gelderse gulden voor 3 schilden gerekend, met 

Epiphanie aanstaande (za 06-01-1386) te betalen. 

 

Rodolpus de Gravia promisit Engberto van den Meeracker LVI aude scilde 

scilicet IIII Hollandie vel Gelrie !pro III scilde computato ad 

epyphaniam proxime persolvendos. Testes Trude et Neijnsel datum in die 

                         
128 Zie ← BP 1177 f 391v 10 ±do 14-09-1385, verkoop van een deel van dit 

huis. 
129 Zie ← BP 1177 f 127r 01 wo 08-06-1384, verkoop van een erfcijns van 3 

pond uit een erfcijns van 7 pond 12 schelling die uit dit huis gaat. 
130 Zie ← BP 1177 f 176v 10 do 26-01-1385, verkoop van een erfcijns van 4 

pond 12 schelling uit een erfcijns van 7 pond 12 schelling die uit dit huis 

gaat. 
131 Zie → BP 1177 f 258r 05 ma 27-11-1385, verkoop van het huis. 
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Severini. 

 

BP 1177 f 210v 10 wo 25-10-1385. 

Johannes van Erpe maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Leonius van Erpe met zijn goederen. 

 

Johannes de Erpe vendiciones et alienaciones factas per Leonium de Erpe 

cum suis bonis calumpniavit. Testes Neijnsel et Raet datum quarta post 

Severini. 

 

BP 1177 f 210v 11 wo 25-10-1385. 

Arnoldus van Beke nzv etc gaf uit aan Hermannus zvw Henricus van den 

Hoernic 1 morgen land, ter plaatse gnd Eikendonk, tussen voornoemde 

Arnoldus enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf Lambertus 

Moelner tot aan de dijk; de uitgifte geschiedde voor 2/3 oude groot en een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst 

over een jaar (zo 11-11-1386). Slechts op te geven met de volledige cijns 

en 10 Brabantse dobbel of de waarde. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc unum juger terre situm in loco 

dicto Eijkendonc inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et (dg: 

hereditatem) inter communem platheam ex alio tendens ab hereditate 

Lamberti Moelner ad (dg: communem) aggerem ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Hermanno filio quondam Henrici van den Hoernic ab 

eodem pro duabus #terciis# partibus unius antiqui grossi et pro 

hereditario censu sex librarum monete dandis dicto Arnoldo ab alio 

Martini et pro primo ultra annum ex premissis promittens (dg: ratam) 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit nisi cum pleno censu et cum decem Brabant dobbel vel valorem. 

Testes Lonijs et Steenwech datum quarta post Severini. 

 

BP 1177 f 210v 12 wo 25-10-1385. 

Ludekinus nzvw Henricus van de Poort beloofde aan Johannes van Zidewijnden 

en Andreas Molle 22 gulden pieter, 36 Hollandse plakken voor 1 gulden 

pieter gerekend, en 10 plakken met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) 

te betalen. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici de Porta promisit Johanni de 

Zidewijnden et Andree Molle XXII gulden peter vel pro quolibet XXXVI 

Hollant placken atque decem placken ad Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut infra. 

 

BP 1177 f 210v 13 wo 25-10-1385. 

Jacobus Wert beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus van der Drieborch een 

n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Jacobus Wert promisit super habita et habenda se daturum Arnoldo filio 

quondam Arnoldi van der Drieborch hereditariam paccionem decem modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus suis 

bonis habitis et habendis. Testes Lonijs et (dg: St) Raet datum quarta 

post Severini. 

 

BP 1177 f 210v 14 wo 25-10-1385. 

Arnoldus zvw Arnoldus van der Drieborch beloofde aan voornoemde Jacobus 

Wert een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van der Drieborch promisit super habita 

et habenda se daturum dicto (dg: Jo) Jacobo hereditariam paccionem X 

modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex omnibus 
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suis bonis habitis et habendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 210v 15 do 26-10-1385. 

Fredericus Hoernken verkocht aan Johannes gnd Blaffart een stuk land, in 

Erp, tussen Wessellinus gnd Wesselens soen enerzijds en een gemene weg die 

naar de kerk leidt anderzijds. 

 

Fredericus Hoernken peciam terre sitam in parochia de Erpe inter 

hereditatem Wessellini dicti Wesselens soen ex uno et inter communem viam 

tendentem ad ecclesiam ibidem ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni dicto Blaffart promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Lonijs et Steenwech datum quinta post Severini. 

 

BP 1177 f 210v 16 do 26-10-1385. 

Arnoldus Hoernken deed afstand van dit stuk land. 

 

Arnoldus Hoernken super dicta pecia terre et jure ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 210v 17 do 26-10-1385. 

Johannes Metten soen het stuk land132 vernaderde en behield. 

 

Johannes Metten soen prebuit et (dg: rep) obtinuit. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 A 08 f.211. 

 Quinta post Severini: donderdag 26-10-1385. 

 

BP 1177 f 211r 01 do 26-10-1385. 

Petrus gnd die Ridder droeg over aan Johannes van Bladel bakker een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, 

gaande uit een hoeve in Vught Sint-Petrus, welke pacht aan hem was verkocht 

door Clemencia wv Ludovicus van Bladel en haar schoonzoon Hermannus gnd van 

den Damme. 

 

Petrus dictus die Ridder hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii ex quodam manso sito in 

parochia sancti (dg: Vi) Petri (dg: s) de Vucht atque ex attinentiis 

dicti mansi singulis et universis quocumque locorum sitis venditam sibi a 

Clemencia relicta quondam (dg: Lud) Ludovici de Bladel et Hermanno dicto 

van den Damme #eius genero# prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit Johanni de (dg: Vl) Bladel pistori cum litteris et jure 

promittens ratam servare obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lonijs et Goessuinus datum quinta post Severini. 

 

BP 1177 f 211r 02 do 26-10-1385. 

Willelmus Hake zvw Ghibo gnd Tolinc gaf uit aan Johannes Kepken zv 

Elizabeth van Gheffen een huis en hofstad tussen Hintham en Den Bosch, 

naast de nieuwe dijk, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Johannes gnd 

Canne anderzijds, welke hofstad overal 50 voet breed is en reikt vanaf 

voornoemde dijk achterwaarts tot aan Henricus van Merlaer; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 25-12-1386). 

 

Willelmus Hake filius quondam Ghibonis dicti Tolinc (dg: particulam terre 

domistadium et) domum et domistadium sitas (dg: in) #inter# Hijntam et 

Buscumducis iuxta novum aggerem inter hereditatem dicti Willelmi ex uno 

et inter hereditatem Johannis dicti Canne ex alio et quod domistadium 

continet quinquaginta pedatas ubique in latitudine et tendit a dicto 

aggere #retrorsum# usque ad hereditatem Henrici de (dg: B) Merlaer ut 

                         
132 Zie → BP 1177 f 319r 10 do 23-08-1386 (1), Johannes gnd Metten soen van Erpe schonk het 
stuk land aan zijn zoon Willelmus. 
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dicebat dedit ad hereditarium censum (dg: Ge) Johanni Kepken filio 

Elizabeth de Gheffen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario 

censu XL solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et primo termino (dg: ultra) a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum ex premissis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 03 do 26-10-1385. 

Walterus van Audenhoven gaf uit aan Johannes zvw Danijel van Vladeracken 

een beemd in Moergestel, ter plaatse gnd in het Roet, tussen Margareta gnd 

Scoenmakers en haar kinderen enerzijds en wijlen Arnoldus van Kessel 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis in Moergestel 

te leveren. 

 

Walterus de Audenhoven quoddam pratum (dg: situm di) situm in parochia de 

Ghestel prope Oesterwijc in loco dicto int Roet inter hereditatem 

Margarete dicte Scoenmakers et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi quondam de Kessel ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit 

Johanni filio quondam) dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio 

quondam Danijelis de Vladeracken ab eodem hereditarie !paccionem pro 

censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Ghestel predicta (dg: et in 

Ghestel predicta tradenda here) danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Ghestel predicta tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 04 do 26-10-1385. 

Gerardus Godevarts soen, zijn broer Egidius, Denkinus Denkens soen, 

Theodericus zv Willelmus gnd Dircs soen en Theodericus Jans soens soen, 

wonend in Vlijmen, beloofden aan Rodolphus van Gravia, gedurende 5 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 45 lichte schilden, 12 Hollandse 

plakken voor 1 schild gerekend, te betalen. 

 

Gerardus Godevarts soen (dg: Egid Ge) Egidius eius frater Denkinus 

Denkens soen Theodericus filius Willelmi dicti Dircs soen #et# 

Theodericus Jans soens soen commorantes in Vlimen promiserunt (dg: 

Rodolpho de) #indivisi# super omnia se daturos et soluturos Rodolpho de 

Gravia ad spacium (dg: quatuo) quinque annorum datum presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum XLV licht scilde 

scilicet XII Hollant placken pro quolibet scilt computato Martini (dg: 

proxime) persolvendos et primo termino a Martini proxime futuro ultra 

annum. Testes Trude et Goessuinus datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 05 do 26-10-1385. 

Theodericus van Doerne alias gnd van Keppel en Godefridus van Risingen (dg: 

smid) hoefslager beloofden aan Henricus van Amersoijen 22 mud rogge133, van 

het afgelopen jaar, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1386), 

in Den Bosch, (dg: voor het woonhuis van voornoemde Henricus) te leveren. 

 

(dg: Johannes) Theodericus de Doerne alias dictus #de# Keppel et 

Godefridus de Risingen (dg: fabr) calciferrator promiserunt Henrico de 

(dg: Ameij) Amersoijen XXII modios (dg: siliginis mensure de) bone nove 

siliginis (dg: mensure de B) que crevit in anno #proxime# preterito 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Busco ante (dg: januam domus habitationis dicti Henrici persolvendos) 

                         
133 Zie → BP 1177 f 279r 08 do 22-02-1386, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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tradendos. Testes Scilder et Emondus datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 06 do 26-10-1385. 

De eerste zal Godefridus schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit Godefridum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 07 do 26-10-1385. 

Zebertus die Welghe van Lijt en zijn kinderen Alardus, Theodericus, 

Lambertus en Herbertus beloofden aan Johannes zv voornoemde Zebertus 130 

oude schilden en 50 franken of de waarde na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan Weijndelmoedis ev Albertus van Uden of aan hem. 

 

Solvit. 

Zebertus die Welghe de Lijt Alardus et Theodericus Lambertus et Herbertus 

eius liberi promiserunt indivisi super omnia Johanni filio dicti Zeberti 

centum et triginta aude scilde et (dg: XX) quinquaginta francken seu 

valorem ad monitionem dicti Johannis persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera Weijndelmoedi uxori Alberti de (dg: de) Uden vel sibi. 

 

BP 1177 f 211r 08 do 26-10-1385. 

Jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond en van Keerberg, Johannes 

Spijerinc van Dijnter, zijn broer Rodolphus van Dijnter, Johannes van 

Risinghen en Hubertus gnd Corstiaens van Helmont beloofden aan hr Willelmus 

van Aa ridder en zijn broer Goessuinus van Aa 325 oude schilden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Domicellus Johannes de Berlaer dominus de Helmont et de Keerberch 

Johannes Spijerinc de Dijnter Rodolphus de Dijnter eius frater Johannes 

de Risinghen Hubertus dictus Corstiaens de Helmont promiserunt domino 

Willelmo de Aa militi et Goessuino de Aa eius fratri seu eorum alteri CCC 

et (dg: XV) XXV aude scilde seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 09 do 26-10-1385. 

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

Johannes Spierinc van Dijnter. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni Spierinc de Dijnter. 

 

BP 1177 f 211r 10 do 26-10-1385. 

Jacobus Meelman droeg over aan Theodericus zvw Theodericus Snider van Rode 

(1) een b-erfcijns van 20 schelling, geld waarvoor ten tijde van de 

betaling in Sint-Oedenrode brood en bier worden gekocht, met Sint-Remigius 

in Sint-Oedenrode te betalen, gaande uit een huis en erf in Sint-Oedenrode, 

(2) een b-erfpacht van 4 lopen rogge en 4 lopen gerst, maat van Sint-

Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd Keitsaarts 

Goed, in Sint-Oedenrode, welke cijns en pacht aan hem waren overgedragen 

door Henricus zv Nijcholaus van Heze. 

 

Jacobus Meelman hereditarium censum XXti solidorum monete pro qua tempore 

solucionis dicti census in Rode communiter panis et cervisia ementur 

solvendum hereditarie Remigii et in Rode tradendum ex domo et area sita 

in parochia de Rode sancte Ode atque hereditariam paccionem quatuor 

lopinorum siliginis et quatuor lopinorum ordei mensure de Rode solvendam 

hereditarie purificationis ex bonis dictis communiter Keijtsaerts Goet 

sitis in dicta parochia supportatos sibi ab Henrico filio Nijcholai [de] 

Heze prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico filio quondam 
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Theoderici Snider de Rode (dg: pro) cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 11 do 26-10-1385. 

Jacobus Meelman droeg over aan Theodericus zvw Theodericus Snider van Rode 

1/3 deel van een b-erfpacht van 1 mud koren, voor de helft rogge en voor de 

andere helft gerst, maat van Sint-Oedenrode, welk 1/3 deel aan hem was 

verkocht door Johannes gnd van Ghorichem. 

 

Jacobus Meelman terciam partem hereditarie paccionis unius modii bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Rode sancte Ode (dg: s) 

venditam sibi a Johanne dicto de Ghorichem prout in litteris supportavit 

Theoderico filio quondam Theoderici Snider de Rode cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 12 do 26-10-1385. 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke gaf uit aan Nijcholaus gnd Coel 

Rolen soen 10 morgen 71½ roeden land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Eikendonk, tussen Henricus van der Boijdonc enerzijds en een 

weg gnd die Eikendonkse Straat anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes Boegart en met het andere eind aan Hermannus zvw Henricus van den 

Hoernic, met het huis, schuur en gebouwen hierop; de uitgifte geschiedde 

voor een b-erfcijns van 5 schelling 1 obool oude cijns, te weten zodanige 

cijns de hertog van zijn cijnzen ontvangt, en een n-erfcijns van 30 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar. Slechts op te 

geven met 25 Brabantse dobbel of de waarde. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis domini quondam Arnoldi de Beke decem 

iugera et septuaginta unam et dimidiam virgatas terre sitas infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Eijkendonc inter hereditatem 

Henrici van der Boijdonc ex uno et inter (dg: here) plateam dictam die 

Eijkendoncsche Straet ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem (dg: 

Arnoldi dicti ?Bulle) #Johannis Boegart# et cum reliquo fine ad 

hereditatem (dg: Hermanni filii quondam Robberti de Doerne) #Hermanni 

filii quondam Henrici van den Hoernic# simul cum domo horreo et edificiis 

supra premissa consistentibus ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Nijcholao dicto Coel Rolen soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu quinque solidorum et unius #unius obuli# antiqui census 

scilicet talis antiqui census qualem dominus noster dux recipit de suis 

censibus atque (dg: cum) #pro# hereditario censu XXX (dg: solidorum) 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini et 

primo termino ultra annum ex premissis promittens warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non resignabit 

neque dimittet nisi cum XXV Brabant dobbel seu valorem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 211r 13 do 26-10-1385. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 14 do 26-10-1385. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Arnoldus van Beke etc 66 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Arnoldo de Beke etc sexaginta sex aude 

scilde seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1177 f 211r 15 do 26-10-1385. 

Johannes gnd Boudens soen beloofde aan voornoemde Arnoldus van Beke een 

n-erfcijns van 20 pond geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (di 25-12-1386), gaande uit een huis, tuin en 8 morgen minus 1½ 

hont land, onder de vrijdom, ter plaatse gnd Poeldonk, welke goederen 

voornoemde Johannes verworven had van Nijcholaus gnd Coel Roelen soen. 

 

Johannes dictus Boudens soen promisit se daturum et soluturum dicto 

Arnoldo de Beke hereditarium censum XX librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino (dg: ul) a nativitatis Domini proxime 

ultra annum ex (dg: octo iu) domo et orto et octo iugeribus terre minus 

uno et dimidio hont terre sitis infra libertatem etc ad locum dictum 

Poeldonc !in loco dicto Poeldonc quos domum ortum et octo iugera minus 

uno et dimidio hont terre dictus Johannes erga Nijcholaum dictum Coel 

Roelen soen acquisiverat ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211r 16 do 26-10-1385. 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen ontlastte Johannes Boudens soen van alle 

schulden, die voornoemde Johannes aan hem verschuldigd was. 

 

Nijcholaus (dg: Role) dictus Coel Roelen soen quitum! Johannem (dg: Bou) 

Boudens soen ab omnibus debitis et pecuniarum summis que et quos dictus 

Johannes sibi debebat a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 A 09 f.211v. 

 anno LXXX quinto mensis octobris in die Amandi: donderdag 26-10-1385. 

 in vigilia Sijmonis et Yude apostolorum: vrijdag 27-10-1385. 

 Secunda post Sijmonis et Yude: maandag 30-10-1385. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1385. 

 

BP 1177 f 211v 01 do 26-10-1385. 

Voornoemde Johannes Boudens soen kan voornoemde cijns van 20 pond 

terugkopen, gedurende 2 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385), 

te weten tussen nu een Sint-Jan-Baptist aanstaande (zo 24-06-1386) met 100 

Brabantse dobbel of de waarde, en verder in die 2 jaar met 100 Brabantse 

dobbel of de waarde en de volledige cijns van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer van de schrijvers, in aanwezigheid van Jacobus Loze, 

Jacobus van Berze van der Horst, Willelmus Balijart en Ygrammus zvw 

Robbertus van Doerne. 

 

Dictus Johannes Boudens soen poterit redimere dictum censum XX librarum 

(dg: in festo) ad spacium duorum annorum post festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium scilicet infra hinc et festum 

nativitatis beati Johannis baptiste proxime futurum cum centum Brabant 

dobbel seu valorem semel dandis et (dg: cum) interim #semper# dictis 

duobus annis durantibus (dg: semper) cum centum Brabant dobbel seu 

valorem et cum pleno censu anni redempcionis. Acta in camera scriptorum 

presentibus Jacobo Loze Jacobo de Berze van der Horst Willelmo Balijart 

et Ygrammo filio quondam Robberti de Doerne testibus datum anno LXXX 

quinto mensis octobris in die Amandi hora vesperarum. 

 

BP 1177 f 211v 02 vr 27-10-1385. 

Henricus Kuijst, zijn zoon Henricus, Ghisbertus Kuijst, Hubertus gnd Happe 

zvw Rutgherus des Moren soen van Vlochoven en Walterus van den Rullen deden 

tbv Godefridus zvw Rutgherus zvw Godefridus des Moren soen, Johannes 

Lijsscap en Thomas van Hijntam afstand van (1) een erfgoed gnd dat Busselen 

met zijn houtwas en toebehoren, deels in Woensel en deels in Stripe 

gelegen, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, gaande uit voornoemd erfgoed, 

welke pacht wijlen Rutgherus Vleminc verworven had van Rutgherus zvw 
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Godefridus des Moren soen, (3) een b-erfpacht van 6 mud rogge, die wijlen 

voornoemde Rutgherus Vleminc beurde, uit de helft van de goederen gnd ten 

Einde, in Heze. 

 

Henricus Kuijst #Henricus eius filius# et Ghisbertus Kuijst (dg: eius 

frater super eius frater) Hubertus dictus Happe (dg: d) filius quondam 

Rutgheri des Moren soen de Vlochoven et Walterus van den Rullen super 

#(dg: me)# hereditate dicta (dg: B) dat Busschelen cum eius 

lignicrescencia et attinentiis sita (dg: in parochia) partim in parochia 

de Woenssel et partim in parochia de Stripe (dg: inter) item super 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis solvenda (dg: in) ex dicta 

hereditate quam paccionem Rutgherus quondam Vleminc erga Rutgherum filium 

quondam Godefridi des (dg: -.) Moren soen acquisiverat item super (dg: 

hereditate) hereditaria paccione (dg: seb) sex (dg: m....) modiorum 

siliginis (dg: mensure solvenda hereditarie ex medietate) quam #dictus# 

Rutgherus quondam [V]leminc solvendam habuit hereditarie ex medietate 

bonorum dictorum ten Eijnde sitorum in jurisdictione de Heze ut dicebat 

ad opus Godefridi filii quondam Rutgheri (dg: dicti) filii quondam 

Godefridi des Moren soen Johannis Lijsscap et Thome de Hijntam 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Lonijs et Scilder datum in vigilia Sijmonis et Yude apostolorum. 

 

BP 1177 f 211v 03 vr 27-10-1385. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: Dictus). 

 

BP 1177 f 211v 04 vr 27-10-1385. 

Voornoemde Godefridus zvw Rutgherus zvw Godefridus des Moren soen, Johannes 

Lijsscap ev Mechtildis, en Thomas van Hijntham ev Luijtgardis, dvw 

Rutgherus zvw Godefridus des Moren soen, deden tbv Ghisbertus Kuijst, 

Henricus zv Henricus Kuijst, Herbertus gnd Happe zvw Rutgherus des Moren 

soen van Vlochoven en Walterus van den Rullen afstand van alle goederen, 

waarin Rutgherus Vleminc was overleden, uitgezonderd (1) voornoemd erfgoed 

gnd dat Busselen met zijn houtwas en toebehoren, (2) een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, (3) een b-erfpacht van 6 mud rogge. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Godefridus Lonijs. 

 

Dicti Godefridus Johannes Lijsscap maritus et tutor Mechtildis sue uxoris 

et (dg: Jo) Thomas de Hijntham maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue 

uxoris filiarum quondam Rutgheri filii quondam Godefridi de! Moren soen 

super omnibus (dg: aliis bo) bonis in quibus (dg: quo) Rutgherus quondam 

Vleminc decessit quocumque locorum sitis ut dicebat exceptis supradictis 

hereditate dicta dat Busschelen cum eius lignicrecencia et attinentiis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis et hereditaria paccione sex 

modiorum siliginis supradictis ad opus (dg: Henrici) Ghisberti Kuijst 

Henrici filii Henrici Kuijst Herberti dicti Happe filii quondam Rutgheri 

des Moren soen de Vlochoven et Walteri van den Rullen renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvis 

eis dicta hereditate dat Busschelen et paccione dimidii modii siliginis 

et hereditaria paccione sex modiorum siliginis. Testes datum supra. 

Tradetur littera !primodicto Godefrido Lonijs. 

 

BP 1177 f 211v 05 vr 27-10-1385. 

Zebertus van Welghe van Lijt beloofde aan zijn zoon Johannes een n-erfcijns 

van 8 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, voor het eerst 

over een jaar (di 25-12-1386), gaande uit (1) 4 morgen land, in Lith, ter 

plaatse gnd op die Beemden, ter plaatse gnd in den Broek, tussen Reijnerus 

Bernts soen enerzijds en erfg vw Aijkinus anderzijds, (2) 1/5 deel in een 

stuk land gnd een Westerakker, naast erfgoed van kv Herbertus van Heze, (3) 

een einde van een zeker stuk land gnd Westerakker, aldaar direct ernaast. 
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De brief overhandigen aan Weijndelmoedis ev Albertus van Uden of aan hem. 

 

Solvit. 

Zebertus de Welghe de Lijt (dg: hereditarie vendidit) #promisit ut 

debitor principalis se daturum et soluturum# Johanni suo filio 

hereditarium censum octo aude scilde seu valorem solvendum hereditarie 

(dg: Mart) nativitatis Domini et primo termino ultra annum ex quatuor 

(dg: quat) iugeribus terre (dg: sitis) dicti (dg: venditoris) #Zeberti# 

sitis in parochia de Lijt in loco dicto (dg: die) op die Beemden in loco 

dicto in den Broecke inter hereditatem Reijneri Bernts soen ex uno et 

inter hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam Aijkini ex alio item ex 

quinta parte ad (dg: q) dictum (dg: venditorem) #Zebertum# spectante (dg: 

sit) in pecia terre dicta enen Westeracker sita contigue iuxta 

hereditatem liberorum Herberti de Heze atque ex quodam fine ad dictum 

(dg: venditorem) #Zebertum# spectante !cuiusdam pecie terre dicte 

Westeracker site contigue ibidem (dg: ut dicebat promittens warandiam et 

obligationem). Testes Neijnsel et Raet datum in festo Sijmonis et Yude. 

Tradetur littera Weijndelmoedi uxori Alberti de Uden vel sibi. 

 

BP 1177 f 211v 06 vr 27-10-1385. 

Gerardus gnd Baudekens soen van Os verwer verkocht aan Arnoldus Nolleken 

zvw Gerongius handschoenmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis, erf en tuin in Oss, ter plaatse 

gnd aan de Heuvel, tussen Gerardus gnd Smit enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met 2/3 deel van 1 mud rogge b-erfpacht, (2) een 

stuk land, 4½ lopen rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd Schadewijk, tussen 

Johannes Baudekens soen bv verkoper enerzijds en Rijcoldus Baudekens soen 

bv verkoper anderzijds. 

 

Gerardus dictus Baudekens soen de Os tinctor hereditarie vendidit Arnoldo 

Nolleken (dg: de) filio quondam Gerongii cyrothecarii hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie pasce ex domo area et orto 

sitis in parochia de Os ad locum aen den Hoevel (dg: Gerardi f) inter 

hereditatem Gerardi dicti Smit ex uno et inter communem plateam ex alio 

item ex pecia terre quatuor et dimidium lopinos #siliginis# in semine 

capiente sita in parochia de Os in loco dicto Scadewijc inter hereditatem 

Johannis Baudekens soen #fratris dicti venditoris# ex uno et inter 

hereditatem Rijcoldi Baudekens soen (dg: ex) fratris dicti venditoris ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duabus terciis partibus unius modii 

siliginis hereditarie paccionis ex dictis domo et area et orto prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 211v 07 ma 30-10-1385. 

Johannes zvw Theodericus van Loet beloofde aan Henricus zvw Lambertus 

Rijxken 64 Hollandse dobbel, 45 Hollandse plakken voor 1 dobbel gerekend of 

de waarde, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Loet promisit Henrico filio quondam 

Lamberti Rijxken (dg: XLIIII) #LXIIII# Hollant dobbel scilicet XLV 

Hollant placken pro quolibet dobbel computato #seu valorem# ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Trude et Steenwech 

datum secunda post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1177 f 211v 08 ma 30-10-1385. 

Godescalcus Moelner en zijn vrouw Heijlwigis dvw Mathijas Mersman 

verkochten aan Johannes Carnauwe een b-erfcijns134 van 3 pond geld, met 

                         
134 Zie → BP 1175 f 155v 09 za 20-05-1396, overdracht van de erfcijns. 
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Kerstmis te betalen, gaande uit (1a) ¼ deel135 van een huis, erf en tuin in 

Oisterwijk, tussen Willelmus gnd Luijten enerzijds en Jacobus Martens 

anderzijds, (1b) ¼ deel van 3½ lopen land van voornoemde wijlen Mathijas, 

behorend bij voornoemd huis en erf, gelegen in Oisterwijk, op de akkers 

aldaar, welk ¼ deel voornoemde Godescalcus en Heijlwigis in cijns 

uitgegeven hadden aan Walterus van Mierde zvw Johannes gnd Vetter, te weten 

voor de onraad en voor voornoemde cijns, (2) alle andere goederen van 

voornoemde Walterus. 

 

Godescalcus Moelner maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Mathije Mersman et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum 

(dg: tutore) eodem tamquam cum tutore hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quarta parte domus et 

aree et orti sitorum in Oesterwijc inter hereditatem Willelmi dicti 

Luijten ex uno et inter hereditatem Jacobi Martens ex (dg: uno et al) 

alio et ex (dg: tribus) #trium# et dimidie lopinatarum terre dicti 

quondam Mathije ad dictam domum et aream spectantium sitarum in parochia 

de Oesterwijc supra agros ibidem quam quartam partem dicti Godescalcus et 

Heijlwigis dederant ad censum Waltero de Mierde filio quondam Johannis 

dicti Vetter scilciet pro oneribus dictis onraet exinde solvendis et pro 

predicto censu atque (dg: ex ceteris bo) omnibus et singulis aliis bonis 

dicti Walteri quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in 

litteris (dg: s) vendiderunt Johanni Carnauwe cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes Trude et Steenwech datum (dg: tercia) secunda post Sijmonis et 

Yude. 

 

BP 1177 f 211v 09 ma 30-10-1385. 

Heijlwigis dvw Willelmus Heijnen soen van Berze gaf uit aan Thomas zv 

Arnoldus gnd Grieten soen (1) de helft in een stuk land, in Heze, ter 

plaatse gnd in het Goer, tussen Nijcholaus van Zochel de jongere enerzijds 

en Henricus gnd Abel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten die 

eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1387). Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Thomas tot onderpand (2) de andere 

helft in voornoemd stuk land. De brief van voornoemde Heijlwigis 

overhandigen aan Boudewinus Beijs. 

 

Solvit Tho XII solidos. Solvit Heijlwigis. 

Heijlwigis filia quondam Willelmi Heijnen soen de Berze cum tutore 

medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in parochia de Heze in 

loco dicto int Goer inter hereditatem Nijcholai de Zochel junioris ex uno 

et inter hereditatem Henrici dicti (dg: Abe Abel) Abel ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Thome filio (dg: quondam) Arnoldi dicti 

Grieten soen ab eodem hereditarie possidendam pro oneribus annuatim 

exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et primo termino (dg: ultra) a purificationis proxime ultra annum ex 

dicta medietate promittens #cum tutore# warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Thomas reliquam medietatem (dg: di) ad se spectantem in dicta 

pecia terre ut dicebat ad pignus imposuit. Testes Scilder et Steenwech 

datum in vigilia omnium sanctorum. Tradetur littera dicte Heijlwigis (dg: 

di) Boudewino Beijs. 

 

BP 1177 f 211v 10 do 02-11-1385. 

Lambertus zvw Rodolphus zv Johannes Roelkens soen verkocht aan Nijcholaus 

                         
135 Zie → BP 1177 f 318r 11 do 16-08-1386 (1), Walterus van Mierde zvw 

Johannes gnd Vetter verkocht aan Marcelius Vervijns ¼ deel van kennelijk 

dit huis, erf en tuin, en verder van 3½ lopen land. 
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zv Ghiselbertus Reijners soen van den Wijnmolen een n-erfpacht van 18 lopen 

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

een huis en tuin van wijlen voornoemde Rodolphus, in Helmond, tussen 

Gerardus Wegghemans enerzijds en Johannes Willems soen van Gherwen 

anderzijds, (2) een tuin gnd de Biesenhof, in Helmond, tussen erfgoed van 

de jonker van Helmond enerzijds en Ghenekinus Luten soen anderzijds, reeds 

belast met de onraad. De brief overhandigen aan Hepkinus zv Johannes Happen 

soen of aan hem. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Rodolphi filii Johannis Roelkens soen 

hereditarie vendidit Nijcholao filio Ghiselberti Reijners soen van den 

Wijnmolen hereditariam paccionem octo decem lopinorum siliginis mensure 

de Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam 

ex domo et orto (dg: sitis) dicti quondam Rodolphi sitis in Helmont inter 

hereditatem Gerardi Wegghemans ex uno et inter hereditatem Johannis 

Willems soen de Gherwen ex alio item ex orto (dg: sito in Helmont) dicto 

den Bijesenhof sito in Helmont inter hereditatem domicelli de Helmont ex 

uno et inter hereditatem Ghenekini Luten soen ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis onraet 

exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Lonijs et Raet 

datum in crastino omnium sanctorum. Traditur Hepkino filio Johannis 

Happen soen vel sibi. 

 

1177 mf7 A 10 f.212. 

 in crastino omnium sanctorum: donderdag 02-11-1385. 

 in die Huberti: vrijdag 03-11-1385. 

 Sabbato post Huberti: zaterdag 04-11-1385. 

 Dominica post Huberti: zondag 05-11-1385. 

 

BP 1177 f 212r 01 do 02-11-1385. 

Henricus zvw Willelmus Hellincs soen verkocht aan Andreas van Eirde (1) een 

stuk land in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Mathijas van 

Eirde enerzijds en Johannes Luten soen anderzijds, (2) een stuk land 

aldaar, tussen Rodolphus Ront enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 

de helft van een beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen 

Truda van Eirde enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een b-erfpacht 

van 3 lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode, die Henricus Ghisels met 

Lichtmis moet leveren aan eerstgenoemde Henricus, gaande uit een stuk land 

gnd dat Vortstukken, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, (4) een 

b-erfpacht van 1½ lopen gerst, maat van Sint-Oedenrode, die Henricus 

Scremmeken moet leveren aan eerstgenoemde Henricus, gaande uit een erfgoed 

gnd een Klein Kalverkempke, aldaar, belast met cijnzen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Willelmi Hellincs soen (dg: here) peciam terre 

sitam in parochia de (dg: Eirde) Rode sancte Ode in loco dicto (dg: Erd) 

Eirde inter hereditatem Mathije de Eirde ex uno et inter hereditatem 

Johannis Luten soen ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem Rodolphi Ront ex uno et inter communem stegam ex alio item 

#medietatem# prati siti in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Trude de Eirde ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex alio item 

hereditariam paccionem trium lopinorum ordei mensure de Rode sancte Ode 

quam Henricus Ghisels primodicto Henrico solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex pecia terre dicta dat Vortstucken sita in parochia et 

loco predictis item hereditariam paccionem unius et dimidii lopinorum 

(dg: s) ordei dicte mensure quam Henricus Scremmeken primodicto Henrico 

solvere tenetur hereditarie ex hereditate dicta een Cleijn Kalverkempken 

sita ibidem hereditarie vendidit Andree de Eirde promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: cen oneribus exinde de jure 

solvendis) censibus exinde solvendis. Testes Lonijs et Raet datum in 
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crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 212r 02 do 02-11-1385. 

Voornoemde Henricus zvw Willelmus Hellincs soen deed tbv Andreas van Eirde 

afstand van de helft van een beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, tussen Truda van Eirde enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

helft eerstgenoemde Henricus verworven had van Hermannus zv Henricus 

Hermans soen. 

 

Solvit. 

Primodictus Henricus super medietate cuiusdam prati siti in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum (dg: Erd) #Eirde# inter hereditatem Trude 

de Eirde ex uno et inter communem plateam ex alio et quam medietatem 

primodictus Henricus erga Hermannum filium Henrici Hermans soen 

acquisiverat ut dicebat ad opus Andree de Eirde renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 03 do 02-11-1385. 

Voornoemde Andreas van Eirde beloofde aan voornoemde verkoper 36 oude 

schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, een helft te 

betalen na maning en de andere helft met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-

1385). 

 

Dictus Andreas promisit dicto !emptori XXXVI aude scilde scilicet XLII 

Hollant placken pro quolibet aude scilde computato mediatim (dg: Remigii) 

ad monitionem et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 04 do 02-11-1385. 

Hermannus die Wit beloofde aan Theodericus van der Vorst 21 oude schilden, 

4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Sint-Philippus-en-Jacobus 

aanstaande (di 01-05-1386) te betalen. 

 

Hermannus die Wit promisit Theoderico van der Vorst XXI aude scilde 

scilicet IIIIor gulden pro III aude scilde computato ad festum beatorum 

Philippi et Jacobi apostolorum proxime futurum persolvendos. Testes 

Lonijs et Raet datum in crastino omnium sanctorum. 

 

BP 1177 f 212r 05 do 02-11-1385. 

Johannes Vijfvoet verkocht aan Willelmus Stercken de helft van een huis, 

erf en tuin in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde 

Johannes Vijfvoet enerzijds en erfgoed van kvw Johannes Corfs anderzijds, 

aan hem in cijns gegeven136 door Henricus van den Nuwenhuse en Jacobus van 

Bascot, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes Vijfvoet medietatem domus et aree et orti sitorum in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Johannis (dg: dicti) Vijfvoet predicti ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis Corfs ex alio datam 

ad censum sibi ab Henrico Henrico van den Nuwenhuse et Jacobo de (dg: 

Bas) Bascot prout in litteris vendidit Willelmo (dg: W) Stercken 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

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

datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 06 do 02-11-1385. 

Petrus Engbrechts soen van Alem verkocht aan Willelmus Balijart 4 hont 

land, in Alem, ter plaatse gnd Alemse Broek, tussen Elizabeth dvw Gerardus 

                         
136 Zie ← BP 1177 f 128v 16 do 16-06-1384, uitgifte van de helft van het 

huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

245 

van Avenjoen enerzijds en Johannes Seps anderzijds. 

 

Petrus Engbrechts soen (dg: fi) de Alem quatuor hont terre sita in 

parochia de Alem in loco dicto Alemse Broec inter hereditatem Elizabeth 

filie quondam Gerardi de Avenjoen ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: Sci) Seps ex alio ut dicebat vendidit Willelmo (dg: Balij) Balijart 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

omnibus aggeribus Mose et aggeribus dictis Zeghedike et censibus (dg: 

libera) et ab aqueductibus sitis in opposito aggeris dictis! Zeghedike 

libera ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 07 do 02-11-1385. 

Willelmus Balijart verhuurde aan Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc 

een kamp in Alem, ter plaatse gnd in het Alemse Broek, tussen Zebertus van 

Maren enerzijds en Johannes Seps en de zijnen anderzijds, voor een periode 

van 6 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385), per jaar voor 9 

oude schilden van de koning van Frankrijk of van de keizer of de waarde, 

met Kerstmis te betalen, belast met de onraad. 

 

Solvit Johannes (dg: XII solidos). 

Willelmus Balijart quendam campum situm in parochia de Alem in loco dicto 

int Alemssche Broec inter hereditatem Zeberti de Maren ex uno et inter 

Johannis Seps et suorum in hoc consortum ex alio ut dicebat locavit 

Johanni de Kuijc filio quondam Arnoldi de Kuijc ab eodem ad spacium sex 

annorum (dg: datum presentium sinemedio sequentium) #post festum 

nativitatis# Domini (dg: fu) proxime futurum sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum sex annorum pro novem aude scilde monete regis Francie 

vel cesaris seu valorem dando sibi ab alio anno quolibet dictorum sex 

annorum nativitatis Domini et primo (dg: ter) a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis omnibus oneribus dictis onraet ad dictum campum de jure 

spectantibus que dictus Johannes dictis sex annis durantibus in bona 

disposicione observabit et alter repromisit super omnia et dicta onera 

dictis sex annis in bona disposicione observare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 08 do 02-11-1385. 

Barthomeus gnd Meus van Wickenvoert vernaderde een huis en erf in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, dat Reijnerus van Holten verworven 

had van Erkenradis dvw Nijcholaus Cleijnnael en van Wellinus van Os, en 

droeg weer over. 

 

Barthomeus dictus Meus de Wickenvoert prebuit et exhibuit patentes ad 

redimendum domum et aream sitam in Busco (dg: in O) ad finem vici 

Orthensis quam Reijnerus de Holten acquisiverat erga Erkenradem filiam 

quondam Nijcholai Cleijnnael et Wellinum de Os acquisiverat ut dicebat et 

alter et !repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 09 do 02-11-1385. 

(dg: Jacobus Stevens soen: 13 oude schilden, beloofd). 

 

(dg: Jacobus Stevens soen tredecim aureos denarios denarios antiquos 

communiter scilde vocatos promissos). 

 

BP 1177 f 212r 10 do 02-11-1385. 

Ghibo van Kuijc zv Johannes van Ekart verkocht aan zijn broer Marcelius (1) 

een stuk land, gnd die Ponickart, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Herende, tussen Johannes Melijs soen enerzijds en Belija dv Johannes gnd 

Kerner anderzijds, (2) 1/6 deel van een erfgoed gnd Kerners Eusel, aldaar, 

tussen Emondus van Zeelwijnden enerzijds en kvw Johannes van Boerdonc 

anderzijds, belast met de onraad. 
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Solvit. 

Ghibo de Kuijc filius (dg: quondam) Johannis de Ekart peciam terre 

#dictam die Ponickart# sitam in parochia de (dg: Beke) Beke prope Arle in 

loco dicto Herende inter hereditatem Johannis Melijs soen !et inter 

hereditatem Belije filie Johannis dicti Kerner ex alio atque sextam 

partem cuiusdam hereditatis dicte (dg: Ernke) Kerners Eeusel site (dg: 

iux sit) ibidem inter hereditatem Emondi de Zeelwijnden ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis de Boerdonc ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Marcelio suo fratri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde de jure 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212r 11 vr 03-11-1385. 

Johannes Koetman van Os machtigde Henricus van den Velde zijn cijnzen en 

tegoeden etc te manen. 

 

Johannes Koetman de Os dedit potestatem Henrico van den Velde monendi 

eius census et credita etc ut in forma. Testes Lonijs et Steenwech datum 

in die Huberti. 

 

BP 1177 f 212r 12 za 04-11-1385. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.150r, za 04-11-1385. 

Robbertus van Wisschel gaf uit aan Engbertus van Krekelhoven 2 bunder in 3 

bunder beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd Loendonk, tussen Elizabeth 

Weijhaze enerzijds en erfg vw Petrus van Bruheze anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 2 oude groten en thans voor een n-erfcijns van 3 Brabantse 

dobbel mottoen of de waarde, met Allerheiligen te betalen. 

 

Solvit Engbertus. 

Robbertus de Wisschel duo bonaria ad se spectantia in tribus bonariis 

prati sitis in parochia de Helvoert ad locum dictum Loendonc inter 

hereditatem Elizabeth Weijhaze ex uno et inter hereditatem heredum 

#quondam# Petri de (dg: H Bruhez) Bruheze ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Engberto de (dg: Ke) Krekelhoven ab eodem hereditarie 

possidenda (dg: pro here cen) pro duobus grossis antiquis annuatim exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditario censu trium Brabant dobbel 

mottoen seu valorem dando sibi ab alio hereditarie omnium sanctorum ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Scilder et Steenwech datum sabbato 

post Huberti. 

 

BP 1177 f 212r 13 za 04-11-1385. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Robbertus 19 Brabantse dobbel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dictus Engbertus promisit (dg: pros) dicto Robberto XIX Brabant dobbel 

seu valorem a nativitatis Domini proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 212r 14 zo 05-11-1385. 

Margareta dvw Willelmus Scoenmaker van Doerne verkocht aan Matheus van 

Doerne schoenmaker een huis, tuin en erfgoederen, onder Deurne, belast met 

de grondcijns. 

 

Margareta filia quondam Willelmi Scoenmaker (dg: de) de Doerne cum tutore 

(dg: b omnes) domum ortum atque omnes et singulas hereditates ad se 

spectantes quocumque locorum infra parochiam de Doerne sitas ut dicebat 

(dg: hereditarie s) hereditarie vendidit Matheo de Doerne sutori 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu 

dominorum inde solvendo etc. Testes Trude et Scilder datum dominica post 

Huberti. 
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BP 1177 f 212r 15 ±zo 05-11-1385. 

Ghibo zvw Ghibo zvw Ghisbertus gnd Hadewigen soen verkocht aan Willelmus 

zvw Willelmus Loijer 1/5 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

Henricus gnd Campen en diens vrouw Yda, grootouders van eerstgenoemde 

Ghibo, in 1/3 deel van 1/3 deel dat aan voornoemde wijlen Henricus 

behoorde, in een kamp gnd die Alekamp, achter het klooster van Porta Celi, 

tussen wijlen Theodericus gnd Specier enerzijds en erfgoed gnd de 

Eikenenberg anderzijds, dit 1/5 deel belast met een cijns  

 

Ghibo filius quondam Ghibonis filii quondam Ghisberti dicti Hadewigen 

soen quintam partem sibi de morte quondam Henrici dicti Campen et Yde sue 

uxoris avi et avie olim primodicti Ghibonis jure successionis hereditarie 

advolutam in una tercia parte tercie partis que ad dictum quondam 

Henricum spectare consuevit in quodam campo dicto die Alecamp sito retro 

conventum de Porta Celi inter hereditatem quondam Theoderici dicti 

Specier ex uno et inter hereditatem dictam den Eijkenenberch ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Willelmi Loijer 

promittens warandiam et obligationem in quinta parte predicta deponere 

excepto censu [prius] ex dicta quinta parte solvendo. 

 

1177 mf7 A 11 f.212v. 

 in die Leonardi: maandag 06-11-1385. 

 in crastino Leonardi: dinsdag 07-11-1385. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1385. 

 

BP 1177 f 212v 01 ma 06-11-1385. 

Hr Theodericus Snoec, zvw Arnoldus Snoec, investiet van de kerk van Sint-

Jan van Luik verkocht aan Hermannus Pijnghe een huis en erf in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, op de stroom aldaar, 

direct naast erfgoed van Ywanus gnd Mustart, welk huis en erf Arnoldus 

Koijt gekocht had van Johannes Snoec zvw Johannes Snoec nzvw hr Johannes 

Snoec van Helmont priester, welk huis en erf Matheus Snoec tegen voornoemde 

Arnoldus vernaderd had, en welk huis en erf voornoemde hr Theodericus 

verworven had van zijn voornoemde broer Matheus Snoec. Voornoemde Matheus 

Snoec droeg zijn deel in voornoemd huis en erf over aan voornoemde 

Hermannus koper. 

 

Dominus Theodericus Snoec filius quondam Arnoldi Snoec investitus 

ecclesie sancti Johannis Leodiensis domum et aream sitam in Busco in vico 

Hijnthamensi ultra pontem domini Gheerlaci supra aquam ibidem fluentem 

contigue iuxta hereditatem Ywani dicti Mustart quam domum et aream 

Arnoldus Koijt erga Johannem Snoec filium quondam Johannis Snoec filii 

naturalis quondam domini Johannis Snoec de Helmont presbitri emendo 

acquisiverat et quam domum et aream Matheus Snoec per modum redempcionis 

e jure proximitatis erga dictum Arnoldum acquisiverat prout (dg: et q) in 

litteris et quam domum et aream dictus dominus Theodericus erga dictum 

Matheum (dg: suum) Snoec suum fratrem acquisiverat (dg: ut d) et nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie vendidit Hermanno Pijnghe supportavit cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto dictus Matheus Snoec totam partem et omne 

jus sibi in dicta domo et area competentes quovis modo supportavit dicto 

Hermanno emptori promittens ratam servare. Testes Scilder et Raet datum 

in die Leonardi. 

 

BP 1177 f 212v 02 ma 06-11-1385. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1177 f 212v 03 ma 06-11-1385. 

(dg: et fiet). 

 

BP 1177 f 212v 04 ma 06-11-1385. 

Een instrumentum hiervan maken. Opgesteld in aanwezigheid van de schepenen, 

hr Henricus van Best, Henricus Buekentop, Arnoldus van Berlikem, Henricus 

van Goederheijle, Theodericus van den Wagen en meer anderen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus scabinis domino Henrico de 

Best Henrico Buekentop Alar Arnoldo de Berlikem Henrico de Goederheijle 

(dg: Jo) Theoderico van den Wagen et pluribus aliis datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 05 ma 06-11-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan hr Henricus van Best priester 130 oude 

schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, en 25 Hollandse plakken met Kerstmis 

aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicto venditori) domino Henrico de Best 

presbitro centum et XXX aude scilde (dg: -r) scilicet XLII Hollant 

placken pro quolibet aude scild computato seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris et XXV Hollant placken ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 06 ma 06-11-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde hr Theodericus Snoec 127 oude 

schilden, 42 Hollandse plakken voor 1 oude schild gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1386) te betalen. De brief aan hem overhandigen of aan 

hr Henricus van Best. 

 

Dictus emptor promisit domino Theoderico Snoec (dg: presbitro) predicto 

centum et XXVII (dg: Hol) aude scilde scilicet XLII Hollant placken pro 

quolibet aude scilt computato seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel 

domino Henrico de Best. 

 

BP 1177 f 212v 07 ma 06-11-1385. 

Johannes, Arnoldus, Wautgherus, Enghela, Heijlwigis en Ava, kv Theodericus 

van der Espendonc, verkochten aan Wautgherus van Bredelaer alle 

erfgoederen, die aan hen en aan Agnes en Aleijdis, kv voornoemde 

Theodericus, gekomen waren na overlijden van Ava, grootmoeder van 

voornoemde kinderen, gelegen onder Veghel en in Uden, uitgezonderd hun deel 

in 2 bunder beemd, in Veghel, waarvan (1) 1 bunder ter plaatse gnd in die 

Hijntelt, ter plaatse gnd die Nieuwe Boenre, naast Johannes die Heul, (2) 

de andere voor de hoeve van Bredelaar, voor de misse aldaar. Voornoemde 

Agnes en Aleijdis, minderjarige dv voornoemde Theodericus, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Solvit. 

Johannes Arnoldus Wautgherus Enghela Heijlwigis et Ava liberi Theoderici 

van der Espendonc cum tutore omnes hereditates eis et Agneti et Aleijdi 

liberis dicti Theoderici de morte quondam Ave (dg: eorum) avie olim 

dictorum liberorum successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Vechel et in parochia de Uden sitas exceptis eis et 

reservatis toto jure et parte (dg: eis) dictis liberis competentibus in 

duobus bonariis prati sitis in parochia de Vechel quorum unum in loco 

dicto in die Hijntelt in loco dicto die Nuwe Boenre iuxta hereditatem 

Johannis die (dg: d) Heul (dg: ex) et reliquum bonarium ante (dg: B) 

mansum de (dg: Borni) Bredelaer ante fimarium ibidem (dg: cum orto) #sita 

sunt# ut dicebant vendiderunt Wautghero de Bredelaer promittentes cum 

tutore indivisi warandiam et obligationem (dg: deponere exceptis) ex 
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parte eorum deponere et quod ipsi dictas Agnetem et Aleijdem filias dicti 

Theoderici quamcito ad annos suos! pubertatis pervenerint super premissis 

et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare salvis eis jure et 

parte dictorum duorum bonariorum ut prefertur. Testes Trude et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 08 ma 06-11-1385. 

Voornoemde Wautgherus beloofde aan voornoemde zes kinderen 29 Brabantse 

dobbel of de waarde met Epiphanie aanstaande (za 06-01-1386) te betalen. De 

brief overhandigen aan Mijchael van Espendonc. 

 

Solvit. 

Dictus Wautgherus promisit dictis sex liberis XXIX Brabant dobbel seu 

valorem ad epyphanie proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera Mijchaeli de Espendonc. 

 

BP 1177 f 212v 09 ma 06-11-1385. 

Voornoemde zes kinderen droegen voornoemde 29 Brabantse dobbel over aan 

Mijchael van Espendonc. 

 

Solvit. 

Dicti sex pueri dictos XXIX Brabant dobbel supportaverunt Mijchaeli de 

Espendonc. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 10 di 07-11-1385. 
Vergelijk: SAsH Groot Begijnhof regest 81a, vermeld in een contract van opwinning, inv.nr. 

40.394, regest 431, 07-11-1385: Opwinning van 31-03-1514: het betreft een kamp, in 1514 

gelegen nabij de dijk van Hintham, tussen de gemeint beiderzijds, strekkend achter aan 

Wolterus gnd de Hijntham en voor aan erf van de stad Den Bosch, tezamen met de sloten. 

Destijds had Johannes gnd van Herlaer timmerman deze goederen verkregen van Nijcolaus Scilder, 

voor een erfcijns van 6 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, een helft te betalen met Sint-Jan-

Baptist en de andere helft met Kerstmis. 

Nijcholaus Scilder gaf uit aan Johannes van Herlaer timmerman een kamp, 

naast de Hinthamer Dijk, beiderzijds tussen de gemeint, achter strekkend 

tot aan Walterus van Hijntham en voor aan erfgoed van de stad Den Bosch, 

met de sloten naast dit kamp; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 

van 6 Brabantse dobbel mottoen of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1386). 

 

Nijcholaus Scilder quendam campum situm iuxta aggerem Hijnthamensem inter 

(dg: h) communitatem (verbeterd uit: communem) ex utroque latere 

coadiacentem tendentem (dg: cum uno fine ad .... ..) #retro (dg: ante)# 

ad hereditatem Walteri de Hijntham et ante ad hereditatem oppidi de 

Buscoducis simul cum fossatis (dg: ad) iuxta dictum campum sitis et ad 

dictum campum de jure spectantibus (dg: de) ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Johanni de Herlaer carpentatori ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu (dg: X) sex Brabant dobbel mottoen seu 

valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et pro primo termino nativitatis Johannis proxime futurum 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

Scilder et Steenwech datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1177 f 212v 11 di 07-11-1385. 

Johannes zv Nijcholaus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Nijcholai Scilder prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 212v 12 di 07-11-1385. 

Jacobus Stevens beloofde aan Johannes van Swalmen 40 gulden na maning te 
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betalen. 

 

Jacobus Stevens promisit Johanni de Swalmen XL gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 13 di 07-11-1385. 

Arnoldus Vere en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan Petrus Alarts 

3 last haring met Epiphanie aanstaande (za 06-01-1386) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Arnoldus Vere et Henricus Dicbier filius Godefridi promiserunt Petro 

Alarts tria last allecium plenorum dulcium bene salsatorum et bene 

compactorum quod exponetur wael gepact ad epyphaniam proxime futuram 

persolvenda et in Busco tradenda. Testes (dg: Scilder) et Lonijs et 

Scilder datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 14 di 07-11-1385. 

Arnoldus Vere en Willelmus van Langhelaer beloofden voornoemde Henricus 

Dicbier schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Arnoldus Vere et Willelmus de Langhelaer promiserunt Henricum Dicbier 

predictum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 212v 15 di 07-11-1385. 

Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Meghen droeg over aan 

Theodericus Berwout (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit 22 pond b-erfcijns, gaande uit goederen in Oirschot, 

gnd Gunterslaar, (2) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit goederen van Jordanus zvw Jordanus van Straten, gnd 

ter Braak, in Oirschot, welke cijnzen voornoemde wijlen Nijcholaus van 

Meghen gekocht had van Godefridum Buc ev Metta dv Johannes Pijnappel. 

 

Leonius de Erpe maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai de Meghen hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex viginti duabus libris 

hereditarii census dandum et solvendum de bonis et eorum attinentiis 

universis in parochia de Oerscot sitis Gunterslaer nominatis atque 

hereditarium censum trium librarum monete predicte solvendum hereditarie 

termino solucionis predicto ex bonis Jordani filii quondam Jordani de 

Straten dictis communiter ter Brake sitis in parochia de Oerscot et de 

attinentiis eorundem bonorum universis quos census predictos dictus 

quondam Nijcholaus de Meghen erga Godefridum (dg: Buc) Buc maritum et 

tutorem legitimum Mette sue uxoris filie (dg: quondam) Johannis Pijnappel 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

Berwout cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Steenwech datum 

supra. 

 

BP 1177 f 212v 16 do 09-11-1385. 

Bertha wv Johannes gnd Maech van Loen machtigde Wellinus zv Henricus 

Goetkijnt een b-erfpacht te manen van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht voornoemde wijlen Johannes 

Maech gekocht had van Johannes Cuper van Kercasterle en diens vrouw 

Aleijdis dvw Henricus van Ertingen. Ook de achterstallige termijnen. 

 

Bertha relicta quondam #Johannis# dicti Maech de Loen dedit (dg: 

potestatem) Wellino filio Henrici Goetkijnt potestatem monendi 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam (dg: ex u) quam 

paccionem dictus quondam #Johannes# Maech erga Johannem Cuper de 
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Kercasterle et Aleijdem eius uxorem filiam quondam Henrici de Ertingen 

emendo acquisiverat prout in litteris atque (dg: omnes) omnia arrestadia 

sibi de dicta paccione restantia et (dg: in tempore futuro provenienda) 

usque ad revocacionem. Testes Scilder et Steenwech datum quinta post 

Leonardi. 

 

BP 1177 f 212v 17 do 09-11-1385. 

Johannes Scillinc en Herbertus gnd Hepken zvw Johannes Happen soen 

beloofden aan Theodericus van Kessel alias gnd van Doerne 25 oude schilden, 

4 gulden voor 3 oude schilden gerekend, en 22 Hollandse plakken met 

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1386) te betalen. 

 

Johannes Scillinc et Herbertus dictus Hepken filius quondam Johannis 

Happen soen promiserunt Theoderico de Kessel alias dicto de Doerne 

viginti quinque aude scilde scilicet IIII gulden pro tribus aude! 

computato et XXII Hollant placken ad purificationis proxime persolvendos. 

Testes Trude et Lonijs datum supra. 

 

1177 mf7 A 12 f.213. 

 Quinta post Leonardi: donderdag 09-11-1385. 

 Secunda post Sijmonis et Yude: maandag 30-10-1385. 

 Tercia post Martini: dinsdag 14-11-1385. 

 

BP 1177 f 213r 01 do 09-11-1385. 

(dg: Johannes van der After) verkocht aan Gheerlacus van Beest. 

 

(dg: Johannes van der After et H) legitime vendidit Gheerlaco de Beest. 

 

BP 1177 f 213r 02 do 09-11-1385. 

Godescalcus Roesmont verklaarde ontvangen te hebben 16 oude schilden in 

afkorting van 20 oude schilden, aan voornoemde Godescalcus beloofd137 door 

Johannes van den Broecke zvw Arnoldus van den Loe. 

 

Godescalcus Roesmont palam recognovit sibi fore satisfactum de (dg: X) 

sedecim aude scilde in abbreviationem XX aude scilde promissorum dicto 

Godescalco a Johanne van den Broecke filio quondam Arnoldi (dg: de) van 

den Loe in litteris scabinorum de Busco. Testes Trude et Lonijs datum 

quinta post Leonardi. 

 

BP 1177 f 213r 03 ma 30-10-1385. 

Leonius van Erpe en zijn hoevenaar Godefridus, wonend in Loen op de 

goederen van voornoemde Leonius, beloofden aan Lucas van de Kelder 19 mud 

rogge en 19 mud haver, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1386) te leveren. 

 

Leonius de (dg: P) Erpe et Godefridus eius colonus commorans in parochia 

de Loen supra bona dicti Leonii promiserunt Luce de Penu XIX modios 

siliginis et XIX modios avene mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum. Testes Trude et Lonijs predictus (dg: datum supra) datum secunda 

post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1177 f 213r 04 do 09-11-1385. 

Rutgherus Cort maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 10 

pond, waarvan voornoemde Rutgherus er 5 beurt in Veghel en 5 in Beilver, 

(2) een b-erfcijns van !15 schelling 6 penning, waarvan voornoemde 

Rutgherus !4 schelling beurt in Veghel en !12 schelling en 6 penning in 

Beilver. 

 

                         
137 Zie → BP 1177 f 213r 02 do 09-11-1385, verklaring dat 16 oude schilden 

zijn ontvangen. 
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Rutgherus Cort hereditarium censum decem librarum de quibus dictus 

Rutgherus quinque libras in Vechel et quinque libras in Beilver annuatim 

solvendas esse dicebat atque hereditarium censum !quindecim solidorum et 

sex denariorum de quibus dictus Rutgherus !quatuor solidos in Vechel et 
!duodecim solidos et sex (dg: se) denarios in Beilver solvendos esse 

dicebat monuit de 3 annis. Testes Scilder et Raet datum (dg: supra di) 

quinta post Leonardi. 

 

BP 1177 f 213r 05 do 09-11-1385. 

Walterus Terlinc beloofde aan Johannes zv Henricus gnd Dekens soen van 

Helmont 12 gulden en 3 Hollandse plakken met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1386) te betalen. 

 

Walterus Terlinc promisit Johanni filius! Henrici dicti (dg: Deenk) 

Dekens soen de Helmont XII gulden et III Hollant placken ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213r 06 do 09-11-1385. 

Willelmus Tolinc verkocht aan Willelmus Witloc (1) een huis, erf en 

bijbehorend erfgoed, in Helvoirt, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Leijta Gerardi en met 

het andere eind aan voornoemde gemeint, belast met 5 oude groot, (2) 6 

bunder, die waren van wijlen Henricus van Mierle, in Helvoirt, ter plaatse 

gnd Leendonk, tussen Lambertus zv Lize enerzijds en wijlen Engbertus van 

der Straten anderzijds, deze 6 bunder belast met 6 schelling nieuwe cijns, 

en al deze goederen belast met 10 zester rogge erfpacht, Bossche maat, en 

een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Willelmus Tolinc quandam domum et aream atque totam hereditatem ad eandem 

domum spectantem sitas in parochia de Helvoert inter hereditatem Arnoldi 

Berwout ex uno et inter communitatem ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem liberorum quondam Leijte Gerardi et cum reliquo fine ad 

dictam communitatem cum attinentiis dictarum domus et aree et totius 

hereditatis singulis et universis atque sex bonaria prati que fuerant 

quondam Henrici de Mierle sita in dicta parochia de Helvoert ad locum 

dictum Leendonc inter hereditatem Lamberti filii (dg: Lu) Lize ex uno et 

inter hereditatem quondam Engberti van der (dg: Sta) Straten ex alio 

prout dicta sex bonaria (dg: ibidem) prati ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Witloc promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis quinque grossis antiquis ex dictis domo area et tota 

hereditate et sex solidis novi census ex dictis sex bonariis prati atque 

decem sextariis siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco et 

hereditario censu viginti solidorum monete ex dictis domo area et tota 

hereditate et sex bonariis prati solvendis ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 213r 07 do 09-11-1385. 

Rutgherus Cort maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond 

geld, die Johannes zvw Johannes Loze die Olislegher moet betalen aan 

voornoemde Rut, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Johannes. 

 

Rutgherus Cort hereditarium censum trium librarum monete quem Johannes 

filius quondam Johannis Loze die Olislegher dicto Rut solvere tenetur 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex omnibus (dg: p) et 

singulis bonis primodicti Johannis ab ipso habitis et acquirendis ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213r 08 do 09-11-1385. 

Rutgherus Cort maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 30 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een gehele hofstad van 



Bosch’ Protocol jaar 1385 02. 

 

253 

wijlen mr Danijel, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg. 

 

Rutgherus Cort hereditarium censum triginta solidorum monete solvendum 

hereditarie Martini de toto et integro domistadio quondam magistri 

Danijelis sito in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213r 09 do 09-11-1385. 

(dg: Johannes van Hal die Rademaker, een huis en erf138). 

 

(dg: Johannes de Hal die rotifex domum aream). 

 

BP 1177 f 213r 10 do 09-11-1385. 

Lambertus gnd Lijsbetten soen van den Mereacker ev Hilla dvw Henricus van 

Houthem gaf uit aan Hepkinus zvw Johannes Matheus soen van Wetten alle 

erfgoederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Hilla; de uitgifte geschiedde voor de lasten die 

eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Wetten te leveren. Slechts op te geven met een erfpacht van 6 

lopen rogge, maat van Wetten, uit erfgoederen van voornoemde Hepkinus, 

onder Nederwetten. 

 

Solverunt ambo. 

Lambertus dictus Lijsbetten soen van den Mereacker (dg: omnes) maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Henrici de Houthem omnes 

hereditates sibi et dicte Hille de morte quondam parentum dicte Hille 

successione advolutas quocumque locorum (dg: in parochia) situatas ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Hepkino filio quondam Johanni! 

Matheus soen de Wetten ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus 

exinde prius de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco (dg: data) danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Wetten tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et non resignabit nisi cum hereditaria paccione sex lopinorum 

siliginis mensure de Wetten solvenda ex hereditatibus dicti Hepkini (dg: 

si) quocumque locorum infra parochiam de Nederwetten ut recognovit et 

promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213r 11 do 09-11-1385. 

Yda wv Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, aan 

wijlen eerstgenoemde Willelmus verkocht door Henricus zvw Boudewinus van 

den Molengrave van Bucstel. 

 

Yda relicta quondam (dg: He) Willelmi Loijer filii quondam Willelmi 

Loijer hereditarium censum XL solidorum monete (dg: venditum primodicto) 

solvendum hereditarie Martini venditum primodicto quondam Willelmo ab 

Henrico filio quondam Boudewini van den Molengrave de Bucstel prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213r 12 do 09-11-1385. 

Johannes van Hal rademaker gaf uit aan Johannes zv Martinus van Hal al zijn 

erfgoederen, onder Boxtel, over het water gnd die Aa, aan de kant richting 

de villa van Boxtel; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor 

een n-erfcijns van 1 oude schild of de waarde, en een n-erfpacht van 3 mud 

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

over een jaar (za 02-02-1387). Slechts op te geven met een erfpacht van 3 

zester rogge, Bossche maat, uit al zijn goederen. Hij zal het huis van 4 

                         
138 Voor afgewerkt contract, zie waarschijnlijk: BP 1177 f 213r 12. 
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gebinten op de erfgoederen in goede staat houden. 

 

Johannes de Hal rotifex omnes suas hereditates quas ipse infra parochiam 

de Bucstel ultra aquam dictam die Aa in latere versus villam de Bucstel 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio Martini de Hal 

ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus dictis onraet annuatim 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditario censu unius aude scilt 

seu valorem et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino 

ultra annum et in Busco tradenda pro premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et (dg: a) 

non resignabit nisi cum hereditaria paccione trium sextariorum siliginis 

dicte mensure solvenda ex omnibus bonis suis habitis et habendis 

quocumque sitis ut recognovit et promisit #super omnia# et quod ipse 

supra dictas hereditates tenebit #?semper# supra dictas hereditates (dg: 

in) domum quatuor ligaturarum in bona disposicione. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213r 13 do 09-11-1385. 

Voornoemde Johannes van Hal rademaker beloofde aan Johannes zv Martinus van 

Hal 40 gulden na maning te betalen. De brief overhandigen aan Lambertus zv 

Everardus van Lusel. 

 

Dictus Johannes de Hal rotifex promisit Johanni filio Martini de Hal XL 

florenos ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

Lamberto filio Everardi de Lusel. 

 

BP 1177 f 213r 14 do 09-11-1385. 

(dg: Arnoldus van). 

 

(dg: Arnoldus de). 

 

BP 1177 f 213r 15 do 09-11-1385. 

Johannes van Vlimen zvw Arnoldus van Vlimen droeg over aan zijn zuster 

Luijtgardis een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld, in 14 pond 

erfcijns139 voornoemd geld, welke 14 pond erfcijns Luijtgardis gnd van der 

Dijesen, grootmoeder van voornoemde Johannes, en Ulendis en Walterus, kv 

voornoemde Lutgardis, beurden, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit (1) een erfgoed in Den Bosch, naast een straatje 

dat loopt van de stal van Gerardus metten Coijen richting Beurde, over de 

stroom aldaar, welk erfgoed reikt vanaf voornoemd straatje tot aan erfgoed 

van Johannes gnd Proessken, (2) 5 ramen (huidenspanners) die op dat erfgoed 

staan, welk erfgoed en ramen voornoemde wijlen Lutgardis, Ullendis en 

Walterus in cijns uitgegeven hadden aan Franco gnd Lubergen, te weten voor 

de hertogencijns en voor voornoemde 14 pond. Reijnaldus, Arnoldus en 

Ullendis, minderjarige kv eerstgenoemde Johannes, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Johannes de Vlimen filius quondam Arnoldi de Vlimen hereditarium censum 

sex librarum et decem solidorum monete ad se spectantem in quatuor#decim# 

librarum #dicte# monete hereditarii census quas IIII libras hereditarii 

census Luijtgardis dicta van der Dijesen (dg: .) avia olim dicti Johannis 

Ulendis (dg: eius) et Walterus #liberi# dicte Lutgardis solvendas (dg: 

here) habuerunt hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

hereditate sita in Busco iuxta viculum euntem ibidem de stabulo Gerardi 

metten Coijen versus Beurde ultra aquam ibidem currentem et que hereditas 

tendit de dicto viculo usque ad hereditatem Johannis dicti Proessken et 

de quinque pannitensoriis in dicta hereditate consistentibus quas 

hereditatem et quinque pannitensoria dicti quondam Lutgardis Ullendis et 

Walterus dederant ad censum Franconi dicto Lubergen scilicet pro censu 

                         
139 Zie → BP 1177 f 255v 04 ma 13-11-1385 (2), verkoop van deze erfcijns. 
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domini ducis exinde solvendo et pro predictis XIIII libris prout in 

litteris hereditarie supportavit Luijtgardi sue sorori cum litteris et 

jure promittens atam servare et obligationem exparte sui deponere et quod 

ipse Reijnaldum Arnoldum Ullendem liberos primodicti Johannis quamcito ad 

annos sue pubertatis pervenerint super dicto censu sex librarum et X 

solidorum ad opus dicte Luijtgardis faciet renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1177 f 213r 16 di 14-11-1385. 

Ludekinus nzvw Henricus gnd van der Poort verkocht aan Katherina van Wijcke 

een b-erfcijns van 3 pond geld, die Petrus gnd Wouters soen, Johannes van 

Eirde en hun broer Arnoldus van Rode snijder, Gerardus van Herpen en 

Johannes gnd Hazaert zv Johannes beloofd140 hadden aan voornoemde Ludekinus 

en aan Johannes zvw Johannes gnd Vrijese141 schrijnmaker, een helft te 

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

en erf van wijlen Henricus Fierken in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Cristianus smid enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gerardus van Roesel anderzijds, van welke cijns voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Johannes Vrijese zijn helft aan voornoemde Ludekinus had 

overgedragen. 

 

Ludekinus filius naturalis quondam Henrici dicti de Porta hereditarium 

censum trium librarum monete quem (dg: Pe) censum Petrus dictus Wouters 

soen Johannes de Eirde Arnoldus de Rode sartor eorum frater Gerardus de 

Herpen et Johannes dictus Hazaert filius Johannis (dg: et J) promiserant 

se daturos et soluturos dicto Ludekino atque Johanni filio quondam 

Johannis dicti Vrijese scrinipari anno quolibet hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area quondam Henrici Fierken sita 

in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Cristiani fabri ex 

uno et inter hereditatem quondam Gerardi de Roesel ex alio prout in 

litteris et de quo censu trium librarum dictus Johannes filius dicti 

quondam Johannis Vrijese medietatem ad se specantem in dicto censu trium 

librarum dicto Ludekino supportaverat prout in aliis litteris hereditarie 

vendidit Katherine de Wijcke supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et 

Raet datum tercia post Martini. 

 

BP 1177 f 213r 17 di 14-11-1385. 

Theobaldus zv Henricus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theobaldus filius Henrici Raet prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1177 mf7 A 13 f.213v. 

 in crastino Brictii: dinsdag 14-11-1385. 

 Quarta post Martini: woensdag 15-11-1385. 

 Sexta post Martini: vrijdag 17-11-1385. 

 in octavis Martini: zaterdag 18-11-1385. 

 anno LXXXV mensis novembris die in octavis Martini: 

    zaterdag 18-11-1385. 

 Tercia post Elizabeth: dinsdag 21-11-1385. 

 

BP 1177 f 213v 01 di 14-11-1385. 

Arnoldus zv Ghevardus van Eijndoven verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes van den Doerne en zijn medeschuldenaren het geld dat voornoemde 

Johannes en de zijnen verschuldigd waren aan voornoemde Arnoldus, wegens de 

                         
140 Zie ← BP 1176 f 309r 08 za 13-06-1383, belofte van deze erfcijns. 
141 Zie ← BP 1176 f 309r 09 do 18-06-1383, overdracht van de helft van deze 

erfcijns. 
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huur van erfgoederen ter plaatse gnd Jecscot. 

 

Arnoldus filius Ghevardi de Eijndoven recognovit se recepisse a Johanne 

van den Doerne et suis in hoc condebitoribus (dg: .) totam pecuniam quam 

dicti Johannes et eius consocii dicto Arnoldo solvere tenebantur (dg: 

occacione locacionis hereditatum sitarum) a quocumque tempore usque in 

hodiernum diem occacione locacionis hereditatum sitarum in loco dicto 

Jecscot ut dicebat. Testes Lonijs et Steenwech datum (dg: 3a post) in 

crastino Brictii. 

 

BP 1177 f 213v 02 wo 15-11-1385. 

Johannes van Gheldorp beloofde aan Arnoldus van Beke nz 25 pond geld met 

Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. 

 

Johannes de Gheldorp promisit Arnoldo de Beke filio naturali XXV libras 

monete ad nativitatis Domini proxime persolvendas. Testes Raet et 

Steenwech datum quarta post Martini. 

 

BP 1177 f 213v 03 wo 15-11-1385. 

Rutgherus van Gheldorp beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Rutgherus de Gheldorp promisit dictum Johannem indempnem servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 213v 04 vr 17-11-1385. 

Johannes van Dijnther droeg al zijn varend goed over aan Johannes van de 

Dijk. 

 

Johannes de Dijnther omnia !et sua bona pecoralia (dg: etc) quocumque 

locorum sita legitime supportavit Johanni de Aggere promittens ratam 

servare. Testes Neijnsel et Raet datum sexta post Martini. 

 

BP 1177 f 213v 05 vr 17-11-1385. 

Emondus van Ghemert en Albertus gnd Buc van Lijt beloofden aan Johannes van 

Derentheren, tbv hr Gerardus Huge van Huesden priester, 3 nobel of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1386) te betalen. 

 

Emondus de Ghemert #et Albertus dictus Buc de Lijt# promisit Johanni de 

Derentheren ad opus domini Gerardi (dg: J) Huge de Huesden presbitri tres 

nobel vel valorem ad (dg: Martini pro) Remigii proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 213v 06 vr 17-11-1385. 

Voornoemde Emondus van Ghemert en Albertus gnd Buc van Lijt beloofden aan 

voornoemde Johannes van Derentheren, tbv hr Gerardus Huge van Huesden 

priester, 3 nobel of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (di 01-10-

1387) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes van 

Derentheren. 

 

Dicti debitores promiserunt dicto Johanni ut supra tres nobel vel valorem 

a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

Detur dicto Johanni de Derentheren. 

 

BP 1177 f 213v 07 vr 17-11-1385. 

Ghisbertus zvw Theodericus gnd Tielman van Roemt en Alardus zvw Florencius 

gnd Florijs van Roemt ev Luijtghardis dvw voornoemde Theodericus verkochten 

aan Ghisbertus van Vlochoeven zvw Ghisekinus van Vlochoeven een b-erfpacht 

van 3 malder rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, die wijlen 

voornoemde Ghisekinus verworven had van Ghiselbertus gruiter, en welke 

pacht aan voornoemde wijlen Tielmannus ten deel was gevallen, na erfdeling 
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tussen voornoemde wijlen Theodericus gnd Tielman en zijn medeërfgenamen, 

uit de goederen van wijlen voornoemde Ghisbertus van Vlochoven. Johannes 

zvw voornoemde Tielmannus zal afstand doen. 

 

Ghisbertus filius quondam (dg: Tielmanni) #Theoderici dicti Tielman# de 

Roemt et Alardus filius quondam Florencii dicti Florijs de Roemt maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Luijtghardis sue uxoris filie dicti 

quondam (dg: Tielmanni) #Theoderici# annuam et hereditariam paccionem 

(dg: unius et dimid) trium maldrorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis quam paccionem (dg: Ghisbertus) quondam 

Ghisekinus de Vlochoeven erga Ghiselbertum fermentatorem acquisiverat 

prout in litteris et que (dg: paccoi) paccio dicto quondam Tielmanno 

mediante divisione hereditaria inter (dg: ip) dictum quondam (dg: 

Tielmannum) #Theodericum dictum Tielman# et inter eius in hoc coheredes 

#habita# de (dg: mor) bonis dicti quondam Ghisberti de Vlochoven cessit 

in partem prout in litteris quas vidimus et hereditarie vendiderunt 

Ghisberto de Vlochoeven filio dicti quondam Ghisekini cum primodictis 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et quod ipsi Johannem filium dicti quondam Tielmanni super 

predicta paccione ad opus dicti Ghisberti facient renunciare. Testes 

Neijnsel et Raet datum ut supra. 

 

BP 1177 f 213v 08 za 18-11-1385. 

Johannes van Lijenden en zijn vrouw jkvr Sophia ndvw jkr Johannes heer van 

Kuijc verkochten aan Sijmon van Mijrabellum een n-erfcijns van 20 oude 

schilden van Frankrijk of van de keizer of de waarde, met Lichtmis in Den 

Bosch te betalen, gaande uit 17 morgen land, in Haren bij Megen, ter 

plaatse gnd in de Weiden, naast de zegedijk, welke 17 morgen waren van 

Rutgherus gnd Ghisebrechts soen. 

 

Johannes de Lijenden maritus et (dg: tutor) legitimus ut asserebat 

domicelle Sophie sue uxoris filie (dg: quondam) naturalis quondam 

domicelli Johannis domini de Kuijc et ipsa cum ipso tamquam cum tutore 

hereditarie vendiderunt Sijmoni de Mijrabello hereditarium censum viginti 

aude scilde Francie vel imperatoris vel valorem solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco tradendum ex decem et septem jugeribus terre 

sitis in parochia de Haren prope Megen in loco dicto in den Weiden (dg: 

inter) #contigue iuxta# aggerem dictum zegedike (dg: ex uno) que XVII 

jugera terre fuerant Rutgheri dicti Ghisebrechts soen ut dicebant 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Emondus et Steenwech datum in 

octavis Martini. 

 

BP 1177 f 213v 09 za 18-11-1385. 

Arnoldus zvw Johannes Louwers soen van Kessel verkocht aan Nicholaus der 

Kijnder den Plaetmaker een n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de 

waarde, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (di 25-12-

1386), gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Kessel, 

tussen Johannes Voghet enerzijds en Thomas gnd Wouters soen van Mameren 

anderzijds. 

 

Arnoldus filius qondam Johannis Louwers soen de Kessel hereditarie 

vendidit Nicholao der Kijnder den Plaetmaker hereditarium censum sex aude 

scilde #monete Francie# vel valorem solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et pro primo ultra annum ex domo et orto #et hereditatibus eis 

adiacentibus# sitis in parochia de Kessel inter hereditatem Johannis 

Voghet ex uno et hereditatem Thome dicti Wouters soen de Mameren ex alio 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere promisit 

sufficientem facere. Testes Lonijs et Goessuinus datum supra. 
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BP 1177 f 213v 10 za 18-11-1385. 

Theodericus Herbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Herbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213v 11 za 18-11-1385. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes Louwers soen van Kessel, Theodericus 

Herbrechts soen en Vastradus zvw Johannes van Berkel beloofden aan 

voornoemde Nijcholaus der Kijnder 104 oude Franse schilden of de waarde met 

Kerstmis over 2 jaar (wo 25-12-1387) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus et Theodericus Herbrechts soen et Vastradus filius 

quondam Johannis de Berkel promiserunt dicto Nijcholao der Kijnder centum 

et quatuor aude scilde #monete Francie# seu valorem a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra duos annos sine sequentium persequentes. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 213v 12 za 18-11-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 213v 13 za 18-11-1385. 

Vervolgens kwamen voornoemde Arnoldus zvw Johannes Louwers soen van Kessel 

en Nicholaus der Kijnder den Plaetmaker overeen, dat voornoemde Nijcholaus 

tussen nu en Kerstmis over 2 jaar (wo 25-12-1387) ofwel voornoemde cijns 

ofwel voornoemde som gelds zal moeten kiezen. Verkiest hij de cijns, dan 

zullen voornoemde drie schuldenaren ontlast zijn. Verkiest hij de som 

gelds, dan zal hij die som manen en ontvangen, en zullen voornoemde 

Arnoldus en zijn goederen van de cijns ontlast zijn. Opgesteld in de kamer 

van de schrijvers in aanwezigheid van Johannes Plaetmaker, zijn zoon 

Hermannus, Ancelmus Wael, Hubertus van der Voert van Kessel en Willelmus 

Arts soen. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus (dg: 

Nijcholaus p) #Arnoldus# et dictus (dg: Arnoldus) #Nijcholaus# !venditor 

in hoc convenerunt quod dictus Nijcholaus eliget infra hinc et (dg: 

festum) a nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos utrum velit 

habere dictum censum vel dictam pecunie summam et si eligerit dictum 

censum (dg: ext) perpetue obtinere extunc dictus 3 debitores erunt quiti 

ad dicte pecunie summam et si eligerit ad dictam (dg: pe) pecunie summam 

extunc (dg: perci) monebit et percipiet dictam pecunie summam scilicet 

dictus Arnoldus (dg: extu) et eius bona predicta extunc a solucione dicti 

(dg: pecuni p) census erunt quiti perpetue (dg: .. ut in forma) 

promittentes ut in forma. Testibus (dg: datum) Johanne Plaetmaker (dg: 

Ancelmus Wael) Hermanno eius filio et Ancelmo Wael Huberto van der Voert 

de Kessel Willelmo Arts soen acta in camera scriptorum (dg: presentibus) 

anno LXXXV mensis novembris die scilicet in octavis Martini hora 

vesperarum. 

 

BP 1177 f 213v 14 di 21-11-1385. 

Nijcholaus en Heijlwigis, kvw Mathijas gnd Cleijnael, Godefridus van 

Lijemde ev Elizabeth, Johannes van Keent ev Margareta, dvw voornoemde 

Mathijas, verkochten aan Godefridus van Driel 4/6 deel, dat aan hen gekomen 

was na overlijden van voornoemde Mathijas, in een huis142 en erf in Den 

Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Andreas Tijmmerman enerzijds en 

                         
142 Zie ← BP 1175 f 006v 07 di 18-01-1368, verkoop van een erfcijns uit dit 

huis. 
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erfgoed dat was van wijlen Godefridus Dicbier anderzijds, het gehele huis 

belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 5 pond geld. Voornoemde 

Godefridus behoudt uit dit huis en erf een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die afgekort moet worden van voornoemde cijns van 5 pond. 

 

Nijcholaus et Heijlwigis (dg: lib cum tutore) liberi quondam Mathije 

dicti Cleijnael #cum tutore# Godefridus de Lijemde maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris Johannes de Keent maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Mathije (dg: quinq) 

#quatuor sextas# partes ad se spectantes in domo et area sita in Busco in 

vico ecclesie inter hereditatem Andree Tijmmerman ex uno et inter 

hereditatem que fuerat quondam Godefridi (dg: Dic) Dicbier ex alio (dg: 

?q) scilicet dividendo dictam domum et aream in sex partes equales 

quatuor ex hiis et que eis de morte dicti quondam (dg: morde) Mathije 

successione sunt advoluta ut dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido 

de Driel supportaverunt cum litteris et (dg: jur) aliis et jure occacione 

premissorum promittentes cum tutore ratam servare et obligationem in 

dictis quatuor partibus ex parte deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu quinque librarum monete ex dicta integra domo et area 

de jure solvendis salvo tamen dicto Godefrido (dg: here) in (dg: 

premissis) dicta domo et area hereditario censu XL solidorum monete qui 

census XL solidorum erit abbreviandus in dicto censu quinque librarum. 

Testes (dg: Scilder et) Lonijs et Scilder datum tercia post Elizabeth. 

 

BP 1177 f 213v 15 di 21-11-1385. 

(dg: voornoemde koper beloofde). 

 

(dg: Dictus emptor promisit). 

 

BP 1177 f 213v 16 di 21-11-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Heijlwigis 25 oude schilden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) te betalen. De brief 

overhandigen aan Godefridus van Lijemde. 

 

Dictus emptor promisit dicte Heijlwigi XXV aude scilde seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum. Testes datum supra. Detur Godefrido 

de Lijemde. 

 

BP 1177 f 213v 17 di 21-11-1385. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Nijcholaus 25 oude schilden of de 

waarde, met Kerstmis over een jaar (di 25-12-1386) te betalen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Dictus emptor promisit dicto Nijcholao XXV aude scilde (dg: scil) seu 

valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. Detur Godefrido predicto. 

 

1177 mf7 A 14 f.214. 

 in die Elizabeth: zondag 19-11-1385. 

 Tercia post Elizabeth: dinsdag 21-11-1385. 

 Quarta post Elisabeth: woensdag 22-11-1385. 

 Tercia post Katherine: dinsdag 28-11-1385. 

 in vigilia Andree: woensdag 29-11-1385. 

 Sabbato post Andree: zaterdag 02-12-1385. 

 

BP 1177 f 214r 01 ±di 21-11-1385. 

(dg: jkvr Sophija wv Theodericus van Ghemert). 

 

(dg: domicella Sophija relicta quondam Theoderici de Ghemert). 
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BP 1177 f 214r 02 zo 19-11-1385. 

Theodericus zvw Theodericus van Ghemert zvw Theodericus van Ghemert vroeg 

aan zijn moeder jkvr Sophija wv voornoemde Theodericus om toestemming 

buiten het huis, de leefgemeenschap en de kosten te mogen gaan van zijn 

moeder. Voornoemde jkvr Sophija droeg over aan haar voornoemde zoon 

Theodericus alle goederen, die aan jkvr Aleijdis gnd van Ghemert wv 

Willelmus gnd van Goer en aan jkvr Bela wv Theodericus van Ghemert gekomen 

waren na overlijden van Johannes van Ghemert oom van voornoemde jkvr 

Aleijdis, welke goederen eerstgenoemde wijlen Theodericus van Ghemert zvw 

Theodericus van Ghemert verworven had van voornoemde jkvr Aleijdis en jkvr 

Bela. 

 

Theodericus filius quondam Theoderici de Ghemert #filii quondam 

Theoderici de Ghemert# instanter petiit a domicella Sophija sua matre 

relicta dicti quondam Theoderici licenciam eundi et exeundi extra domum 

et expensas dicte domicelle Sophije secundum ius emancipationis ad jus 

oppidi etc dicta vero domicella (dg: Aleijdis) #Sophija# in hoc annuens 

eius petitionibus et preciis dedit sibi licenciam dictaque domicella 

Sophija cum tutore (dg: s) omnia et singula bona tam mobilia quam 

immobilia hereditaria atque parata que domicelle Aleijdi dicte de (dg: 

Ghe..) Ghemert relicte quondam Willelmi dicti de Goer atque domicelle 

Bele relicte quondam Theoderici de Ghemert de morte quondam Johannis de 

Ghemert avunculi dicte domicelle Aleijdis [quocumque] locorum 

consistentia sive sita que bona primodictus quondam Theodericus de 

Ghemert filius dicti quondam Theoderici de Ghemert erga dictas domicellas 

Aleijdem et Belam acquisiverat [prout in] litteris supportavit (dg: 

predi) primodicto Theoderico suo filio (dg: pro) cum litteris et jure 

#secundum ius# promittens cum tutore ratam servare. Testes Scilder et 

Lonijs datum in die Elizabeth. 

 

BP 1177 f 214r 03 zo 19-11-1385. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Sophija 

voornoemde goederen nimmer te verkopen of te vervreemden of daarmee iets te 

doen, tenzij met instemming van Goeswinus Steenwech en voornoemde jkvr 

Sophija, en dat hij voornoemde goederen, op verzoek van voornoemde 

Goeswinus en jkvr Sophia, af zal staan aan voornoemde jkvr Sophia. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicte domicelle Sophije sue matri 

quod ipse cum dictis bonis nunquam quidquid faciet nec acceptabit (dg: 

nisi cum consensu) percipiet et levabit #nec vendet nec alienabit# nisi 

cum consensu et voluntate Goeswini Steenwech et #dicte# domicelle Sophije 

et quod ipse dicta bona (dg: bona) ad requisitionem dictorum Goeswini et 

domicelle Sophie dicte domicelle (dg: Bele) #Sophie# resignabit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1177 f 214r 04 zo 19-11-1385. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, en Henricus en Theodericus, bvw 

Johannes gnd Fijssien soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dictis scabinis et Henrico 

et Theoderico fratribus quondam Johannis dictis! Fijssien soen datum 

supra acta in camera scriptorum. 

 

BP 1177 f 214r 05 di 21-11-1385. 

Willelmus van Hees maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, die de broers Henricus, Godefridus en Willelmus, 

kvw Willelmus van Beest, en Johannes van Beest hem met Lichtmis moeten 

leveren. 
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Willelmus de Hees hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Busco quam Henricus Godefridus et Willelmus fratres liberi quondam 

Willelmi de Beest et Johannes de Beest sibi solverunt purificationis ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes Trude et Scilder datum 3a post 

Elisabeth. 

 

BP 1177 f 214r 06 wo 22-11-1385. 

Eelkinus zvw Wolterus gnd Wellen Kader droeg al zijn goederen in Stripe 

over aan Arnoldus Rover Snobben. 

 

Eelkinus filius quondam Wolteri dicti Wellen Kader (dg: domum et aeam) 

omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria atque parata quocumque 

locorum in parochia de Stripe sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo Rover Snobben promittens ratam servare et (dg: obligationem). 

Testes Trude et Scilder datum quarta post Elisabeth. 

 

BP 1177 f 214r 07 di 28-11-1385. 

Theodericus zv Johannes Heijnen soen, Ludekinus zv Henricus Heijnen soen en 

Henricus Koster zv Rutgerus gnd Rut Willen soen beloofden aan Jacobus van 

Berze van der Horst 23 Brabantse dobbel met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1386) te betalen. 

 

Theodericus filius Johannis Heijnen soen Ludekinus filius Henrici Heijnen 

soen et Henricus Koster filius Rutgeri dicti Rut Willen soen promiserunt 

Jacobo de Berze van der (dg: Horst) Horst XXIII Brabant dobbel ad 

nativitatis Johannis proxime persolvendos. Testes Raet et Steenwech datum 

3a post Katherine. 

 

BP 1177 f 214r 08 wo 29-11-1385. 

Jkr Johannes graaf van Megen en heer van Hoeps droeg over aan Henricus 

Dicbier heer van Mierlo alle beloften en bepalingen, aan hem toegezegd door 

jkr Johannes heer van Zevenborne, van Craendonc en van Hoeps, mbt het 

huwelijk tussen voornoemde jkr Johannes van Megen en jkvr Ermegardis dvw hr 

Ghisbertus heer van Hoeps, met de achterstallige termijnen daarvan. 

 

Domicellus Johannes comes de Megen et dominus de Hoeps omnes et singulas 

condiciones promissiones et ordinaciones sibi a domicello Johanne domino 

de Zevenborne de Craendonc et de Hoeps ex condicionibus matrimonialibus 

occacione matrimonii inter dictum domicellum Johannem de Megen et inter 

domicellam Ermegardem filiam quondam domini Ghisberti domini quondam de 

Hoeps contrahendi promissis simul cum omnibus litteris quas habuit 

mencionem de dictis convencionibus matrimonialibus faciendis (dg: s) 

atque cum arrastagiis sibi deficientibus de censu suis redditibus in 

dictis litteris comprehensis ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

Dicbier domino de Mierle promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Lonijs et Raet datum (dg: quarta post 

Katherine) in vigilia Andree. 

 

BP 1177 f 214r 09 za 02-12-1385. 

Gerardus van Huesselingen en Hubertus Claes soen verkochten aan Heilwigis 

wv Willelmus Zwertfeger en haar zoon Nijcholaus een lijfrente van 2 oude 

Franse schilden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 

2 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd dat Oudereke, tussen kv Theodericus 

Judas enerzijds en Willelmus Bellen anderzijds, (2) 2 morgen land, in Alem, 

waarvan (2a) een morgen tussen Johannes Margrieten soen enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Alem anderzijds, (2b) de andere morgen tussen 

Goessuinus Rutgheers soen enerzijds en Alardus Reijmbouds soen anderzijds, 

(3) een hofstad, in Alem, tussen Elisabeth gnd van Avenijoen enerzijds en 

Hubertus Claes soen anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

Verkopers zullen voornoemde erfgoederen niet vervreemden. 
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Gerardus de (dg: Huesse) Huesselingen et Hubertus Claes soen legitime 

vendiderunt Heilwigi relicte quondam Willelmi Zwertfeger et Nijcholao 

eius filio vitalem pensionem duorum aude scilde #Francie# (dg: pers) vel 

valorem solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius 

eorum Martini ex duobus jugeribus terre ad se spectantibus sitis in 

parochia de Alem in loco dicto dat Audereke inter hereditatem liberorum 

Theoderici Judas ex uno et hereditatem Willelmi Bellen ex alio item ex 

duobus jugeribus terre sitis in dicta parochia (dg: in loco dicto) quorum 

unum inter hereditatem Johannis Margrieten soen ex uno et hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Alem ex alio et aliud juger inter hereditatem 

Goessuini Rutgheers soen ex uno et hereditatem Alardi Reijmbouds soen ex 

alio #sunt sita# item ex domistadio sito in (dg: -.) dicta parochia inter 

hereditatem Elisabeth dicte de Avenijoen ex uno et hereditatem Huberti 

Claes soen ex alio ut dicebant promittentes warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter eorum diutius vivens obtinet etc (dg: hoc 

eciam addito quod dicti venditores dictas hereditates non alienabunt) #et 

non alienabunt dictas hereditates#. Testes Neijnsel et Gemert datum 

sabbato post Andree. (dg: De Detur). 

 

BP 1177 f 214r 10 za 02-12-1385. 

Hubertus Claes soen verkocht aan Nicholaus zv Engbertus van Maren, tbv hem 

en zijn vrouw Metta ndvw hr Johannes van Leuwe priester, een lijfrente van 

1 oude schild of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 4 

hont land, in Alem, ter plaatse gnd dat Ouderaakt, tussen kv Theodericus 

Judaes enerzijds en een zekere Sam zvw Johannes Gherijts soen anderzijds, 

(2) 2 hont land, in Alem, tussen Herbertus Emonds soen enerzijds en 

Johannes gnd Seps anderzijds, (3) een hofstad aldaar, tussen Arnoldus van 

Ghewanden enerzijds en kv Oda gnd des Ledighe anderzijds. Verkoper en 

Gerardus van Huesselingen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 3 

zwarte tournosen geld. De langstlevende krijgt geheel de rente. Verkoper 

zal voornoemde erfgoederen niet vervreemden. 

 

Hubertus Claes soen legitime vendidit Nicholao (dg: filio de Maren) filio 

Engberti de Maren ad opus sui et ad opus Mette sue uxoris filie quondam 

naturalis domini Johannis de Leuwe presbitri vitalem pensionem unius aude 

scilt vel valorem solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel 

alterius eorum (dg: Martini in nativitatis Domini) #Martini# ex IIIIor 

hont terre sitis in parochia de Alem in loco dicto dat Auderaect inter 

hereditatem liberorum Theoderici Judaes ex uno et inter (dg: S) 

hereditatem (dg: Sa) dicti {hier staan twee puntjes} Sam filii quondam 

Johannis Gherijts soen ex alio item ex duobus hont terre sitis in dicta 

parochia inter hereditatem Herberti Emonds soen ex uno et hereditatem 

Johannis dicti Seps ex alio item ex domistadio sito ibidem inter 

hereditatem Arnoldi van Ghewanden ex uno et hereditatem liberorum Ode 

dicte des Ledighe ex alio promittentes et cum eo Gerardus de Huesselingen 

(dg: w) super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis III 

(dg: .) nigris Turonensibus denariis monete solvendis et alter eorum 

diutius vivens integraliter habebit et dictus venditor dictas hereditates 

non alienabit.Testes datum ut supra. 

 

1177 mf7 B 01 f.214v. 

 in crastino conceptionis: zaterdag 09-12-1385. 

 Secunda post conceptionis: maandag 11-12-1385. 

 

BP 1177 f 214r 01 za 09-12-1385. 

Egidius zv Henricus molenaar maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit erfgoederen van Johannes zvw Barnierus van den Yvelaer, onder de 

vrijdom gelegen. 
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Egidius filius Henrici multoris hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex 

hereditatibus Johannis filii quondam Ba[rn]ieri van den Yvelaer sitis 

infra libertatem oppidi ut dicebat monuit de tribus annis. Testes Scilder 

et Steenwech datum in crastino conceptionis. 

 

BP 1177 f 214r 02 za 09-12-1385. 

Petrus zv Johannes van Helmont beloofde aan Arnoldus van den Goer, tbv 

Johannes, Willelmus en Petrus, nkv eerstgenoemde Petrus verwekt bij 

Katherina dvw Willelmus van Herzel, een n-erfpacht van 25 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen. Zou een 

van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel 

naar de andere kinderen. Zouden alle kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat de pacht naar erfg van voornoemde Petrus. De brief 

overhandigen aan eerstgenoemde Petrus. 

 

Petrus filius Johannis de Helmont promisit super omnia Arnoldo van den 

Goer ad opus Johannis Willelmi et Petri puerorum naturalium primodicti 

Petri (dg: se daturum dicto P) ab ipso et Katherina filia (dg: J) 

Willelmi quondam de Herzel #genitorum# hereditariam paccionem XXV 

modiorum siliginis mensure #Buscensis# hereditarie purificationis ex 

omnibus suis bonis et si unus moreretur (dg: alter super) sine prole 

legitima alter supervivus percipiet et si omnes absque prole legitima 

morerentur extunc dicta paccio ad proximos heredes !dicti Petri 

revertetur. Testes datum ut supra. Detur primodicto Petro. 

 

BP 1177 f 214r 03 za 09-12-1385. 

Jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel verkocht aan Martinus Monic een 

n-erfcijns van 34 oude schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar (za 02-02-1387), gaande uit (1) alle tienden, 

molens, cijnzen, renten, pachten, cijnshoenderen, oogsten, rechten, en alle 

andere goederen, behorend tot de heerlijkheid van Boxtel, (2) een hoeve in 

Boxtel, ter plaatse gnd den Bosse, (3) een hoeve, ter plaatse gnd Reitsel, 

(4) een hoeve, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, reeds belast met 

cijnzen aan Theodericus Rover. 

 

Domicellus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel hereditarie vendidit 

Martino Monic hereditarium censum XXXIIII aude scilde vel valorem eorum 

solvendum hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex #(dg: 

dominio de Bucstel)# omnibus decimis molendinis censibus redditibus 

paccionibus pullis censualibus proventibus jurisdictionibus juribus atque 

ex ceteris bonis omnibus et singulis ad (dg: dictum) dominum de Bucstel 

spectantibus quocumque locorum tam in humido etc consistentibus sive 

sitis item ex manso quodam sito in parochia de Bucstel ad locum dictum 

den Bossche item ex manso quodam sito in loco dicto Reijtsel item ex 

manso sito in dicta parochia in loco dicto Tongeren et ex attinentiis 

dictorum trium mansorum singulis et universis ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus Theoderico Rover 

inde solvendis promisit sufficientem facere. Testes Johannes filius Trude 

et Johannes Neijsel datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 04 za 09-12-1385. 

Theodericus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Rover prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 05 za 09-12-1385. 

Jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel verkocht aan voornoemde Martinus 

Monic een n-erfcijns van 33 oude schilden of de waarde, met Mathias-Apostel 

te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 24-02-1387), gaande uit (1) 

alle tienden, molens, cijnzen, renten, pachten, cijnshoenderen, oogsten, 
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rechten, en alle andere goederen, behorend tot de heerlijkheid van Boxtel, 

(2) een hoeve in Boxtel, ter plaatse gnd den Bosse, (3) een hoeve, ter 

plaatse gnd Reitsel, (4) een hoeve, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongeren, 

reeds belast met cijnzen aan Theodericus Rover. 

 

Eodem modo vendidit dicto Martino hereditarium censum XXXIII scilde ut 

supra solvendum hereditarie Mathije apostoli et pro primo ultra annum ex 

premissis et erit totum ut supra. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 06 za 09-12-1385. 

Theodericus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Rover prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 07 za 09-12-1385. 

Jkr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel verkocht aan voornoemde Martinus 

Monic een n-erfcijns van 33 oude schilden of de waarde, met Sint-Petrus-

Stoel te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 22-02-1387), gaande uit 

(1) alle tienden, molens, cijnzen, renten, pachten, cijnshoenderen, 

oogsten, rechten, en alle andere goederen, behorend tot de heerlijkheid van 

Boxtel, (2) een hoeve in Boxtel, ter plaatse gnd den Bosse, (3) een hoeve, 

ter plaatse gnd Reitsel, (4) een hoeve, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Tongeren, reeds belast met cijnzen aan Theodericus Rover. 

 

Eodem modo vendidit dicto Martino hereditarium censum XXXIII scilde ut 

supra solvendum hereditarie Petri ad cathedram et pro primo ultra annum 

ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 08 za 09-12-1385. 

Theodericus Rover verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Rover prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 09 za 09-12-1385. 

Theodericus Rover zv hr Johannes verklaarde ontvangen te hebben van 

voornoemde jonker Willelmus 400 Antwerpse schilden, die hij afgelopen Sint-

Remigius (zo 01-10-1385) aan hem verschuldigd was. 

 

Theodericus Rover #filius domini Johannis# recognovit se fore satisfactum 

a dicto domicello Willelmo a IIIIc scutis de Antwerpia quos sibi solvere 

tenebatur Remigii proxime preterito ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 10 ma 11-12-1385. 

Johannes van Houbraken zvw Henricus Tijmmerman droeg over aan Lucas van de 

Kelder (1) een hofstad in Helmond, tussen Johannes zv Nicholaus enerzijds 

en Johannes van Adorp anderzijds, (2) 3 delen van een hofstad in Asten, 

tussen hr Ywanus gnd Weijn priester enerzijds en Aleidis van der Eijken 

anderzijds, (3) de helft van en huis met ondergrond, in Bakel, (4) 1/7 deel 

van een beemdje in Bakel, tussen een beemd van Arnoldus Noijden enerzijds 

en een beemd van kinderen gnd Mostaerts Kijnderen anderzijds, (5) ½ lopen 

land, aldaar, tussen voornoemde kinderen gnd Mostaerts kijnderen enerzijds 

en Henricus Gueden anderzijds, (6) de helft van 60 schapen, in Helmond, in 

een hoeve die was van Arnoldus van der Kemenaden, belast met cijnzen en 

pachten. 

 

Johannes de Houbraken filius quondam Henrici Tijmmerman domistadium situm 

in Helmont inter hereditatem Johannis filii Nicholai ex uno et 

hereditatem Johannis de Adorp ex alio item tres partes ad se spectantes 

cuiusdam domistadii siti in Asten inter hereditatem domini Ywani dicti 

Weijn presbitri ex uno et hereditatem Aleidis van der Eijken ex alio item 

medietatem domus et (dg: aree) #sui fundi# site in (dg: Beb) Bakel (dg: 
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inter hereditatem) item (dg: par) septimam partem ad se spectantem 

cuiusdam pratuli siti in Bakel (dg: in loco dicto die Noijden Beem) inter 

pratum Arnoldi Noijden ex uno et inter pratum liberorum dictorum 

Mostaerts Kijnderen ex alio item dimidiam lopinatam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dictorum liberorum Mostaerts kijnderen vocatorum ex uno 

et hereditatem Henrici Gueden ex alio item medietatem sexaginta ovium 

existentium in Helmont in manso qui fuerat Arnoldi van der Kemenaden ut 

dicebat hereditarie supportavit Luce de Penu promittens warandiam et 

obligationem exceptis censibus et paccionibus inde solvendis. Testes 

Neijnsel et Emont datum secunda post conceptionis. 

 

BP 1177 f 214r 11 ma 11-12-1385. 

De gezusters Herburgis en Elizabeth, dvw Johannes Oeden soen van Hees, 

verkochten aan Johannes zvw Willelmus gnd Maes soen van Hees smid alle 

erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun ouders, 

gelegen onder Hees. 

 

Herburgis et Elizabeth sorores filie quondam Johannis Oeden soen de Hees 

#cum tutore# omnes et singulas hereditates ipsis de morte suorum parentum 

successione hereditarie advolutas quocumque locorum infra parochiam de 

Hees sitas ut dicebat hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam 

Willelmi dicti Maes soen de Hees fabro promittentes cum tutore warandiam 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et Emont datum 

secunda post conceptionis. 

 

BP 1177 f 214r 12 ma 11-12-1385. 

Wellinus zv Theodericus van Herende verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Wellinus filius Theoderici de Herende prebuit et reportavit. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1177 f 214r 13 ma 11-12-1385. 

Jacobus Dunnecop zv Godefridus beloofde aan Ghibo van Best de jongere 10 

oude schilden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Jacobus Dunnecop #filius Godefridi# promisit Ghiboni de Best juniori X 

aude scilde vel valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1177 f 214r 14 ma 11-12-1385. 

Henricus van der Cappellen verkocht aan Johannes van Bladel bakker een 

n-erfcijns143 van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, rondom 

tussen de gemeint, (2) een stuk land gnd den Espenenbos, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Johannes Ackerman enerzijds en erfgoed gnd dat 

Zalrot behorend aan verkoper anderzijds. Verkoper en Godefridus zvw 

Johannes Ackerman beloofden garantie, uitgezonderd 5 penningen gemeen 

paijment uit het huis en tuin. 

 

Henricus van der Cappellen hereditarie vendidit Johanni de Bladel pistori 

hereditarium censum duorum aude scilde vel valorem solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et orto dicti emptoris #venditoris# sitis in 

parochia de Oerscot in loco dicto Best (dg: inter hereditatem) inter 

communitatem circumquaque coadiacentem atque ex pecia terre dicta den 

Espenenbossche sita in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Johannis Ackerman ex uno et inter hereditatem dictam dat Zalrat (dg: ..) 

ad dictum venditorem spectantem ex alio ut dicebat promittentes et cum eo 

Godefridus filius quondam Johannis Ackerman indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque 

                         
143 Zie → BP 1181 p 251r 06 wo 08-01-1399 (9), schenking van de cijns. 
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denariis communis pagamenti ex dictis domo et orto prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Steenwech datum supra. 

 

BP 1177 f 214r 15 ma 11-12-1385. 

Henricus van der Cappellen beloofde voornoemde Godefridus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit totum. 

Henricus van der Cappellen promisit #super habita et habenda# dictum 

Godefridum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 214r 16 ma 11-12-1385. 

Johannes Moerken en zijn broer Goeswinus, kvw Johannes Moerken, verklaarden 

dat voornoemde wijlen Johannes Moerken met Sint-Remigius aan Willelmus van 

Bruheze zvw Arnoldus van Bruheze een cijns moest betalen van 30 schelling 

geld, gaande uit een stuk land, gnd die Strepe, in Liedorp, ter plaatse gnd 

Werdingen, beiderzijds tussen Henricus van Werdingen. Voornoemde broers 

Johannes en Goeswinus beloofden aan Katherina wv voornoemde Willelmus van 

Bruheze, tbv haar en wijlen voornoemde Willelmus, deze cijns te zullen 

betalen en het onderpand van waarde te zullen houden. 

 

Johannes Moerken et Goeswinus eius frater liberi quondam Johannis Moerken 

palam recognoverunt quod dictus quondam Johannes Moerken hereditarie 

solvere consuevit et tenebatur Willelmo de Bruheze filio quondam Arnoldi 

de Bruheze hereditarium censum XXX solidorum monete hereditarie Remigii 

ex pecia (dg: di) terre dicta die Strepe sita in parochia de Liedorp in 

loco dicto Werdingen inter hereditatem Henrici de Werdingen ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat. Quo facto promiserunt dicti Johannes et 

Goeswinus fratres super omnia (dg: .) Katherine relicte dicti quondam 

Willelmi de Bruheze ad (dg: h) opus (dg: heredum dicti) sui et heredum 

dicti quondam Willelmi quod ipsi dictum censum dabunt et exsolvent dicte 

Katherine ad eius vitam et post eiusdem Katherine decessum heredibus 

dicti quondam Willelmi hereditarie termino solucionis predicto ex dicta 

pecia terre et (dg: sf) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1177 mf7 B 02 f.215. 

 Secunda post conceptionis: maandag 11-12-1385. 

 Tercia post conceptionis: dinsdag 12-12-1385. 

 in die Lucie: woensdag 13-12-1385. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1385. 

 

BP 1177 f 215r 01 ma 11-12-1385. 

Arnoldus van den Venne verkocht aan Gerardus de jongere zvw Godefridus 

Heerkini een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) 7 bunder beemd, in Breugel, beiderzijds tussen 

Beerckinus gnd van den Kerchoeve, (2) ½ mudzaad land, in Son, tussen 

voornoemde verkoper enerzijds en jkvr Bela van Os anderzijds. 

 

Arnoldus van den Venne hereditarie #vendidit# Gerardo #juniori# filio 

quondam Godefridi Heerkini hereditarium censum III aude scilde vel 

valorem solvendum hereditarie in nativitatis Johannis ex septem bonariis 

prati sitis in parochia de Brogel inter hereditates Beerckini dicti van 

den Kerchoeve ex utroque latere atque (dg: di) ex dimidia modiata terre 

#cum eius attinentiis# sita in parochia de Zon inter hereditatem dicti 

venditoris ex uno et inter hereditatem domicelle Bele de Os ex alio (dg: 

ut) ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Goessuinus datum secunda post 

conceptionis. 
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BP 1177 f 215r 02 ma 11-12-1385. 

Petrus Goeswijns verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Goes) Petrus Goeswijns prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1177 f 215r 03 ma 11-12-1385. 

Hr Ricoldus Koc ridder verklaarde dat betaald zijn 75 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, die de broers Johannes van Eijndoven 

en Theodericus Bijlant, kvw hr Johannes van Eijndoven ridder, Reijnerus zvw 

Henricus Muijdeken van Lijt, Arnoldus Louwers soen van Kessel, Willelmus 

gnd Gilijs soen van Kessel, Henricus gnd Bouman van Kessel, Vastradus gnd 

Jans soen van Maren, Henricus zv Johannes Veren Oeden soen, Johannes van 

Hees van Maren en Johannes van Maren zv Stephanus afgelopen Allerheiligen 

(wo 01-11-1385) hadden moeten betalen aan voornoemde hr Ricoldus. 

Voornoemde hr Ricoldus droeg over aan Johannes Muijl van Os 100 oude 

schilden, 4 gulden voor 3 schilden gerekend, die voornoemde schuldenaars 

beloofd hadden met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen aan 

voornoemde hr Ricoldus. 

 

Dominus Ricoldus Koc miles recognovit sibi plenarie fore satisfactum (dg: 

per) a (dg: L) septuaginta quinque denariis aureis antiquis communiter 

scilde vocatis scilicet quatuor florenis dictis gulden pro tribus 

denariis aureis antiquis communiter scilde vocatis computato quos 

Johannes de Eijndoven Theodericus Bijlant fratres liberi quondam domini 

Johannis de Eijndoven militis Reijnerus filius quondam Henrici Muijdeken 

de Lijt Arnoldus Louwers soen de Kessel Willelmus dictus Gilijs soen de 

Kessel Henricus dictus Bouman de Kessel Vastradus dictus (dg: Joh) Jans 

soen de Maren Henricus filius Johannis Veren Oeden soen Johannes de Hees 

de Maren et Johannes de Maren filius Stephani dicto domino (dg: J) 

Ricoldo solvere tenebantur in festo omnium sanctorum #proxime preterito# 

prout in litteris preterea C aude scilde scilicet IIII gulden pro III 

scilde (in h) computato quos dicti debitores dicto domino Ricoldo solvere 

(dg: tenebunt) #promiserant# in festo pasce proxime futuro prout in 

dictis litteris legitime supportavit Johanni Muijl de Os cum litteris et 

jure sibi de dictis C aude scilde competente. Testes Neijnsel et 

Steenwech datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215r 04 di 12-12-1385. 

Henricus zvw Willelmus Smacht verkocht aan Lambertus zvw Reijnerus van 

Nederwetten een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis 

in Nuenen te leveren, gaande uit een huis, tuin en stuk land, in Mierlo, 

tussen Godefridus van Langvelt enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Smacht hereditarie vendidit Lamberto 

filio quondam Reijneri de Nederwetten hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Nuenen solvendam hereditarie purificationis et in 

Nuenen tradendam ex domo orto et pecia terre sitis in parochia de Mierle 

inter hereditatem (dg: Gode) Godefridi de Langvelt ex uno et inter 

communem platheam ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis prius inde solvendo promisit 

sufficientem facere. Testes Scilder Raet datum 3a post conceptionis. 

 

BP 1177 f 215r 05 wo 13-12-1385. 

Johannes van Risen, Theodericus van der Poerten en Theodericus van der Vest 

beloofden aan Petrus Vuchts 41½ oude schild, 4 gulden voor 3 oude schilden 

gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 06-03-1386) te betalen. 

 

Johannes de (dg: Ris) Risen Theodericus van der Poerten et Theodericus 

van der Vest promiserunt Petro Vuchts XLIJ aude scilde scilicet IIII 

gulden pro III aude scilde computato ad carnisprivium proxime 
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persolvendos. Testes Raet et Steenwech datum in die Lucie. 

 

BP 1177 f 215r 06 wo 13-12-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215r 07 wo 13-12-1385. 

Gherisius van Os en Godefridus zvw Johannes van Rode beloofden aan 

Laurencius Boijen, tbv Johannes zvw Roverus van Vladeracken, 100 Brabantse 

dobbel of de waarde met Sint-Severinus aanstaande (di 23-10-1386) te 

betalen. 

 

Gherisius de Os et Godefridus filius quondam Johannis de Rode promiserunt 

Laurencio Boijen ad opus Johannis filii quondam Roveri de Vladeracken C 

Brabant dobbel vel valorem ad festum sancti Severini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215r 08 vr 15-12-1385. 

Gerardus van Aa, hr Willelmus van Aa ridder, Goessuinus van Aa en Johannes 

Kuijst beloofden aan hr Willelmus van Bucstel, tbv hem en jkr Willelmus van 

Meerhem heer van Boxtel, 880 gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

22-04-1386) te betalen. 

 

Gerardus de Aa dominus Willelmus de Aa miles Goessuinus de Aa Johannes 

Kuijst promiserunt domino Willelmo de Bucstel ad opus sui et ad opus 

domicelli Willelmi de Meerhem domini de Bucstel vel ad opus alterius 

eorum octingentos et LXXX gulden vel valorem in auro ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Raet et Steenwech datum sexta post Lucie. 

 

BP 1177 f 215r 09 vr 15-12-1385. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 plack. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215r 10 vr 15-12-1385. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Rutgherus van der Donc 3 bunder beemd in Beek 

bij Aarle, ter plaatse gnd Leecke?, tussen voornoemde Rutgherus enerzijds 

en Rodolphus van den Veehuze anderzijds, strekkend vanaf Hubertus Mersman 

tot aan voornoemde Rutgherus; de uitgifte geschiedde voor 6 penning oude 

cijns en een n_erfcijns van 6 oude schilden of de waarde in goud, met 

Lichtmis te betalen. 

 

(dg: dominus) Gerardus de Aa tria bonaria prati sita in parochia de Beke 

prope Aerle (dg: ad locum dictum die Do) in loco dicto Leecke? inter 

hereditatem Rutgheri van der Donc ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

van den Veehuze ex alio tendentia ab hereditate Huberti Mersman ad 

hereditatem dicti Rutgheri ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto 

Rutghero ab eodem #pro# sex denariis antiqui census atque pro hereditario 

censu sex aude scilde #vel valorem in auro# dandis dicto Gerardo ab 

altero hereditarie purificationis (dg: ex) ex dictis dictis tribus 

bonariis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Scilder et Steenwech datum sexta post Lucie. 

 

BP 1177 f 215r 11 vr 15-12-1385. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Gerardus 42½ oude schild of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1386) te betalen. 
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Dictus Rutgherus promisit dicto Gerardo XLIIJ auden scilde vel valorem in 

auro ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215r 12 vr 15-12-1385. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen van Hijntham verkocht aan Gerardus 

gnd Hals zv Johannes Hals een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Hintham te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-

1387), gaande uit 3 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, (1) 

tussen Theodericus zvw hr Johannes Rover enerzijds en Johannes Kesselman 

anderzijds, (2) tussen voornoemde Johannes Kesselman enerzijds en Petrus zv 

Everardus Claes soen anderzijds, (3) tussen kvw Ghibo Kesselman enerzijds 

en voornoemde Theodericus zv hr Johannes Rover anderzijds, reeds belast met 

1 zester rogge. 

 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen de Hijntham hereditarie 

vendidit Gerardo dicto Hals #filio (dg: qu) Johannis Hals# hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam purificationis 

et pro primo ultra annum #et in Hijntham tradendam# ex tribus peciis 

terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze quarum una inter 

hereditatem Theoderici filii quondam (dg: Joh) domini Johannis Rover ex 

uno et hereditatem Johannis Kesselman ex alio altera inter hereditatem 

dicti Johannis Kesselman ex uno et hereditatem Petri filii Everardi Claes 

soen ex alio et tercia inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis 

Kesselman ex uno et inter hereditatem dicti Theoderici filii #domini# 

Johannis Rover ex alio sunt site ut dicebat promittens warandiam et aiam 

obligationem deponere (dg: ex) excepto uno sextario sliginis inde prius 

solvendo promisit sufficientem facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215r 13 vr 15-12-1385. 

Nicholaus Rover ev Yda, en Petrus van Baest ev Jutta, dvw Henricus zvw 

Henricus Bloijs, maakten een erfdeling van een erfgoed dat was van wijlen 

Henricus gnd uten Waude, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Vughterstraat naar de stadsmuur, tussen erfgoed van Willelmus van Mulsel 

enerzijds en erfgoed van Henricus Beijer smid anderzijds, strekkend van 

voornoemd straatje {f.215v} achterwaarts tot aan de stadsmuur, alsmede van 

de gebouwen op dit erfgoed, welk erfgoed voornoemde wijlen Henricus zv 

Henricus Bloijs verworven had van Johannes zv Engbertus gnd uten Camp. 

Voornoemde Nicholaus kreeg 2/3 deel van voornoemd erfgoed, te weten het 2/3 

deel richting het erfgoed van voornoemde Willelmus van Mulsel. 

 

Nicholaus Rover maritus et tutor legitimus ut asserebat Yde sue uxoris et 

Petrus de Baest maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte se uxoris 

filiarum quondam Henrici filii quondam Henrici Bloijs recognoverunt se 

divisionem hereditariam fecisse de hereditate que fuerat quondam Henrici 

dicti uten (dg: Wauden) Waude sita in Busco in viculo tendente a vico 

Vuchtensi versus murum oppidi de Busco inter hereditatem Willelmi de 

Mulsel ex uno et hereditatem Henrici Beijer fabri ex alio tendente ibidem 

a dicto viculo. 

 

1177 mf7 B 03 f.215v. 

 Sexta post Lucie: vrijdag 15-12-1385. 

 Sabbato post Lucie: zaterdag 16-12-1385. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 19-12-1385. 

 in vigilia Thome: woensdag 20-12-1385. 

 

BP 1177 f 215v 01 vr 15-12-1385. 

retrorsum ad dictum murum oppidi de Busco et de edificiis in dicta 

hereditate consistentibus quam hereditatem cum dictus quondam Henricus 

filius Henrici Bloijs erga Johannem filium Engberti dicti uten Camp 

acquisiverat prout in litteris quas vidimus mediante qua divisione due 

partes dicte hereditatis cum eius edificiis scilicet dividendo in tres 
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partes equales due partes de dictis tribus partibus scilicet ille due 

partes que site sunt versus dictam hereditatem dicti Willelmi de Mulsel 

dicto Nicholao cesserunt in partem ut alter recognovit super qibus etc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emont et Steenwech datum sexta post Lucie. 

 

BP 1177 f 215v 02 vr 15-12-1385. 

Voornoemde Petrus van Baest kreeg 1/3 deel van voornoemd erfgoed, te weten 

het derde gedeelte richting erfgoed van voornoemde Henricus Beijer. 

Lasten van de kant van Nicholaus en van Jacobus zv Paulus gnd Mans soen 

worden afgehandeld. Voornoemde Jacobus zal met deze deling instemmen. 

 

Et mediante eadem divisione tercia pars dicte hereditatis scilicet illa 

tercia pars que sita est versus hereditatem dicti Henrici Beijer dicto 

Petro cessit in partem ut alter recognovit super qua tercia parte etc 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui atque ex parte 

Jacobi filii (dg: Henrici) #Pauli# dicti Mans soen deponere et promisit 

super omnia quod ipse dictum Jacobum dicte divisioni faciet consentire et 

eandem faciet observare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215v 03 vr 15-12-1385. 

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

uten Camp”. Nicholaus Rover behoudt de brief, tbv hem en Petrus van Baest. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes filius Engelberti dicti 

Uten Camp et Nicholaus Rover tenet eam in eius custodia ad opus sui et ad 

opus (dg: Pauli) #Petri# de Baest et promisit dicto Petro dictas litteras 

porrigere ut in forma. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215v 04 vr 15-12-1385. 

Petrus van Baest ev Jutta dvw Henricus zvw Henricus gnd Bloijs droeg over 

aan Nicholaus Rover 1/3 deel in ongeveer 3 bunder heide, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Gunterslaar, direct naast de gemene weg enerzijds en tussen 

voornoemde Nicholaus Rover anderzijds. 

 

Petrus de Baest maritus et tutor legitimus ut asserebat Jutte sue uxoris 

filie quondam Henrici filii quondam Henrici dicti Bloijs terciam partem 

ad se spectantem in tribus bonariis merice vel circiter sitis in parochia 

de Oerscot ad locum dictum Ghunterslaer (dg: inter hereditatem) contigue 

iuxta platheam ex uno et inter hereditatem nicholai Rover ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Nicholao Rover promittens ratam 

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

 

BP 1177 f 215v 05 vr 15-12-1385. 

Gerardus van Aa beloofde aan Johannes Gherijts soen 132 gulden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) te betalen. 

 

Gerardus de Aa promisit Johanni Gherijts soen C et XXXII gulden vel 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215v 06 za 16-12-1385. 

Henricus Moerken van Lijemde verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns 

van 1 oude schild of ander paijment, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 4 

lopen land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd den 

Wijdenhof, tussen Katherina gnd Hannen enerzijds en Katherina dvw Johannes 

van Rijelant anderzijds. 

 

Henricus Moerken de Lijemde hereditarie vendidit Willelmo Posteel 

hereditarium censum unius aude scilde vel alterius pagamenti solvendum 

hereditarie in nativitatis Johannis ex quatuor lopinatis terre sitis in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde in loco dicto den Wijdenhof 
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inter hereditatem Katherine dicte Hannen ex uno et inter hereditatem 

Katherine filie quondam Johannis de Rijelant ex alio ut dicebat promitens 

warandiam et aliam obligationem deponere promittens sufficientem. Testes 

Scilder et Lonijs datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1177 f 215v 07 di 19-12-1385. 

Nicholaus zvw Lambertus gnd Raet verkocht aan Nicholaus zv Baudekinus van 

Geffen 7 hont 1 roede land, in Empel, ter plaatse gnd die Hosteden, tussen 

Denekinus gnd Scade enerzijds en Albertus gnd Loedekens soen anderzijds, 

belast met zegedijk. 

 

Nicholaus filius quondam Lamberti dicti Raet (dg: peciam) septem hont et 

unam virgatam terre sitas in parochia de Empel in loco dicto die Hosteden 

inter hereditatem Denekini dicti Scade ex uno et hereditatem Alberti (dg: 

fil) dicti Loedekens soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Nicholao filio Baudekini de Geffen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto excepto zegedike ad premissa de jure spectante. Testes 

Scilder et Emondus datum 3a post Lucie. 

 

BP 1177 f 215v 08 di 19-12-1385. 

Stephanus zvw Lambertus Raet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Stephanus filius quondam Lamberti Raet prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1177 f 215v 09 za 16-12-1385. 

Petrus van der Hautaert beloofde aan Theodericus Koppel 22 oude schilden, 4 

gulden voor 3 oude schilden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 22-04-1386) 

te betalen. 

 

Petrus van der Hautaert promisit Theoderico Koppel XXII aude scilde IIII 

gulden pro III aude scilde ad pasche proxime persolvendos. (dg: Scille) 

#Testes Scilder# et Lopnijs datum sabbato post Lucie. 

 

BP 1177 f 215v 10 za 16-12-1385. 

Johannes gnd Crom en zijn vrouw Heilwigis dvw Lambertus van der Rijt 

verkochten aan Gerardus van Berkel de helft, die aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Lambertus, resp. die aan hen zal komen na 

overlijden van Heilwigis mv voornoemde Heilwigis, in 2 kampen van wijlen 

voornoemde Lambertus, (1) tussen wijlen Petrus van Zonne enerzijds en 

Laurencius Boijen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Kaluwenberg, (2) beiderzijds tussen voornoemde wijlen Petrus en Laurencius, 

strekkend vanaf de plaats gnd Gelendonk, tot aan het water gnd die Meer, 

deze helften belast met 3½ pond geld. 

 

Johannes dictus Crom maritus legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris 

filie quondam Lamberti van der Rijt et ipsa cum eo tamquam cum tutore 

medietatem sibi de morte dicti quondam Lamberti successione hereditarie 

advolutam et ipsis (dg: de morte) post mortem Heilwigis matris dicte 

Heilwigis successione hereditarie advolvendam in duobus campis dicti 

quondam Lamberti (dg: sitis) quorum unus inter hereditatem quondam Petri 

de Zonne ex uno et hereditatem Laurencii Boijen ex alio tendens cum uno 

fine ad locum dictum Caluwenberch et alter inter hereditates dictorum 

quondam Petri et Laurencii ex utroque latere tendens a loco dicto 

Ghelendonc ad aquam (dg: dicta) dictam die Meer siti sunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerardo de Berkel promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis IIIJ libris 

monete ex dictis medietatibus solvendis. Testes Raet et Steenwech datum 

ut supra. 
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BP 1177 f 215v 11 di 19-12-1385. 

Theodericus zvw hr Johannes Rover ridder droeg zijn deel in alle goederen, 

waarin Ludovicus gnd Kelner van Bucstel was overleden, over aan hr 

Willelmus van Bucstel ridder. 

 

Theodericus filius quondam (dg: d) domini Johannis Rover militis totam 

partem et omne jus sibi quovis modo competentes in omnibus et singulis 

bonis in quibus Ludovicus dictus quondam Kelner de Bucstel decessit 

quocumque locorum situatis ut ipse dicebat hereditarie supportavit domino 

Willelmo de Bucstel militi promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Neijnsel et Raet datum 3a post Lucie. 

 

BP 1177 f 215v 13 wo 20-12-1385. 

Hermannus zv Sanderus gnd Coelner verkocht aan Eustacius van Hedichusen een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes Backe Jacobs soen 

beloofd had aan voornoemde Hermannus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

gaande uit de helft van een hofstad in Drunen, tussen Maria dvw Theodericus 

Maijken enerzijds en Willelmus van Vlijmen anderzijds en uit de andere 

helft van de hofstad. 

 

(dg: Henricus) #Hermannus# filius (dg: q) Sanderi dicti Coelner 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Backe Jacobs soen dicto Henrico #Hermanno# dare et solvere 

promiserat hereditarie purificationis et in Busco tradere ex medietate 

cuiusdam domistadii siti in parochia de Druenen inter hereditatem Marie 

filie quondam Theoderici Maijken ex uno et hereditatem Willelmi de 

Vlijmen ex alio et ex (dg: hereditaria paccione unius modii siliginis 

solvenda hereditarie) ex altera medietate dicti domistadii prout in 

litteris hereditarie vendidit Eustacio de Hedichusen supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lonijs et Emondus datum (dg: quarta) in vigilia Thome. 

 

BP 1177 f 215v 14 wo 20-12-1385. 

Johannes Odevaeij verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Odevaeij prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 


